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Předložená práce má čtyři části věnované několika motivům Husserlovy koncepce 

transcendentální redukce, jejichž výklad student Pavel Ambrasovich opírá především o 

Husserlův spis Karteziánské meditace, v menší míře rovněž o Ideje k čisté fenomenologii, 

první knihu. 

Práce je věnována nadmíru obtížnému tématu, které si autor Pavel Ambrasovich dobře 

rozčlenil na několik dílčích aspektů. V první části vyvozuje nutnost redukce z požadavku, 

který na filosofii Husserl klade v návaznosti na metodu vycházející z R. Descarta, a sice 

z požadavku absolutního či posledního založení veškerého vědění, založení či odůvodnění, 

které se má realizovat ve filosofii jakožto pravé vědě - vědě z absolutně apodiktické evidence 

či nahlédnutí. Na otázku vytyčenou v první části pak odpovídá v části druhé, jejímž tématem 

je sama "EPOCHÉ čili transcendentálně fenomenologická redukce". V bodu 2.2., kde 

formuluje otázky k Husserlovu výkladu, píše: Nutnost provedení redukce podmiňují dva 

předpoklady: kognitivní vztah ke světu je nutný; reálný stav věd neodpovídá ideji pravé vědy. 

Tento druhý předpoklad "určuje nutnost následujícího hledání ideje "pravé vědy", které 

Husserla přivádí k analýze Descartova ... učení a k (předběžnému) přijetí jeho cíle 

absolutního odůvodnění vědy ... Tímje ozřejmena i nutnost redukování." (str. 23-24) 

Ve druhé kapitole přichází ke slovu celá řada dílčích pojmů spjatých s výkonem redukce, jako 

jsou "empirické Já", "čisté já", "transcendentální ego", "víra ve skutečnost světa", 

"univerzum fenoménů" jakožto "život čistého ego", "transcendentální egologie" jako "základ 

všech věd", "nezainteresovaný divák", "monáda" aj. Poněkud tady chybí členění a směřování 

k odpovědi na otázku, co redukce a EPOCHÉ vlastně je a uskutečňuje, i když na začátku této 

části jsou uvedeny směrodatné citáty, podle nichž " ... EPOCHÉ je ... radikální a univerzální 

metoda, jejíž pomocí uchopuji čistým způsobem sebe jakožto já, a to s vlastním čistým 

životem vědomí, v němž a skrze nějž je veškerý objektivní svět pro mne - a to způsobem, 

jakým je právě pro mne ... " (cit. na str. 12) Výklad této metody - u autora Pavla 



Ambrasoviche, ale i u Husserla samotného - není vždy přesvědčivý. Tak na další stránce je 

charakterizován transcendentální obrat od zkoumání předmětů ke zkoumání vědomí o 

předmětech tak, že "je třeba očistit zkušenost vlastního vědomí od v ní přirozeně zahrnutých 

předpokladů a spolumínění a tak nalézt přístup k datům vědomí samého namísto mínění o 

vědomí. .. ", aniž je vysvětleno, jaká spolumínění a jaké přirozeně zahrnuté předpoklady jsou 

míněny. Je také otázka, co j sou tato data oproštěná od jej ich mínění, zda je taková danost dat 

možná, a kde a jak o nich takto Husserl mluví. 

K tomuto tématu se zdá se autor Pavel Ambrasovich vrací v bodu 2.2., kde formuluje 

otázky k Husserlovu výkladu, a to na místě, na kterém poprvé naznačuje, co by mohla 

znamenat redukce jako očišťování, tedy "uchopování čistým způsobem" toho, co by bylo já"s 

čistým životem vědomí" z prve uvedeného citátu z Husserla l
: "Empirické já se musí vědomě 

zříci sebe sama, jako "zašpiněného" světskostí, ve prospěch čisté, ale od sebe odlišné 

individuality ... "Znovunalezení sebe sama" jako následek fenomenologické redukce pro 

empirické já očividně není nalezením "sebe, tohoto konkrétního Já", ale je nalezením své ne

konkrétní podstaty. Vypadá být nemožným hodnocení své konkrétnosti jako hodnotné a 

zároveň zachování neutrálního vztahu k ní ... Konkrétnost totiž musí být zásadně 

znehodnocena, jako taková, která vyžaduje svého opuštění navždy ... " (str. 26-27). 

Pokud se autor domnívá, že "smysly světa produkuje empirické já" (str. 30), pak by se 

redukce, která by nejen této produkci přihlížela, ale i jí očišťovala ve smyslu jakési eliminace 

konkrétnosti empirického já, zbavovala možnosti zkoumat konstituci světa pro vědomí, cožje 

její úkol, u autora práce málo zdůrazňovaný. Navíc ve třetí části sám explicitně tvrdí: 

"EPOCHÉ čili transcendentálně fenomenologická redukce poskytuje možnost deskripce 

transcendentálního ego jako monády s jejím konkrétním obsahem ... " (str. 35) 

Zajímavé téma, které rozvinul Eugen Fink, je zmíněno, ale nevyloženo v závěru této druhé, 

ústřední části práce, když autor píše, že "zkoumání po redukci je thetickým". Co to znamená, 

když redukce samaje neoddělitelně spojená s EPOCHÉ, která je především právě 

nevykonáváním tezí, tedy zdržením se thetického výkonu vědomí? 

Po formální stránce se - když necháme stranou samotnou češtinu, která není autorovou 

mateřštinou - dají práci vytknout četné anglicismy a nepořádnost v citování. Pokud autor 

Přičemž je nutno poznamenat, že způsob citování je neobyčejně nepořádný a nestandardní. V době, kdy 
se citují Husserlova slova v literatuře odkazem na stránku a řádky kritického vydání, autor této bakalářské práce 
občas odkáže na paragraf, málokdy je citát vymezen uvozovkami, většinou se spokojuje autor se zvýrazněním 
boldem. 



čerpá z anglicky psaných prací o Husserlovi, měl by na ně odkazovat všude tam, kde se o ně 

opírá. Pokud vykládá konkrétní Husserlovy věty, měl by je přesně ocitovat. 

Pro účel obhajoby bych v návaznosti na to, co jsem již z obhajované práce vyzdvihl výše, 

položil tři otázky: 

1) Co znamená EPOCHÉ a redukce jako "očišťování", tedy podle citovaného husserlova 

výměru "jako radikální a univerzální metoda, jejíž pomocí uchopuji čistým způsobem 

sebe jakožto já, a to s vlastním čistým životem vědomí"? 

2) Co znamená "konkrétnost" já a v jakém smyslu je redukce eliminací konkrétnosti? 

3) Proč a v jakém smysluje zkoumání po redukci "thetické"? 

Podle toho, jak budou tyto otázky zodpovězeny během obhajoby, bych navrhoval ohodnotit 

práci buď známkou 2, nebo 3. 

V Praze dne 6.9.2009 

Karel N ovotný 

FHS UK v Praze 
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