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„Subjektivní tělo a život. Esej o myšlení Michela Henryho“ 

Ve své diplomové práci autor nejprve vymezuje úkol Henryho materiální 

fenomenologie, jímž je zkoumání původní bytnosti zjevování, a posléze v detailních 

rozborech ukazuje, proč se při jeho řešení Michel Henry rozešel s Husserlovou intencionální 

fenomenologií. Zřetelně jsou zde demonstrovány jednotlivé kroky, jimiž Henry došel ke své 

vlastní tezi o dvojím způsobu zjevování: na jedné straně stojí zjevování vnějšího světa a jeho 

obsahů; na straně druhé je zde sebe-zakoušení daného v sobě samém, které je samo 

neviditelné, ačkoli je imanentním předpokladem zjevování všeho vnějšího a viditelného. Na 

základě pečlivě formulovaných argumentů se pak autor snaží obhájit Henryho projekt 

„fenomenologie nezjeveného, neviditelného“ (jehož označení se může zprvu jevit jako 

protimluv) a zdařile ho vymezuje vůči klasické fenomenologii detailními poukazy na 

nedostatečnost zejména Husserlovy fenomenologie, která druhý způsob fenomenalizace 

vysvětluje pomocí modelu zjevování světského jsoucna, a není tak práva neredukovatelné 

dimenzi naší imanence.  

V druhé kapitole se autor vyložit, proč klasická fenomenologie není schopna rozlišit 

mezi fyzickým a subjektivním tělem, a ukazuje, v čem tkví přínos a originalita Henryho analýz 

tělesnosti. Na rozdíl od první kapitoly je v této části diplomové práce poněkud překvapující, 

že autor do své analýzy tělesnosti nezahrnul také výtěžky Husserlova zkoumání vlastního těla 

(Leib) z Idejí II. Možná by pak Henryho fenomenologie nebyla prezentována jako radikální 

zlom vůči fenomenologii Husserlově, ale jako domyšlení některých základních Husserlových 

tezí o vlastním těle do důsledků. Platí ostatně autorova teze, podle níž klasický fenomenolog 

není schopen rozlišit mezi fyzickým tělem a vnitřním tělem (viz též poznámku 9 na str. 11) i 

pro Merleau-Pontyho analýzy tělesnosti ve Fenomenologii vnímání  a v nedokončeném díle 

Viditelné a neviditelné a pro Patočkovy přednášky uveřejněné pod názvem Tělo, společenství, 

jazyk, svět? Vždyť i tito autoři stejně jako Henry kladou důraz na to, že z vlastního, 

subjektivního těla nemůžeme vystoupit, a nemůžeme na něj tedy pohlížet v reflexi jako na 

nějaký předmět mezi jinými předměty (srov. str. 28). Merleau-Ponty navíc upozorňuje na to, 

že správného pochopení našeho bytí-tělem si vyžaduje zcela jinou než objektivistickou 

ontologii, založenou na chápání světa jako Velkého Předmětu. Pokud by autor i v druhé 

kapitole postupoval obdobným způsobem jako v první a představil Henryho 

fenomenologickou analýzu subjektivního těla v kontrastu s Husserlem, pravděpodobně by 

pak lépe vynikla osobitost Henryho pojetí, zvláště pak jeho polemika s názorem, že „máme 

ve skutečnosti jedno tělo, které je nám však známo jaksi dvěma způsoby“ (str. 58). 

Totéž platí i v závěrečné kapitole věnované problému intersubjektivity: nakolik se 

Henryho analýza vnímání těla druhého jako živoucího a vnitřně zakoušející překrývá 



s Husserlovou ideou toho, že druhý jako alter ego je mi přístupný právě na základě toho, že 

jej vnímám jako někoho, kdo obývá svět podobně tělesně-aktivním způsobem jako já?  

Výše uvedené námitky a otázky k obhajobě ovšem nikterak nezpochybňují 

terminologickou důslednost a systematickou přehlednost předložené práce, která zdařile 

obhajuje Henryho originální přístup k otázce zjevování na pozadí ucelené kritiky intencionální 

fenomenologie. Z celé práce je patrná autorova důkladná obeznámenost s celkem Henryho 

díla i jeho schopnost samostatné reflexe základních otázek fenomenologie.  

Předloženou práci proto doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením „výborně“.  


