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Posudek na dizertační práci kolegyně Mgr. Světlany Machové „ Ontologie 

interakce jako se-tkání duší“ 

Anna Hogenová 

 

    Předložená dizertace je výkonem autorky, jež je tématem interakce 

dlouhodobě inspirována; práce vykazuje znaky mnohaletého bytostného zájmu o 

otázky spojené s tímto typem niterného tázání. Dizertace se jmenuje „Ontologie 

interakce jako se-tkání duší“, ale je třeba vyjít z toho, že je spíše ontickou prací, 

protože se zajímá o výsledky jednotlivých věd jako je psychologie, fyzika, 

sémiologie, aj.  

    Spojuje výsledky ontických bádání empirického charakteru s ontologickými 

úvahami ryze filosofickými v platnosti „myšlení myšleného“, tím se práce velmi 

rozbíhá do šíře, v níž je nesnadné stopovat jednotlivé intence a vyznačit jejich 

konečný smysl. V jistém smyslu je dizertace přetížena metaforami a asociacemi, 

které jsou často velmi pozoruhodné a zajímavé. To nám naznačují i klíčová 

slova: ontologie, interakce, sémantika, kognitivní metafora, světlo, kvantová 

mechanika, mysl, duch, bytí, fenomenologie.  

    Kolegyně Machová  se velmi často snaží dobrat se hlubšího smyslu 

z etymologie jednotlivých slov, které rozděluje, mnohdy v kontradikci k jejich 

morfologii . 

    Je třeba si uvědomit, že autorka pochází z cizího prostředí, které jistě zakládá 

habitus jejího tázání, nalézání odpovědí a řídí i její asociativní směr i typ 

naladění na dané téma. 

     Cesta světla J. A. Komenského inspiruje autorku dizertace k metafoře 

univerzálního jazyka Ducha, nachází příbuzné podobnosti v různých jazycích a 

koncipuje tak svou představu o jednotě.  



2 
 

    Ve třetí kapitole své práce kolegyně Machová se věnuje výchově. Filosofie 

víry je pro ni nástroj výchovy, srovnává ji s paideiou, pochopenou jako vývoj 

duše. Teprve později se navrací k péči o duši ve spojitosti s výchovou.  

Akcentuje „vztahování se“ jako prostředek výchovy, jako atencionální a 

intencionální výkon péče o duši, realizující se rozhovorem duše se sebou samou, 

s cílem dospět k pevným tvarům, které budou přinášet duši klid a vyrovnanost. 

Uvědomuje si, že bytí není předmětné, alespoň bytí v heideggerovském – 

fenomenologickém smyslu a že nepředmětnost je třeba probouzet v duši 

otázkami, jejichž diarchie je místem pro vhled do nepředmětnosti, zcela ve 

smyslu Patočkova učení.  

    Důležitým tématem pro autorku předložené dizertace je sdílení duchovních 

obsahů v interakci; hovoří o komunikaci jevení.  

   Zastavuje se u fenoménu společnosti, nachází zde problém „setkávání“ jako 

to, co je dnes velmi problematické, protože postuluje setkávání jakožto duchovní 

akceptaci a přitom naráží na zapomnění toho, co je ve společnosti nejdůležitější, 

tj. otevřenost pro ty ostatní, otevřenost pro jinakost a jinou podstatnost, 

otevřenost pro duchovní dimenzi.  

    V této souvislosti je smutek a zmatek epifenoménem, který si autorka dobře 

uvědomuje, protože nám hrozí „rozpuštění“ v davu, hrozí nám ztráta osobnosti, 

osobitosti a identity. Zde autorka postuluje existenciální problémy posledních 

zhruba sta let jako to, co je velkým problémem, ve výchově druhých i v péči o 

vlastní duši. Jako záchranu zde autorka nachází fenomén lidské jáství, které je 

„zrcadlem vesmíru“, v němž prizmatem krásy a lásky se člověk vrací k sobě 

samému přes dálavy kosmických dimenzí. To autorku přivádí k umění a jeho 

funkcím v souvislosti s disperzí současného člověčenství, které hrozí ztrátou 

toho, co je nám nejvlastnější. Poslední podkapitoly se pak věnují metaforám 

z teoretické fyziky, které autorka zcela ve smyslu postmoderní filosofie  
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vztahuje k duchu, k vědomí, k mysli. Čtenář si vybaví paralely u F. Capry, 

Davida Bohma, P. Sloterdika a jiných. 

     Je možné říci, že předložená práce nese znaky postmoderní plurality pohledu 

a náhledů na bezprostřední realitu, kterou se snaží pojmout ontologicky, i když 

podle mého názoru zůstává v ontické deskriptivní rovině, kde se skvěle 

projevuje její, gejzíru podobná schopnost téměř explozivně tvořit metafory, 

asociace, podobnosti mezi různými aspekty téhož z mnoha, někdy jen s tíží 

pochopitelných, hledisek.  

    Závěrem je možno říci, že práce je napsána bytostně, formálně dobře a je 

možno ji předložit k obhajobě. Dizertace má charakter postmoderní mozaiky, 

tříště, leporela, tj. tedy těch vlastností, které jsou v mnoha podobných pracích 

nazvány pluralitou pohledů, prolongující se do nároku na pluralitní platnost 

pravd.  

    Na závěr bych chtěla položit do rozpravy kolegyni Machové tuto otázku: Jaký 

je rozdíl mezi aspektem ontologickým a ontickým?   

 

 

 

 

V Praze dne 16. 4. 2015             prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.  

   


