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Záměr a charakter předložené práce: 
 
Klíčová otázka práce je, jak lze o myšlení pravdy vypovídat, když tázání po určení pravdy nás 
vede k myšlení pravdy, a to ohledně toho, odkud se dává, přičemž výpovědi a texty jsou pak 
vlastně jen projevy tohoto přechodu od otázky po bytnosti pravdy k jejímu myšlení. 

Tento úkol autor sleduje na základě vybraného úzkého okruhu Heideggerových textů 
(převážně z 1. ½ 30. let 20. st.). Východiskem zodpovídání položené otázky je konstatování, 
že pravdu vždy nějak samozřejmě předpokládáme, což utváří i výchozí situaci našeho tázání, 
která má povahu „právě mé“ situace, z níž jedině lze o pravdě myslet. Zde autor pak rozlišuje 
dvojí myšlení, myšlení „z…“ jako myšlení z vlastní situace a myšlení „od…“ ve smyslu 
překonání výchozí situace myšlení. Přitom se při sledování Heideggerových výkladů ukazuje, 
že to, co je překonáváno jako výchozí situace promýšlení, jsou určité koncepce pravdy, 
předurčené metafysikou. 

Při následování těchto výkladů se ukazuje, že pravda jako adekvace nás odkazuje ke 
vždy předchůdnému vztahu k jsoucnu, tento vztah nás odkazuje k otevřenému postoji 
vztahování, pojatému jako svoboda, ta ke vždy již předchůdně otevřenému poli zjevnosti 
jsoucna a to opět k vynášení této otevřenosti, resp. k jejímu od-krývání jako k původnímu 
významu pravdy (A-LÉTHEIA). K pravdě jako od-krývání však přísluší dvojí skrytí. Ve svém 
původním dění ustupuje od-krytí do skrytu ve prospěch odkryté zjevnosti jsoucna. V odkryté 
zjevnosti jsoucna jsme pak odkazování od jsoucna k jsoucnu a pohybujeme se čistě v rovině 
zjevnosti. Toto dvojí skrytí jako zapomnění tajemství utváří bytostně naši situaci jako scestí, 
které v sobě nese i dvojí nouzi/nucení. Jde jednak o (1.) nucení k pohybu v jsoucnu, jehož 
nedostatečnost ohledně založení nás ovšem (2.) nutí k možnosti odkrytí původního tajemství, 
čili nutí k myšlení pravdy. 

Nouze scestí jako naše bytostná situace v sobě nese toto nucení k myšlení pravdy, 
které může mít různou podobu, čili nejen podobu Heideggerových myšlenkových postupů. 
Zároveň z povahy původního skrytého od-krytí je překonávání nouze myšlením pravdy 
neukončitelné, vždy jde o opětovné pokusy, v nichž dochází k zásadní proměně vztahu k bytí. 
Proto pak nelze tyto pokusy poměřovat mezi sebou ohledně správnosti, ale spíše vždy znovu 
samostatně za sebe promýšlet, což znamená (pokud tomu dobře rozumím) vydat se na vlastní 
cestu myšlení pravdy. Tento charakter pak autor vyzdvihuje v závěru práce, když ukazuje, že i 
Heideggerovy texty, v nichž Heidegger sám z nouze scestí promýšlí pravdu, svádí čtenáře 
opět ke scestí, protože Heideggerovy výklady se stávají součástí čtenářova východiska, 



z něhož se čtenář po pravdě začíná tázat, které však musí v přijetí za své východisko sám 
překonat vlastním myšlením pravdy, což také znamená proměnit vztah k bytí. 
 
Komentář: 
 
Stylisticky i formálně v práci neshledávám žádné problémy, práce je naspána souvisle, 
sledovatelně s jasným záměrem a s promyšlenou argumentační cestou k němu. 

Autor přistupuje k tématu do značné míry odlišným způsobem, než jak je zvykem 
v rámci heideggerovského kroužku na FHS, nicméně v promýšlení záležitosti pravdy 
vyslovuje otázky a problémy, které jsou tématu zcela přiměřené. Dokáže si také při využívání 
Heideggerových textů zjednat odstup a přehled od sledovaných zdrojových výkladů. 
S omezením daným úzkým okruhem zvolených textů se vyrovnává striktní koncentrací na 
základní otázky. 

U některých dílčích výkladů Heideggerových popisů lze vytknout to, že se autor 
zastavil před podrobnějším artikulováním sledované záležitosti, což vede i k určitým 
nepřesnostem. To je příklad výkladu motivu svobody v souvislosti s původním od-krytím, u 
kterého nemůžeme konstatovat, že v našem myšlení při odkrývání těchto rovin se pak 
pohybujeme v nově zjevném (s. 23). Nemůže jít o nově zjevné, protože to, k čemu se myšlení 
dostává je sama mez zjevnosti/skrytu, přičemž skrytí nelze do zjevnosti vynést, lze se spíše 
jen nechat tímto dotknout a to se pokoušet artikulovat. 

Nicméně autorovým záměrem nebylo důsledné opětovné artikulování záležitostí, 
k nimž nás vede Heideggerova deskripce, ale spíše sledování otázky, co se musí stát s naším 
myšlením, abychom Heideggera mohli v cestě myšlení pravdy následovat, resp. abychom se 
mohli sami vydat na cestu myšlení pravdy. 

V tomto ohledu lze pak konstatovat, že práce svůj záměr naplňuje (viz výše 
rekapitulovaný charakter práce) a že autor předkládá samostatné promyšlení tohoto problému 
a předestření jeho možností a mezí. Z tohoto důvodu považuji práci za zdařilou. 
 
Celkové hodnocení: 
 
Z důvodů uvedených v komentáři doporučuji práci k obhajob ě a předběžně navrhuji 
hodnocení „za jedna“. 
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