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Záměr práce:

Záměrem práce je objasnění motivu ontologické diference v myšlení Martina Heideggera a 
vystihnutí rozdílů v uchopování tohoto motivu. Práce se pohybuje mezi dvěma krajními 
perspektivami myšlení ontologické diference. Jde jednak o myšlení toho, co je diferencováno 
(bytí a jsoucno) a v čem tkví jeho založení (texty Bytí a čas, Základní problémy 
fenomenologie). A jednak jde o myšlení z diference samé (Onto-teologické ustavení 
metafysiky). Autor se pak pokouší interpretovat i jistý přechodový text (O bytnosti důvodu), 
kde se obě perspektivy mohou protínat. Práce se vedle tematiky ontologické diference dostává 
spolu s ní i k dalším klíčovým motivům, jako je např. struktura existence, transcendence a
ekstaticko-horizontální časovost. Výchozí texty studie jsou tři: Onto-teologické ustavení 
metafysiky, Základní problémy metafysiky a O bytnosti důvodu. Využita je však i řada dalších 
primárních Heideggerových textů (v němčině i v dostupných českých překladech) a 
výkladových interpretací.

Komentář:

Na práci oceňuji několik věcí. Zaprvé autor předložil práci s jasným záměrem, přičemž se mi 
zvláště líbí to, jak je strukturně rozmyšlená a systematicky rozvržená (srov. s. 8). Dále 
považuji za pozitivum, že autor své výklady zakládá primárně na Heideggerových textech, 
jejichž témata se pokouší věrně předestřít a samostatně interpretovat. Celkově mohu 
konstatovat, že se autor něčemu naučil a že je schopen to, co se mu otevřelo, i srozumitelně 
podat. Nicméně musí si být vědom toho, že se tím ocitl jen na počátku mnohem delší a 
náročnější cesty.

Zároveň ovšem – jak už se od oponenta očekává – musím práci vytknout i řadu 
problémů. První a celkový spočívá právě v onom rozvržení tématu, které otevírá docela široký 
záběr (myšlení z konce 20. let a z 50. let). Jeho zvládnutí na poli diplomní práce vede 
v některých momentech ke zjednodušením, uspíšeným spojením či kategorizaci vykládaných 
témat (vidět je to např. na uvedení kontextu Heideggerova myšlení ontologické diference [s. 9
n.] nebo velmi výrazně na motivu „Kehre“). Celek práce pak není vyvážený. Na jedné straně 
se u některých výkladů jakoby mlčky předpokládá již určitý obšírný a náročný kontext, na 
druhé straně se objevují výklady elementarit (jako že svět není jsoucno apod.). Co se týče 
oněch mlčky předpokládaných kontextů, jde např. o motiv Ereignis a myšlení dějin 
neskrytosti bytí (Seinsgeschichtliches Denken), bez jejichž důkladnějšího předestření není 
vidět zasazení a dosah výkladu ontologické diference z textů pozdějšího Heideggerova 
myšlení.



Dále bych z celkovějších výtek upozornil na to, že pro ucelené sledování ontologické 
diference v souvislosti s časovostí v rámci přednášek Základní problémy fenomenologie (GA 
24) by bylo zapotřebí kromě motivu rozumění zohlednit ještě motiv naladění, zvláště pak 
motiv výkladu a řeči. – Jak se totiž děje zaujetí ve významově zartikulované srozumitelnosti 
světa nějakým jsoucnem či jsoucí souvislostí? Jednak se musí odehrávat přechod z celkového 
porozumění v rovinu konkrétně zartikulované srozumitelnosti (výklad) dané situace a jednak 
pro nás musí toto zartikulované vyvstávat v nějaké naléhavosti, doteku apod. (naladění), která
zároveň otevírá i významový celek situace. A právě obrat k naléhajícímu zartikulovanému 
jako k přítomně jsoucímu je určován za vedení ekstase zpřítomňování v horizontu prezence. 
Ontologickou diferenci (rozumění bytí – zjevnost jsoucna) bychom pak museli lokalizovat 
v dění přechodu mezi naladěním, rozuměním a výkladem a zároveň ji vidět, jak se ustavuje 
v souhře ekstasí přicházení, navracení a zpřítomňování a jejich horizontů bude, bylo a 
přítomno (prezence). Tato provázanost není v práci dostatečně pojednána.

A nakonec jsem od interpretace pojednání O bytnosti důvodu a od celého závěru asi na 
základě úvodu očekával mnohem více. Mám za to, že konec práce je poznamenán spěchem.

Z dílčích problémů či nejasností zmiňuji pak následující:

Převzetí rozdělování Heideggerovy myslitelské cesty „po obratu (Kehre)“ a „před obratem“ 
(s. 7, 9, 10 n.) není šťastné. „Kehre“ není změna Heideggerova myšlení, ale imanentní 
moment či možnost v dění neskrytosti bytí. Reduktivní chápání „Kehre“ jen jako změny 
Heideggerova myšlení pak nelze oslabit odmítnutím představy diskontinuity jeho myšlení 
(s. 9), protože to pořád míří mimo jádro „Kehre“. Její plné zasazení by si však vyžadovalo 
předestření právě motivu dějin neskrytosti bytí a Ereignis.

Obdobně je problematické označovat Bytí a čas za „chybné“ vypracování (s. 14). 
Nejde přeci o chybu, to evokuje slepou a tudíž zbytečnou či marnou cestu. Naopak jde o 
cestu, kterou je nutné projít, aby nás přivedla k onomu posunu v myšlení.

