
Posudek na diplomovou práci Bc. Vladislavy Tesárkové „Význam péče o 

duši v životě současného člověka“ 

 

     Kolegyně Tesárková vzhledem ke svému dlouhodobému zájmu o 

daseinsanalytickou problematiku si zvolila téma epimelei peri tés psychés. 

Uvědomuje si, že péče o duši byla v Patočkových  úvahách pochopena jako 

centrum evropské spirituality, vedle křesťanské niternosti a osvícenského 

racionalismu. Nejdříve seznamuje čtenáře se zrodem tohoto podivuhodného 

rozvrhu smyslu lidského života, polis i celého kosmu v antickém Řecku, 

v této podivuhodné době, jež znamená tolik pro evropskou humanistickou 

tradici do současných dob, naši budoucnost nevyjímaje.  

    Výstup z jeskyně po prožitém otřesu samozřejmosti uvnitř ní, je 

podmínkou pro možnost starosti o duši, která se realizuje tázáním v podobě 

střetání, které v žádném případě nesmí být zaměňováno s bojem, jak se 

velmi často stává nepoučenému člověku právě v debatách, týkajících se 

péče o duši. Právě tento ohled ji vedl i k výběru tohoto tématu.  

    Akcentací tří životních pohybů na základě rozdílů jejich referentů 

autorka dává čtenáři naději v možnost života, kde chybí „písky na Měsíci“, 

řečeno s Janem Patočkou. Důležitý je ohled na fenomén „Gestell“, 



 který je pro současnou recepci starosti o duši největším problémem, 

protože většina nemá o tomto fenoménu ani potuchy. Jedná se o problém 

determinace prostřednictvím platných objektivních systémů a schopnosti 

využívat těchto systémů k tomu, aby se daly zařídit vztahy mezi lidmi tak, 

jak se to někdy hodí vládnoucí mašinérii (machinalismus u F. Nietzscheho, 

die Machenschaft u samotného Heideggera). Kolegyně Tesárková si dobře 

uvědomuje, že právě střetání, které je podmínkou stupňujícího se pohybu 

lidské duše, je základní obranou proti nadvládě bezduchých jen formálně 

platných systémů, které mají současného člověka často ve své moci.  

   Je třeba pochválit autorku za to, že si všimla časovosti sukcesivní a 

temporální a jejího významu pro péče o duši. Diplomová práce obsahuje 

některé formální nedostatky, věcně je však v pořádku, a proto doporučuji 

tuto práci k obhajobě.  

Otázka do rozpravy: Jaký je rozdíl mezi aristotelskou sukcesivitou a 

heideggerovskou temporalitou pro péči o duši? 

 

V Praze dne 27. 4. 2014                        prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.   


