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Charakter práce 

Má disertační práce je především teoreticky zaměřena, ačkoliv vychází z praxe běžné 

životní zkušenosti s přirozeným světem a může mít sekundárně dopad na proměnu náhledů 

v různých disciplínách a oborech a přinést s tím spjatou změnu postupů běžných v praxi 

každodenního života.  

 

Cíl práce 

Jejím cílem je předložit interdisciplinární pojetí fenomenologického zkoumání 

přirozeného světa z hlediska krize. Krizi přirozeného světa se pokusím na základě dosud 

zpracovaných fenomenologických koncepcí charakterizovat, poukázat na její konkrétní 

projevy v různých oblastech a také naznačit moţná východiska z krize.  

Interdisciplinaritou přístupu je míněno nejen propojování problematiky s vědeckými 

poznatky z oblasti společenskovědního bádání a příbuzných oborů, ale také integrace aspektů 

různých filosofických disciplín, především ontologie, gnoseologie, antropologie, etiky, 

axiologie a filosofie výchovy, neboť jejich zaměření je pro zkoumání přirozeného světa 

klíčové. 

 

Základní teze práce 

Krizi přirozeného světa ve své práci chápu ve dvou základních ohledech. Za prvé 

ontologicky, jako něco, co bytostně patří k člověku a lidskému způsobu bytí na světě. Toto 

pojetí je podle mého názoru nutné přijmout a brát jako jistou výsadu lidství. Za druhé eticky, 

jako něco, co z prvního pojetí vyplývá, ale co zároveň přináší člověku nežádoucí účinky a co 

je třeba mít více pod kontrolou, než tomu bylo dosud.  
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Jinými slovy: vznik vědeckého světa je přirozeným důsledkem lidského způsobu obývání 

světa, ale stále výraznější nahrazování přirozeného světa světem vědeckým, zaostávání lidské 

svobody a odpovědnosti za prudkým rozvojem a masivním nasazením technických prostředků 

v naší každodenní žité realitě je problém etický, prorůstající do mnoha sfér našeho života. 

 

Pouţité metody 

Práce by měla představovat vhled do problematiky přirozeného světa. Používám zejména 

fenomenologické metody a metodu komparace. V textu se také objevují interpretace 

stěžejních prací autorů a významných článků z odborných časopisů. Snažím se 

charakterizovat přirozený svět z vnitřního pohledu, který nabízí mýtus. Naopak se pokouším 

vyhnout pozitivistickému způsobu vyšetřování naší žité skutečnosti jednotlivými vědami a 

vědními disciplínami a tendenci vyčerpávajícím způsobem použít všechna známá a dostupná 

fakta z odborné literatury k nové analýze. 

 

Návaznost na mé předchozí texty  

Navazuji na text své diplomové a rigorózní práce nazvané Problém přirozeného světa ve 

fenomenologické reflexi, kterou se snažím dále rozvíjet a upravovat. Zkoumám stále tutéž 

problematiku, ale pokouším se všechny dosud nalezené závěry převést právě na problém 

krize, odkud se mi přirozený svět ukazuje zcela nově ve světle krize současného člověka, 

jeho vztahů k ostatním lidem, k nejbližšímu zázemí, ke světu, k času a prostoru. Nově se 

proto zabývám například již zmiňovanou problematikou mýtu, tematikou ženství a mužství, 

fenoménem hry, sdílením a sdělováním či problematikou autority apod. 

 

Obsah a výsledky práce 

Nyní bych ráda shrnula hlavní poznatky a závěry, k nimž jsem dospěla v jednotlivých 

kapitolách této práce. Začala jsem vymezením pojmu krize z řeckého κρίσις, κρίνω, které 

znamená oddělit, posoudit, rozhodnout. Ukázala jsem, jak se krize projevuje v jednotlivých 

oblastech individuálních, celospolečenských a naznačila jsem i souvislost se světem v krizi 

kosmické. Zabývala jsem se pojetím krize v psychologii a psychoterapii, v sociologii, 

ekonomii, ve výkonu státní moci, v klasické stavbě řeckého dramatu a nezapomněla jsem ani 

na krizi přírody a krizi dějin.  

