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0. Úvod. 

 

Redukce je jádrem transcendentální fenomenologie Husserla, proto bych měl mít v této práci 

celou Husserlovu filosofii na zřeteli. Ideálně by v této práci měla být popsána Husserlova činnost 

před objevením konceptu redukce a také deskriptivně-psychologický původ transcendentální 

fenomenologie. Bylo by třeba mluvit o Husserlově filosofické evoluci, o stejnosti a zároveň 

odlišností cílů jeho bádání a o metodách, které považoval za prospívající k jejich dosažení. Ačkoliv 

redukce je jádrem fenomenologie, jak ji nastiňuje Husserl, musel by být v této práci odhalen vztah 

jeho pojetí fenomenologie k jiným jejím pojetím. Bylo by třeba probrat „vnitřní“ kritiku redukce 

jako metody. Analýza „vnější“ kritiky by musela ukázat úroveň koherence redukce za hranicemi 

fenomenologie.  

Můj záměr však bude skromnější. Pro mne je otázkou redukce sama, jako podmínka možnosti 

pro zkoumání, aby bylo fenomenologickým v Husserlově smyslu, která ale vyzývá řadu otázek. Co 

Husserl nazývá redukcí? Co chce skrze redukce dosáhnout a proč to nemůže učinit jinak? V čem 

redukce spočívají? Jaký je vztah mezi redukcemi a εποχή? Jsou redukce, uvedené v Karteziánských 

meditacích, konkretními aplikacemi jediné metody redukování, nebo jsou odlišné podle svých 

metod operace? Mají redukce společné vodítko, anebo každá má své zvláštní? Je mezi redukcemi 

přítomna následnost? Stačí jedenkrát uskutečnit celek operací redukování, nebo je třeba redukce 

neustále opakovat? Na jednu stranu, Husserl srovnává postoj, který následuje po redukci s postoji 

subjektů existujících vědeckých disciplin.1 Na druhé straně, Husserl píše o radikální proměně 

postoje, která není srovnatelná s ničím jiným.  

Význam této práce spočívá v projasnění konceptu redukce, jak je vyložen v Karteziánských 

meditacích. Karteziánské meditace jsou vybrány z mnoha jiných spisů, na základě kterých by bylo 

možno redukci analyzovat, z několika důvodů. Za prvé, je to jeden z posledních Husserlových spisů, 

což určuje jistý stupeň vypracovanosti otázky2. Za druhé, je to poslední za Husserlova života 

vytisknutý spis – i když pouze ve francouzském překladu. To, že Husserl později nepovažoval za 

možné vytisknutí Karteziánských meditací v němčině3 nezmenšuje jejich důležitost. Kromě toho, 

podle mého názoru, se zde, oproti jiným dosažitelným spisům, setkáváme s pochopitelnějším 

popisem operací redukování. Hlavní výhodou je to, že v Karteziánských meditacích je přítomen 
                                                 
1 Viz. Ideje I, § 7. 
2 Např. Podle J. Patočky jsou Karteziánské meditace “nejsoustavnějším pokusem o přehlédnutí velkého pole 
fenomenologických bádání”, viz. HFF, s. 177. 
3 Což bylo vyvoláno nutností jejích doplnění vzhledem k proměně filosofické problematiky v Německu jež 
způsobilo vydání Heideggerova “Bytí a času”.  
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popis konstituce intersubjektivnosti a světa jakožto objektivního, jako odpověď na námitku po 

solipsismu fenomenologie po εποχή, a také popis transcendentální subjektivity nejenom jako takové, 

ale i ve vztahu k jiným transcendentálním subjektivitám, jenž nenacházíme v jiných spisech. Ze 

spisů, vytisknutých za Husserlova života, pouze v Karteziánských meditacích nacházíme plný 

komplex redukování.  

Pokusím se v této práci zjistit, poskytují-li Karteziánské meditace data, dostatečná pro 

sledování pojmu redukce: to zahrnuje nutnost analýzy Husserlovy argumentace a také 

problematizace ne-očividných kroků, které Husserl provádí. Metodou této práce bude hledání 

slabých míst v Husserlově koncepci a jejich problematizace. Tato problematizace bude použita i k 

projasnění míst, které mohou vyzývat pochybnosti a mylné interpretace. Takovým způsobem 

hodlám také položit otázky, které by, podle mého mínění, měly v Karteziánských meditacích 

vyvstat. 

Jistě, že by Husserlovu nauku bylo možno srovnávat s jinými koncepcemi, kromě Descartovy, 

např. s Kantovou, Berkeleyho, Fichteho a dalších. Avšak takové srovnání nepovažuji za prospěšné 

pro cíl této práce, který vyžaduje především adekvátního výkladu samotné Husserlovy koncepce a 

její zkoumání zevnitř. To podle mne vyvolává v této práci nemožnost srovnání Husserlova myšlení s 

jinými (což by mne odvádělo od cíle),  a také nutnost sledování sousledností dat, které Husserl 

poskytuje: to vypadá být jedině možným adekvátním způsobem pochopení Husserla, protože 

redukce se stávají pochopitelnými teprve v souvislosti s jejími následky.  

Práce je rozdělena na čtyři kapitoly, úvod a závěr: v první kapitole jsou popsány Husserlovy 

argumenty pro nutnost redukování, v druhé je pozorována εποχή, čili transcendentálně-

fenomenologická redukce, v třetí – eidetická redukce a ve čtvrté – redukce ke sféře toho, co je 

vlastní pro Já. Druha, třetí a čtvrtá kapitola je členěna do dvou podkapitol. 
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1. Odůvodnění nutnosti redukce. 

 

V Karteziánských meditacích se Husserl pokusil vysvětlit co je fenomenologie a použil pro to 

jako prostředek Descartovy úvahy o pochybnosti4. Analogie s Descartovým učením je pro Husserla 

o to užitečnější, že dovoluje uvést čtenáře\posluchače přímo do středu fenomenologické 

problematiky. Husserl ukazuje, že fenomenologie se stala transcendentální filosofií díky Descartovu 

vlivu5. Je pro něj o to nutnější tato dvě blízká učení v srovnání rozvést. Husserlův popis Descartova 

učení je založen na zdůraznění některých motivů “Meditationes de prima philosophia” a je 

následovný:  

Descartes chce učinit reformu filosofie, aby se stala univerzální vědou absolutního 

odůvodnění, zatímco zbytek věd musí být odvozen od ní. Filosofie podle Descarta je deduktivním 

systémem věd, jenž má být založen na pravdě, která nesmí v žádném případě připouštět pochybnosti 

a z takového základu musí být odvozen zbytek jejích vlastních pravd a následně i pravdy všech 

dalších možných věd. Vědy, jež byly Descartovi přítomny, proto musely být podle něj 

zreformovány. Taková reforma by zároveň byla jejích znovuzaložením, protože opravdová věda 

může existovat pouze jako součást systému univerzální filosofie.  

Descartes formuluje požadavky ke každému radikálnímu filosofování:  

1.  Filosofování musí být pojímáno subjektem jako jeho nejvlastnější cíl, jenž je vyvolán 

nespokojeností s přítomným stavem věcí a snahou tento stav věcí proměnit; filosofování vyvolává 

příliš velkou zodpovědnost a vyžaduje příliš mnoho úsilí, aby mohlo být pouze občasným zájmem. 

Každý filosofující se musí sám pokusit o znovuvybudování systému věd, jehož každý bod by mohl 

odůvodnit vlastní zkušeností. Vlastní zkušenost je pro Descarta jediným zdrojem dat, na nichž může 

být věda založena.  

2.  Filosofující nesmí předpokládat platnost žádných dat, které by nebyly získány jím 

samým. Husserl mluví o absolutní chudobě poznání – úplné absenci mínění převzatých odjinud, 

která zajišťuje nepodmíněnost a svobodu nového zkoumání, jež by ani potenciálně nesmělo 

zahrnovat chyby předcházejících pokusů o filosofii. I filosofie, i vědy postrádají základ a proto 

                                                 
4 V jiných pracích Husserl používal jiné prostředky: G. Jean a D. Popa rozlišují několik jeho argumentačních 
strategií (« voie cartésienne », « par la psychologie», «par le monde de la vie », « voie de l’ontologie »). Je 
očividné, že bylo pro Husserla snadnější podotknout na to, co je ve fenomenologii nového, tím, že ji 
srovnával s nějakým klasickým konceptem či vědeckou teorií. Viz. Phénice, s. 5. 
5 Citace z českého překladu Karteziánských Meditací a Husserlovy výrazy, které považuji za nutné k použití 
pro deskripci, aniž by tvořili celek citace, v textu vylučuji tučnou kurzívou; citace z jiných autorů – prostou 
kurzívou. 
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nemohou být pro začátečníka ve filosofii6 žádnou podporou v jeho pokusu o filosofování. Po 

zamyšlení mají pro něj status, stejný statusu běžného mínění očividně nepoužitelného k tomuto cíli. 

Hledání absolutní evidence vyžaduje radikálního pochybování o všem připouštějícím 

pochybnosti. Toto Descartovo pochybování Husserl nazývá metodologickou kritikou. Descartes je 

zaměřen s radikální důsledností na jeden cíl, kterým je nalezení absolutního základu čili  něčeho, 

co nelze zrušit, ani kdyby tento svět nebyl a kvůli tomu zapovídá si, aby pro něj mělo platnost 

každé takové bytí, jež by nebylo uchráněno každé možnosti pochybovat o něm, kterou si jen lze 

vymyslet. Pro Descarta následkem je zneplatnění smyslové zkušenosti a z toho plynoucí nemožnost 

usuzování o jistotě bytí světa, protože takové usuzování by záleželo na smyslové zkušenosti. 

Nepochybným je pro Descarta pouze pochybující ego samo, které je takto redukované k čistým 

cogitationes. Z toho je vidět, že Descartovo filosofování se nutně začíná jako solipsistické, zatímco 

jeho cílem je nalezení nezpochybnitelné jistoty v “že” a “jak”  bytí objektivního světa. Jinak řečeno: 

Descartes přijímá tezi neustálé přístupnosti subjektu pouze jeho myšlení, ale ne smyslové zkušenosti 

a tuto tezi, jako apriorně oprávněnou, činí základem svého systému. Nabytí objektivity probíhá u něj 

skrze odvození z nepochybnosti faktu existence sebe, jako pochybujícího, nepochybnost boží 

existence a boží veracitas. Tato poslední slouží jako základ renovace světa, jenž má poté status 

nepochybně existujícího a pro vybudování Descartovy dualistické ontologie. Vodítkem pro takové 

odvození jsou pro Descarta vrozené ideje, jenž slouží jako axiomy v jeho deduktivním systému nové 

vědy7. 

Husserl implicitně přijímá Descartův ideál absolutního odůvodnění všech věd a filosofie jako 

jejich jediného základu a pokládá za očividné, že Descartův pokus o znovuzaložení věd neměl 

úspěch. To bylo zapříčiněno vědami, které nepodpořily Descartův zájem o své zdůvodnění, stejně 

tak i určitými nedokonalostmi Descartova učení samého.8 Místo univerzální filosofie, která by 

neznala rozdílu směrů a paradigmat, Husserl nachází rozmanitost navzájem nesvázaných a 

protiřečících si filosofií světonázoru. Namísto systému věd absolutního odůvodnění, které by v 

univerzální filosofii měly základ, Husserl nalézá seskupení navzájem protichůdných pokusů o vědu. 

Husserl předpokládá, že Descartův impuls k radikálnímu filosofování je přesto stále aktuální a že je 

                                                 
6 Husserlova “Začátečníka ve filosofii” je možno interpretovat dvojím způsobem: za prvé, jde zde o vytvoření 
radikálně nového způsobu filosofování a proto v tomto případě je každý začátečníkem; za druhé, každý, kdo 
se teprve pokouší Descartovsky pochybovat o všem pochybném, nemá žádnou zkušenost, která by mu v tom 
mohla by pomoci. Např. E. Bruzina, vidí Husserla samého neustálým začátečníkem, viz. Bruzina, s. viii 
7 KM, §1 
8 Tyto příčiny budou v této práci uvedeny spolu s vyložením Husserlova chápání směru, jímž vede 
důslednější sledování Descartovy cesty. 
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třeba znovu pokusit se o to, co se nepodařilo Descartovi. Návrat k Descartovu učení nesmí být 

pouhým převzetím, nýbrž opatrným vyhýbáním se chybám, kterých se dopustil Descartes a 

odhalením intencí, které sám nerozvíjel.9  

Descartův model Husserl, kvůli požadavku nepodmíněnosti, přijímá pouze jako předpokládaný 

způsob dosažení nové filosofie, aniž by tvrdil jeho platnost10. Tento model vyžaduje opuštění všech 

přesvědčení, předpokladů, hledisek, věd a ontologií. Je ale poté problematické mluvit o “Descartově 

modelu”, jelikož Descartova idea vědy musí být zneplatněna spolu s dalšími idejemi. Podle 

Husserla, na začátku filosofování není možné předpokládat, že je idea vědy vůbec přítomna, tím spíš 

že je uskutečnitelná a už vůbec ne, že je uskutečnitelná určitým způsobem. Pro Husserla je 

předpokládaný cíl zkoumání stejný jako u Descarta – tj. nalezení apodiktického základu – ale 

vypouští Descartovy předpoklady ohledně možných způsobů dosažení tohoto cíle. 

V Karteziánských Meditacích Husserl, jelikož sleduje Descarta, argumentuje nutnost 

uskutečnění radikálního filosofování pouze nespokojeností se stavem věd, zatímco v jiných pracích 

zdrojem argumentace byla i nespokojenost s chápáním sebe a světa v běžném přirozeném postoji. 

Podle něho, vzhledem k obrovskému pokroku ve vědách na začátku dvacátého století, nejenom 

nemizí, ale stává se očividnější vzájemná protiřečivost osobních teorií, která plyne z toho, že 

postrádají základ. Husserl chápe přítomný stav věd jako protiřečící Descartovým požadavkům 

filosofování: je to stav celkové podřízenosti samostatně neprojasněným paradigmálním míněním o 

předmětech a cílech zkoumání. Empirické vědy chápou své pole jako svět, čili soubor předmětů 

možné zkušenosti, což je jediná pro ně poznatelná realita. Svět je pro vědu souborem věcí empirické 

fakticity, kterou je možno vysvětlit adekvátními deskripcemi. Vědecké zkoumání reality probíhá v 

koloběhu organizace zkušenosti, srovnání jejích následků s teorií, předem získanou v analýze 

předchozích zkušeností a produkování nové neprotiřečivé teorie. Vědecké soudy jsou podpořeny 

svou zakotveností v přítomném vědeckém paradigmatu a jeho metodologii a překračují je pouze v 

případě, že vzhledem k novým datům očividně neodpovídají realitě.11 Vědecký obraz světa není 

založen ani na celku znalostí o nahodilé faktičnosti: za prvé, je to následek nemnohých 

realizovaných zkušeností z celku zkušeností možných ale nerealizovaných; za druhé, není ani tento 

následek vědou přijímán k vytváření obrazu celkem, nýbrž pouze v své neprotiřečivé a vysvětlitelné 

části. Proto zákony přítomných věd jsou pouze vyjádřením předpokladů na základě indukce. Jsou to 

                                                 
9 KM, §2 
10 Viz. k tomu pozn R. Ingardena, který považuje takové přijetí buď za mající zdůvodnění v už-provedené 
redukci, anebo za dogmatické tvrzení; s. 151 
11KM, § 64 
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pouze zákonu podobná pravidla, ale ne zákony. Fakticky, věda si produkuje vlastní svět, jehož 

zákony fungování poznává a snaží se je aplikovat k světu zkušenosti. Věda podle Husserla je možná 

pouze jako opírající se o rezultáty předcházející kritiky poznání, jejíž rozsah je mnohem širší, než 

disciplinární hranice osobních věd. 

