
 

 

Oponentský posudek na doktorskou disertaci Dalibora Vika 

„Slovo, na kterém záleží. Člověk a etika u Emmanuela Lévinase“ 

 

Předložený text je zdařilou analýzou geneze Lévinasova myšlení v kontextu (a nebo spíše 

v protiváze) k tradici západního myšlení. Autorovi jde o to, ukázat Lévinasův zápas s tradicí 

myšlení, jež on sám označuje za totalitní, ve smyslu myšlení stejného. Západní myšlení 

podřazuje jiné pod to, co zná a co respektuje, pokud to nelze, musí to jiné být zničeno. Proto 

celé západní myšlení Lévinas charakterizuje jako násilné a nejpregnantnějším výrazem tohoto 

násilí je ontologie, nadvláda bytí vůči všemu, co jest. Autor v těchto pasážích osvědčil hlubokou 

obeznámenost s tradicí ontologického myšlení od Aristotela k Heideggerovi, a trpělivě sleduje 

Lévinasovu cestu vymezování se vůči této tradici (v osobě především Heideggera, ale také 

Husserla, Descarta, Pascala, Aristotela, Platóna ad.) 

Autorovi se podařilo citlivě zachytit Lévinasovu snahu, vzepřít se tomuto diktátu bytí a 

preferovat jsoucí. Činí tak analýzou nejen zralejších a zralých Lévinasových prací (které již 

byly v překladech vydány a v mnoha studiích reflektovány), ale zaměřuje svou pozornost na 

rané texty (zvláště „O úniku“ z roku 1935), kde ukazuje, že již raný Lévinas směřuje k základní 

intenci své filosofie, totiž suspendovat nadvládu bytí, uniknout bytí. Sleduje, jak zde již 

v zárodečné podobě krystalizuje Lévinasova snaha nahradit ontologii etikou.  

Za nesmírně zajímavé považuji pasáže, v nichž autor inspirovaný Lévinasovým myšlením 

kriticky promýšlí současné podoby humanitních věd, humanitního vzdělávání, motiv krize vědy 

a vědění a také výzvy, kterým s ohledem na Lévinasovo pojetí člověka a transcendence musí 

čelit dnešní teologové. 

Pro práci je typické, že nemá historizující nebo popisný, doxografický charakter, autor 

Lévinasem žije a myslí. Spolu s ním promýšlí řadu problematických jevů typických pro 

současnou společnost, pro celý systém vzdělávání, pro dnešní myšlení. Lévinasovo „jinak než 

být“ a „jinak než myslet“ ho přivádí k odvážným úvahám, které naznačují možná východiska 

z krize západní civilizace. Jde o nutné proměny lidství, pro které je určující nikoli vlastní sebe-

potvrzení, sebe-vědomí, sebe-realizace, ale odpovědnost vůči druhému. Přičemž tato 

odpovědnost nemá volní charakter, nevybrali jsme si ji, a často o ni ani nestojíme. Spíše jsme 

ji vydáni a poddáni. Nikdo se nemůže spasit sám.  

Autor zdařile ukázal Lévinasovo pojetí etiky jako první filosofie. Tento text považuji za 

nesmírně inspirativní, protože naznačuje mimo jiné i nové možnosti, které tento způsob myšlení 

otevírá pro všechny profese, jejichž náplní je péče o druhého, včetně učitelství.  



 

Práce je psána kultivovaným jazykem, autor dosvědčil hlubokou znalost problematiky 

Lévinasovy anthropo-theo-logie. Do lévinasovských diskusí vnáší řadu nových prvků tím, že   

pracuje s dvěma texty  dosud u nás málo citovanými i málo známými. 

 

Klíčovým motivem v Lévinasově koncepci je motiv absolutní asymetrické odpovědnosti, která 

nás činí rukojmím. Pedagogové na to málo slyší, neboť fenomén rukojemství je jakožto základ 

učitelského povolání nebo vychovatelství nezměrný, nevysvětlitelný a neuchopitelný žádnou 

teorií či myšlenkovým systémem. Jde o etický pra-základ lidství konstituovaný hrou exteriority 

a interiority. Z toho plyne i můj námět k rozpravě: 

Totiž, jak prožít, porozumět a pojmenovat onu předchůdnost neredukované sociality v člověku 

zároveň s nemožností vyjádřit nevyjádřitelné.  

 

 

 

Práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě. V případě 

úspěšné obhajoby si autor zaslouží titul Th.D. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14. 2. 2017                                   doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 

 

 

 


