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      Práce je nesena rozuměním Heideggerově filosofii jako (hledání) odpovědi na otázku po 
bytnosti člověka jako ek-statickém stání v blízkosti a dálce vůči tomu, co ho zakládá. To je 
velmi silný motiv zvl. vzhledem k tomu – a to, že se toto vidí, je největší filosofický výkon 
práce -, že si autorka uvědomuje tuto dvojznačnost v podobě dvojznačné souvislosti uzavírání 
se dimenze božství vůči člověku při orientaci na každodenní utility a otevírání se dimenze 
božství vůči člověku za odvrácenosti od každodenních utilit. Tento problém je problémem 
dvojznačného „přijímání míry“ (Ma3-nehmen) ze zjevnosti božství a přijímání míry (Ma3-
nehmen) z životních utilit, jež konstituuje bytostný rozdíl v bytování člověka, kterým se jako 
smrtelný na straně jedné a jako živočich na straně druhé, principiálně vyděluje z oboru 
jsoucen, s nimiž se můžeme ve světě setkat. Z této dvojznačnosti je také pochopitelný 
především podivný „odkaz“ Heideggera budoucnosti : „už jen nějaký bůh nás může 
zachránit“ Málokdo si dodnes tento smysl Heideggerovy filosofie vůbec uvědomuje. 
    Vypracování problému je neseno souvislostí 5 Heideggerových textů: Basnicky bydlí 
člověk (1951), Otázka techniky (1953), Věc (1950), Řeč (1950), Dopis o humanismu (1946). 
Jejich souvislosti (srov. ss.38-39, 53) je specificky rozuměno s tím, že BBČ je vztahována 
k minulosti, OT k současnosti a Věc k budoucnosti dějství ne-skrytosti. Toto přesvědčení 
specificky nesdílím. Domnívám se, že k němu lze akcentací specifických obsažných 
souvislostí problému dospět, je však fakticky prokazatelně nesprávné. Vyjadřuji se ohledně 
tohoto problému tak „podivně“ proto, že v sobě centruje základní problém celé předložené 
práce: Pozoruhodně těsné sepětí neběžně bystrého a intenzivního filosofického vhledu a ještě 
nedostatečného zvládnutí „řemesla“. Ona vskutku pozoruhodná filosofičnost pak občas 
nahrazuje to druhé – viz např „spekulace“ o vztahu skrytosti a neskrytosti na s. 47 místo 
uvážení pro celý koncept i v jiných dílčích ohledech zásadního pojednání O bytostném 
založení neskrytosti  (Vom Wesen der Wahrheit)-, případně něco „uteče mezi prsty“, tak jako 
úděl (Geschick), který prostupuje celou práci implicite jako nejzazší syntéza, zůstává nicméně 
neanalyzován. V práci bych mohl nalézt mnoho dílčích nesrovnalostí (interpretace básnivého 
přijímání míry (s.12), interpretace „volání“ (Rufen) z přednášky Řeč (54 – 55) apod., nemám 
je však vzhledem k intenzivnímu uchopení celkového smyslu sledovaného stanoviska za 
zásadněji důležité. 
       Celkově považuji práci za pozoruhodný příklad velké schopnosti vskutku filosoficky 
myslet, nedostatečně ještě „kultivované“ „řemeslnými“ ohledy. Vzhledem k tomu navrhuji 
hodnotit práci jako velmi dobrou s tím, že mám za to, že autorka je na cestě k pozoruhodné 
životní moudrosti, kterou za předpokladu kultivace oné stránky filosofického „řemesla“ bude 
s to i snadněji sdělit, což by pro nás bylo velkým přínosem. 
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