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Charakteristika a přednosti práce 

Kristýna Chvojková se ve své bakalářské práci zaměřuje na srovnání rozdílných pojetí smrti a 

smrtelnosti, jak se s nimi setkáváme u dvou představitelů tzv. filosofie existence, resp. 

existencialismu: J.-P. Sartra a K. Jasperse. Protože toto téma se u Sartra objevuje v souvislosti 

s jeho kritikou Heideggerovy pozice v Bytí a času, je přiměřený prostor věnován též výkladu 

Heideggerova pojetí. Téma smrti a smrtelnosti je v případě všech tří myslitelů zasazeno do 

celkového rámce jejich filosofie a uvedeno do souvislosti s jejich odlišnými myšlenkovými 

východisky, z nichž se též do značné míry odvozují jejich rozdílné přístupy k tomuto tématu. 

Výsledkem je velmi zajímavá komparace, která odhaluje především meze Sartrova pojetí 

smrti a kriticky osvětluje problematická východiska Sartrovy filosofie spočívající v jeho 

základu. Autorka dovozuje, že Jaspers díky svým odlišným a jemnějším myšlenkovým 

východiskům – především díky rozlišení různých dimenzí lidského já – podává adekvátnější 

popis fenoménu smrti, který lépe odpovídá lidské zkušenosti. Na základě jejího kritického 

srovnání se ukazuje, že Jaspersova Filosofie, přestože byla sepsána o několik let dříve, může 

sloužit jako vhodný pendant k Sartrovu Bytí a nicotě, který v podstatných bodech koriguje 

Sartrovo pojetí a nabízí řešení některých jeho problematických tezí a tvrzení.          

Kristýna Chvojková každopádně prokazuje velmi dobrou obeznámenost s relevantními texty 

pojednávaných myslitelů, jež patří k základním dílům filosofie 20. století. Její výklady 

příslušných konceptů a rekonstrukce myšlenkových postupů dotyčných filosofů jsou vesměs 

precizní a nedopouští se při nich závažnějších nepřesností či posunů. Přitom si vůči 

interpretovaným myslitelům udržuje zdravý odstup a prokazuje schopnost samostatného 

kritického úsudku. Její závěry – včetně kritických výhrad na adresu Sartra – jsou přesvědčivé 

a dobře zdůvodněné. Zejména kritika Sartra, byť zčásti opřená o sekundární literaturu či 

vedená prizmatem Jaspersovy pozice, obsahuje některé původní postřehy a teze, a ve svém 

celku představuje originální přínos k tématu. Práce je velmi dobře strukturovaná, vyznačuje 

se jasnou a sevřenou linií výkladu bez zbytečných odboček, je psána kultivovaným jazykem a 

obsahuje jen minimální množství gramatických chyb či překlepů.     

Nedostatky práce a náměty k diskusi 

S ohledem na výše zmíněná pozitiva práce nechť jsou mé následující výhrady chápány pouze 

jako marginální. 

V heideggerovském kontextu nedávají příliš dobrý smysl formulace, podle nichž „se pobyt 

odcizí své vlastní charakteristice, kterou je bytí k (neurčité) smrti,“ pokud se „zaměří na 

uskutečnění smrti“ (str. 11). Heidegger v § 53 Bytí a času ve skutečnosti říká, že vztahování 

ke smrti jakožto možnosti neznamená přiblížení této možnosti, tedy její uskutečnění, a že 

nejbližší blízkost bytí ke smrti jako možnosti je od skutečného vůbec nejdál – čím 

nezastřeněji totiž této možnosti rozumíme, tím více se ukazuje jako nemožnost možnosti.  



Výklad pojmu nicoty a „neantizace“ u Sartra v kap. 3.1.1 (zejm. str. 22) není zasazen do 

patřičného kontextu. Sartre v Bytí a nicotě zavádí „neantizaci“ primárně v souvislosti s 

takovými fenomény, jako tázání, distance, nepřítomnost, změna, jinakost, odpudivost, lítost 

atd. a vysvětluje ji zejména z povahy bytí pro sebe jako projektu a z jeho svobody. To by 

mělo být zmíněno a uvedeno do souvislosti s odvozením negativity z reflexivity já. Rozhodně 

by téma neantizace mělo být uvedeno do souvislosti s časovostí, bez níž nedává smysl.  

Ve srovnání s Heideggerem, při jehož výkladu je věnována poměrně značná pozornost pojmu 

úzkosti, zaráží, že vůbec není zmíněno, jakou roli hraje tento termín u Sartra (vyjma úzkosti 

ze zpředmětnění druhým). Sartre přitom tento pojem primárně zavádí právě v souvislosti s 

„neantizací“ – jakožto úzkost ze svobody a z budoucnosti (srv. Bytí a nicota, str. 59-86). 

Některé formulace charakterizující transcendenci u Jasperse (str. 45) působí konfúzně. Podle 

těchto formulací se zdá, jako by se existence setkávala se svou konečností až tím, že se 

setkává s transcendencí, což nedává příliš dobrý smysl. Ostatně v případě Heideggera bylo 

ukázáno, že člověk je se svou konečností konfrontován ve vztahu k vlastní smrti – což by jistě 

stačilo k založení konečnosti i u Jasperse. Rozdíl mezi Jaspersem a Heideggerem ovšem 

spočívá v tom, že podle Jasperse by člověk negativitu své konečnosti nebyl s to ustát a nikdy 

by se skrze ni a navzdory ní nemohl opřít o hlubší smysl, pokud by nebyl vztažen 

k transcendenci.   

Poněkud zavádějící je způsob, jímž autorka zachází s pojmem „objímajícího“ (das 

Umgreifende). Tento termín se v práci objevuje pouze v souvislosti s transcendencí (str. 45 a 

49), takže vzniká mylný dojem, že Jaspers tento termín vyhrazuje právě pro transcendenci. 

Přitom není vůbec vyloženo, že tento výraz Jaspers od určité fáze svého myšlení užívá jako 

označení pro plnost bytí překračující subjekt-objektový rozštěp a pro základní – na sebe 

navzájem nepřevoditelné – způsoby bytí, jak o nich autorka sama pojednává v úvodním 

představení východisek Jaspersovy filosofie (str. 38-40). Navíc není český ekvivalent užíván 

konsistentně: jednou se mluví o „obklopujícím“, zatímco jindy o „objímajícím“. 

V souvislosti s Jaspersem je rovněž matoucí užití termínu „empirický“. Autorka tímto 

termínem zpravidla označuje to, co Jaspers charakterizuje jako „imanentní“ způsoby bytí (či 

objímajícího). Přitom není jasné, jaký koncept „empirie“ se za tímto označením skrývá: 

Pokud se jím míní smyslová zkušenost, pak nepostihuje veškeré imanentní způsoby bytí: 

v tomto smyslu by sice bylo možno mluvit o „empirickém pobývání“, jako to činí Jaspers sám, 

nikoli však již o vědomí vůbec či duchu, jež nejsou přístupné smyslovému vnímání, ačkoli jsou 

imanentní. Pokud se tím míní zkušenost v širším smyslu, pak by bylo třeba přesněji vymezit 

její obor a hranice, neboť – jak autorka sama uvádí – i transcendentní způsoby bytí, jako je 

existence a transcendence, mohou být svým způsobem „zakoušeny“ (str. 46).   

Hodnocení 

Práce Kristýny Chvojkové nejenom splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, ale 

představuje vynikající studijní výkon. Proto navrhuji její hodnocení známkou „výborně“. 

Václav Němec 

V Praze, 3.9. 2014       

  



 

 


