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Tomáš Dojčán: Cíl a metoda Hegelovy Fenomenologie ducha

Tomáš Dojčán si vybral pro svoji bakalářskou práci obtížné téma, totiž představit cíl a 

metodu Hegelovy Fenomenologie ducha. V první části práce nastiňuje základní rysy a 

východiska Hegelovy filosofie, v druhé části představuje cíl a postavení Fenomenologie

v rámci Hegelova filosofického systému, ve třetí části se pak na příkladu prvních dvou kapitol 

Fenomenologie snaží ukázat, jakou metodou Fenomenologie postupuje a jak podle ní dochází 

k tzv. „zkušenosti vědomí“.

Celkově je třeba říci, že autor svůj cíl – byť s jistými omezeními – naplňuje a dokazuje 

tím, že se v dané problematice dostatečně zorientoval. Oceňuji především skutečnost, že se

vyjadřuje svými vlastními slovy, snaží se o srozumitelnost a neuchyluje se k pouhým 

parafrázím Hegelova způsobu vyjadřování. Tento přístup oceňuji i přesto, že ve svém 

faktickém naplnění občas zůstává u málo diferencovaného způsobu vidění, kdy autor 

ztotožňuje věci, které bez dalšího ztotožňovat nelze (viz níže). Práci ovšem škodí příliš velké 

množství nespisovných výrazů a gramatických chyb (interpunkce, shoda podmětu 

s přísudkem atd.), což je zřejmě do jisté míry způsobeno také tím, že čeština není autorovým 

rodným jazykem.

První část práce zabývající se základními rysy Hegelovy filosofie se sice opírá pouze o

relevantní sekundární literaturu, nikoli o Hegelovy vlastní texty (Logika a Encyklopedie), to 

ovšem na úrovni bakalářské práce nepovažuji za problém. Důkladnější práci s Hegelovým 

textem ovšem postrádám v závěrečné části práce, která se již bezprostředně týká 

Fenomenologie a zabývá se přechodem od stanoviska smyslové jistoty ke stanovisku vnímání. 

Zde zůstává práce až příliš závislá na interpretaci M. Sobotky, autorova analýza navíc 

neposkytuje dostatečně plastický obraz zde probírané věcné souvislosti, která by dokreslila 

předtím podané obecné popisy metody Fenomenologie.

Některé závažnější nejasnosti, interpretační chyby a přílišná zjednodušení:

1) Na s. 6 n. je lidské sebevědomí (duchovnost) ztotožňováno s psychologickým 

sebevědomím a příliš ostře postaveno do protikladu k „zaopatřování životních potřeb“. Podle 

Hegela je ovšem nutno např. i práci chápat jako podobu sebevědomí!

2) Když se autor snaží na s. 12 ukázat, že předmět vědění (stejně jako vědění samo) je 

duchovní povahy (tzn. je konstituován pohybem zprostředkování, reflexivní negace), pak 

poněkud nevhodně – jak vzhledem k věcné souvislosti, tak vzhledem k uvedenému citátu –



volí příklad přírodního vznikání a zanikání věcí v čase. K obdobnému nedorozumění dochází 

na s. 17, kde je Hegelem požadované poznání věcí v jejich „nastalosti“, „vzniklosti“ – tj. 

poznání jejich založenosti v abstraktních myšlenkových určeních a vposled

v sebeuskutečňování se absolutna – ilustrováno nevhodným příkladem sledujícím jen časový 

sled příčin dané věci.

3) Na s. 16 autor unáhleně ztotožňuje jistotu poznávajícího subjektu o sobě samém a 

sebepoznání absolutního ducha. V dané souvislosti (Fenomenologie, české vydání s. 65) jde 

však o protiklady, sebevědomí se má teprve pozvednout k vědě (k sebepoznání ducha jako 

ducha).

4) Při popisu přechodu od jedné podoby vztahu „pro vědomí/o sobě“ (smyslová 

jistota) k nové podobě tohoto vztahu (vnímání) je poněkud zavádějící autorovo užití slova 

„jev“, neboť takovýto popis by mohl vzbuzovat dojem, jako by výsledkem této první 

„zkušenosti vědomí“ bylo pouhé zjištění, že vše, s čím se vědomí setkává, jsou jevy (s. 22 n.). 

Takovýto popis by zcela ponechal stranou bohatou strukturovanost obou stanovisek, 

nepřevoditelnou na toto ploché zjištění. V této souvislosti mi též není úplně jasné, co autor 

myslí tvrzením, že k nám věci „promlouvají“. V následujících pasážích práce ovšem autor již 

podává výstižnější popis „zkušenosti vědomí“.

Přes uvedené výhrady považuji práci za úspěšnou a navrhuji ji hodnotit v rozmezí 

velmi dobře – dobře, v závislosti na průběhu obhajoby.
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