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Pavel Ambrasovich rozčleňuje svůj výklad o klíčovém motivu Husserlovy filosofie do tří hlavních 
částí. V první (kap. 2) pojednává o epoché čili transcendentálně fenomenologické redukci, ve druhé 
(kap. 3) o redukci eidetické, ve třetí (kap. 4) pak o "redukci na sféru toho, co je pro Já vlastní". Po 
každém z těchto výkladů následují kritické námitky, bezprostředně následované pokusy o odpovědi na 
tyto námitky. 

Výklad P. Ambrasoviche je založen na velmi dobré znalosti Husserlových textů. Jeho 
nevýhodou je, že příliš těšně sleduje literu Husserlovy nauky, tj. až příliš úzkostlivě přejímá nejen 
Husserlovu terminologii, ale i jeho způsob vyjadřování. Jinak řečeno, práci by velmi prospěl odstup a 
schopnost zasadit zkoumanou látku do širšího filosofického kontextu. Můžeme však říci, že v této -
velmi těsné parafrázi - se autor pohybuje s jistotou a nedopouští se zásadních chyb. Místy mu dokonce 
formuluje velmi zdařilou charkateristiku Husserlova postupu (např. str. 12 - o "neutralizaci" u 
Husserla, str. 15 o rozdílu reukce - epoché). 

K velmi zajímavým pasážím práce patří úvaha o transcendentálním ego, v níž autor 
upozorňuje, že každé ,já" je pro Husserla nutné myslet spolu s jeho prožitky, a tedy i transcendentální 
ego musí mít svou sféru prožitků, svou "zkušenost" (str. 31). 

Rád bych autorovi položil následující otázky 
• je nazření určitého eidos u Husserla závislé či nezávislé na faktické zkušenosti? Autor totiž na 

straně 33 mluví o tom, že "podstaty jsou ... závislé na svých konkrétních uskutečněních", 
zatímco na str. 37 praví: Husserlova teze o "nezávislosti eidosu věcí na faktičnosti" je 
problematické. Co tedy Husserl tvrdí? A jak to autor problematizuje? 

• zkušenost druhého je založena na analogické aprezentaci, při níž vykonáme "párování" 
(druhého chápeme jako alter ego). Otázka zní: na čem se tento akt párování zakládá? Autor na 
str. 40 mluví o tom, že druhé jáje zde "vrstva mne sama", a na str. 42 dodá: je vyžadováno 
"apriorními schématy pasivních syntéz". Zde vidím problém: je-li párování výsledkem 
pasivních syntéz, je ještě apriorní? Vždyť to, co je výsledkem pasivní syntézy - zde schopnost 
spatřovat ve druhém těle druhé já - je výsledkem určité geneze, a tedy to nemůžeme označit za 
"apriorní schéma". 

Práce obsahuje po jazykové stránce velké množství chyb, nicméně rád konstatuji, že autorovi se 
podařilo dospět ke srozumitelnému vyjádření v jazyce, který je pro něj cizí. 

Velkou předností práce je hluboká znalost Husserlových textů, značným nedostatkem pakjiž 
zmiňovaný nedostatečný odstup. Domnívám se, že by autorovi prospělo, kdyby se ve svém další 
filosofickém vzdělávání Husserlovi alespoň načas nevěnoval. V zásadě však považuji práci vzhledem 
k velmi náročnému tématu za zdařilou a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 
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