Zneplatnění přítomných věd vyžaduje zároveň zneplatnění jejich metodologie a logiky12 

protože jsou stejně problematické. Descartovo přijetí geometrie za archetyp vědy je tedy 

předsudkem, který zabraňuje opravdovému znovuzaložení věd: takový předpoklad implikuje 

správnost deduktivní metody a geometrické logiky, jež by měly být teprve založeny. Podle Husserla, 

ani logika nemůže být začleněna do teprve hledané filosofie před nalezením absolutně 

nepodmíněného základu. Idea vědy, která má nyní teprve vzniknout, muže být přijata pouze jako 

předpoklad produkovaný filosofujícím samým, jehož odůvodnění či odmítnutí se může odehrávat 

pouze v jeho uskutečnění.13 

Účelová idea pravé vědy, vzhledem k tomu, že vědy jako faktická kulturní danost a vědy v 

pravdivém slova smyslu nejsou jedno a totéž, je podle Husserla pozorovatelná odhalením intencí, 

které řídí konstituci přítomných věd a přesahuje je, jakožto jejich nárok čili idea. Tato idea fakticky 

není uskutečněná, ale může se stát hypotetickým vodítkem nového pokusu o vědu. Odhalení této 

účelové ideje je nikoliv abstrakce z přítomných věd, ale je vžitím se do nich čili intuitivním 

nahlížením. Tato intence zahrnuje pojetí soudu jako způsobu vědecké explikace a také rozdíl mezi 

odvozenými a bezprostředními soudy, přičemž odvozenost soudu odkazuje k tomu, že je založen na 

jiném soudu, který nevyzývá pochybnosti. V této intenci je implikováno i pojetí pravdivosti a 

nepravdivosti. Evidence, která je posledním odůvodněním každého soudu, je, oproti pouhému 

mínění, shodou soudu s jeho předmětem, čili samodaností souzeného předmětu či vztahu. Mínění je 

převoditelné do evidence jeho vztažením k míněnému. Takové vztažení určuje vnitřní řád vědy, čili 

nemožnost libovolného postupu. Věda operuje pouze odůvodněnými soudy, které v sobě zahrnují 

mínění a jeho odůvodnění věcí samou. Vědecká evidence je predikativní – liší se od prostého 

nazírání svou vyjádřeností vědeckých poznatků, odkazujících k jiným evidencím. Vědecké soudy 

musejí mít platnost přesahující moment jejích nalezení, zahrnují totiž nárok na bytí trvalými.14 

Možnost takového nahlížení ideje pravé vědy v zkoumání intencí přítomných věd se mi zdá být 

problematickou. Za prvé, je nejasné, proč přítomné vědy při své celkové neodpovědnosti idei pravé 
                                                 
12 Jistě, že Husserl i nadále používá logické zákony a operace. Odpovědí na tuto v podstatě nesmyslnou 
námitku je odvozenost logiky z těchto “logických” operaci myšlení, ale ne jejích založenost v těchto 
zákonech. Viz k tomu Ingarden, s. 174, s. 203 
13 KM, §4 
14 KM, §4 
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vědy tuto ideu vůbec mohou zahrnovat. Idea pravé vědy totiž může být jak pokažená v svých 

realizacích (na čemž trvá Husserl), ale může být i radikálně odlišnou od ideje “ne-pravé vědy”, která 

by v takovém případě byla chápána jako archetyp přítomných (ne-pravých) věd. Nic nebrání tomu, 

aby přítomné vědy, stejně jako na sebe neoprávněně aplikují název “pravých věd”, by neoprávněně 

na sebe aplikovaly i samotný název “vědy”. Husserlovou argumentací by mohlo být to, že patří k 

druhu “idea vědy vůbec”, který ještě nezahrnuje rozdíl mezi idejemi “pravých” a “ne-pravých” věd . 

Husserl nemůže používat metodu abstrahování, protože skrze ní by do ideje pravé vědy bylo 

začleněno mnoho fenoménů přítomných ve všech empirických vědách , ale nezařaditelných do 

Husserlovy ideje (např. přiznání platnosti logiky), zatímco intuice mu dovoluje rozlišovat podle ní 

mezi intencemi v faktičnosti přítomnými takové intence, které k idei pravé vědy “patří” a které ne. 

Intuice na této úrovni však nevypadá být nezpochybnitelnou.15                

Tímto vžitím do účelové ideje pravé vědy Husserl však získává první metodologický princip: 

filosofující nesmí… ponechat v platnosti žádný soud, jejž by ne čerpal z evidence, ze zkušeností, v 

nichž jsou … dotyčné věci a objektivní vztahy přítomné jako ony samy… musím i pak učinit 

vždycky tuto evidenci předmětem reflexe, zvážit … jak daleko sahá její dokonalost… Tam, kde 

ještě chybí, nesmím si klást nárok na konečnou platnost a o soudu uvažovat v nejlepším případě jako 

o možném mezistupni na cestě k ní.16 

Zkušenostní evidence má vyšší či nižší úroveň dokonalosti. Nedokonalost přitom zpravidla 

značí neúplnost, jednostrannost, relativní nejasnost, nezřetelnost samodanosti věcí nebo 

objektivních vztahů, tedy zatížení zkušenosti složkami nevyplněných předběžných mínění a 

spolumínění. Zkušenostní evidence vždy předpokládá možnost svého zdokonalení během další 

zkušenosti; jejím ideálem je adekvátní evidence. Ta však předpokládá, že je možné, že by se její 

předmět proměnil, nebo že by další data ukázala její nesprávnost. Empirické vědy, i když jejich 

účelovým cílem je dokonalá evidence, musejí neustále modifikovat své pravdy vzhledem k objevení 

nových dat; musejí souhlasit s dosažitelností pouze adekvátní evidence. Avšak je přítomna idea 

řádově vyšší apodiktické evidenci, která vylučuje každou pochybnost, každou možnost vymyslit si 

nejsoucnost její předmětu. Taková evidence se stává cílem Husserlovy nové vědy.17 

 

                                                 
15 Viz k tomu také Ingardenovu poznámku (ke str. 16) na s. 152  
16 KM, §5, s.17 
17 KM, § 6. 
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2. Εποχή čili transcendentálně fenomenologická redukce. 

2.1. Husserlův popis. 

 

Takto, uskutečněním vlastní analýzy Husserl produkuje pojetí vědy jako založené na 

apodiktických základech, čímž na podstatně nové úrovni dokládá správnost Descartových 

předpokladů ohledně charakteru hledané vědy. Podle Husserla, přirozenost věcí samých určuje to, že 

vědecké zkoumání nesmí probíhat libovolně, ale musí mít určitý začátek a konec. To plyne i ze 

získané ideje pravé vědy a vyvolává problém začátku, čili nutnosti hledání prvních, sama o sobě 

evidentních poznatků, které mohou nést celou stupňovitou stavbu univerzálního poznání18.  

Nyní, vzhledem k tomu, že byla dosažena idea vědy, je třeba se přiblížit k jejímu uskutečnění a 

to vyloučením všeho, co nemůže být jejím základem. Je proto nutno provést operaci, která by byla 

důslednějším analogem Descartova radikálního pochybování. Tuto operaci Husserl nazývá Εποχή a 

definuje ji takto: Εποχή 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. 

Εποχή (čili vyřazení, inhibování, univerzální zbavení platnosti, nebo uzávorkování) spočívá 

v jednotě tematických neutralizací, z kterých první je neutralizace zkušenosti. Zkušenost, která je 

hlavním zdrojem pravd, braných přirozeně za apodiktické, je zpochybnitelná, protože: (1.) Svět, 

který je substrátem každé zkušenosti, nevylučuje možnost svého nebytí či bytí jiným, než 

přítomným způsobem (nahodilost faktičnosti); (2.) o každé osobní zkušenosti se může následovně 

zjistit, že byla smyslovým klamem. Skrze možnost iluzornosti každé osobní zkušenosti je přítomna 

možnost iluzornosti všeho celku souvislé zkušenosti. I přes svou kontinuální souvislost zkušenost 

světa neodpovídá požadavkům apodiktické evidence a proto nemůže být základem nové vědy. Ani 

vlastní tělo subjektu nemůže být chápáno jako základ možnosti poznání, přestože je jeho 

podmínkou, jelikož se jeví jako věc světa mezi dalšími věcmi, i když na podstatně jiné úrovni.19 

Možnost zpochybnění každé osobní zkušenosti není příčinou pochybovat v existenci světa, ale je 

poukazem na nutnost kritiky veškerého poznání před jeho použitím20. Husserl ne “pochybuje o 

všem, co připouští pochybnost”, jak to činí Descartes, ale zdržuje se soudů: teze, které připouští 

pochybování, jsou po zjištění této možnosti nikoliv zpochybněné, ale neutralizované – nemohou být 

používané ani jako platné, ani jako neplatné. Εποχή je uzávorkováním, čili zbavením platnosti 
                                                 
18 KM, § 5. 
19 KM, §8 
20 KM, §7 
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každého soudu o existenci či neexistenci něčeho; tyto soudy se nyní stávají pouhými fenomény. 

Fenomén zkušenosti světa, takto neutralizovaný (zbavený platnosti), je nyní pouze vodítkem v 

intenci nalezení platného základu. 

Tímto postupem Husserl znovu zpochybňuje nárok na pravdivost empirických věd: dřívějším 

argumentem k tomu byla absence apodiktického základu a z této absence plynoucí jejich vzájemná 

protiřečivost, zatímco nynějším argumentem je zpochybnitelnost světa, čili jejich universální půdy. 

Přítomné vědy jsou pouhými variantami mínění, které jsou založené na induktivním zobecnění 

neapodiktické zkušenosti.  

Po neutralizaci světa se otázkou stává, zda je svět jediným jsoucím: přežívá li něco 

zpochybnění zkušenosti světa a může-li to zbylé být použito jako apodiktický základ nové vědy. Z 

této analýzy vyplývá, že svět, který je vědou chápán jako jediné jsoucno, takovým není. Není ani 

primárním jsoucnem, nýbrž vyžaduje vědomí k potvrzení své existence. Tak Husserl přichází k 

nutnosti uskutečnění Descartova obratu, který má vest k transcendentální subjektivitě. Argumentace 

Husserla je přitom taková: 

Veškerá zkušenost věcí se odehrává prostřednictvím subjektu. V procesu poznání jsou 

předměty tedy nesamostatné vůči vědomí, jako vůči podmínce svého objevení a zároveň určují pro 

subjekt svobodu rozhodnutí o jejich skutečné existenci či neexistenci. Jestliže svět může být pouhou 

fantazií, fakt fantazírování, spolu s faktem možnosti pochybování o statusu této předpokládané 

fantazie zpochybnitelné nejsou. Tím, co není zpochybnitelné, je tedy vlastní vědomí pochybujícího, 

čili Descartovo ego cogito. Vědomí ale ještě nemůže být chápáno jako základ poznání, jak ho chápe 

Descartes:21 vzhledem k dříve nalezenému metodologickému principu, po nalezení apodikticity ego 

cogito před Husserlem vyvstávají otázky ohledně jejích hranic a ohledně toho, co vlastně toto ego 

cogito je. Apodiktičnost totiž není totožná adekvátnosti,22 a teprve pokud vědomí (nyní dané pouze 

apodikticky) se stane adekvátně daným, může se stát základem pro poznání něčeho mimo sebe 

sama. Proto je třeba se obrátit od zkoumání předmětů ke zkoumání svého vědomí, jako vědomí 

subjektu myšlení. Kvůli tomu 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.  

Vědomí se může stát pro sebe sama předmětem zkoumání skrze nadstavbu nad vlastní 

zkušeností aktů obrácení pozornosti k ní. Subjektem zkoumání kvůli tomu se stává odlišné od 

                                                 
21 Pro Husserla hledání základu teprve začíná tam, kde Descartes považuje tento základ za nalezený. 
22 KM, §9, s. 26 
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empirického Já čisté (od předsudků a spolumínění) čili transcendentální ego. Husserl totiž provádí 

rozštěpení konkretního Já na pozorující a pozorované, přičemž první nesmí mít žádnou jinou intenci, 

než pouhé nahlížení, zatímco druhé pokračuje ve svém běžném životě a tak je pozorováno.23 

Transcendentální ego není předmětem psychologie, jako vědy o jsoucím ve světě: psychologická 

data, stejně jako jiná data, nyní jsou pouhými fenomény. Ani transcendentální ego není součástí 

světa, ani svět není reelní součástí čistého ego.24 Εποχή, čili zdržení se soudů, které přivádí k 

transcendentálnímu ego, jako předmětu fenomenologického poznání, Husserl nazývá 

transcendentálně-fenomenologickou redukcí.25 

Transcendentální ego pouze nahlíží, ale ne usuzuje o nahlíženém. Taková absence usuzování je 

ale složitější činností, než usuzování samo. Skrze uskutečnění εποχή se otevírá nová perspektiva 

pohledu na vztah subjektu ke světu: v přirozeném postoji běžný vztah neproblematického (tj. ne-

reflektivního, nesoudícího) přijetí světa jako pozadí každého aktu je nyní rozložen na předmět aktu, 

akt sám a na víru, která je doplňuje. Εποχή je nadstavbou nad tímto už samým o sobě složitým 

vztahem, která neutralizuje jeho poslední složku. Uzávorkování, čili neutralizace, víry v existenci 

světa očividně není oproštěním platnosti každého soudu. Husserl přijímá platnost pouze 

nepřipouštějícího pochybnosti, tedy – nepochybnosti existence ego samého, jeho aktů (a předmětů 

aktů, ale pouze ve statusu fenoménů). Kromě toho je platná (ne-fenomenální) dříve dosažená idea 

vědy a idea možnosti neutralizace jiných ideí. Vztah k předmětům světa nyní vypadá takto: 

empirické Já se vztahuje k předmětům, o kterých věří, že skutečně jsou, uchopuje tento vztah a 

neutralizuje víru dalším (po aktu reflexe) aktem. “Neutralizací” je přitom chápána proměna víry za 

její fenomén. To dovoluje chápat víru v skutečnost světa jako atribuci platnosti, čili 

defenomenalizaci něčeho – v aktu víry subjekt nahrazuje pouhé jevení svým souzením o něm jako o 

pravdivém. Nyní se tato pravdivost stává fenoménem odkazujícím k původně implicitnímu a nyní 

explikovanému aktu atribuce pravdivosti.  

Vypadá to tak, že víra, nehledě na to, že je aktem vyššího řádu, nepředpokládá možnost návratu 

k původnímu vztahu bez realizace dalšího aktu, který musí být řadové vyšším, než ona sama. Ze 

stránky subjektu to znamená zásadní nemožnost vztahování se k něčemu bez atribuce statusu 

skutečně existujícího alespoň jako jeho vlastního výtvoru.26 Nehledě na to, víra je oddělitelná od 

subjektivního vztahu k předmětu. Takové vyčlenění ze vztahu původně v něm přítomné víry je 

                                                 
23 Viz. k tomu HFF s. 170.  
24 KM, §11 
25 KM, §8 
26 KM, §26 
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součástí εποχή, která má proto za následek objevení nového subjektu, jehož předmět (víry) je 

odlišný od předmětů světa (tj. nevěří v ně), ale zároveň je zahrnuje. Jako i zbytek aktů Já, εποχή, 

která (zpětně) fenomenalizuje předměty původních aktů empirického Já, je aktem, který zahrnuje 

víru v existenci svého objektu, jenže její předměty (tyto původní akty) i bez atribuce k nim víry jsou 

apodikticky nepochybné. 

Fenomenologická εποχή způsobuje, že subjekt (nyní – už ne empirický, ale transcendentální) 

zůstává úplně samotným: jiní lidé jelikož jsou vnímaní pouze skrze svá těla – tedy skrze předměty 

světa – jsou zároveň s jinými předměty světa nyní považováni za pouhé fenomény. Husserl tím 

nemíní, že nyní musí být chápáni jako pouhé představy či zdání: jejich chápání jako fenoménů není 

hodnotícím jejich existenciální status. Stejně tak, jsou vyřazena veškerá sociální a kulturní fakta, 

jako závislá na přítomnosti jiných Já.  

Spolu s nepochybností faktu pochybování o světě zůstává nepochybným i celý proud 

zkušenostního života vědomí, který je vždy subjektu dán ve své nejpůvodnější originálnosti. Tento 

proud subjektivní zkušenosti i po zneplatnění světa (tj. jejího korelátu) zůstává nepochybně 

přítomným a nyní doplněným vědomím neaplikování víry k jeho předmětům a vědomím svobody 

rozhodnutí o možnosti takového aplikování či neaplikování. Spolu s tím, jako subjektivní zážitky, 

zůstávají i všechna doplňující zkušenost nyní pouze fenomenálního světa, spolumínění, hodnocení, 

anticipace, fantazie a vzpomínky, tj. celý intencionální horizont vědomí.  

