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     Titul práce je bytostný výmluvný. Studie ukazuje, jak skrze Brentana a Husserla dospívá u mladého 

Heideggera filosofie a fenomenologie do pozice, kdy pochopí, že bytostným určením lidského bytí ve 

světě není vědomí, ale pobyt (Dasein). (srov. k tomu s. 69 práce). 

    Výše uvedená - možná nesrozumitelná - věta chce upozornit na to, co je dle mého nejsilnější 

stránkou diplomové práce p. Vávrové: Dnes již jsou takřka notoricky známá Heideggerova vyjádření o 

zásadním vlivu Husserlových Logických zkoumání na jeho fundamentální ontologii, zvl. Zkoumání V.  

Přesto se odvážím  říci, že panuje dodnes téměř naprostá neznalost ohledně toho, jak by se to 

konkrétně mělo dít, neznalost, která se nejčastěji zračí v neporozumějící interpretaci Heideggerových 

analýz bytí-ve-světě z pozice takové či onaké teorie praxe (volbou termínů proniklo i do českého 

překladu Sein und Zeit). Práce V. Vávrové je regulérní filosofickou studií, která zaplňuje tuto mezeru. 

Prostřednictvím analýzy Brentanova rozlišení psychických a fyzických fenomenů, promyšlení jejich 

kritiky Husserlem, promyšlení Husserlova vypracování intencionality a sledování Heideggerova 

navázání, přinejmenším v české filosofické literatuře poprvé, jasně a přesvědčivě ukázala, že, jak a 

proč Heidegger v této věci „vychází ze základní Husserlovy struktury intencionálního aktu, která je 

opřena o vzájemně si odpovídající prázdné mínění a jemu odpovídající názorné vyplnění“(srov. s. 52 

s tím, že celá pasáž VIII. B je naprosto zásadní ohledně pochopení celkového fenomenologického  

smyslu Heideggerových výkladů lidského vztahu ke světu prostřednictvím vztahu k věcem (Weltbezug 

zum Seienden) - řečí přednášky Co je metafysika- a jeho návaznosti na analýzy Husserlovy). 

       K tomuto úkolu stačí diplomantce necelých 80 stran textu. To je dáno jednak tím, že ve středu 

zájmu stojí problém a schopnost ho vidět, jednak tím, že autorka sama filosoficky myslí. Práce 

nepostupuje stylem Brentano: výklad textu – Husserl: výklad textu – Heidegger: výklad textu, nýbrž 

filosoficky samostatně identifikuje, komparuje a analyzuje z hlediska sledovaného problému 

relevantní vypracování autorů. U Brentana je to problém fyzických a psychických fenomenů a 

problém vnitřní a vnější zkušenosti, u Husserla destrukce odlišení vnitřní a vnější zkušenosti a 

vypracování konceptu vztahu kvality a materie předmětu v intencionalitě (ss. 42 – 45). Dospívá tak  

ke - pro pozdější návaznost Heideggerovu -  klíčovému Husserlovu výdobytku, že „akt nejdokonalejší 

syntézy krytí, stojí v základu možnosti identifikace jako přímý náhled, že předmět je tak, jak je míněn, 

i dán“. (s. 50) 

   K práci mám jedinou výhradu, jež je podle mne technického rázu. Jestliže dobře rozumím, je v 1. 

větě na s. 16 opačně přiřazena evidence mezi vnitřním a vnějším vnímáním. To si zajisté můžeme 

objasnit u obhajoby. 

Diplomovou práci považuji jednoznačně za vynikající, Neoslňuje rozsáhlostí a množstvím 

nastudované sekundární literatury, ale prokazuje, že diplomantka je dnes samostatným odborníkem 

v oboru filosofie. 
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