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Práce si bere za úlohu sledovat a co možná nejpravděpodobněji vysvětlit proměny v pojetí 

ontologické diference. Ta je podle něho základním nárysem samotné povahy (něm. Wesen) 

metafysiky. Proto je sledování ontologické diference též, či především příspěvkem k 

promýšlení toho, co je metafysika?  

Konstantou v Heideggerově myšlení je Seinsfrage: Otázka po bytí. Nejprve ji tematizuje skrze 

porozumění bytí, posléze formou otázky po pravdě bytí. Ontologická diference je pokaždé v 

centru – ať výslovně, či netematicky – těchto způsobů vyrovnat se s otázkou po bytí. Jestliže 

otázka po bytí je Grundfrage filosofie a má-li být zároveň tematizována na způsob otázky po 

pravdě bytí, je potřeba klást nejprve coby Vorfrage (předběžnou otázku) otázku po povaze 

(něm. Wesen) pravdy, kterou je pro Heideggera tzv. neskrytosti (něm. Unverborgenheit podle 

řec. alétheia). Toto zjištění může být jedním z výkladů Heideggerova tzv. obratu (něm. Kehre) 

datovaného přednáškou Vom Wesen der Wahrheit (pův. 1930).  

Jestliže v tzv. fundamentálně-ontologickém období svého myšlení Heidegger naplňuje 

ontologickou diferenci významem časovosti, po roce 1945 ji spojuje s onto-theo-logikou. 

Diference v obou verzích zahrnuje dynamický moment překračování, který v první verzi 

naplňuje transcendence, po roce 1945 motiv Austrag (čs. možná lze tlumočit jako „výnos“). 

Autor správně zmiňuje (byť z pochopitelných důvodů nerozvíjí) i Heideggerův mezikrok 

představený v posthumním spise Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) [1936-38], kde je 

transcendence (v hegelovském smyslu slova) překonána, absorbována a radikalizována 

myšlenkou Zwischen či Mitte coby dynamickým původem vynášení Bytí/Seyn v bytí/Sein 

metafysiky a jsoucna, ať bytím na konci metafysiky opuštěným, nebo v jiném počátku myšlení 

transformovaným v Da-Sein, jež oproti knize Bytí a čas (1928) není již omezeno výlučně na 

lidský typ jsoucího. 

Centrální pasáž diplomové práce představuje důkladná analýza Heideggerovy přednášky 

Grundprobleme der Phänomenologie (HGA 24) [s. 30 n.]. Zde Heidegger rozvíjí to, co již 

nestihl napsat v knize Bytí a čas, a tedy pojednává zde ontologickou diferenci jakožto naplňující 

se temporalitu na příkladu exemplárního jsoucna, kterým je lidské Dasein. Proto je velká část 

výkladu věnována Heideggerovým distinkcím v pojetí času. Rozdělení na pojetí vulgární, 

ekstaticko-horizontální pojetí času a konečně na temporalitu jako takovou není odbočkou ve 



výkladu ontologické diference, nýbrž demonstrací jejího „výnosu“ (něm. Austrag) či naplnění. 

Zde je pak místo poukazující na nutnost tematizovat Heideggerův text Vom Wesen des Grundes, 

jež tvoří poslední část diplomové práce. Zde se také ukazuje souvislost momentů negativity a 

transcendence souvisejících se samotnou temporalitou, ale tím i s ontologickou diferencí. 

Neboť diference jako taková je bytostně negativní a překračující zároveň. Autor pak uzavírá 

první část své diplomové práce slovy:  

 

„Z predchádzajúcich analýz času, časovosti a temporality je zrejmé, že ontologická diferencia 

ako rozličnosť medzi zrejmosťou súcna a porozumením bytiu, sa zakladá v časovosti a to tak, 

že sa časuje v časovaní časovosti.“  

 

Teze je podložena Heideggerovým autoritativním výrokem z HGA 24 (s. 454):  

 

„Der Unterschied von Sein und Seiendem ist in der Zeitigung der Zeitlichkeit gezeitigt.“ 

 

Na to hned navazuje analýza Heideggerova laudatio Edmundu Husserlovi s názvem Vom 

Wesen des Grundes (1928), jež s přednáškou Grundprobleme der Phänomenologie (HGA 24) 

zcela bezprostředně souvisí (s. 58-62). V této části autor jako kdyby znovu zrekapituluje 

předchozí analýzy ve světle uvedeného Heideggerova textu. Naprosto souhlasím s autorovým 

závěrečným deklarováním, že „práca sa však neobmedzuje na čisto deskriptívny charakter, ale 

snaží sa v závere, v poslednej časti myslieť, resp. sa aspoň pokúsiť o otvorenie otázky jednoty 

diferencie.“  

Neboť v opravdu filosofickém pojednání se daný autor či téma nemají hájit, nýbrž mají se 

naopak otevírat kritickému tázání, které jedině může být konstruktivní a napomáhat i nadále 

myslet. Tuto základní filosofickou kompetenci si Marcel Dubovec podle mého soudu osvojil.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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