Jediný svět, o kterém je nyní možno mluvit, je světem, přítomným skrze myšlení a čerpajícím 

svůj smysl z cogitationes.27 Je nesmysl mluvit o věcech, které existují “samy o sobě” mimo 

zjevování: zjevování samo je způsobem existence světa. Předměty světa se vždy dávají pouze 

neúplně, skrze nástiny, vždy jednostranně a pouze v syntézujícím vědomí nabývají vlastnosti 

předmětů naplněných smyslem a identických v běhu proměnlivých zjevování.28 Smysl světa je tedy 

nesamostatným vůči vědomí, protože se objevuje teprve v něm. Po opuštění víry v skutečnost světa 

ego totiž nalézá sebe sama jako dávajícího předmětům jejich smysl. 

Redukce, kvůli rozdílu ve způsobech existence světa a vědomí, zdá se být oddělením, čili 

aritmetickou operací vyčlenění pochybné transcendence světa z apodikticity subjektu imanentního 

vědomí – takové její chápání je chybným.29 Εποχή je spíše naopak, doplněním všeho, co před ní 

bylo přítomným, indexem fenomenálnosti. Fenomenologická εποχή nevede ke ztrátě světa, nýbrž k 

proměně jeho chápání ze “skutečnosti” do “korelátu vědomí”, čili jeho “qua cogitatum”. Po redukci 
                                                 
27 KM, §8 
28 KM, §17 
29 KM, § 7, s. 24. K tomu srv. Ricoeur, s. 41 
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subjekt neztrácí (“transcendentní”) svět, ale znovu jej nabývá, jako transcendentální: veškerá data, 

která jsou dosažitelná v přirozeném postoji, zbývají po redukci k analyzování v modu korelátů 

vědomí, které se nestávají pro transcendentální ego objekty kladoucích soudů čili víry. Po εποχή 

svět může být chápán pouze jako soubor intencionálních korelátů transcendentálního vědomí.30 

Εποχή neodebírá něco – např. víru – ani od empirického Já, ale poskytuje možnost nahlížení 

transcendentální podstaty empirického ego. Poskytuje i možnost nahlížení na dříve nedosažitelné 

úrovni korelátu vědomí (a spolu s nimi i víry), skrze které se tato podstata projevuje. Nalezeným 

skrze redukci je pole čistých fenoménů – pod tuto kategorii spadají i možná rozvržení 

intencionálního horizontu vědomí, i čisté předmětné smysly, i apriorní schéma vědomí. Život 

čistého ego, se všemi jeho prožitky, je totiž univerzem fenoménů ve smyslu fenomenologie. 

Každá zkušenost empirického Já má nekonečný horizont časoprostorových okolností a 

vztažností. Stejně tak, zkušenostní život transcendentálního ego, otevřený pro nazírání po εποχή, 

zahrnuje nejenom aktuální zkušenosti, ale i nekonečný, nejistý horizont předchozího a následujícího, 

vzpomínek a výtvorů pouhé fantazie, schopností a vlastností. Tyto složky vědomí mají pouze 

presumptivní evidenci, jako jeho potenci, které čerpají svou evidenci z aktuální zkušenosti ego, ale 

ne ze sebe sama; jsou avšak apodikticky daná nehledě na svou částečnou neadekvátnost.31 

Apodiktická evidence ego cogito zahrnuje nejenom jistotu “Já jsem”, ale ukazuje na propojenost 

osobních aktů Já s čistou strukturou vědomí, která určuje to, že samotné prožitky patří do souhrnu 

individuální zkušenosti a zároveň – předurčuje možnost sebetotožnosti ego. Sobetotožnost je ale 

subjektivním označením, jenž je založeno na paměti, analyzování, apod., které odkazují k 

předpokládané znalosti ego samým toho, co vlastně ono “ego” je. Otázku po oprávněnosti takového 

ztotožnění sama se sebou zatím Husserl nechává stranou kvůli nejasnosti principů sebeidentifikace 

transcendentálního ego na této úrovni analýzy.  

Je ale jasné, že vědomí není Descartova res cogitans: pojetí ego jako substance u Descarta 

plyne z jejich neoprávněného ztotožnění. Descartes zachovává pojem substance a aplikuje ho k 

nalezenému ego: tento krok nejenom není samozřejmým, ale dokonce je podle Husserla naprosto 

chybným. Zachování pojetí, které patří k filosofickému paradigmatu přítomnému před 

pochybováním, znamená zachování části tohoto paradigmatu, čili části světa, což ničí účinnost 

tohoto pochybování. Husserl uvádí pro tuto úroveň platnou definici ego jako proudu prožitků, 

neustále plynoucích a pouze tak pozorovatelných. 

                                                 
30 KM, §15. 
31 KM, §9 
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Místo toho aby pokládal otázku po “co” transcendentálního ego, Husserl nyní klade otázku po 

jeho zkušenosti, skrze jejíž vysvětlení musí prostoupit i podstata ego samého. Předběžně jako 

součásti této podstaty, kterých význam bude odhalen později, Husserl uvádí časovost Já, jeho 

analyzovatelnost v plné konkrétnosti, individuálnost jeho zážitků a nemožnost nenaplněnosti aktů Já 

materií (nemožnost bezpředmětných aktů Já).32 Zatímco o ego samém kromě apodiktického faktu 

jeho přítomnosti ještě nelze říci nic určitého, proud prožitků tohoto Já skrze εποχή se stal pro 

zkoumání otevřeným. Fenomenologická analýza se totiž člení do dvou fází: v první fázi je třeba 

nahlížet fenomenologické danosti bez vysvětlení otázky rozsahu platnosti výsledků jejich analýzy; 

druhá fáze zahrnuje kritiku transcendentální zkušenosti, projasněné v první fázi a na základě této 

kritiky – kritiku transcendentálního poznání vůbec, kterážto musí poskytnout i odpověď na otázku 

“co je transcendentální ego”. Proto první fázi následující fenomenologické analýzy Husserl nazývá 

předfilosofickou, čili připravující pole pro filosofování.  

Tato fáze fenomenologie je principiálním rozšířením karteziánské metody: zatímco Descartes 

hned po nalezení pole čisté zkušenosti začíná hledat možnost návratu “objektivního” světa, pro 

Husserla zkoumání transcendentální subjektivity je jedním z nejdůležitějších úkolů transcendentální 

fenomenologie, protože pouze po takovém zkoumání je možný (pokud je vůbec možný) přechod do 

něčeho za ní. Descartes nejenom nevstoupil do pole transcendentální zkušenosti, ale i neoprávněně 

přenesl do sféry apodikticky nepochybného něco v ní nenalezeného.33     

Oddíl fenomenologie, kterého předmětem je pole transcendentální zkušenosti Husserl nazývá 

transcendentální egologie. Je třeba ještě jednou zdůraznit, že zkoumání transcendentálního ego 

samého Husserl na této úrovni nepokládá za možné a proto předmětem vědy o transcendentální 

subjektivitě je zkušenost této subjektivity, ale ne tato subjektivita sama. Taková egologie je podle 

Husserla nutným základem všech věd34. Transcendentální egologie je paralelní přírodním vědám, 

které sledují psychofyzickou subjektivitu, vědou o transcendentální subjektivitě. Psychologie 

zkoumá ego jako součást světa, zatímco transcendentální egologie zbavuje svět platnosti. Zkoumání 

totiž mají společný předmět, ale nahlížejí ho z různých perspektiv, přičemž fenomenologická 

perspektiva se musí stát základem všech dalších perspektiv.  

                                                 
32 KM, §12 
33 KM, §14 
34 Důvody takového hodnocení transcendentální egologie se stávají očividnými teprve na vyšší úrovni 
analýzy, kterou rozebírám níže.   
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Transcendentální egologie vyžaduje chápání proudu zkušenosti identického transcendentálního 

subjektu, jako jeho životního prostředí.35 Aby přistoupil k analýze subjektivní transcendentální 

zkušenosti, Husserl odhaluje nové stránky svého chápání εποχή. Ničení platnosti světa v ní je 

nikoliv vytržením filosofujícího z jeho běžného života, ale je nadstavbou života nové úrovně nad 

přirozeným životem. Běžné jednání filosofujícího se nepřerývá, ale je nyní doplněno vrstvou jeho 

nehodnotícího popisu. V tomto ohledu můžeme εποχή chápat jako nemodifikující proměnu.36 Běžná 

subjektivní činnost nemizí, ani se nemění, ale stává se předmětem reflexe vyššího řádu. Při takovém 

zaměření pozornosti na akt, filosofujícího nezajímá reálnost či ideálnost, bytí či nebytí předmětů 

pozorovaných aktů.  

Εποχή neutralizuje platnost světa, ale nepřekáží vztaženosti cogitationes k němu: vnímání 

konkrétní věci zůstává vnímáním pravě této věci, i když věc sama je “uzávorkována”. Tak Husserl 

dospívá k možnosti uvedení pojetí intencionality v jejím opravdovém významu - jako základní 

charakteristiky vědomí. Každé cogito má své cogitatum, přičemž každé cogitatum je myšleno jemu 

příslušným způsobem. Kvůli neustále přítomnosti předmětů u aktů Já, egologická analýza musí 

spočívat ve zkoumání způsobů danosti intencionálních předmětů (noetický směr), i ve zkoumání 

intencionálních předmětů samých (noematický směr).37 Fenomenologické zkoumání páru cogito-

cogitatum probíhá skrze popis intencionálního předmětu v různých modech jeho zjevování: 

existenciálním (možnost, jistota, předpoklad); subjektivně-časovém (přítomnost, minulost, 

budoucnost) a myšlení (vnímání, retence, vzpomínka; jasnost, rozlišenost). Každé cogitatum má 

svou noeticko-noematickou strukturu. Po εποχή jsou možné popisy jak struktur aktuálních 

zkušenostních aktů vědomí, tak i struktur vzpomínek, představ a jiných modů cogito. Takovým 

způsobem pojetí “aktuální zkušenosti” je rozšířeno i na představování, anticipace atd.38 

Intencionální analýza je totiž sebevýpovědí transcendentálního ego ve všech možných modech 

cogito a je zaměřena na poznání způsobů, kterými se konstituují smysluplné předměty skrze osobní 

počitky a různé mody danosti.39  

Otázka po možnosti pro transcendentální ego takové reflexe aktů empirického Já, která by je 

nemodifikovala, Husserla přivádí k nutnosti rozlišení nejenom mezi bezprostředními i reflektujícími 

akty, ale také – mezi transcendentální a přirozenou reflexí. Transcendentální reflexe je podle něj 

aktem vyššího řádu nad kterýmkoliv aktem ego, který je intencionálně zaměřen na nějaký předmět a 
                                                 
35 KM, §13 
36 Viz. k tomu Ingarden, s. 160 
37 KM, §14 
38 KM, §16 
39 KM, §20 
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nyní se sám stává předmětem reflexe, spolu s míněným v něm, kterému nyní nemá být atribuováno 

bytí či nebytí. Právě tato absence atribuce je bodem rozlišení mezi transcendentální a přirozenou 

reflexí. V transcendentální reflexi má být postulováno bytí pouze jejího předmětu – aktu 

empirického Já, který, na rozdíl od svého předmětu, nevyzývá pochybnosti. Transcendentální reflexe 

je vztažena k předmětům svých předmětů, které po εποχή setrvávají jako imanentní součásti 

deskriptivního obsahu vědomí: je to nikoliv reelní, nýbrž intencionální obsazenost konstituce 

předmětného smyslu ve vědomí jako intencionálního výkonu jeho syntéz. Husserl zdůrazňuje, že 

reflektující čisté ego nahlíží z pozice nezainteresovaného diváka, kterého účelem je pouze 

adekvátně popisovat bez předpokladů a předsudků, přičemž hlavním předsudkem, kterému je nyní 

třeba se vyhýbat, je jistota v existenci světa (v Idejích I tento předsudek Husserl nazývá generální 

tezí přirozeného postoje)40. Transcendentální reflexe modifikuje svůj předmět pouze ve smyslu 

převedení v modus pozornosti jeho okrajových součástí (např. aktualizace zahrnutých v něm 

spolumíněností). Taková modifikace je přítomna i u každé přirozené reflexe, jenže běžná reflexe 

sama je zakotvena v nereflektovaných spolumíněních.41  

Je důležité pro pochopení εποχή, že transcendentální reflexe zachovává podstatný rys přirozené 

reflexe, který spočívá ve víře v svůj předmět. Kladení po εποχή se ale liší od kladení před ní: 

předměty, kterých existence je tvrzena v soudu po εποχή jsou samy o sobě (před každým kladením) 

apodiktické. Během transcendentální reflexe subjekt pouze analyzuje, aniž by přisuzoval předmětům 

něco mimo ně: neporušuje totiž jejích apodiktickost skrze doplnění něčím, co v ních není přítomno. 

Subjekt transcendentální reflexe totiž může být charakterizován jako nezainteresovaný pouze ve 

vztahu ke všemu, co přesahuje jeho aktuální předmět, ale ne ve vztahu k předmětu samému, který je 

mu imanentní, jako jeho vlastní akt. 

Předměty světa a Já samo jsou koreláty neustále probíhajících syntéz vědomí. Je patrný rozdíl 

mezi pasivními a aktivními syntézami vědomí, jenž spočívá v závislosti prvních zmíněných na 

věcech, které poskytují vědomí data nezávisle na jeho vlastních intencích, zatímco aktivní syntézy 

jsou následky intencí vlastních vědomí, zaměřených na přepracování rezultátů předchozích 

pasivních syntéz. Následky pasivních syntéz jsou nevědomě (automaticky) vytvářené z mnohosti 

počitkových dat reálné věci světa, přičemž každý z nich je neustále doplňován novými daty, ale 

skrze to je stále identifikován jako ten samý předmět. Následky aktivních syntéz bývají jak reálné 

předměty (např. doplnění reálného předmětu instrumentálním, estetickým apod. smyslem), tak i 

                                                 
40 Viz. Ideje I, §30, s. 60 
41 KM, §15 
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předmětnosti nového druhu – kategoriální předmětnosti. Husserl na této úrovni analýzy uvádí pouze 

definice syntéz a popis jejích výsledků, ale ne jejich dynamiku: nyní je možná pouze deskripce 

transcendentální faktičnosti, čili pouze statický, ale ne dynamický popis “jak” ještě neznámého “co”. 

Husserl říká, že Já ve své plné konkrétnosti je souborem svých korelátů a syntéz. To je příčina 

chápání transcendentální egologie jako základu všech věd a zároveň – další argument proti chápání 

empirických věd jako věd vůbec. Mimo to, že empirické vědy nemají základ a sledují nahodilé 

předmětnosti, naplněné spolumíněností, navíc není správné ani jejich východisko: zkušenost, která 

je v jejich hranicích počítána za základ každého poznání, je sama založena v předchozích 

konstitucích jak objektů, tak i subjektu tohoto poznání.42 

Základem všech syntéz vědomí je kontinuální syntéza identifikace. Tato syntéza se nejprve 

projevuje ve formě pasivní syntézy vnitřního vědomí času, jejíž korelátem je vnitřní časovost, 

určující trvání identičnosti Já v uspořádanosti aktů. Z toho je vidět, že syntézy Já předcházejí každé 

jeho zkušenosti jako její podmínky. Následky syntéz vědomí jsou i jeho předměty, i samo Já, jako 

přese všechny možné proměny identický pól prožitků. Intencionalita, jako podstatná kvalita vědomí, 

určuje pro něj možnost bytí sebou pouze v souvislosti s následky svých syntéz. Každý aktuální 

prožitek se jeví ve vlastním jemu obtočení vyplnitelného horizontu možných prožitků: je to horizont 

spolumínění a předpokladů časového pokračování tohoto prožitku či jeho následků. Předmět se 

objevuje ve vědomí, jako předmětný smysl, který je konstituován v proudu cogitationes a proměňuje 

se jak skrze proměny předmětu samého, tak i skrze proměny způsobů jeho myšlení, které mohou 

probíhat i při neproměnnosti předmětu samého. Vnímání má také své horizonty jak ohledně 

možných předmětů, tak i ohledně svých možných modů; každé vnímání zahrnuje svůj časový 

horizont, určující jeho souvislost s jinými vnímáními.  

