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Pan Dojčán si zvolil úlohu vysledovat cíl a metodu Hegelovy Fenomenologie. V jeho 

bajkářce je velmi sympatická snaha, ve výsledku vcelku úspěšná, vyložit téma svými slovy, 

za využití vlastních přirovnání. Autor díky tomu nepodléhá sugesci Hegelova diskursu, 

nesklouzává k pouhým parafrázím a nehrozí mu nebezpečí, že se jeho text stane jen horší 

variantou vykládaného díla (popř. že tomu tak bude s jeho dlouhými pasážemi). A díky tomu 

je rovněž již při zběžném čtení zřejmé, že se kolega Dojčán s obtížným Hegelovým textem (či 

jeho částmi a spolu s nimi i jeho několika neméně obtížnými relevantními interpretacemi) 

vyrovnal způsobem, který zaslouží uznání.

Ne všechno se však podařilo na výbornou. 

a) Daní za samostatnost jsou místy klopýtnutí, nepřesnosti, nejasnosti a výkladové chyby. 

Např.v kontextu předvedení Hegelova chápání jednoty filosofie autor tvrdí: „To co už 

odhalené je, jsou zčásti jenom jakési fragmenty, které jsou navzájem často neslučitelné a 

proto nějak neúplné. Vědomí v celku lidstva zatím nedosáhlo své jednoty a různá vědění se v 

něm objevují jako jeho momenty.“ (str. 18) Z věcné souvislosti i z celku autorova výkladu je 

zřejmé, že „různá vědění“ se právě ještě neobjevují jako momenty jednoty vědění, jimiž jsou, 

nýbrž právě jen jako „jednotlivá vědění“, mínění či stanoviska. Správné by tedy bylo opačné 

tvrzení: „momenty jednoty vědění dosud vystupují jako jednotlivá stanoviska“. Myslím, že 

autor tento problém chápe správně, jen má na citovaném místě problém s jeho vyjádřením, a 

podobně je tomu v té či oné míře i na několika dalších místech.

b) Absence práce s původním textem není sice fatální prohřešek, který by měl vést ke 

snížení hodnocení, ale přece jen bych ji ocenil.

c) Dalším, rovněž méně závažným (ale přece jenom výraznějším) nedostatkem bakalářky 

je poměrně značné množství gramatických a syntaktických chyb (jež ostatně dokládá i výše 



věrně citovaná pasáž ze str. 18) a občasné uklouznutí do hovorového jazyka  (což je jakýsi 

rub, ačkoli samozřejmě nikoli nutný, výše chválené snahy o výrazovou samostatnost). Autor 

např. dělá chyby i ve shodě podmětu s přísudkem („formace, které jim zabezpečovali“, str. 6, 

„fyzikální zákony platili“, str. 11), používá hovorové „akorát“ atd.  

d) V závěrečném výkladu přechodu od smyslové jistoty k pozici vnímání bych uvítal 

větší důkladnost a podrobnost. Neupírám kolegovi Dojčánovi porozumění této problematice –

to je i na základě jeho krátkého podání prokazatelné –, jen se mi zdá, by podrobnější 

předvedení této finální záležitosti celku jeho textu prospělo. 

Práci i přes výhrady doporučuji k obhajobě. Autora přitom prosím, aby v odpovědích na 

námitky stručně pojednal i o problematice obsažené v oddíle „Nemožnost jiných alternativ“  

(str. 9-10). Poukázal zde na myšlenku „dění bez času“ („(n)aráz by se děl začátek i konec 

světa, znovu a znovu, a to vše v jediném bodě.“, str. 10), a mě zajímá, jestli ji umí spojit s 

konkrétní filosofickou pozicí či pozicemi. Předběžně navrhuji hodnotit bakalářku jako velmi 

dobrou.
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