
Oponentský posudek bakalářské práce Jana Hubíka Sen a existence 

Jan Hubík si ve své práci klade za cíl „uchopit fenomén snu na základě Heideggerovy filosofie bytí“ 

(3), přičemž zároveň sleduje posuny v Heideggerově myšlení, zejména na základě rozlišení 

koncepce „fundamentální ontologie“ Bytí a času a pozdějšího Heideggerova myšlení, jak je 

prezentuje zejména přednáška Zeit und Sein. Tématem jeho práce se tak stává také otázka, „nakolik 

lze bytí snu skutečně adekvátně postihnout perspektivou existenciální analytiky“ (8). Odpověď Jana 

Hubíka zní, že adekvátně je tímto způsobem postihnout nelze. Ve svém posudku se pokusím 

identifikovat základní teze, o něž Jan Hubík opírá svou heideggerovskou interpretaci snění, a 

formuluji několik otázek, které mají přispět k upřesnění jeho výkladu, resp. které s tímto výkladem 

polemizují. 

Jan Hubík nejprve „podrobněji sled[uje] základní strukturu lidského bytí jakožto bytí-ve-

světě, aby[] si vytvořil prostor pro tematizaci snového světa“ (11). K této tematizaci se poprvé 

dostává na s. 20, kde vyslovuje několik klíčových tezí. Jan Hubík píše: „Přihlédneme-li nyní k 

samotné struktuře snění, můžeme snad i zde spatřit v základu spočívající úzkost. Snící se noří do 

svého vlastního, soukromého světa, který však jako takový postrádá onu stálou soudržnost odkazů 

světa bdělé každodennosti, jak se mu ukazuje při probuzení. Snící propadl svému vlastnímu světu 

(Hérakleitův idios kosmos). Oddává se právě se naskýtajícímu jsoucnu a ztrácí ze zřetele významy 

celku společného světa konstituovaného spolupobytem. … Ve snu jakoby neustále hrozila ztráta 

okolního světa, u kterého snící prodlévá. Ztrátou světa pak ale zaniká i bytí-tu, neboť to je vždy 

bytím v nějakém světě. Ve snu by se nám tedy primárním způsobem ohlašovala naše možnost již 

nebýt svým ‚tu‘. Avšak právě zakoušení vydanosti této nejvlastnější možnosti nám, jak se ukáže 

dále, otevírá jisté vyznačné možnosti našeho bytí – totiž převzít je v jeho vrženém základu a uchopit 

je tak jako ‚vždy mé‘. Na úrovni ontologické reflexe ontické zkušenosti se domnívám, že snové bytí 

ke jsoucnu svou radikální vržeností samo poukazuje na naši nejvlastnější možnost být svým ‚tu‘.“ 

(20n.). 

Kladu následující otázky: (1) Čím lze zdůvodnit, že snící se noří do „svého vlastního, 

soukromého světa“? Není svět zakoušený ve snění vnímán jako svět, který sdílíme s ostatními? 

Není představa, že ve snu jsem ve svém světě, předsudkem? (2) Platí, že snící se oddává „právě se 

naskýtajícímu jsoucnu“? Není i takové jsoucno součástí světa? (3) Čím lze doložit, že se ve snu 

„primárním způsobem“ ohlašuje naše možnost nebýt svým tu? (Domnívám se ostatně, že pro sen 

není nikterak typická „hrozba ztráty okolního světa“.) 

Po analýze „rozpoložení“ Jan Hubík přechází k heideggerovskému „rozumění“, jehož 

působnost se v případě snění jeví jako problematická. Tuto problematičnost však Jan Hubík 

paradoxně využívá k tomu, aby polemizoval s koncepcí „svobody“ v podání fundamentální 



ontologie: „Domnívám se, že zkušenost snění názorně ukazuje, že pobyt nemá vládu nad 

odemčeností bytí, jak se tomu zdá z Bytí a času, nýbrž že je pro otevřenou oblast neskrytosti již 

volný. Původní jednota bytí se pak nemusí ustanovovat v určitém existenciálním přístupu (volbě 

konečného volení samotného), nýbrž přejímá se v každém druhu otevřeného vztahování, v němž se 

bytí jsoucího dává zakoušet.“ 

Kladu tuto otázku: (4) Skutečně platí, že podle Bytí a času má člověk „vládu nad 

odemčeností bytí“? Nelze analýzu Bytí a času chápat právě jako výklad „otevřeného vztahování“ 

pobytu? 