Naznačila jsem také souvislost pojmů krize a kritika ve smyslu stanovení rozdílu a 

posouzení. Kromě krizí, které postihují pouze dílčí oblasti, jsem upozornila také na krize 
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zasahující lidský život jako celek, neboť právě ty poukazují k hledání ontologických kořenů 

krize vztahu člověka a světa. Věnovala jsem se také vedle řady negativních projevů chápání 

krize jako výzvy přehodnocení stávajícího a otevření přístupu ke změně, což je vzhledem 

k nevyhnutelnosti krizí velmi důležité východisko. 

Druhá kapitola představovala přirozený svět (Lebenswelt, Life-World) jako lidský svět 

našeho života. Za fenomenologického zakladatele této koncepce jsem označila Edmunda 

Husserla a podrobně jsem se zabývala čistou zkušeností Husserlova hlavního předchůdce 

Richarda Avenaria. Avenariův největší přínos spočívá právě v tom, že objevil jednotné 

živoucí metafyzické pozadí - čistou zkušenost, na jejímž základě je teprve možné rozlišování 

vnitřního a vnějšího prostředí člověka. Cestou zpět k této původní jednotě se dostáváme na 

půdu přirozeného světa. 

Následovala rozsáhlejší komparace přirozeného a vědeckého světa. Základní odlišnosti 

bychom mohli shrnout takto: Přirozený svět je světem původním, žitým, intersubjektivním, 

nepřesným a relativním, je světem v celku, kde jednáme na základě motivačních impulsů, 

podle nichž rozvrhujeme svůj svět. Zatímco svět vědy je odvozeným, myšleným, subjekt-

objektovým, exaktním a idealizovaným světem předmětů, v němž platí kauzální zákonitosti. 

Podrobně charakterizována byla v mé práci i krize přirozeného světa na základě 

Husserlova díla Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Za příčinu krize je tu 

označeno zaměňování přirozeného světa za svět vědecký, čímž dochází k odklonu od celku a 

ztrátě smyslu, který jednotlivé vědy o danosti nejsou schopny člověku poskytnout. Tato 

fatální záměna je zároveň spojena s krizí subjektivity, s problematickou funkcí rozumu, kvůli 

níž dochází k aritmetizaci poznatků, vzniku myšlení more geometrico a tendenci k vytváření 

mathesis universalis, čímž se vědy stále více vzdalují filosofické cestě k logu. 

V další kapitole jsem se zabývala mýtem, který jsem nejprve charakterizovala jako 

vhodnou nevědeckou metodu skýtající formou vypravování vhledy do přirozeného světa, 

čímž o něm něco podstatného vypovídá. Touto metodou jsem následně přiblížila vznik 

přirozeného světa jako prostoru mezi nebem a zemí, Uranem a Gáí, které oddělil Čas 

(Kronos). Sledováním jednání několika mytických postav a hrdinů antické tragédie jsem se 

pokusila charakterizovat zemi v jejích třech základních prostupujících se podobách jako 

Gáiu, Chtón a Chóru, z nichž zároveň vyplývá archetypální určení ženství. 

Následně jsem obdobným způsobem poukázala na typicky mužské rozvrhování světa 

spojené s otevřeným horizontem nebe. U žen můžeme mluvit o jednání instinktivním, 

upřednostňování citů před racionalitou, hlubším smyslem pro tradiční, domovské, o 
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neuchopitelné proměnlivosti, záhadnosti, zatímco muži jsou přímočařejší, racionálnější, 

častěji využívají fyzickou a mocenskou přesilu, jsou otevřenější pro nové, láká je nepoznané. 

Obě tato základní určení jsou vzájemně protikladná. Vstoupí-li do rozmezí rozdílu, ukáže se 

jejich protikladnost jako maximální a uvlastní se v celku čtveřiny jako ţena a muţ, tedy 

základní aktéři přirozeného světa. 

Pátá kapitola představovala první fenomenologickou koncepci přirozeného světa 

Edmunda Husserla. Jeho charakteristika se odvíjí od noeticko-noematické korelační vazby, 

kterou proměňujeme pomocí transcendentální epoché. Výsledkem tohoto procesu je fenomén 

světa, pravdivé poznání kritickou reflexí vlastních poznávacích předpokladů transcendentální 

subjektivitou. Připomněla jsem také, jak se pojem Lebenswelt stával pozvolna součástí 

Husserlových pozdních úvah. Stále výrazněji se ustavoval v souvislosti s předteoretickým 

životem. 

