
Oponentní posudek diplomové práce bc. Bohumila Vitvara: „Heideggerova 

daseinsanalýza a její význam“ 

 

Autor formuluje cíl své práce v abstraktu: „Cílem mé diplomové práce je rozbor 

Heideggerovy daseinsanalýzy. Jde mi zejména o popis jejích kořenů a základů, z kterých 

vychází. Dále se snažím poukázat na její filosofickou podstatu a propojení s psychoterapií, 

kde pomáhá pacientům účinným způsobem nacházet ztracenou rovnováhu a orientaci 

v životě.“ 

 Autor provádí základní charakteristiku některých motivů Heideggerovy analytiky Dasein, 

ukazuje proměnu v položení problému, kterým je lidství člověka. Autor vidí, že toto 

teoretické nasazení nezůstává u pouhých teoretických konstatací, že je živým odpovídáním na 

problémy dějinného bytí, na nejdůležitější problémy, jejichž důležitost a podstatnost je o to 

výraznější, že tyto problémy není možné vyřešit jednou provždy nějakým technologickým 

regulováním. Samotná interpretace dějinného kontextu, ze kterého nasazení analytiky Dasein 

vyrůstá jako filosofická artikulace tohoto kontextu a odpověď na problémy, které v něm jsou 

naléhavé v práci není příliš provedena. Čili „kořeny a základy“, jejichž popis autor slibuje, 

jsou spíše implicite a průběžně zmiňovány, než aby byly tématicky sledovány. Je třeba ocenit, 

že práce sleduje též českou daseinsanalytickou půdu a ukazuje její zasazení do širšího 

filosoficko-psychologické souvislosti. 

 Autor si je vědom ontologického záběru, bez něhož by daseinsanalýza byla pouhou 

speciálně-vědní reprízou objektivace člověka. Nicméně není úplně jasné, zda si je plně vědom 

toho, co tato ontologická souvislost vlastně znamená. Říká-li kupříkladu, že „[č]lověk se tím, 

jak se chová a jak jedná, neustále k něčemu vztahuje, je to jeho způsob bytí“ (s. 49), je v tom 

jasnost o tom, co tedy vlastně patří ke „způsobu bytí“ člověka? Jinak řečeno, k čemu všemu 

se tedy člověk „neustále“ vztahuje? A jak se toto vztahování liší například od vztahování 

hraboše polního? 

 

Práce ukazuje, že autor porozuměl v jistých mezích základním motivům Heideggerovy 

analytiky Dasein vymezujícím problémovým prostor, na nějž je navázáno v daseinsanalýze, 

čímž splňuje podmínky pro diplomovou práci. 

Práci tedy doporučuji k obhajobě, při níž bych uvítal autorovo zodpovězení výše 

zmíněných otázek. 

 

Praha, 10. května 2017        David Rybák 