Všechny tyto horizonty jsou po εποχή odhalitelné ve fenomenologické reflexi jako součásti 

předmětného smyslu. Celkové uchopení intencionálního předmětu je možné pouze v případě, že 

jsou uchopeny nejenom jeho způsoby zjevování, časovost jeho zjevování a jeho aktuální “co”, ale i 

horizont možných rozvržení jeho aktů, anticipací a minulosti. Jasné je, že je to potenciálně 

nekonečný úkol, protože aktualizace každé potence rozšiřuje, ale ne zužuje horizont předmětu.43  

Vědomí je analyzovatelné v jiném smyslu než jsou předměty zkušenosti: hlavním v analýze 

vědomí je možnost rozvržení horizontu potencialit překračujícího aktuální prožitek, který je zahrnut 

v každé aktualitě. Vědomí není redukovatelné na soubor samostatných a nesamostatných součástí, 

                                                 
42 KM, §16 
43 KM, §19 
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mezi které by v tomto případě patřily útvarové kvality44, jednotící osobní prožitky do  jednoty 

identického předmětu. Analýza vědomí vždy překračuje jeho aktuální obsah zkoumáním jeho 

nevyplněného horizontu.  

Časovost jevení se liší od objektivního času světa, protože se konstituuje v hranicích vnitřní 

časovosti subjektu během ukazování předmětem svých určitých stránek, v jejichž vnímání se 

předmět konstituuje jako identická jednota. Prožitky vědomí jsou začleněny do proudu imanentní 

časovosti vnímání, jako relativní vůči němu a vůči jiným prožitkům. Vnitřní časovost sama je 

nahlédnutelná pouze jako intencionální zážitek: je totiž možná nekonečná regrese sebenazírání v 

čase jako časového.45 To je pouze jedna Husserlem vyslovená regrese z vyslovitelných regresí 

reflexe, které vznikají kvůli imanenci fenomenologické analýzy této úrovně vůči vědomí (např. 

možnost nekonečné regrese aktů sebereflexe, regrese rozvržení horizontu aj.). Takové regrese v 

Husserlově systému nevypadají být problematickými, protože jsou nevyhnutelné; jejich původem je 

časová závislost vyššího řádu na nižším.  

Já, během nabytí a proměny přesvědčení, se vnitřně samo v sobě kontinuálně konstituuje jako 

jsoucí, čili jako identický pól přesvědčení – proměňující se, ale vždy sobě totožný. Proměny názoru 

se často odehrávají s přesvědčeními, na kterých záleží sebeidentifikace subjektu a tím jí neškodí. 

Stejně tomu, jak jsou přesvědčeními komplexní předmětnosti (jistota v oprávněnosti atribuce kvalit), 

také je nabýváním přesvědčení, čili habitů46, získání nového smyslu jednotlivého předmětu. Já 

vlastní přesvědčení až do přijetí nového přesvědčení, odvrhujícího staré - jako už nepravdivé, či jako 

nepravdivé od začátku. Setrvání přesvědčení nevyžaduje neustálého jejich projevování, ale – pokud 

Já zachovává vědomost, má vždy možnost explikace toho či jiného přesvědčení. Já se vztahuje k 

předmětům pouze skrze své prožitky, jejichž konstituce záleží na jeho aktuálních habitualních 

vlastnostech, skrze aktuální vztah tohoto konkrétního Já k tomuto konkretnímu předmětu. Za 

habitualními vlastnostmi se projevuje identický směr rozvoje Já - vnímání těch, ale ne jiných věcí 

tak, ale ne jinak, zachování jedněch a opuštění druhých přesvědčení, apod., což Husserl nazývá 

personálním charakterem kontinuálně identického Já.47  

Zde je nutné poukázat na rozdíl v Husserlově chápání transcendentálního Já v Idejích I a v 

Karteziánských meditacích. V posledním zmíněném transcendentální ego nabývá individuální 

                                                 
44 Útvarové kvality jsou nesamostatnými kvůli nemožnosti jejích přítomnosti bez předmětů, které jsou 
vytvářené. 
45 KM, §18 
46 Viz. k tomu Ingardenovu poznámku (ke str. 65) na s. 157    
47 KM, §32 
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charakter skrze přijetí a odmítnutí habitů, zatímco v Idejích I48 transcendentální ego je chápáno jako 

prázdný pól prožitků, jenž žádné habity nemá. Je to otázka po původu individuality v 

transcendentální či v psychofyzické subjektivitě a v různých spisech Husserl na ní odpovídá různě. 

Problémem transcendentálního původu identity spočívá v možnosti získání eidosu ego z ego 

transcendentálního, jako zahrnujícího individuální rysy (“zašpiněného” smysly transcendentními 

čistému ego) – v Karteziánských meditacích je tato otázka řešena skrze provedení komplexu 

náhradních redukcí. Problém empirického původu identity spočívá v pouze časoprostorovém rozdílu 

mezi vnímáním různých subjektů: pokud se individualita objevuje během zkušenosti, tak by stejná 

zkušenost potenciálně mohla produkovat stejné individuálnosti.49 

Jiný význam, než jako “substrát habitualit” má ego ve své plné konkrétnosti, čili monáda. V 

takovém významu je ego chápáno jako v sobě zahrnující celek intencionálního života čili to, bez 

čeho Já není sebou samým – konstruovaných jím předmětností, jeho korelátů, horizontů a 

sebeuvědomění jako identického přese všechny možné proměny. Monáda je nejširší pojetí ego v 

Karteziánských Meditacích, proto problém konstituce monády zahrnuje celek všech konstitutivních 

problémů. Vypadá to tak, že skrze takový odkaz k Leibnizovu dílu, chce Husserl zvýšit napětí 

“zavřenosti” transcendentálního ego, jako odloučeného po εποχή od jiných ego. Leibnizovy monády 

nemají oken a mohou být svázané pouze v předurčené harmonii. Takový odkaz určuje pozdější 

chápání intermonadického vztahu, jak apriorního a nezávislého na konkrétní monádě.50 

Skrze pozorování forem zážitkovosti vědomí dospíváme k možnosti založení 

fenomenologických teorií osobních druhů aktů Já: teorií vnímání, nazírání, souzení, označení, apod.; 

tyto teorie se rozvrhují do formálně-všeobecné konstitutivní teorie předmětu vůbec. Na základě 

poslední zmíněné vznikají konstitutivní transcendentální teorie prostorových, psychofyzických, 

sociálních a kulturních předmětností a konstitutivní teorie světa, možného pro transcendentální 

vědomí.51 Souhrn předmětností, jako i osobní předměty jsou konstituované nikoliv chaoticky, ale 

jsou uspořádány v konstituci strukturovaného vědomí. Existuje totiž univerzální konstitutivní 

syntéza, do které spadají všechny možné a skutečné předmětnosti a způsoby jejich uvědomování.52 

Teprve po uskutečnění fenomenologické εποχή se zjistilo, že přirozený postoj je vězením ego v 

transcendentních jemu smyslech skrze všudepřítomný předsudek víry: empirické Já se vnímá jako 

druhotné vůči světu, který je chápán jako přítomný před a po přítomnosti Já samého a nezávislý na 
                                                 
48 Viz. Ideje I, §38; §80 
49 Viz. K tomu Ingardenovu poznámku č.12 k KM, str. 157—159 čes. vyd. 
50 KM, §33 
51 KM, §21 
52 KM, §22 
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něm. Empirické Já nemůže provádět adekvátně ani pasivní, ani aktivní syntézy, protože v obou 

ohledech je podřízeno “autonomnosti” konstituovaného. Konstituce totiž stále probíhá, ale je 

omezená kladením předmětů jako nezávislých na ní. Podřízení se může odehrávat v chápání své role 

ve struktuře nejenom přírodního, ale i ve struktuře sociálního světa: subjektivní kladení světa může 

neodpovídat takovému kladení sociálního okolí a proto může být (i přese svou očividnost) 

považováno za nesprávné. Redukce vysvobozuje konstruktivní aktivitu vědomí z hranic kladení. 

Před redukcí je svět chápán jako existující určitým způsobem, zatímco svoboda od takového kladení 

umožňuje nahlížení světa samého, ale ne jen jeho “obrazu”.  

 

Každému modu psychologické čili empirické zkušenosti odpovídá paralelní modus “zkušenosti 

jakoby” – nyní nerealizované, ale možné. Je totiž možné založení vědy, která by se pohybovala v 

říši čisté možnosti a která namísto zkoumání transcendentální faktičnosti by ve zkoumání 

transcendentální možnosti nalezla apriorní pravidla jejího ustanovení a fungování. Předmětem 

takové vědy by byla apriorní struktura transcendentální zkušenosti každého možného ego, oproti 

faktické struktuře konkretního transcendentálního ego filosofujícího, a pouze tato může být nalezena 

ve zkoumání transcendentální empirie. Obě struktury jsou nalezitelné v případu každého 

konkretního ego, ale ta první má mnohém větší význam, jelikož se po vyřazení empirické faktičnosti 

vyhýbá také i faktičnosti transcendentální. 

 

2.2. Otázky k Husserlovu popisu. 

 

Poté, co jsme nastínili, jak vypadá Husserlova definice εποχή, a to jaký má průběh a následky, 

je třeba rozebrat otázky, které tento popis vyvolal. Na začátku je nutno podotknout, které 

předpoklady podmiňují nutnost provedení redukce. Jsou to (1.) předpoklad nutnosti kognitivního 

vztahu ke světu, tj. nutnosti filosofie a vědy vůbec, který podmiňuje (2.) předpoklad neodpovědnosti 

stavu reálných věd ideji pravé vědy; tento poslední předpoklad implikuje, že (3.) u Husserla je 

přítomna idea jejich přijatelného stavu, čili že Husserl má předběžnou ideu toho, jak by opravdově 

vědecká explikace měla vypadat.53 Druhý z uváděných předpokladů určuje nutnost následujícího 

                                                 
53 Husserl o tom píše: viz. §4: “ve smyslu celého našeho zkoumání je… obsaženo, že vědy jako faktická 
kulturní danost a vědy v pravdivém slova smyslu nejsou jedno a totéž”. K tomu viz. také Ingardenovu 
poznámku na s. 151., kde se mluví o předpokladech (1.) vlastnění idey pravé vědy, (2.) nepochybnosti 
vlastnění této idey, a níže – o předpokladech (a.) přítomnosti idey a hodnoty absolutního odůvodnění, a (b.) 
nerealizovanosti čili nedosaženosti této idey ve skutečných vědách. Na rozdíl od Ingardena si myslím, že 
nejenom idea absolutního odůvodnění věd, ale i nutnost vědy vůbec by musela při radikálním filosofování být 
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hledání ideje “pravé vědy”, které Husserla přivádí k analýze Descartova (zahrnujícího radikální 

pochybování jako svou podstatnou součást), ale ne jiného (ne zahrnujícího radikálního 

pochybování) učení a k (předběžnému) přijetí jeho cíle absolutního odůvodnění vědy což také 

nevypadá být samozřejmým. Tím je ozřejmena i nutnost redukování. 

Perspektivy fenomenologického zkoumání nejsou před uskutečněním εποχή očividné: jako 

“pozitivní” následek redukování, dosažitelný teprve skrze něj, je pole fenomenologie totiž pouze 

předpokládáno jako cíl, aniž by bylo nahlédnutelné z přirozeného postoje. R. Ingarden proto 

předpokládá, že před εποχή musí být provedena “teoretická redukce”, která by dovolovala správně ji 

uskutečnit.54 Husserl sám píše před uskutečněním εποχή o transcendentální fenomenologii jako o už 

dosažené:55 redukování v Karteziánských meditacích totiž je prováděno podle modelu, již 

přítomného u Husserla. 

Při analýze redukování samého je na začátku třeba dosáhnout porozumění vztahu jeho 

osobních fází. V Karteziánských meditacích je uvedeno několik fází neutralizace: εποχή je 

soustavou neutralizací (a.) všech přesvědčení, (b.) všech věd, (c.) konkretně Descartové idei vědy, 

(d.) logiky jako teorii védy, (e.) víry v nepochybnost světa a v platnost smyslové zkušenosti, (f.) víry 

v přítomnost jiných Já a živých bytostí vůbec; (j.) svět sociálnosti a kultury; (h.) veškeré objektivní 

prostoročasovosti v Já. Jako vodítko neutralizace Husserl v Karteziánských meditacích uvádí 

fenomén zkušenosti čili transcendenci vůči vědomí. Opakem této transcedence (hledaným v 

redukování) je “apodikticky nepochybné”, čili reelní imanence vůči vědomí. Je ale potom 

problematický status horizontu zkušenosti Já, který má pouze presumptivní evidenci a je odlišný od 

aktuální zkušenosti Já (která jediná je reelně imanentní vůči vědomí), ale přesto nemusí být 

redukován. Ingarden podotýká, že zbývající po εποχή (intencionální akt, počitková data, noetické a 

noematické mody, konstituovaný smysl) se liší od toho, co by muselo zbýt, kdyby jejím vodítkem 

byl fenomén zkušenosti.56 Vodítkem, které by dovolovalo odlišit to, co podléhá redukci od toho, co 

po redukci musí zbýt nedotčeným, nemůže být ani čisté vědomí, protože je teprve hledáno. Tímto 

vodítkem je totiž imanence vůči aktu vědomí, jinak by do rezidia nemohly být zahrnuty 

intencionální předměty aktů empirického Já. 

                                                                                                                                                                   
odůvodněna, ačkoliv “poznání” není nejširším pojmem pro “vztahování se k něčemu”; souhlasím ale s 
Ingardenem v tom, že ani jeho požadavek pravděpodobně není splnitelný.  
54 Ingarden, s. 175 
55 Viz. s. 11: …cesta, která vedla… 
56 Ingarden, s. 187 
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Kromě rozdělení na fáze neutralizace v kritické literatuře57 je široce rozprostraněné rozlišení 

mezi εποχή a samou transcendentálně-fenomenologickou redukcí. Husserl sám vyslovuje tento 

rozdíl teprve v pozdějším spisu “Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie”58, 

zatímco v Karteziánských meditacích je přítomen pouze implicitně při výslovném ztotožnění εποχή 

s transcendentálně-fenomenologickou redukcí. Nehledě na to se zdá být nutným toto rozlišení uvést 

i zde, aby se podstata redukování stala zřetelnější. Jako blízká k reprezentaci pohledu Husserla 

samého v době Karteziánských meditací, se dá chápat jejích distinkce u E. Finka.59 Podle něho, oba 

“momenty” redukování jsou navzájem podmíněné, což znamená, že mohou být uskutečněny pouze 

spolu: εποχή je operací vyřazení “světskosti” Já (tj. zřeknutí se aplikování víry ke světu), zatímco 

transcendentální redukci Fink nazývá průlomem (blast) skrze “světskost” empirického Já, který 

teprve umožňuje její nahlížení jako aplikace víry.60 U J. Patočky je zachován význam εποχή (jako 

vyřazení světskosti), zatímco transcendentální redukce je neoprávněně ztotožněna s tvrzením 

neexistence světa.61 Takovému ztotožnění se však musíme vyhýbat. 

Podle Husserla teprve sebevyčlenění transcendentálního ego ze světa umožňuje uvědomění si 

vztahu empirického Já ke světu, jako vztahu podřízenosti. Podle Finka, redukující už nemůže proto 

být empirickým subjektem (pro kterého, jako pro setrvávajícího ve víře ve svět je takové nahlížení 

nemožným), ale stává se (skrze redukování) subjektem transcendentálním.62 Proto redukce je 

nepochopitelná z přirozeného postoje a všechny její popisy z hlediska přirozeného postoje jsou 

metaforické: pochopení, co je redukce je možné pouze skrze její uskutečnění. 

Námitkou je neodvodnitelnost εποχή z hlediska přirozeného postoje. Solipsistická cesta z 

přirozeného postoje vypadá nepřijatelně, proto je mnohem samozřejmější postup Descarta, kdy 

okamžitě po “dosažení” platného základu odvozuje z něj renovovaný objektivní svět, ale ne postup 

Husserla, který na solipsistické fázi zůstává. Je obtížné i chápání nutnosti redukování nejenom věd, 

které zahrnují nevědomé předpoklady ohledně svých předmětů, ale i poznávajícího vědomí: pokud 

poznání musí sloužit účelům empirického Já (běžným účelům), zásadní přizpůsobenost poznání k 

tomuto empirickému Já vypadá být ne překážkou, ale výhodou. Člověk totiž ani nemusí 

přizpůsobovat výsledky vědeckých zkoumání, protože ty už jsou přesně takové, jaké je potřebuje. 