Problém zpředmětnění: „Heidegger sa snažil o to, už spomínané predpojmové 
porozumenie bytiu zpredmetniť …“ (s. 11). To nikoli. 1/ Uvedený citát je z kontextu (GA 24, 
s. 398), kde se určitým dvojznačným způsobem vymezuje ontologie vůči vědě, založené na 
zpředmětnění. „Zpředmětnění“ u bytí nemůže mít stejný význam jako zpředmětnění ve vztahu 
k jsoucnu. V tom je skrytá dvojznačnost. 2/ Na další straně citovaného textu se navíc 
konstatuje, že „zpředmětnění“ bytí si předpokládá „ve výslovném rozvrhu odhalení [proložil 
J.N.] toho, v co se srozumitelnost bytí jako rozumění bytí již předpojmově rozvrhla.“ (Tamt. 
s. 399) Čili zjednodušeně řečeno, ontologie jako věda o bytí spočívá na odkrývání
umožňujících předpokladů rozvrhu rozumění bytí. (To srov. s GA 24, §§ 1–5 a Bytí a čas
[SuZ], § 7). Nejde o žádné zpředmětnění v tradičním významu, tím by Heidegger dělal přesně 
to, co kritizuje a čemu se chce vyhnout. Naopak podstatný je požadavek „odhalení ve 
výslovném rozvrhu“, čili vyslovení a artikulace smyslu, což se však nemůže odehrávat 
v modu řeči, který je určován vztahem k jsoucnu. Proto jsou zapotřebí nejen nové pojmy, ale 
především gramatika, která vyvěrá z ustavování smyslu bytí samého. – Autor patrně 
nerozpoznal dvojznačnost Heideggerova výkladu a tudíž celý Heideggerův záměr shrnul 
nepřiměřeným pojmem („zpředmětnění“), čímž ovšem interpretovaný záměr zkresluje. –
Doporučuji do budoucna být opatrnější na Heideggerovy dvojznačné a skrytě polemické 
výklady a vzhledem k tomu více dbát na volbu výkladových pojmů. Obdobných příkladů
zkreslení by se v práci našlo více.

Problémem ovšem je, že motiv „zpředmětnění“ vzal kolega vůbec jako charakterový 
rys pojetí z Bytí a času a pomáhá si jím při odlišení od pozdějšího Heideggerova myšlení. 



„Zpředmětňování“ není ovšem Heideggerův problém. To je podle mne neporozumění a 
nepřiměřené zjednodušení.

V práci lze najít i další zkreslení u výkladu fenomenologie fundamentální ontologie 
(s. 14). Ve fenomenologii Bytí a času nejde o deskripci bezprostředně zřejmého, ale o úkol do 
zřejmosti přivést i běžně nezřejmé umožňující předpoklady jinak bezprostředně zřejmého
(SuZ, § 7c), přičemž východiskem je nutně právě to bezprostředně zřejmé. Z nedůsledného 
výkladu fenomenologie nelze uzavírat na její chybu.

Při formulaci problematiky ontologické diference jako rozdílu mezi „bytím jsoucna“ a 
„jsoucna bytí“ (s. 24) myslí Heidegger ve svém pozdním období jsoucnem totéž, co na konci 
20. let? Nebyl mezitím přenesen důraz např. na zjevné, resp. neskryté, což proměňuje jak 
chápání pojmu jsoucno, tak i problematiku ontologické diference. K tomu by zřejmě bylo 
dobré sledovat spolu s ontologickou diferencí i problematiku pravdy (neskrytosti).

Precizněji formulovat: „To znamená, že horizont, z ktorého je niečo také ako bytie 
vôbec možné chápať, je čas. Bytie sa teda interpretuje z času.“ (s. 31) Jde o dvě věci. Jednak o 
to, jak a v čem se dává bytí rozvrhu rozumění (z času), a jednak o to, že se snažíme toto 
dávání bytí z času odkrýt a artikulovat (interpretovat).

Motiv rozumění ve smyslu „Seinkönnen“ by asi bylo lepší vyložit z Bytí a času. A 
pozor, nenechat se přitom strhnout zaběhnutými interpretacemi vycházejícími od „rozvrhu 
v možnostech“. V nejvlastnějším „Seinkönnen“ (v souvislosti se „Sein zum Tode“ a 
časovostí) jde mimo jiné i o to, odkud je mi dáno vůbec něco jako možnost, odkud mohu 
rozumět významu „možno“.

Výklady „bytí ve světě“ a rozumění (a potřebnou souvislost s naladěním, výkladem a 
řečí) by bylo lépe spojit s jejich podáním v Bytí a čase. V GA 24 se tyto analýzy předpokládají 
(dokonce se k nim odkazuje) a už se ve své ucelenosti neopakují.

Ke s. 53. Není prezence horizontem ekstase zpřítomňování v neautentickém modu 
časovosti? Srov. GA 24, s. 435. V práci se zdá být prezence ztotožněna s ekstasí.

A nakonec po formální stránce není jasné, jaké jsou důvody pro uvádění citací v textu 
a jaká jsou kritéria pro jejich uvádění v němčině. Není totiž vždy zřejmé, k čemu je tam autor 
potřebuje? Dále není sjednoceno užívání řeckých termínů, jednou jsou uváděny v alfabetě bez 
přídechů a přízvuků, jinde zase s nimi a ještě jinde zase v transkripci do latinky.

Celkové hodnocení:

Přes uvedené výhrady považuji práci za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a předběžně 
navrhuji hodnocení velmi dobré.

V Těptíně 15. srpna 2014

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.


