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Posudek oponenta: 

 

 Předložená práce se - jak již její podtitul napovídá - věnuje tematice pravdy a způsobu, jakým 
ji promýšlí Martin Heidegger. Nemluví o „konceptu“ či snad dokonce o „definici“ pravdy u 
Heideggera, ale o myšlení pravdy. Již z toho je patrné, že její autor Heideggerovým textům rozumí, 
což prokazuje i tehdy, když se pouští do vlastních úvah sledujících Heideggerovu intenci. Esej pracuje 
především se třemi Heideggerovými texty: s přednáškami O pravdě a bytí a O původu uměleckého 
díla a se spisem Platónova nauka o pravdě - tedy s texty, které jsou si blízké jak tématem, tak dobou 
svého vzniku. Nicméně je zjevné, že kolega Pudlák porozuměl nejen jim, ale že nahlíží také roli 
problematiky pravdy v rámci celku Heideggerova myšlení, ačkoli to již není zcela jeho tématem. 

 V eseji, který svou délkou nijak nepřesahuje nároky bakalářské práce, tzn. na poli poměrně 
malém, se autorovi podařilo uchopit velmi obtížné téma - a to velice zdařile. Vyhýbá se tomu, že by 
nějak přehledně rekapituloval či shrnoval obsah jednotlivých Heideggerových textů, z nichž vychází, 
přesto dokázal zachytit to podstatné, a to - domnívám se - způsobem srozumitelným i pro čtenáře, 
který by zmiňované primární texty neznal. V tomto ohledu se mi jako poněkud slabší místo práce jeví 
pasáž opírající se o Náhlost Ladislava Benyovszkého (kapitola VII). Ne snad protože bych k této 
pasáži měla nějaké obsahové výhrady (naopak), ale protože spolu s Benyovszkého interpretací přibírá 
i problematiku souvztažnosti bytí a času, která již možnosti daného eseje daleko přesahuje, bez jejího 
nahlédnutí však nemá příliš smysl pracovat s Benyovszkého titulem „náhlost“  či mluvit o pravdě jako 
„základu temporální konstituce přístupnosti“. Pasáž se mi proto zdá daleko méně vysvětlovat, než jak 
její autor zamýšlel. Naopak nejlépe, domnívám se, Štěpán Pudlák pracuje s Heideggerovou 
přednáškou O pravdě a bytí, na jejímž základě ukazuje, že a v jakém smyslu vede „cesta myšlení 
pravdy“ k „proměně návaznosti na bytí“. 

 Jak jsem již uvedla, za největší pozitivum práce pokládám dovednost zachytit tak obtížnou 
problematiku velmi sevřeně a stručně, zároveň však obsahově neredukujícím či nezjednodušujícím 
způsobem. To s sebou na druhé straně přece jen nese jistou hrubost v podání některých dílčích 
problémů a pojmů. Týká se to především používání termínu „obrat“ či míst, kde se hovoří o „nouzi“ a 
„scestí“, resp. o jejich „překonávání“. Až po několika stranách (na str. 23), po té, co s těmito termíny 
autor poměrně dlouho pracuje, je uvedena na pravou míru možnost, resp. právě nemožnost tohoto 
překonání a tím vlastně odhalena ona „bytostnost“ scestí a nouze. Vzhledem k pozdnějším 



Heideggerovým textům vidím akcentaci „já“ ve smyslu konkrétní tázající se osoby jako trochu 
nepřiměřenou, nicméně z hlediska textů a období, na které autor odkazuje, je v pořádku. Ale to jsou 
spíše drobnosti, které lze zmínit v rámci obhajoby.  

 Nevím, proč se v Úvodu práce autor tolik vymezuje vůči „prostému shrnutí či interpretaci 
Heideggerovy filosofie“. Přestože rozumím jeho ambici, je třeba říci, že shrnutí či interpretace 
Heideggerových textů není nic „prostého“, ale naopak úkol velice obtížný. Dodejme však, že 
vzhledem ke zvolenému tématu se ho autor zhostil výborně. 

 Práce je napsána velmi kultivovanou češtinou, po formální stránce je naprosto v pořádku, 
opatřena poznámkovým aparátem i seznamem relevantní literatury. Hodnotím ji proto celkově jako 
výbornou (známkou 1) a doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 3.6. 2010      Marie Pětová 

 

 

 

 