                                                 
57 Viz. např. Ingarden, s. 157; Patočka J., CJ, s. 102; Fink, s. 95 
58 Viz. Krize, §69 
59 Fink byl Husserlovým asistentem v této době, jeho “Šestá karteziánská meditace” je následkem společné 
práce s Husserlem. V americké tradici jsou jejich hlediska ztotožněna; myslím si však, že je tu třeba být 
opatrnějším. Viz. Burzina. 
60 Viz. Fink, s. 41. 
61 Viz. HFF, s.182 
62 Fink, s. 39 
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Věda, která zkoumá něco “ne–potřebného k praktickým účelům” z pohledu empirického vypadá být 

zbytečnou. Člověka v přirozeném postoji totiž nezajímá ani jak k poznání dochází (protože poznání 

už je fakticky přítomné), ani co v poznání nenaleží k poznávanému, ale k němu samému (protože 

následky odpovídají jeho účelům), proto přijatelnějšími pro něj vypadá být teorie zrcadlení apod. 

R. Ingarden si klade otázku, proč by byla εποχή nutná, jestli nalezené v ní může být nahlíženo i 

bez jejího uskutečnění: vyložené Husserlem pod titulem nedosažitelného v přirozeném postoji je 

pochopitelné a akceptovatelné, jsou to data, která by na sebe mohl aplikovat každý filosofující. Zdali 

pak je příčina (kromě požadavku nepodmíněnosti, který vypadá být splnitelným skrze pouhé 

nepřijetí neověřených dat) se pouštět do radikálního filosofování, které neutralizuje nejenom cizí 

mínění, ale i vlastní emoce, preference, hodnocení apod., tj to, kvůli čemu je touto faktickou osobou, 

čili individuálností?63 S touto souvisí otázka, proč podle Husserla transcendentální zkušenost 

přesahuje evidence, a čím se evidence transcendentálního ego liší od evidence empirického Já. 

Problematická je totiž pro empirické Já možnost přidání priority intence nalezení čistoty 

poznání nad intencí zachování své individuálnosti.64 Jsou zároveň přítomny pochybnosti, je-li 

redukce operací, které následkem je rozdvojení subjektu na transcendentální a empirický, po kterém 

by empirické Já zůstalo nemodifikovaným. Ve smyslu redukce je obsaženo, že individualita, která 

bude jejím následkem, se zásadně liší od individuálnosti empirického Já, které musí směřovat k 

jejímu vysvobození. Teprve uskutečnění redukce umožňuje zahájení zkoumání, které může později 

mít “pozitivní” výsledky, zatímco nyní je nahlédnutelná pouze jeho negativní stránka. Teorie 

redukce u empirického Já musí zároveň vyzývat pochybnosti, je-li transcendentální ego (čili to, pro 

co musí mít Já intence, aby se jím stalo) vůbec individuálním.65 Empirické Já se musí vědomě zříci 

sebe sama, jako “zašpiněného” světskostí, ve prospěch čisté, ale od sebe odlišné individuality a 

přitom zachovat pozitivní sebehodnocení. “Znovunalezení sebe sama” jako následek 

fenomenologické redukce pro empirické Já očividně není nalezením “sebe, tohoto konkretního Já”, 

ale je nalezením své ne-konkretní podstaty. Vypadá být nemožným hodnocení své konkrétnosti jako 
                                                 
63 Ingarden, s. 164-5; 
64 V tom je zahrnuto chápání empirického Já jako zahrnujícího transcendentální podstatu (která je 
redukováním očištěna). Takové chápání neprotiřečí Husserlovi (viz. KM, §15 s. 39, a také – Ingaredenovu 
poznámku na s. 156) ze stránky chápání vztahu obou; může mu však protiřečit ze stránky chápaní objemu 
empirického Já jako “většího”: konkretní empirické Já vypadá mít užší horizont, než horizont patřičného 
transcendentálního ego. Není ale možné – kvůli principiální nedosažitelnosti jejich plné rozvrženosti - 
hodnotit horizonty jako “užší” či “širší”. Kromě toho je zahrnuto chápání transcendentálního ego jako 
nevyskytujícího se bez konkretního empirického Já jako svého substrátu, zatímco empirické Já není možné 
jako nezávislé na transcendentálním ego, jako na své podstatě. 
65 Např. E. Flink piše o “de-humanizaci filosofujícího, viz. s. 40. Husserl o tom píše: “nerozumím ještě ani 
tomu, že já sám, dávající do závorek sebe jako člověka a jako lidskou osobnost, mám teď přece být 
zachován jako ego…”, viz. KM, §62, s.143 
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hodnotné a zároveň zachování neutrálního vztahu  k ní, který je vyžadován požadavkem 

nepodmíněností zkoumání. Konkrétnost totiž musí být zásadně znehodnocena, jako taková, která 

vyžaduje svého opuštění navždy: vypadá to  tak, že pouze pod podmínkou takového původního 

znehodnocení empirickým Já sebe sama je možná intence opuštění “sebe, konkretního Já” ku 

zkoumání ego vůbec.  

Podle Husserla, po εποχή zbývá čisté Já, jeho intencionální akty, jejich cogitatum (počitková 

data, noetické a noematické mody, konstituovaný smysl); a syntezujicí aktivita vědomí, která 

konstituuje cogitatum i Já samé. Kromě toho je implicitně předpokládáno, že zbývají redukční a 

kognitivní habity transcendentálního Já. Nalezeným v redukci je pole čistých fenoménů. J. Patočka 

se ale ptá, je-li toto pole až tak novým, anebo je tím, co vlastně muselo být redukováno. Εποχή je 

podle něj pouze pojímání světa podstatně novým způsobem, ale ne cestou k nahlížení něčeho 

nového.66 Kromě toho, co zbývá po εποχή podle Husserla samého a toho, co je pouze implicitně 

předpokládáno zbývajícím, je nutně uvést i to, co, zdá se, redukováno být nemůže. Podle R. 

Ingardena je to habitus trvání světa v platnosti (“generální teze přirozeného postoje” v terminologii 

Idejí I), protože není nalezitelný ve zkušenosti. Podle něj, tento habitus není podpořen 

permanentním kladením, které Husserl chce redukovat. Je totiž možné mluvit pouze o explicitních, 

ale ne o implicitních aktech aplikování víry ke světu, přičemž explicitní akty přijetí jsou vyvolány 

předchozími akty pochybování.67 Ingarden se tím snaží zpochybnit teorii víry, jako složky každého 

aktu Já.  

J. Patočka si klade otázku, je víra v existenci světa vůbec redukovatelná? Podle něho Husserl 

neoprávněně chápe svět pouze jako souhrn předmětů, jejichž zkušenost může být zpochybněna. 

Svět, jako podmínka možnosti každé zkušenosti vědomí, má ale jiné značení, v kterém je implicitně 

obsažen v smyslu intencionality. Podle Patočky věci světa nepředpokládají možnost své neutralizace 

a jsou evidentní na úrovni, stejné evidenci vědomí.68 Podle mně, je to spíše konflikt Husselrovy a 

Potočkovy ontologie, který překračuje téma této práce, a proto jej zde nebudu rozebírat. Husserola 

argumentace mi však připadá přesvědčivější.   

                                                 
66 EaR, s. 74. 
67 Ingarden, s. 156; J. Patočka kritizuje Husserlovo chápání přirozeného postoje jako tezi: podle Patočky 
přirozený postoj (1.) není žádnou tezí, protože ta by vyžadovala znalost světa v jeho plnosti, což očividně 
není možné; (2.) jako “naladěnost” nemůže být tak účinným, ale zároveň neutralizovatelným předsudkem, jak 
ho chce vidět Husserl (viz. CJ, s. 95). Tato kritika odhaluje možné příčiny toho, proč v Karteziánských 
meditacích pojetí přirozeného postoje jako teze už, oproti dřívějším spisům, není přítomno.  
68 HFF, s.181 
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V rozdílu mezi Já-pozorovaným a ego-pozorujícím je obsažen princip nemožnosti pozorování 

něčeho bez jeho pozornostní modifikace v reflexe. Empirické Já nemůže být pro sebe předmětem, 

proto Já-pozorující musí být odlišným od Já-pozorovaného jako transcendentální ego od 

empirického Já. Mimo dimenze “světskost\mimo-světskost”, odlišnost empirického Já od 

transcendentálního ego spočívá podle Husserla v zahrnování psychologických a individualizujících 

rysů empirickým Já, které jsou nyní chápány jako překážky adekvátního sebepoznání, zatímco 

transcendentální ego je ne-psychologické a mimo-individuální. Pozorující ego vůbec není lidským. 

Toto radikální chápání transcendentálního ego je následovně oslabeno: podle Husserla 

transcendentální ego má personální charakter; prožitky i nadále mají jediné centrum, zkušenost i 

nadále je subjektivně motivována (i v běžném, i v Husserlově smyslu – zkušenost nejenom není 

nezávislá na intencích subjektu, ale je také zařazena do jeho časovosti) a nadále je příčinou 

formování habitualit. Je pravděpodobné, že nejenom transcendentální ego, ale i empirické Já má 

habituality69, přičemž habitualní vlastnosti konkretního Já musejí být neutralizovány aby 

transcendentální ego mohlo nabýt vlastní, od nich odlišné, habitualní vlastnosti. “Staré” habitualní 

vlastnosti přitom musejí být neutralizované tak, aby neměli žádný vliv na další zkoumání a aby se 

stávaly jeho (nemodifikovaným) předmětem. 

Je ale možno pochybovat o redukovatelnosti personálního charakteru a habitů70 empirického 

Já: konkretní transcendentální ego je odvozeno od empirického Já, jako před redukcí majícího 

intence redukování, takže celkové vzdání se personálního charakteru by muselo implikovat zřečení 

se filosofování. Nebo je dostatečné pouze uvědomění si (čili zpředmětnění, fenomenalizace), ale ne 

redukování personálního charakteru? Pokud je tomu tak, proč ono není dostatečné v jiných 

případech? Husserl sám postuluje nemožnost Já bez habitů71, a říká, že jedinou intencí 

transcendentálního ego je nahlížení.  

                                                 
69 Např. Ingarden empirickému ego nechává pouze psychické dispozice a charakterové vlastnosti, viz. pozn. 
(ke str. 65) na s.157-9, zvláště – bod (3.) na s. 159; Husserl píše, že habituální vlastnosti má i empirické Já, 
viz. KM, §58 s.129   
70 Personální charakter Já, o kterém Husserl mluví jako o trvalém a neproměnném skrze proměny osobních 
přesvědčení vypadá být pouze trvanlivějším habitem: personální charakter se může úplně proměnit, ale kvůli 
své komplexnosti na to vyžaduje víc času, než osobní habitus. Chápání sebe jako identického vypadá být 
odlišným od personálního charakteru, jako založené ne pouze na habitech, ale i na své centrálnosti jako pole 
prožitků. Sebeidentifikace může protiřečit habitualitě personálního charakteru. Habituální sebeidentifikace je 
pouze uvědoměním si přítomného souboru svých habitualit (včetně svého okolí a předmětů, které nyní mají 
větší smysl, než jiné předměty), ale není něčím trvalým. V nabývání habitualit je konstituována nová, nikoliv 
ta samá personalita. Pokud ale personální charakter je něčím zásadně odlišným v své trvanlivosti od 
habituálních vlastnosti, je možno položit otázku po totožnosti personálního charakteru transcendentálního 
ego a empirického Já, které je jeho substrátem. 
71 KM, §32 
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Co ale pro transcendentální ego, teprve vysvobozené z  takto původně znehodnoceného 

konkretního Já, může sloužit jako intence zkoumání znehodnocené empirické subjektivity? Po 

uskutečnění redukce transcendentální ego nemůže nalézt intence mimo sebe sama. Takovou intenci 

nemůže poskytovat idea vědy, jako taková, které substrát je znehodnoceným: to, že věda je zásadně 

chybná, podle mého názoru neimplikuje možnost vědy, která by nezahrnovala chyb, a zároveň by 

byla vědou. Pro transcendentální ego věda může být pouze osobním fenoménem ne-hodnotné (jako 

výtvor ne-hodnotných empirických Já) kultury, který se ve své podstatě neliší od jiných kulturních 

fenomenů kteréhokoliv druhu (politických, sociálních, uměleckých atd.), jako stejně odlišných v 

svých intencích od intencí možných pro transcendentálního ego. Podle mně to vypadá spíše tak, že 

rozhodnutí empirického Já o zahájení neutralizací jako poskytující možnost zkoumání, je základem 

přítomnosti kontinuální nepřetrženosti habitualit a intencí mezi empirickým Já a transcendentálním 

ego. Z těchto empirických habitualit smí po redukci zůstávat nedotčenými pouze kognitivní a 

redukční habity, které směřují k poznání, nezávislému na neutralizovaném zbytku habitů. Kromě 

toho, musí být v transcendentálním ego přítomna i nepřetrženost konkretní empirické paměti a 

zkušenosti filosofujícího, která mu poskytuje jeho předmět. 

Můžeme se ptát i po tom, je-li možno, aby transcendentální ego, které je oproštěno od 

světskosti, přitom zachovávalo neutrální zájem o tuto světskost a také může li světskost, jako už cizí 

pro takové ego, nadále vyvolávat u něj intence svého poznání či podporovat původní intenci, která 

plyne od už neplatného empirického Já. Neimplikuje akt zřečení se takového předmětu jistý vztah k 

němu? Může li empirické Já, zašpiněné transcendentními smysly a naivní v jejich přijetí být 

adekvátním předmětem pozornosti pro řádově vyšší Já, které si zároveň uvědomuje sebe jako 

vysvobozené z této naivity? Husserl na to odpovídá možností reflexe vyššího řádu, která by 

uchopovala onen další vztah a tak by bylo možné ho neutralizovat. Podle mého názoru, to vypadá 

spíše tak, že toto řádově vyšší Já by se muselo zajímat o sebe sama, jako o patřičný předmět, čili o 

svá schemata poznání, tj. o své způsoby setkání s něčím mimo sebe sama. Aplikovatelnost výsledků 

takového sebepoznání transcendentálního ego i na empirické ego by tehdy byla vyvolána ne tím, že 

empirické Já se stává předmětem pro transcendentální Já, jako už jemu cizí předmět čirého 

pozorování, nýbrž tím, že transcendentální ego v svém sebezkoumání nutně zároveň zkoumá i 

empirické Já, jako svůj osobní případ. Taková dvoustranná aplikovatelnost zkoumání čistého ego je 

podmíněna pro něj zásadní nemožností stát se něčím od ego odlišným. Sebezkoumání 

transcendentálního ego je totiž nadále zkoumáním ego, přičemž, kvůli své nezávislosti na 

empirických podmínkách (nezakotvenost transcendentálního ego věřícím přijetím světa) a na 



 30 

konkrétnosti empirického Já, které je pro něj substrátem vysvobození, jsou tyto následky 

aplikovatelné nejenom k sebezkoumajícímu transcendentálnímu ego a ke každému 

transcendentálnímu ego, ale vůbec ke každému ego. 

To, že po redukci zbývá část habitů empirického ego, vyvolává otázky o opravdovosti 

“vysvobození”: nevytváří totiž empirické Já na základě sebe sama konstrukt, od sebe odlišný, ale 

takový, že přitom není něčím řádově vyšším? Je problematický i status transcendentálního Já, jako 

něčeho, nenalezitelného ve zkušenosti: postulování (reálné či ideální) existence takového Já vypadá 

být protiřečicím “principu všech principů”, tj. požadavku použití pouze nalezeného ve vlastní 

zkušenosti. Zároveň je možno ptát se, může-li empirické Já zapříčinit vysvobození 

transcendentálního ego a přitom jej “ne zašpinit” svou empiričností. Může-li redukování, které je 

prováděno empirickým Já a záleží na jeho představě o tom, co je světskost (která musí být 

redukována) a co je imanence (která musí být zachována), mít za následek něco nezávislého na 

tomto empirickém Já? Nakolik jsou redukovatelné intencionální výkony vědomí ze strany habitů? Je 

tedy Husserlův myšlenkový experiment platný v bodu představitelnosti pro filosofujícího majícího 

habitualní vlastnosti ego, ještě nemajícího habitualní vlastnosti? Nepropůjčuje Husserl takovému 

ego zásadně lidské, tj. intersubjektivní habitualní vlastnosti, které jím nyní jako takové nejsou 

rozeznány? Jsou představy o ego, jako například o apriorně rozlišujícím mezi reelní a reální 

imanencí, úplně nepodmíněny habitualními vlastnostmi filosofujícího, produkujícího obraz 

takového apriori? 

