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Diplomantka si za svůj úkol zvolila „sledovat téma vnímání v rámci postupné konstituce 

obecné struktury něco jako něco“ (s. 1), jak ji explicitně ve svých textech formuloval Martin 

Heidegger. Tento úkol po mém soudu svou diplomovou prací splnila výborně. Zkoumání oné 

„postupné konstituce“ začíná na základě Brentanovy Psychologie, pokračuje přes Husserlova Logická 

zkoumání a končí Heideggerovým raným spisem Logika. Přestože jde o texty velmi náročné, autorka 

v nich dokázala jednoznačně uchopit dané téma, ukázat, jak je rozehráno u Brentana, v čem navazuje 

a co se naopak snaží překonat či popřít Husserl a jak a v čem na svého učitele posléze navázal raný 

Heidegger, kterému však již nejde o problém vědomí, ale o určení člověka jako bytí ve světě.

Jednoznačně pozitivně hodnotím schopnost autorky sledovat vybrané téma napříč 

citovanými texty, samostatně je promyslet a v poměrně sevřené formě pak analýzu předložit čtenáři, 

přičemž vlastní porozumění a interpretaci prohlubuje vhledy jiných komentátorů a interpretů, jejichž 

práce jsou vzhledem ke sledované problematice relevantní. Po obsahové stránce nemám v podstatě 

žádné výhrady, vždy by šlo spíše jen o naprosté drobnosti vlastně více méně formulačního rázu. 

Pokud bych měla nějakou výhradu, pak možná jedině k formě, jakou je celá studie předložena 

čtenáři. Poměrně podrobným pasážím s docela precizními rozbory některých dílčích problémů, které 

vlastně sledují konkrétní návaznosti a naopak posuny a rozdílnosti jednotlivých koncepcí na rovině 

jednotlivých pojmů, by možná mohlo předcházet poněkud systematičtější vyjasnění těchto pojmů 

v rámci oněch původních koncepcí samotných. A nemíním tím rozhodně to, že by bylo třeba nejprve 

postupně vyložit či zreferovat texty jednotlivých autorů jako celky. Nicméně ona míra obecnosti, na 

níž jsou (většinou prostřednictvím Patočkových výkladů a samozřejmě správně) charakterizovány 

rozdílné perspektivy, výchozí pozice a cíle jednotlivých autorů, které též vedou právě ke sledovaných 

posunům problematiky, se mi zdá až příliš velká. To je z mého pohledu jistá slabina, kterou v textu 

spatřuji a která je, zdá se mi, jakousi daní za to, že se autorka jasně soustředila na vybraný problém, 

který poměrně sevřeně sleduje. V rámci odborné filosofické diskuse, která se již v dané problematice 

pohybuje, to jistě není chybou, pokud by však předkládaný text měl aspirovat na nějaké samostatné 

vydání, určitě by bylo vhodné jej v tomto smyslu dotáhnout.

Nicméně celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako velmi zdařilou a doporučuji ji 

k obhajobě. Autorka nepracovala jen s primárními filosofickými texty – a to velmi náročnými, ale 

prokázala schopnost samostatné filosofické práce. Proto také navrhuji hodnotit diplomovou práci 

jako výbornou.  
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