Inspirována čtyřmi různými vymezeními přirozeného světa, na něž odkazoval Mohantyho 

příspěvek, jsem dospěla k závěru, že přirozený svět je netematizovatelný celek, a nemůže 

být tudíž předmětně zkoumán. Nicméně jej lze nahlížet na základě různých dimenzí nebo 

prostřednictvím mytické výpovědi. Z tohoto pohledu jsem charakterizovala přirozený svět 

z jeho postavení mezi nebem a zemí, jeho dvěma základními horizonty, skýtajícími člověku 

dvojí základní kontrární zkušenost. 

V další kapitole jsem se zaměřila na přirozený svět v koncepcích Martina Heideggera. 

Vysvětlila jsem jej jako svět lidského Dasein, kritického pobytu, jehož hlavním úkolem je 

starost o Bytí a obstarávání jsoucen. Z tohoto základního vztahového ukotvení čerpáme smysl 

své existence. Obdobným způsobem lze mluvit v pozdním Heideggerově díle o uvlastňování 

čtveřiny, čtyř základních vztahů v člověku, o vzájemném zrcadlení nebe, země, smrtelného a 

božského, které vstupují do rozmezí rozdílu a umožňují tak světování světa v události 

Ereignis. 

Zdůraznila jsem také, že člověk jako obyvatel mezní dimenze je neustále otevřeností Bytí 

vyzýván k aktivnímu rozvrhování svého světa, k tzv. autentické existenci. Dynamiku pobytu 

vytváří střídání této autentické existence, díky níž máme přístup k neskryté pravdě, s upadlostí 

člověka do roviny jsoucen a odevzdaností anonymní síle neurčitého „ono se“. V souvislosti 

s tím jsem se věnovala dalšímu hlavnímu heidegerovskému problému, kterým je kritika 

techniky. Technika byla vymezena jako úděl Bytí v zapomenutosti.  

Vyznačuje se udrţováním pravdy ve skrytosti a její záměnou za správnost, proměnou 

bytostného myšlení v instrumentální rozum a zkostnatěním živých vztahů ve strnulé 
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konstrukci Gestell, která vytváří funkční zásobovací pozadí bez možnosti transcendence. 

Právě kritika techniky jasně ukazuje, že přirozený svět nelze žádným způsobem vědecky 

uchopit a definovat jako předmět, nýbrž je třeba jej živě promýšlet z jeho původní vazby 

k Bytí. 

Třetím fenomenologem, jehož koncepci přirozeného světa jsem zevrubněji přiblížila, 

byl Jan Patočka. Připomněla jsem jeho představu o pobytu na světě jako pohybu na světle 

proměnlivé horizontální vyměřenosti, přičemž jsem zdůraznila, že na svět jako horizont všech 

horizontů se nelze intencionálně zaměřovat, nýbrž se na něj nalaďovat jako na celek. Na 

mnohých příkladech jsem názorně předvedla, jak se světelná metafora tohoto pohybu odráží 

v jazyce, jímž můžeme odhalovat celek přirozeného světa. 

Podrobněji jsem se pak zabývala Patočkovou teorií třech ţivotních pohybů a jejich 

referentů, které je iniciují a dávají jim smysl. Pohyby akceptace, obrany a průlomu 

probíhají současně a vzájemně do sebe intervenují. Tvoří základní škálu našeho životního 

pocitu a činností v rovině jsoucen i vzmach k transcendentnu. Akceptace je spojena 

s minulostí, má tvar kruhu a jejím referentem je domov. Obrana zakotvuje v přítomnosti, má 

tvar polopřímky a referent planetu Zemi. Pohyb průlomu je vázán na budoucnost, jako 

vhodný tvar jsem zvolila vířivou spirálu a jeho referentem je absolutno. Ukázala jsem také, 

jak funkci těchto referentů mohou plnit nebe a země v roli základních horizontů přirozeného 

světa. 

Rozsáhlá osmá kapitola se věnovala hlavním pilířům přirozeného světa. Představovala 

šest základních dimenzí: kaţdodennost, intersubjektivitu, jazyk, domov, celek a svobodu, 

prostřednictvím nichž lze nahlížet do podstaty přirozeného světa a vypovídat o něm. 

Zdůraznila jsem, že je nutné chápat všechny tyto dimenze ve vzájemné souhře. Odhalováním 

jednotlivých dimenzí v interdisciplinárních fenomenologických náhledech jsem se pokusila 

zrekonstruovat naši původní zkušenost s přirozeným světem. 