Vyvstává otázka, zda schemata lidského myšlení připouštějí nepoužívání jazyka v reflexi, 

který, jako kulturní fenomén, by nemohl být požíván? Pokud by Husserl tvrdil, že používá vlastní 

znakový systém, vyvstala by otázka, co je jazyk, a dá li se znakové myšlení počítat za nejazykové. S 

tím je svázána otázka, co je kulturou, a nakolik je kultura redukovatelná. Nejsou také způsoby 

vnímání času a prostoru kulturně determinovány na úrovni pasivných syntéz? 

Kvůli rozlišení mezi empirickým Já a transcendentálním ego vyvstává otázka, ze kterého ego 

čerpá svět svůj smysl. Domnívám se, že smysly světa produkuje empirické Já, ale tato produkce 

může být zpředmětněná pouze po εποχή: empirické Já produkuje aniž by si uvědomovalo, zatímco 

transcendentální ego nahlíží, aniž by toto nahlížení bylo konstituujícím. Smysly světa pro svou 

konstituci předpokládají přítomnost systému smyslů jim předchozích, do kterého mohou být 

začleněny: situace, ve které svět subjektu ještě nedává smysl i pro Husserla není představitelná. 

Ačkoliv proces produkce smyslů je přítomný i mimo εποχή, Husserlovo mínění o něm jako o 

záležitosti transcendentální subjektivity vypadá být překročením možnosti této subjektivity: podle 
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toho produkce smyslu by vyžadovala od subjektu vykročení z jemu vlastní “světskosti” do říše čisté 

možnosti. Smysly jsou ale navzájem propojené do subjektu vlastního smyslu “svět”. Husserlovo 

tvrzení o čerpání smyslu z transcendentálního Já světem, vypadá být opraveným z té stránky, že 

přirozené Já je Já transcendentálním, aniž by si to uvědomovalo. 

Zkoumání po redukci je thetickým – nahrazujícím neutralizovaná kladení empirického Já, které 

k tomuto účelu nemůže dospět, ale stále musí být přítomno jako (a.) pozadí redukování a jako (b.) 

předmět tohoto nového zkoumání.72 Co potom určuje prioritu reduktivních kladení vůči běžným 

kladením? Jsou reduktivní kladení samy redukovatelné při popisu čistého (od každého kladení) 

vědomí, anebo nutně jsou pozadím takového popisu, aby vůbec byl možný? 

E. Fink rozlišuje mezi lidským, konstituujícím a pozorujícím ego. V takovém rozlišení je ale 

zahrnuta možnost bezprostřední sebereflexe transcendentálního ego. Reflexe vyššího řádu, která by 

zprostředkovávala takové sebezkoumání transcendentálního ego, jenž by nebylo závislé na jeho 

habitualních vlastnostech, vyvolává pro tento účel nutnost dalšího ego, odlišného od 

transcendentálního. Obtíže vznikají kvůli tomu, že podle Husserla mezi složkami sebe nazírání musí 

být přítomen nejenom rozdíl, ale podstatná odlišnost: vzhledem k tomu, že pozorující empirické Já 

se nutně stává transcendentálním ego, by sebenazírání transcendentálního ego muselo vyžadovat 

objevení v role pozorovatele ne transcendentálního ego vyššího řádu, ale něčeho od 

transcendentálního ego podstatně odlišného.  

Když Husserl mluví o transcendentálním ego, postuluje nemožnost pro Já bytí samo sebou 

mimo souvislosti se svými prožitky.73 Zdá se ale, že Já, které už má prožitky, prožívá i když 

transcendentální, ale zkušenost: je zvláštním případem empirie, ale ne před-empirickým ego, 

přestože transcendentální Já by muselo být svobodným od každé zkušenosti, aby bylo jasno, jak je 

vůbec možná zkušenost ego. Husserl mluví i o neustálé sebekonstituci ego:74 konstituce ale 

odkazuje k původnímu stavu ne-konstituovanosti, čili čisté potence konstituce a k přítomnosti 

univerzálního schematu konstituce ego, který nemůže být pokaždé různý u všech ego, jak by muselo 

být pod podmínkou nepřítomnosti transcendentálního substrátu konstitucí, nezávislého na 

empirickém substrátu. Husserl tvrdí: Já je sebou pouze ve vztahu k svému prožitkovému proudu. Jde 

tu už avšak o “jsem”, ale ne o “Já”: před “jsem” musí být odhalena možnost pro ego zkušenosti 

vůbec, což nemůže plynout z její faktické přítomnosti. 

Nemožnost hned po εποχή klást otázku po Já vyvolává řadu námitek. Εποχή poskytuje přistup 
                                                 
72 Ingarden, s. 170 
73 KM, §30 
74 KM, §31 
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k zjevování, ale ne k Já, pro které toto zjevování je. Vzhledem k tomu, že opakem 

transcendentálního ego by muselo být transcendentní ego, J. P. Sartre interpretuje εποχή, jako 

operaci, která by musela vysvětlit, co je Já skrze vyřazení jeho transcendentních složek, proto 

transcendentální Já by podle něho muselo být celkem, poznatelným a pochopitelným pro sebe sama. 

Proto pokládá εποχή za nedosahující svého základního cíle: stejně, jako to bylo před ní, Já se stále 

může stát předmětem zkoumání pouze skrze zkoumání svých aktů. Stejně tak, jak tomu bylo před 

redukcí, tak i po redukci zůstává Ego nezachyceným: aby vysvětlil, co je Ego, Husserl potřebuje 

provést další operace, ale ani po nich není jeho odpověď pro Sartra přesvědčivá.75 

Pro Husserla je nutné uvést pojetí původního, úplně ne-empirického ego, které předchází každé 

aktivitě, tj. “Univerzální apriori, jež patří k … transcendentálnímu ego jako takovému, je 

podstatnou formou, jež v sobě zahrnuje nekonečné množství forem, nekonečné množství 

apriorních typů možných aktualit a potencialit života spolu s předměty, jež se v něm mají 

konstituovat jako skutečně existující.”76 Toto ego musí být chápáno jako pouhý soubor schemat 

zkušeností, ještě těmito zkušenostmi nenaplněný. 

 

                                                 
75 Viz. Sartre, s.89-90. K tomu také EaR, s.74-75. 
76 KM, §36 
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3. Eidetická redukce. 

3.1. Husserlův popis. 

 

Další redukcí, kterou Husserl provádí kvůli nalezení tohoto univerzálního apriori, je eidetická. 

Podstaty a obecniny, které jsou hledány v eidetickém redukování, se dávají skrze originálně 

dávající intuice (originär gebende Anschauung) – modus nahlížení, který je korelativní vůči svým 

danostem. Taková intuice se liší od intuice, která dává jednotlivé předměty, jako vyšší řádem. 

Reálné jednotliviny jsou vůči obecninám nahodilé, proto pozorování jednotliviny v eidetické intuici 

musí být obráceno ve svou čistou možnost skrze variativní obměnu.  

Dá se hovořit o eidosech jako o podstatných kvalitách omezujících horizont možných proměn 

konkretní věci, které pro ni určují možnost mít další kvality a zůstávat přitom sebe identickou. 

Podstata v takovém chápání je “co”, jehož případem je konkretní věc či kvalita.77 V každém 

konkretním případě je tedy nutné nalézt kritérium vyčlenění podstatných kvalit, čili takových, které 

určují identičnost, z mnohosti kvalit věci. Toto “co” je očividně odlišné od chápaní eidosu jako 

společných kvalit různých věcí. Variování je tedy vyčleněním nahodilých kvalit z celku při 

zanechání pouze podstatných, tj. těch, které přežívají všechny možné variace.  

Přechod do principiálně nové dimenze se odehrává skrze zaměření pozornosti na jedinečný 

modus intencionálních zážitků (vnímání, vzpomínání apod.), který je nyní popisován ze stránky jeho 

intencionálního výkonu. I noeze, i noemat musejí překonat obměny, sahající k hranicím jejich 

sebetotožnosti (např. k hranici vnímání jakožto vnímání a k hranicím předmětného druhu, jehož 

osobní případ je vnímán). Měníme tak konkretní akt Já a jeho intencionální předmět za jejich čisté 

možnosti, které – kvůli jejich eidetické modifikovanosti oproti svým substrátům – už nemohou být 

chápány jako patřící pouze faktickému ego, z kterého jsou získány, a neliší se od jiných, nyní 

neuskutečněných, možností. Takovým variováním obdržíme eidosy pozorovaného aktu Já a jeho 

předmětu, jako čistých myslitelností. Eidosy, čili podstaty, jsou totiž závislé na svých konkretních 

uskutečněních. 

Analýzy aktů Já, provedené po uskutečnění εποχή, se stávají po eidetické redukci podstatnými 

analýzami: charakteristiky, získané během předchozí statické analýzy, jsou aplikovatelné nejenom 

ke konkretním aktům, na základě kterých jsou získány, ale ke kterýmkoliv možným aktům, jelikož 

každý fakt je případem čisté možnosti. Horizonty intencionálních zážitků nemizejí v proměně těchto 

zážitků do jejích eidosů, ale stávají se také eidetickými.  
                                                 
77 Viz. Ingarden, s. 149-151 
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Eidetická fenomenologie je přechodem od statické analýzy transcendentální zkušenosti ke 

genetické analýze, jejíž hlavní obtíž spočívá v její nutné hypotetičnosti: geneze transcendentálního 

ego, která musí být nahlížena ve svém průběhu, je v každém konkretním případu již završená. Další 

obtížností, na kterou Husserl poukazuje, je omezenost analýzy konkretním ego filosofujícího, které 

je zakotveno v jemu vlastní časovosti, respektive ve vlastních jemu motivacích a slučitelnostech. 

Analýza je závislá i na rozumnosti ego, ke kterému může být aplikovatelná a na přítomnosti gradace 

této rozumnosti.78 

V oblasti eidetické fenomenologie je hlavním problémem nahlédnutí konstrukce 

transcendentálního ego, které bylo dříve odloženo kvůli zkoumání pole jeho transcendentální 

zkušenosti. Kvůli tomu hledané univerzální apriori transcendentálního Já je možno získat z 

konkretního ego jeho variováním. Toto univerzální apriori zahrnuje formy a mody možných ego a 

předmětné koreláty, jako jejích naplnění, přičemž možnými ego zde Husserl míni nikoliv ego, 

odlišné od pozorujícího, ale pouze typy intencionálního rozvržení pozorujícího samého, při kterých 

následkem pokaždé by bylo ego, odlišné od tohoto faktického. V časovosti konkrétního ego je 

vyloučená spolupřítomnost některých možností, rozvíjených do úrovně identifikujících (tj. je 

nekomposibilní), ale v analýze může být rozvržena kterákoliv konfigurace možností: analýza 

intencionálních horizontů možných Já je principiálně nezavršitelná.79 Přitom je nutno si pamatovat, 

že dispozice možných ego se navzájem propojují a podmiňují. Ego se podílí na systému forem 

univerzální časovosti, který determinuje počitky, habity atd. v individuálním proudu vědomí jako 

přítomné, minulé či budoucí.80 Takovou zakotvenost ego do univerzální formy časovosti Husserl, 

aby se vyhnul pojmu kauzality (jako zkompromitovanému častým a neopatrným použitím ve 

filosofické literatuře), nazývá motivace. Konkrétní motivace jsou možné pouze skrze zakotvenost 

ego do univerzální časové geneze, která je základem jak existence každého konkrétního ego, tak i 

existence pro něj předmětů, svázaných v souvislost reality.  

Descartův problém po nalezení transcendentálního ego spočíval v renovaci objektivní platnosti 

zkušenosti. Hodnocení zkušenosti se u něj odehrává v individuálním ego a není tedy jasné, jak jeho 

individuální výkony mohou mít mimo-subjektivní platnost.81 Taková otázka je vyvolána 

Descartovou chybou hodnocení ego, které tuto otázku řeší a o kterém je položená, jakožto 

empirického. Empirické ego ale je podřízené nereflektovanému hodnocení zkušenosti jako 

                                                 
78 KM, §37 
79 KM, §39 
80 KM, §36 
81 KM, §40 
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objektivní, proto nemůže takovou otázku ani položit, aby si neprotiřečilo. Ani subjektivní 

transcendentální ego, které Descartes nalezl, ale nepostihl jeho smysl, nemůže na tuto otázku 

odpovědět. Pro Husserla je očividné, že otázka po rozsahu platnosti zkušenosti patří mezi otázky 

transcendentální teorie poznání a proto může být řešená pouze po uskutečnění fenomenologické 

redukce; jako otázka po objektivitě však nemůže být řešená před uskutečněním eidetické redukce.82 

V hranicích transcendentální teorie poznání otázka po mimo-subjektivním smyslu ani nemůže být 

položena, protože mimo-subjektivnost je součástí subjektivnosti, jako její intencionální výkon. 

Konstituce smyslu něčeho, jako objektivně platného, je jedinou možností objektivní platnosti. 

Transcendentální ego je subjektem jak aktivních, tak i pasivních genezí: mezi první patří 

všechny výkony praktického rozumu v nejširším smyslu (konstrukce nových předmětů ze starých 

apod.), zatímco mezi druhé – data, přijatá ego bez reflexe, jako nemající další smysl (kulturní, 

estetický apod.) mimo pouhou přítomnost. Pasivní syntézy poskytují materie možným aktivním 

syntézám. Základní formou pasivní syntézy a podstatnou zákonitostí konstituce čistého ego, bez 

které je ego nepředstavitelné, je asociace, jež mimo jiné svazuje osobní fakty do celku zkušenosti.83 

Během geneze je formována habitualita trvání v platnosti konstituovaného světa, ke které je možno 

se vrátit v kategoriálním či běžném názoru. Spolurealizace εποχή a eidetické redukce je možno 

interpretovat jako aktivní geneze nejvyššího řádu, jejíž materií je nekonečnost všech možných 

genezí. Eidetická fenomenologie je transcendentální teorie aktů Já nejenom prvního (vnímání, 

představování apod.), ale i aktů vyšších řádů (kognitivních, hodnoticích apod.), protože nejenom 

vědění a nevědění, ale také i racionálnost a iracionálnost jsou formy geneze.84 Transcendentální 

konstituce světa jako smysluplného je základem intersubjektivní geneze, která sjednocuje 

intencionální výkony osobních ego do celku kultury, přičemž vyšší formy geneze smyslu Husserl 

charakterizuje jako ideální předměty, čili ireality.85 

Eidetická fenomenologie je podle Husserla základní fenomenologickou vědou, která je jedinou 

možnou fenomenologií, ale její výklad na prvním místě není možný kvůli obtížím okamžitého 

přechodu na jinou dimenzi zkoumání než empirickou, čili deskriptivní. Εποχή, čili transcendentálně 

fenomenologická redukce, poskytuje možnost deskripce transcendentálního ego jako monády s jejím 

konkrétním obsahem – “faktického, jediného a jedinečného absolutního ego”. Po uskutečnění 

takové εποχή následoval pokus o deskripci individuální transcendentální zkušenosti, která byla 
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nutná pro pochopení nové dimenze zkoumání. Až dosud takový popis byl chápán jako individuálně 

platný, zatímco nyní se vysvětluje jeho obecná platnost, překračující konkretní subjektivitu. 

Fenomenologické analýzy vůbec nemohou mít nárok na žádnou jinou platnost. Eidetická 

fenomenologie teprve otevírá podstatné zákony myšlení obecnosti, které je pro každou faktičnost 

podmínkou toho, aby mohla mít smysl. Eidetickou redukci Husserl nazývá logifikací, čili 

zvědečtěním fenomenologie, která předtím byla prokázaná pouze ve své deskriptivní části, jelikož 

čistá čili eidetická egologie je teorií (tzn. podmínkou možnosti) deskripce každého ego. Pouze obě 

vrstvy dohromady dávají smysluplnou transcendentálně-fenomenologickou metodu, která spočívá v 

spoluuskutečnění εποχή a eidetické intuice. Eidetická fenomenologie je tak prima philosophia nové 

mathesis universalis. Tato základní disciplína nutně předchází ostatním eidetickým disciplínám, 

kterým poskytuje nejenom základní pojmy, ale i jejich pole samo. 

