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Jak již samotný titul napovídá, je práce Sen a existence věnována zkoumání problematiky snu 

a snění z perspektivy otevřené Heideggerovou filosofií bytí. V kontextu tzv. psychiatrické 

daseinsanalýzy se samozřejmě nejedná o první počin tohoto druhu. Jan Hubík ve svém 

pokusu o fenomenologické uchopení smyslu snu a snění vychází z klasických děl, jakými jsou 

Binswangerův esej „Sen a existence“ či Bossova kniha Včera v noci se mi zdálo, ale rozhodně 

se nespokojuje jen s pouhou recepcí těchto vzorových příkladů fenomenologického zkoumání 

snové problematiky. Nejenom, že si od Binswangera a zejména od Bosse udržuje kritický 

odstup, který argumentativně a podle mého názoru také přesvědčivě zdůvodňuje, ale 

v posledku usiluje o vypracování zcela původního přístupu k problematice snu a snění. 

Takovýto nárok v sobě nese četná rizika, jichž si je ovšem autor sám dobře vědom. V prvé 

řadě se jedná o riziko záměny ontické a ontologické roviny zkoumání, případně jejich 

smíchání, kterému se nedokázal vyhnout například Binswanger, což značně oslabilo jeho 

pozici v oblasti psychiatrické daseinsanalýzy. Na rozdíl od něj však Jan Hubík ontickou 

a ontologickou rovinu zkoumání lidské existence velice pečlivě rozlišuje, což mu umožňuje 

plně využít potenciálu Heideggerovy existenciální analýzy a zároveň naznačit její vnitřní 

limity bez toho, že by ontické fenomény používal jako východisko pro kritiku fenoménů 

ontologických. Jeho výkladová strategie spočívá v pečlivé analýze fenomenálních struktur, 

které Heidegger rozpracovává v Sein und Zeit, v odkrývání jejich slabých míst či slepých 

skvrn a konečně v jejich konfrontaci s myslitelskou pozicí, k níž se Heidegger dopracovává 

v přednášce „Zeit und Sein“. Teprve ve světle této filosofické anabáze pak autor zvažuje 

možnosti, které ranná či naopak pozdní fáze Heideggerova myšlení nabízí pro analýzu snění 

a pro postižení jeho ontických daností. Rozdíl mezi snem a bděním, stejně jako časové 

a prostorové struktury snu se tak postupně odhalují na pozadí proměn Heideggerova chápání 

konečnosti lidské existence a jejího vztahu k otevřené dimenzi bytí. Základní teze práce Sen 

a existence přitom spočívá v názoru, že spíše než ekstatická jednota časovosti, v níž je 

zakotvena individualita a dějinná souvislost existence, je pro adekvátní uchopení fenomenální 

povahy snu a snění vhodná nezajištěnost časo-prostoru, v jehož otevřenosti se člověku dává, 

ale také odepírá bytí. Díky posunu od Sein und Zeit k „Zeit und Sein“ je možné ukázat sen 

jako specifický modus vy-stavenosti lidské ek-sistence do otevřené dimenze časo-prostoru, 

v jehož rámci vystupují ze skrytosti snové obsahy nepodléhající moci individuální existence 

a rozrušující jednotu jejího ekstatického rozvrhování. Prohloubené a radikalizované chápání 

konečnosti lidské existence tím otevírá cestu k té dimenzi snění, jež se nám samým vymyká, 

a právě proto nás obohacuje. Člověk tu není výhradním autorem snu, ale přijímá ho podobně 

jako přijímá dar bytí, které se mu samo dává. Sen tak může jednak sloužit jako ontický 

příklad potvrzující Heideggerovu filosofickou intuici v období „Zeit und Sein“, ale zároveň 

lze konstatovat, že teprve Heideggerovo pozdní myšlení umožňuje spatřit sen jako to, čím 

v rozmanitosti svých podob a forem je. Odhalení a prokázání oboustranné užitečnosti této 

onticko-ontologické vazby představuje nepochybně významný přínos pro oblast psychiatrické 



daseinsanalýzy a mimo jiné také dokládá, že psychiatrická daseinsanalýza není jen  uzavřenou 

záležitostí, která zajímá leda historiky vědy, ale stále ještě má potenciál k vnitřnímu růstu 

a kritickému rozvoji svých základních principů. 

 

Mám-li předloženou bakalářskou práci hodnotit, musím v prvé řadě vyzdvihnout 

metodologická preciznost, díky níž se Janu Hubíkovi daří originálním a přesvědčivým 

způsobem zpracovat problematiku, která již ze své vlastní povahy vyžaduje interdisciplinární 

přístup. Za hlavní přednost práce Sen a existence nicméně považuji skutečnost, že její autor 

nepíše o fenomenologii, ale sám ji dělá. Z tohoto důvodu nemohu tuto práci hodnotit jinak než 

jako výbornou. 
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