V každodennosti jsem se zaměřila na její profánně-sakrální charakter i významuplné 

časoprostorové určení světa. Přesvědčila jsem se o tom, že člověk může žít v různých 

intersubjektivně vytvářených regionálních světech, které se vyčleňují na pozadí jediného 

celku přirozeného světa, interpretovaného v jazyce. Tento jediný celek, odhalovaný posunem 

horizontů, je pro člověka domovem, ohňovým středem jsoucen. Vztahujeme-li se ke světu 

jako celku v transcendentálním vykročením ze zabydlenosti v tady a teď, jednáme svobodně, 

ek-sistujeme. Shrnutím projevů krize zasahující jednotlivé dimenze byla pak uvedena další 

kapitola. 
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V ní jsem pojednala o projevech krize přirozeného světa v koncepcích současných 

autorů a vybraných myslitelů minulosti. Stanovila jsem si dílčí cíl podat přehled 

navrhovaných řešení. Současní fenomenologové, zmiňovaní v této části, se v podstatě shodují 

v tom, že krize se týká všech oblastí našeho kaţdodenního ţivota jako celku, 

poznamenaného neustálou transformací, novými vynálezy a světovou migrací. Dále krize 

pramení z našeho předmětně, ryze racionálně zaloţeného myšlení, postmoderní relativizace, 

z důrazu na pragmatické jednání, které má jasně doložitelné výsledky a ze ztráty autority, jejíž 

zdroje přestaly být účinné. 

Navrhovaná řešení jsou si velmi podobná. Můžeme si povšimnout především snahy 

dostat se zpět před filosofické kořeny novověku až k antickému logu, pokusů vrátit člověku 

všestrannost, původní otevřenost světu, ontopoetickou svobodu založenou i na jiném než 

jen racionálním počínání, které zpřístupní člověku celek světa a prováže ho s kosmem. Na 

nově založené zodpovědnosti za svět pak lze obnovit autoritu, jež bude nadčasová, neboť v ní 

bude krize světa imanentně obsažena. 

V připomenutí krize moderního lidství v dobách minulých jsem zmínila 

„fenomenologický“ boj Jana Husa s pozitivistickými zákony a mocenským počínáním církve. 

Představila jsem jej jako člověka, který ţil v krizi a krizí, stejně jako s ním srovnávaný 

Sókratés a dále zmiňovaní Komenský a Masaryk. Ti všichni si uvědomovali, že člověk musí 

být v jednání sycen i transcendentní silou svého svobodného svědomí. Jan Ámos 

Komenský vidí krizi jako neustálý rozpad původního celku, započatý již hříchem prvních lidí, 

a usiluje o panharmonickou všenápravu a návrat k jednotě. Tomáš G. Masaryk pokládá za 

hlavní zdroj krize bezbožnost doby a velikášství člověka, který v prudkém rozběhu 

racionalistických nadějí ztratil to nejpodstatnější, totiž svůj vlastní přesah. 

Poslední kapitola nachází za shrnutím příčin krize přirozeného světa u hlavních 

fenomenologických autorů, jimž se věnuje tato práce, klíčové slovo pro ontologické zakotvení 

krize. Tímto slovem je rozdíl znamenající nejinakost, paradoxní rozštěp uvnitř jednoty 

přirozeného světa udržující autenticky žijícího člověka v trvalém napětí. Potvrzuje se tak 

stanovená teze, že krize je základním ontologickým údělem člověka, pramenem jeho 

výjimečné lidské ek-sistence na světě a dárcem jejího dějinného smyslu. Pobyt na světě je 

chápán jako pohyb v napětí tohoto rozdílu, neustálá volba v rámci nabízejících se vnitřně 

rozporných možností. 

Významným ulehčením tohoto ontologického břemene je výchova, případně její obdoba 

dialog. Obě tyto formy mají také dilematickou, vnitřně rozpornou podobu a nechávají člověka 
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plně prožívat vypjatost situací, které mu otevírají, v nichž musí vykročit sám ze sebe a 

transcendovat k celku světa, aby mohl sám sebe nacházet v jeho proměněných horizontech. 

Pěstují tak v člověku cit pro rozdíl a umění žít v rozdílu. Blahodárný vliv má intersubjektivní 

povaha výchovy a dialogu. Právě onen druhý člověk je oporou i výzvou k podstoupení 

strastiplné autentické existence v Patočkově třetím pohybu, v obětování se. Takto člověk žijící 

v bytostné krizi výchovou a dialogem vytváří a proměňuje přirozený svět. 
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