 

3.2. Otázky k Husserlovu popisu. 

 

Nyní před námi vyvstává otázka, jak mohla být před uskutečněním eidetické redukce 

zkoumána zkušenost transcendentálního ego samého, jehož zkoumání je teprve nyní umožněno? 

Před eidetickou redukcí zůstávala neprojasněnou sama možnost sebepoznání transcendentálního 

ego, jako taková, která by musela být založena na apodiktické danosti tohoto ego. Taková 

apodiktická danost je ale možná pouze vzhledem k rozlišení mezi nazírajícím a nazíraným ego: při 

zkoumání transcendentální fakticity v roli pozorovatele vystoupilo transcendentální ego samo, ale ne 

řádově vyšší ego, které po εποχή bylo teprve naznačeno. Fenomenologické analýzy, které byly před 

eidetickou redukcí prováděné totiž neproměňují svůj status za status eidetických, ale teprve nyní 

mohou být vůbec prokázány jako platné. Před eidetickou redukcí nám Husserl však poskytuje 

zlomky schematu každého myšlení (intencionalita, která znamená, že ego se může projevovat pouze 

ve vztahu k něčemu, čili nemožnost aktů bez naplnění; proud zkušenosti transcendentálního ego 

jako jeho životní prostředí; víra jako univerzální vztah k věcem, čili možnost poznání pouze 

jsoucího; primárnost ego vůči jeho předmětům; časovost; sebe totožnost a konkrétnost každého ego; 

horizontálnost poznání vůbec a zvlášť sebepoznání; asociace jako základ syntéz vědomí), k čemu 

tehdy ještě neměl možnost. Tím neuvádím v pochybnost členění fenomenologického zkoumání 

čistého ego na fázi pozorování a analýzy následků pozorování. Podle mne však tyto fáze nemohou 

odpovídat dvěma redukcím, ale mohou být obě uskutečněny pouze po obou redukcích.   



 37 

Zdá  se být problematickou nezávislost eidosů věcí na faktičnosti: nejenom svět se neustále 

naplňuje novými smysly, ale proměňují se i přítomné věci. Nejsou neproměnné ani eidosy ideálních 

předmětů (např. eidosy geometrie, logiky atd.): objevení nových způsobů chápání proměňuje 

nejenom jejích eidetické horizonty, ale i jejich eidosy. Vyvstává otázka, nakolik jsou potom 

hodnotné eidosy, získané eidetickou redukcí, tj. nakolik jejích platnost přesahuje v času moment 

jejích získání?  

Na první pohled vypadá být problematickou i adekvátnost eidosu každého možného ego 

získaného ze samotného ego, jelikož je závislá na subjektivnosti získání: “získání eidosu” stále je 

aktem, jenž je determinován individuálními schopnostmi subjektu a vyžaduje víru, jejíž oprávněnost 

dokazatelná není. Po εποχή je Já stále naplněno habitusy: je celkem možné, že se konkretnímu 

subjektu nepodaří provést všechna možná variování a získaný eidos kvůli tomu bude neúplným. 

Další otázkou muže být, nakolik se faktické ego překrývá s eidosem ego vůbec. Zahrnuje-li faktické 

ego celý eidos “ego vůbec”, či pouze jeho osobní součásti? Pokud každé individuální ego zahrnuje 

eidos ego v úplnosti a pokud každá vlastnost konkretního ego je modifikovatelná do svého eidosu, 

spočívá tehdy rozdíl mezi případy ego ne v kvalitách, ale pouze v jejich stupních? Pokud ego, z 

kterého je eidos získáván, má některé kvality hypertrofovaně rozvité či nerozvité a z této zvláštnosti 

se snaží získat eidos, bude pak eidos adekvátním a obecně platným? Pro matematika je 

nepředstavitelná neschopnost počítání, tedy eidos každého ego, který matematik může ze sebe 

získat, bude nutně obsahovat “schopnost počítání”, zatímco člověk, který počítání není schopen, 

může ze sebe získat eidos každého možného ego, kde tato kvalita zahrnuta nebude. Variování jako 

způsob získání eidosu záleží alespoň na schopnosti konkretního individua k variování samému – 

tedy na rozvinutosti jeho fantazie a schopnosti k abstraktnímu myšlení, kteréžto schopnosti jsou u 

každého individua rozvinuté na různých úrovních – někomu se může podařit nalézt mnoho variací, 

avšak někdo vůbec nedokáže vyjít v procesu variování za hranice své faktické zkušenosti. 

Nemožnost porovnávat své vlastnosti s vlastnostmi jiných lidí neumožňuje na této úrovni analýzy 

ani hodnocení zvláštností svého vnímání ne jako podstatných nutností pro každé možné ego, ale 

jako zvláštností.  

Takové námitky jsou neplatné, právě proto, že jiná Já na této úrovni vůbec nemohou být 

argumentem: o jiná Já zatím v žádném případě nejde. Husserl zdůrazňuje, že na této úrovni analýzy 

eidosy, získané z konkretního ego filosofujícího, už nepatři jemu v jeho konkrétnosti, ale nemohou 

být chápány jako intersubjektivně platné: nyní je to platnost pro každé pro mně představitelné ego. 

Eidosy patří totiž pouze ke každému ego, které je subjektem samým konstituováno jako ego, ale tato 
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konstituce teprve musí být odhalena. Čistá možnost, kterou získáváme variováním a která vypovídá 

o ego, z něhož je získaná, pouze jako o svém případu, ještě nevypovídá nic ohledně jiných Já, 

jejichž existence ještě vůbec nemůže být předpokládána.86 Jiné Já a objektivnost světa ale nutně 

vznikají v poli Husserlovy pozornosti, jenomže ne v statusu transcendentních, ke kterým je třeba z 

imanence ego najít cestu (jak tomu je v klasických teoriích poznání), ale jakožto jeho intencionální 

koreláty, podstatně s ním svázané.  
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4. Redukce na sféru toho, co je pro Já vlastní. 

4.1. Husserlův popis. 

 

Zvláštností “Karteziánských meditací” vůči předchozím Husserlovým spisům je popis souboru 

operací redukování, které odhalují možnost a apriorní nutnost konstituce jiných Já pro každé ego a 

také i podstatnou nutnost konstituce světa jako intersubjektivního, která by nebyla závislá na 

skutečné existenci, či neexistenci jiných Já. Taková “tematická εποχή” je Husserlem prováděná 

uvnitř postoje, dosaženého skrze εποχή a eidetickou redukci, ale empirické Já, čili předmět 

pozorování je nyní redukováno k své vlastní sféře, a provádí zesvětšťující sebeapercepce.87    

Svět je konstituován ne individuálně, ale ve spolukonstituci s jinými Já. Smysl jiného Já musí 

být apriorně konstituován v ego samém a nyní je třeba zjistit, jak se to odehrává.88 Husserl používá 

jako vodítko nalezení způsobu této apriorní konstituovanosti faktickou přítomnost jiných Já, 

chápaných jako aktivní činitelé ve světě, který je polem aktivnosti také pro subjekt sám. Svět je 

přitom chápán jako odlišný od samotného subjektu a od jiných Já, přestože jsou zároveň jeho 

součástmi skrze svá těla. Protože faktický smysl světa je chápán jako intersubjektivní, tj. takový, 

který je konstituován společně s jinými Já, teorie empatie, která musí odhalit možnost přítomnosti 

pro subjekt jiných Já, zároveň musí být teorií objektivního světa, jako společného pole konstituční 

aktivity.89   

Po nahlédnutí faktické konstituce něčeho mimo sebe, jako subjektivity, je třeba na začátku 

nahlížet apriori objevení něčeho odlišného od sebe vůbec. Kvůli tomu je třeba prozkoumat sféru 

vlastního pro Já (tj. ne-odlišného od něj), a to skrze očištění ego od všech výkonů intencionální 

konstituce, cizích pro ego a nasycených jiným smyslem, než imanentním pro něj. Je  nutno 

neutralizovat smysl jiných bytostí jako rozumných, existujících způsobem, který je stejný způsobu 

existence ego samého, a jako existujících ve stejném světě. Zároveň musejí být redukovány i 

výkony každé intencionální konstituce, zaměřené mimo ego samo. Jde o radikálním převratu v 

podstatné struktuře univerzální konstituce ego, totiž o úplné vymizení ze sféry zkoumání smyslů, 

odlišných od smyslů imanentních pro Já.  

Toto Já ve snaze o sebepoznání uskutečňuje rozlišení v sobě samém poznávající a poznávané 

součástí. Já pro sebe sama se otevírá skrze řadu explikací – ne úplně, ale jako něco od sebe 

odlišného, avšak při zachování vědomí totožnosti pozorovaného a pozorujícího. Ego totiž zahrnuje 
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ve své vlastní sféře odlišné systémy konstituce sebe a “odlišného od sebe”. Tak konstituovaný smysl 

“Já” je pro Já nový, překračuje jeho vlastní sféru: je jiným než monáda, ale zároveň je pro ní vlastní. 

Tímto způsobem, ve sféře vlastní pro Já, mimo předpoklad možnosti existence jiných Já, je tak 

konstituováno alter ego, jako vrstva sebe sama, která je určena k sebepozorování. 

Nyní je třeba nahlédnout vlastnosti individuální konstituce od sebe odlišného světa mimo 

předpoklad přítomnosti jiných Já v něm. Vrátíme se totiž k pozorování konstituujícího Já, ale 

neutralizujeme výkony konstituce jiných lidí a živých bytostí vůbec, kultury a smyslu světa jakožto 

objektivního. Dospíváme tak k jednotně souvislé vrstvě fenoménu světa a to jako korelátu 

kontinuálně souhlasného průběhu zkušenosti, přičemž tato vrstva je podstatně fundující: Já 

nemůže mít žádný další obraz světa, pokud nemá v imanentní sféře takový intencionální korelát.    

Jako zbývající po takové tematické εποχή se objevuje fenomén “příroda ve vlastní (pro Já) 

sféře”, který nemá značení “objektivně existujícího pro každého”. V tomto fenoménu je přítomen 

fenomén “mé vlastní tělo”, jakožto jediný objekt soudů o schopnosti percepce. Tělo je pro Já 

nástrojem vnímání, přičemž během vnímání se tělo vztahuje k předmětu a zároveň k sobě samému 

jako vnímajícímu. Skrze vrstvu tělesného sebeuvědomování dospíváme k fenoménu “Já,” který 

zahrnuje tělesnou a duchovní stránku, ale liší se od objektivního fenoménu “Já, tento člověk”. 

Přestože jsou neutralizovány smysly i světa, i jiných Já, ego zůstává totožným polem prožitků sebe 

sama. Smysl “Já” je nyní modifikován tak, že nezahrnuje svou aplikovatelnost k něčemu odlišnému 

od ego samého: nezahrnuje ani smysl “osamocenost”, protože jiní lidé, jejichž absencí je 

osamocenost, jsou neutralizováni – nejsou totiž vůbec předpokládáni. 

Sebeapercepce jako součásti od sebe odlišného světa přivádí subjekt k nahlížení vlastní duše 

(transcendentálního) jako jeho součásti, tedy jako transcendentálně sekundárního vůči sobě samému. 

Pole subjektivní transcendentální zkušenosti takové sebeapercepce, tedy zahrnuje vrstvu vlastního a 

cizího, přičemž vědomí cizího je subjektu vlastní. Všechno, co je konstituováno jako patřící vrstvě 

vlastního skutečně patří ego samému, a teprve skrze toto vlastní se konstituuje cizí, čili objektivní.90  

Já-rezidium tematické εποχή zahrnuje zkušenostní systém souladů, pokračuje v atribuci 

charakteristik, a skrze to – i v nabytí schopností a habitualních vlastností.91 Vlastní pro ego je 

poznáváno v modu bezprostřední danosti aktualit a následně rozvržitelných potencialit. Svět je 

konstituován jako odlišný od sebe sama, a jako takový je transcendentní vůči ego, ale zároveň mu 
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patří jako korelát, a je proto neoddělitelný od jeho podstaty.92 Imanentní transcendence jako korelátu 

vědomí je intencionální spodní vrstvou objektivního světa, a je proto, primordiální transcendencí. 

Nyní je pro Husserla problémem odhalení způsobu uvědomování si něčeho jako sekundárně 

transcendentního, tj. objektivního.93 

První vrstva světa, konstituovaného jako objektivní, je vrstva jiných Já. Jiné Já je prvním 

opravdu odlišným od ego samého, jako korelát na něm nezávislý v své aktivnosti. Jiné Já způsobuje 

chápání předmětných korelátů jako sekundárně transcendentních, čili spolu s konstitucí ego zároveň 

konstituovaných i mimo něj. Tato vrstva teprve umožňuje smysl “objektivní svět”, jako “přítomný 

pro každého”. Jiná Já jsou totiž konstituována ego nikoliv jako existující izolovaně, ale (protože jsou 

pro něj podmínkami chápání něčeho, jako sekundárně transcendentního) jako subjekty společnosti 

“my,” konstituující smysl světa jako objektivního, do které patří i samo ego. Společně konstituovaný 

objektivní svět netranscenduje intersubjektivní svět, ale naleží mu jako imanentní transcendence: 

objektivita světa je konstituována subjektivitou intersubjektivního “my” a proto je primární 

transcendencí, která je pro ní imanentní. Ego totiž ve své vlastní sféře nalézá primární transcendenci 

sebou konstituovaného světa, a také sekundární transcendenci objektivního světa, jako přítomného 

mimo vlastní konstituce, který pro něj, jako pro součást apriorního intersubjektivního “my”, je 

zároveň transcendentní ve způsobu primární transcendence. 

Otázkou nyní je, jak jsou jiná Já konstituována ve smyslu stejnosti svému Já, tj. jak jiné Já je 

uvědomováno, jako patřící ne k primárně (jako vlastní pro ego produkt konstituce “odlišného od 

sebe”), ale k sekundárně (přítomnému i mimo subjektivní konstituce) transcendentnímu.  

Zkušenost jiného Já se neodehrává v modu bezprostřední danosti, ale pouze – skrze vědomí 

přítomnosti: je tedy konstruována anticipace přivedení něčeho do spolupřítomnosti, čili aprezentace, 

která je odlišná od aprezentace věcí nemožností plné prezentace jiného jakožto ego. Vodítkem k 

nalezení způsobu formování aprezentace jsou rysy primárního alter ego.  

Zkušenost jiného Já v primordinální sféře se odehrává jako zkušenost hmotného těla v okolí 

vnímání. Vlastní ego tělo je v jemu vlastní sféře jediným předmětem, celek nebo část jeho kvalit 

mohou být aplikované k jinému předmětu. Živému tělu jiného Já ego propůjčuje část určení svého 

těla skrze aperceptivní přenesení (analogické apercepce), které nepředpokládá ani možnosti použití 

tohoto těla způsobem, jímž je používáno vlastní tělo, ani jejich úplného ztotožnění. Takové 
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přenesení není závěrem z analogie, nýbrž je vyžadováno apriorními schematy pasivních syntéz 

vnímání, a je jedinou možností poznání něčeho mimo sebe sama.94 

Vnímání několika předmětů vzájemně se zakládá na pasivní syntéze “párování”, kterou je třeba 

odlišovat od syntézy identifikace. Párování má za následek vědomí společnosti vzájemně 

vnímaných předmětů, které je odlišné od vědomí každého osobního vnímaného předmětu z několika 

zároveň vnímaných. Takové vědomí společnosti zahrnuje srovnání vzájemně vnímaných předmětů. 

Objevení těla jiného Já v poli vnímání vyzývá jeho párování s vlastním tělem, a v následujícím 

aperceptivním přenesení i propůjčení kvalit jednoho těla jinému.95 Otázkou nyní je, jak se fenomén 

“jiné tělo” stává fenoménem “tělo jiného Já”. 