Jan Hubík se rozsáhle věnuje také Heideggerově analýze „časovosti“, kterou rozsáhle 

referuje. Směřuje přitom ke zdůraznění možnosti „rozpadu jednoty ekstasí“ (36) a k tvrzení, že 

Heideggerem „tolik zdůrazňovaná idea jednoty učleněného celku starosti se mu později z jiné 

perspektivy ukázala být metafyzickým předpokladem“ (36n.). Následně Jan Hubík formuluje tyto 

teze: „Zvláštní časová povaha úzkosti vede ve svých důsledcích k tomu, že pohyb transcendence se 

děje jen za cenu rozvrácení jednotné struktury bytí-sebou jakožto bytí-ve-světě. Zdá se přitom, že 

právě takovouto možnost rozpadu vyžaduje fenomén snění. Je-li totiž pobyt ve snu vytržen do vždy 

jiného světa, pak tato ‚jinakost‘ jiného vyvstává nikoli privativně na podkladě původnější sebe-

stálosti pobytu, nýbrž jako odvrácený pól této sebe-stálosti, pól, k němuž neustále směřuji v rámci 

přechodu od odkrývání jsoucen k odemčenosti bytí. … Vztah k jinému je nejpůvodněji vztahem ke 

smrti. Teprve smrt totiž znamená naprostý rozpad ucelené jednoty ekstatické časovosti a tím i ztrátu 

svého ‚bytí-tu‘.“ (38) 

Opět kladu několik otázek: (6) V jakém smyslu je „jednota učleněného celku starosti“ 

metafyzickým předpokladem? (7) Co je „pohyb transcendence“ a (8) proč se děje „za cenu 

rozvrácení jednotné struktury bytí-sebou jakožto bytí-ve-světě“? (9) Proč je tento rozpad 

předpokládán ve fenoménu snění? (10) Čím lze zdůvodnit tezi, že „pobyt [je] ve snu vytržen do 

vždy jiného světa“? (11) Proč je „vztah k jinému … nejpůvodněji vztahem ke smrti“? A konečně: 

(12) Je vztah k jinému možný jen tehdy, pokud se naprosto rozpadá mé bytí-tu, a byl by pak vůbec 

možný? 

Na základě propojení „jiného“ a „smrti“ Jan Hubík přechází k tematizaci smrtelnosti, aby na 

tomto základě opět sledoval posun v Heideggerově pojetí. Snaží se přitom „nastínit daleko 

radikálnější pojetí konečnosti času“ (40). Následuje (na základě přednášky Zeit und Sein) pokus o 

rekonstrukci pozdní Heideggerovy koncepce „ek-statické temporality“, která poté slouží jako 

interpretační schéma pro (stručný) výklad snění. Teze Jana Hubíka je taková, že Heideggerovo 

pozdní ontologické pojetí „otevírá možnost chápat sen stranou činnosti nějakého snového subjektu, 

ať už jej myslíme jako ontické nevědomí či ontologickou kontinuitu bdělého bytí-sebou. Trojí 

způsob sebe-podávání přítomna sám rozestírá a prosvětluje otevřenou oblast časo-prostoru, a tak 



nás uschopňuje postřehovat cokoli, co se nás v něm dotýká, takže jsme pro sebe sami ‚tu‘.“ (45) 

Jinak řečeno, pro Hubíkův výklad je důležité, že to nejsme „my, kdo má vládu nad touto 

všeodnímající oblastí, nýbrž smrt sama jakožto nejvlastnější skrytost si nás již předem přivlastnila. 

Vytržením do třech způsobů podávání přítomna samotným odpíravým podáváním jsme totiž již 

vykloněni do smrti“ (46). Kladu tuto otázku: (13) Je kontinuita „bytí-sebou“ podle Bytí a času 

dílem subjektu a klade Heidegger v koncepci „pobytu“ zásadní důraz na kontinuitu? (Podle mého 

názoru je pro Heideggera klíčový důraz na „celost“, nikoli na kontinuitu.) 

Hubíkova snaha eliminovat subjekt ústí do koncepce, v níž se zdá, jako by to, co zakoušíme, 

bylo dílem bytí samého, přičemž z mého pohledu zůstává nejasné, proč se nás toto dění pak vůbec 

týká. Považuji naopak za zřejmé, že snění podstatně souvisí s výkonem mé existence, že si v něm 

(možná mimo jiné, ale podstatně) dávám na srozuměnou, jak se to se mnou má. Hubíkova koncepce 

zdůrazňuje to, že ve snění se „udílí bytí“ (47), ale i když přijmeme tuto představu, bylo by – s 

ohledem na ohlášený záměr práce – zapotřebí objasnit, (14) jakým jiným způsobem než v bdění se 

toto „udílení bytí“ děje a (15) jakým způsobem (nejen) ve snu tomuto tomuto „udílení“ 

„odpovídáme“ (47), jinak řečeno, jak se na „snu“ podílí naše „existence“. 

Celkově se domnívám, že předložená bakalářská práce svědčí o mimořádně dobré znalosti 

Heideggerova myšlení a také o schopnosti přesvědčivě interpretovat jeho koncepci, resp. koncepce; 

tyto znalosti přesahují požadavky kladené na bakalářskou práci. Skutečnost, že mě neuspokojuje 

pojetí snu, které Jan Hubík samostatně vypracovává s oporou v pozdním Heideggerově myšlení, 

nepovažuji v kontextu oponentského posudku za relevantní problém. I přes množství výše 

uvedených otázek a námitek hodnotím předloženou bakalářskou práci jako výbornou. 
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