Tělo jiného Já je vnímáno jako aktivně se chovající, a podle Husserla racionálnost chování 

jiného těla, která se potvrzuje v následujících aprezentacích, slouží jako základ uvědomování si 

přítomnosti vědomí u tohoto těla, které je s ním spojeno. Aprezentace jiného Já totiž dovoluje 

realizovat duplikace noematické sféry – předpokládat u jiného Já procesy konstituce, které jsou 

podobné mým konstitutivním procesům a zkušenost světa, podobného světu, jak je konstituován ve 

sféře vlastní pro Já. 96 

Ego se uvědomuje v prostoru, který je jím konstituován, jako společný pro něj a pro jím 

vnímané: jiné Já se jeví v modu “tam”, oproti modu “tady” samého ego, přičemž společnost prostoru 

zjevování určuje pro mne možnost proměnit svou prostorovou polohu “tady” za “tam” – vnímat ty 

samé věci z perspektivy, která je teď otevřená pro jiného, ale nyní uzavřená pro mě kvůli 

nemožnosti zaujímání zároveň mnohých prostorových poloh.97 Syntetické sjednocení aprezentace a 

prezentace dovolují totiž pozorovat zkušenost jiného Já na základě nazření způsobů daností světa 

pro něj, jako prvotní transcendence, která je odlišná od prvotní transcendence vlastní pro ego, ale 

zároveň je s ní sjednocená v společné druhotné transcendenci.98 

Ego vnímá sebe, jako centrum svého vnímání světa, přítomný spolu s jinými centry vnímání 

téhož světa, který je konstituován ve vlastní sféře každého ego. Ve spoluexistenci monád je 

přítomný modus existence pro jiného, který přidává rovnováhu sebechápání jako jádra vnímaného 

světa. Analogizující apercepce jiného poskytuje uvědomování si své vlastní přítomnosti v modu 

alter ego ve vlastní sféře jiného Já. Je možné vyčlenit i takové intence, které nehledě na svou 

přítomnost pouze v pro ego vlastní sféře, jsou přitom čistě sociálně zaměřenými: tyto intence jsou 
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apriorními podmínkami možnosti komunikace mezi lidmi. Svět je konstituován jako zásadně 

intersubjektivní, tj. jako vnímaný a konstituovaný subjektem “my”.99 Časovost prvního řádu 

každého ego se jeví jak prvotní způsob danosti objektivní časovosti intersubjektivního světa.100  Svět 

tedy není zdrojem intersubjektivnosti, nýbrž je sám konstituován jako apriorně intersubjektivní a 

jako apriorně zahrnující harmonii monád.101 

 

4.2. Otázky k Husserlovu popisu. 

 

Vypadá nutným zdůraznit, co Husserl v této tematické εποχή vyřazuje takového, co by nebylo 

předtím vyřazeno v původní εποχή. Redukce na sféru toho, co je pro ego vlastní spočívá v sérii 

neutralizací intencionálních výkonů, implikujících jiná ego jako spolupřítomná či spolumíníce: 

všeho, co je odlišné od ego; smyslu jiných Já a živých bytostí jako rozumných (jako podobných 

ego); kulturních významů; pojetí objektivního. Intencionální výkony transcendentálního ego, jako 

původně osamoceného, zdá se, by ani nemohly zahrnovat část, konstituovanou intersubjektivně, 

která nyní ale musí být (opět) neutralizována. Jediný lidský svět, který by bylo poté možné 

neutralizovat, je intencionálním korelátem původně osamoceného ego – tedy světem, nezahrnujícím 

žádné intersubjektivní výkony. Otázkou je i osamocenost sama: jestli dříve Husserl nazýval 

transcendentální ego samotným, zatímco nyní se zjistilo, že ego nemůže po εποχή být chápáno jako 

samotné, nebyla původní εποχή neúplnou a neponechala-li nedotčeným předpoklad přítomnosti 

jiných Já?       

Odpovědí na tyto otázky je rozdíl vodítek redukování. Zatímco vodítkem původní εποχή byla 

imanence vůči aktu vědomí, nyní se vodítkem stává imanence vůči vědomí samému. “Zbylost” po 

εποχή jiných Já v modu nepřítomnosti je nejspíše svázána s nutností pro Husserla explikace smyslu 

εποχή způsobem pochopitelným pro začátečníka – tedy skrze absenci v novém postoji toho, co bylo 

přítomné ve starém. Takový způsob explikace nyní není přijatelný, proto je opraven. Přítomnost po 

εποχή smyslů, svázaných se spolukonstitucí s jinými Já, je vyvolána tím, že po původní εποχή se 

staly předmětem akty empirického Já, a všechny jeho intencionální výkony. Tyto předměty 

předmětu transcendentálního ego samozřejmě zahrnují předpoklad přítomnosti jiných Já. Nynější 

epoche je redukováním intencionálního obsahu ne ego samého, ale jeho předmětu. Nyní je 

subjektem ne faktické, ale potenciální Já. Taková tematická εποχή je myšlenkovým experimentem, 
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který vytváří potenciální vědomé Já, které je však úplně svobodné od kterýchkoliv smyslů mimo 

sebe. Je to pokus o analýzu potenciálního “seznámení” Já se sebou samým a s něčím mimo sebe.    

Problematickým se zdá být přenos světa a vlastního těla, které je základem konstituce 

fenoménu “Já, tento člověk”, a následně – i aperceptivního přenesení kvality rozumnosti jinému Já, 

ze sféry imanentně transcendentního do sféry sekundárně transcendentního. Jak se vztahuje 

analogická aprezentace k požadavku neutralizace všeho, co připouští pochybnost? Jak je možné 

postulování nezničitelnosti společenství monád před prokázáním existence jiných monád, než ego 

samo, a před odhalením způsobu rozeznání jiného jakožto ego? Není chápání druhotné 

transcendence jako sféry spolukonstituce založeno na pouhé anticipaci ještě nepřítomných jiných 

ego? A naopak – není založena deskripce analogické apercepce jiného Já na jeho chápání jako už 

zahrnutého do subjektu “my”, který zahrnuje i subjekt apercepce? Je odůvodněné ztotožnění “cizího 

pro ego” a “objektivního”? 

 Vnímání jiného Já jako subjektivity, analogické vlastní subjektivitě se zakládá na víře v 

adekvátnost apercptivního přenesení, která je potvrzena souladností zkušenosti. Čím se tato víra liší 

od víry, neutralizované v původní εποχή? Je snad uvědomění si něčeho, jako existující před 

objevením v poli vnímání, dostatečným důvodem k bytí tohoto něčeho opravdu existujícím mimo 

vlastní vědomí? Vrátíme se totiž k Husserlově vlastní námitce, že zkušenost může být souvislým 

snem. Součástí tohoto snu může být i vlastní tělo, i jiné Já, i intersubjektivně konstituované smysly 

zdánlivých předmětů. Smysl druhotné transcendence, jako spolukonstituované, tak může být pouze 

chápán, aniž by takovým opravdu byl. 

Tyto a jim podobné otázky nejsou platné, protože zjevování je jediným způsobem bytí jako 

věcí, stejně tak i jejich smyslů: pokud se jeví smysl něčeho jakožto objektivní, nebo pokud něco se 

jeví jako jiné Já, tak takovými opravdu jsou.    

Nyní před námi může také stát otázka, jak bylo možné redukování jiných Já, jestli jsou apriorně 

přítomny ve sféře toho, co je pro ego vlastní? Pokud intersubjektivnost je zásadní vlastností 

individuálně konstituovaného světa, jak vůbec bylo možné mluvit o na ní nezávislé individuální 

konstituci předmětností? Další otázkou je, jak by zásadně intersubjektivně konstituovaný svět 

dovolil neutralizovat intersubjektivní složku svého smyslu. Tyto otázky nás přivádí k principu 

Husserlova redukování: všechno, co může být uvědomováno, následně může být redukováno. 

Jedinou výjimkou z této celkové redukovatelnosti uvědomovaného je vlastní vědomí redukujícího. 
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5. Závěr  

 

Otázky, které vyvstávají ohledně redukce, spolu s otázkami, které Husserl řeší skrze redukci, 

jsou, dá se říci, celou Husserlovou fenomenologií. Není pro Husserla taková sféra 

fenomenologického bádání – pokud toto bádání chce být fenomenologickým – do které by přiváděla 

jiná cesta, než redukce. Podle Husserla filosofie zákonitě zůstane na nižší úrovni, pokud nebude mít 

svou vlastní metodu, jež by kardinálně odlišovala filosofický postoj od postoje přirozeného. Otázky, 

které Husserl před sebe staví, nemají a ani nemohou mít v přirozeném postoji odpověď. 

V Karteziánských meditacích nalézáme popis řady redukcí, kterým předchází popis Descartova 

pochybování v Meditationes de prima philosophia: (a.) pochybování ve všem pochybném; (b.) 

nalezení v pochybování jistoty ego cogito; (c.) renovace objektivního světa. Vzhledem k tomuto 

pochybování je Husserlův komplex redukcí mnohem složitější: (a.) εποχή, čili transcendentálně-

fenomenologická redukce, (b.) eidetická redukce, (c.) redukce k sféře, která je pro ego vlastní. Bylo  

by chybou považovat poslední z redukcí za odpovídající Descartově renovaci: u Husserla je to 

odhalení konstituce světa, ale nikoliv jeho návrat jako autonomního. 

Nyní je možné pokusit se odpovědět na otázky, položené v úvodu práce: 

Co Husserl nazývá redukcí?  

Redukcí Husserl nazývá tematickou neutralizaci součástí smyslu intencionálních předmětů. 

Můžeme říci, že ještě před svým popisem jako základu eidetické redukce, je součástí Husserlova 

redukování metoda variace. Provedení εποχή totiž vyžaduje znalosti hranic identičnosti Já, vědění o 

tom, co vůči aktu Já je imanentní, a co je transcendentní atd.   

Co Husserl chce skrze redukce dosáhnout a proč to nemůže učinit jinak? 

Cílem, který v Karteziánských meditacích Husserlovi poskytuje intence, je založení 

fenomenologie jakožto poskytující zbytku věd apodiktický základ a metodologii. Takový cíl není 

dosažitelný bez radikální proměny postoje filosofujícího, která je vyžadována tím, že empirické Já 

nemá možnost zkoumání (které by nebylo podmíněno předpoklady a spolumíněními) ani něčeho 

mimo sebe, ani sebe sama. Taková proměna postoje se odehrává skrze uskutečnění εποχή a po ní 

následujících redukcí.      

Jaký je vztah mezi redukcemi a εποχή?  

Εποχή je základem všech po ní následujících redukcí, a je zároveň jejích součástí: uskutečnění 

eidetické redukce zahrnuje nejenom variativní obměnu předmětu a jeho způsobů danosti, ale i 
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následující neutralizaci nepodstatných součástí smyslu. Redukce ke sféře vlastního pro ego je 

Husserlem nazývána tematickou εποχή. 

Jsou redukce, uvedené v Karteziánských meditacích, konkretními aplikacemi jediné metody 

redukování, nebo jsou to operace odlišné podle svých metod?  

První εποχή může, stejně jak to je s redukcí ke sféře vlastního pro Já, být chápána jako 

tematická. Zvláštností první (“tematické”) εποχή vůči následujícím je vysvobození 

transcendentálního ego skrze její uskutečnění. Neutralizace a variativní obměna jsou totiž dvěma 

složkami fenomenologické metody, které jsou přítomny v každém redukování. 

Mají redukce společné vodítko, anebo každá má své zvláštní? 

Vodítka redukcí jsou pokaždé různá, což je zapříčiněno růzností jejích cílů. V první εποχή byla 

vodítkem imanence vůči aktu vědomí, v eidetickém redukování bylo vodítkem pojetí apriori, 

zatímco vodítkem redukce ke sféře vlastního pro Já byla imanence vůči vědomí samému. 

Je mezi redukcemi přítomna následnost? 

Každá z následujících fázi redukování je podmíněna předcházející fází, a zároveň musí 

odpovídat na otázky, které na předcházející fázi vyvstaly kvůli neúplnosti dat. Εποχή je souborem 

neutralizací, která má za následek vysvobození transcendentálního ego z víry v existenci světa, čímž 

je umožněno zkoumání pole transcendentální zkušenosti; po eidetické redukci se odhaluje nad-

subjektivní platnost analýzy transcendentální zkušenosti, zatímco poslední redukce uvádí do 

zkoumání problémy konstituce světa, jakožto zásadně intersubjektivního, a jiných Já. 

Stačí jedenkrát uskutečnit celek operací redukování, nebo je třeba redukce neustále opakovat? 

Principiální nemožnost úplné znalosti celku pole fenoménu určuje nutnost neustálého 

promítnutí nových tematických neutralizací pro získávání nových apriorně apodiktických dat. 

Kromě toho je nyní možno uvést jako charakteristiky redukcí diferenciace jejich subjektů a 

statičnost\dynamičnost po nich následujících analýz. Epoche, čili transcendentálně-fenomenologická 

redukce je zahájena empirickým Já, a jejím následkem bylo objevení transcendentálního subjektu. 

Toto transcendentální ego se dělí do dvou: transcendentálního ego-pozorovatele, a 

transcendentálního ego-konstituujícího (reflektujícího, analyzujícího). Tento rozdíl je u Hussserla 

přítomen pouze implicitně. V Karteziánských meditacích se objevují i dva další “subjekty”: po 

eidetické redukci dostáváme k dispozici dostáváme eidos každého ego, zatímco redukce ke sféře 

vlastního pro Já vyžaduje (vzhledem ke statičnosti po něj nesledující analýzy) produkci před-

empirického Já.   
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Zatímco všechny redukce jsou dynamickými operacemi, které pozornostně modifikují danost, 

po transcendentálně-fenomenologické redukci následuje statická analýza daností vědomí a po 

eidetické redukci je umožněna dynamická analýza procesu konstituce smyslů. Taková analýza 

smyslu “svět” je provedena po redukci ke sféře vlastní pro Já prostřednictvím produkce empirického 

Já, které je vědomé, ale ještě nemá žádnou zkušenost. Po této analýze je provedena znovu statická 

analýza rozeznání jiného těla jakožto jiného Já.       

Husserlovy definice redukcí a jejích následovný průběh vyzývají mnoho otázek. Mnohé otázky 

zde položené, ale zůstaly bez vysvětlení; mnohé otázky se objevily, ale nebyly položeny kvůli tomu, 

že přesahují primární téma práce, i přestože jsou s ním svázány (například otázka oprávněnosti 

mínění Husserla o možnosti pouhého vnímání něčeho, které by připouštělo analyzovatelnost, a bylo 

by založeno na výhradně pasivních syntézách; otázka nezávislosti vědomí na mozku, na okolnostech 

apod.). Je jisté, že Husserl měl určitou ideu fenomenologie jako základní filosofické vědy, a 

redukování jako základní fenomenologické metody, jenže tato idea mu nedovolovala nechat se 

úplně a neprotiřečivé explikovat. Podle mého mínění, nekonečnost úkolů projasnění 

fenomenologické metody těsně souvisí s nekonečností úkolů fenomenologie, jak ji nastínil Husserl. 

Redukce, jakožto ideální předmět, má svůj principiálně nekonečný horizont intencionálního 

rozvržení. Doufám však, že mi podařilo tento horizont alespoň naznačit.       
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Resumé 
 
Bakalářská práce je zaměřena na sledování pojmu redukce v “Karteziánských meditacích” E. 
Husserla. Jako cíl práce bylo stanoveno provést rozbor osobních operací redukování pro nalezení 
jejich shod, které dovolují řadit je k jedinému druhu operace, a rozdílů, které určuji různost následků 
a jejích místo na určitých úrovních fenomenologické analýzy. 
Následkem práce je vyslovení redukce jako základní soustavné metodologické operace pro 
Husserlovu fenomenologii, která zahrnuje metody tematické neutralizace a variování. Diferenciace 
mezi osobními druhy redukování spočívá v rozdílů cílů, vodítek, subjektů (empirické Já anebo 
transcendentální ego), předmětů, a v druzích (statický či dynamický) následujících analýz. Různé 
fáze redukování jsou navzájem propojené sousledností, která je určena rozdílem úrovně 
fenomenologické analýzy.  
 
The bachelor work is dedicated to analysis of the concept of reduction in “Cartesian meditations” by 
E. Husserl. The aim of the work is to investigate separate operations of reducing to find the same 
moments which indicates their belonging into the same sort of operation and the different moments 
which provides distinctions in their results and in places in the structure of phenomenological 
analysis. 
The result of the work is definition of reduction as the fundamental phenomenological method, 
which consists of operations of thematic neutralization and variation. The differences between 
separate modes of reducing are occurred by distinctions in aims of reducing, it’s guidance, subjects, 
objects and in the mode of consecutive phenomenological analysis. Different phases of reducing 
results to the different modes of phenomenological analysis.    
 
 

 


