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Abstrakt: 

Práce se zaměřuje na Heideggerovo pojetí univerzity. Nejprve je představeno 

sloţité Heideggerovo myšlení a na tomto základě je popsána vědeckost vědy, 

pojetí univerzity v období jeho rektorského působení ve Freiburgu a 

v poválečných letech. Práce rovněţ ukazuje problém bytnosti techniky a dva 

způsoby myšlení, které s celou problematikou úzce souvisejí. Heideggerův celý 

koncept univerzity je posléze uveden do současné, postmoderní situace a jsou 

rozvedeny problémy, s nimiţ se univerzita potýká a kterým bude muset 

v budoucnu pravděpodobně čelit.   

 

Klíčová slova: Heidegger, univerzita, fenomenologie, postmoderna 

 

Abstract: 

This thesis is focused on Heidegger´s concept of university. Firstly is shown 

Heidegger´s a difficult style of thinking. On this basis is described being of 

science, concept of university during his work as a president in Freiburg and in 

period after war. Thesis discuss the problem of being of technology and two 

ways of thinking which is closely connected with topic. Finally Heidegger´s 

concept of university is shown in postmodern situation. Present and future 

problems related to university are elaborated as well. 

 

Key words: Heidegger, university, phenomenology, postmodernism 
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Úvod 

 
Martin Heidegger byl velice významným filosofem 20. století.

1
 O jeho věhlasu a závaţnosti 

jeho myšlení pro jeho, ale i naší dobu, svědčí i to, ţe Jan Patočka podle Jiřího Michálka 

„opakovaně zdůrazňoval, ţe je to myslitel (Heidegger – pozn. aut.) jehoţ nelze obejít, 

myslitel, jehoţ doba teprve přijde.“
2
  

 I přesto, ţe Heidegger nepatřil k pedagogickým teoretikům či reformátorům, jeho 

analýzy a způsob myšlení jsou stále podnětné i pro promýšlení pedagogických témat. Jedním 

z nich je jistě i problém týkající se univerzit, resp. ideje univerzity. Z této tradiční instituce se 

dnes stala masová záleţitost a její původní smysl se vytrácí. Namísto zamyšlení se nad svým 

smyslem, nad svou bytností se soustředí na hladký průběh studentské cesty od imatrikulace po 

absolutorium a to za asistence diktátu trhu a politických tlaků. Pokud se nemá z univerzit stát 

pouhá továrna na tituly, musí promyslet to, co z ní dělá univerzitu. K tomuto účelu můţe do 

jisté míry pomoci i Heideggerovo promýšlení bytnosti univerzity. 

 Úkolem této práce je tedy ukázat, jak byla tímto myslitelem pojímána univerzita. Aby 

bylo vůbec moţné pochopit, oč Heideggerovi šlo, je nutné si ve značně zredukované formě 

vyloţit způsob jeho myšlení a představit jeho základní pojmy. To bude obsahem první 

kapitoly, v níţ si načrtneme Heideggerovo myšlení z období slavného spisu Bytí a čas a 

posléze bude nastíněna „proměna“ myšlení v tzv. období po „obratu“ (Kehre). 

 Ve druhé kapitole se jiţ dostaneme k jádru celé bakalářské práce. Jejím předmětem je 

Heideggerovo pojetí univerzity. Vyjdeme od analýzy vědeckosti vědy z díla Co je 

metafyzika? Tím se ukáţí základní charakteristiky vědy a základy, z nichţ vyrůstá. 

V návaznosti na tuto kapitolu přejdeme k popisu období, v němţ pronesl pro nás stěţejní 

rektorskou řeč. Rektorská řeč (1933) navazuje totiţ na nástupní profesorskou přednášku Co je 

metafyzika?. V oné řeči se Heidegger snaţí vyloţit, co určuje vědu jakoţto vědu a co vědění 

jakoţto vědění. Univerzita má být na tomto určení zaloţena a na něm by pak měla samu sebe 

určovat aby dostála své bytnosti. Dále si ukáţeme, ţe víru v moţnost realizace ideje 

univerzity Heidegger po válce opustil. Uvědomil si, ţe této představě jsou pravděpodobně dny 

sečteny. Mimo jiné se totiţ ukazuje, ţe se to, co dělá vědu vědou, se proměňuje v čistou 

                                                 
1
 O Heideggerově ţivotě je moţné se dočíst například v: THURNHER, R. Martin Heidegger, in: THURNHER, 

RÖD, SCHMIDINGER. Filosofie 19. a 20. století III. Praha: Oikoymenh, 2009, s. 263-276; DREYFUSS, 

WRATHALL. A Companion to Heidegger. Oxford, Malden, Victoria: Blackwell Publishing, 2005, s. 1-15; 

OTTMANN, H. Geschichte des politischen Denkens. Stutgart, Weimar: Metzler, J. B. Verlag, 2012, s. 1-2. Nebo 

přehledný úvod do Heideggerova myšlení viz FIGAL, G. Úvod do Heideggera. Praha: Academia, 2007. 
2
 MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha: Oikoymenh, 1996, s. 21; Figal jde dokonce co do významu 

Heideggerova myšlení ještě dál. Říká, ţe „evropská filosofie tohoto století se po Heideggerovi nedá bez 

Heideggera pochopit.“ (FIGAL, G. Úvod do Heideggera. Praha: Academia, 2007, s. 7.) 
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techniku. Od nástinu oněch poválečných let se dostaneme k otázce techniky, přičemţ u 

Heideggera je moţné najít dvě koncepce bytnosti techniky. První z nich je Machenschaft, 

která se v průběhu Heideggerova myšlení mění v Gestell. Právě Gestell nám poslouţí pro 

závěrečnou kapitolu. Závěrem druhé kapitoly ještě ukáţeme dva typy myšlení a jejich 

rozdílnost. Půjde o kalkulující myšlení a zamýšlející se myšlení, skrze které jsme dle 

Heideggera s to se určitým způsobem vyrovnat s technikou a najít k ní takříkajíc svobodný 

vztah. 

 Třetí kapitola pojednává o postmoderní situaci, v níţ ţijeme. Heidegger promýšlel 

ideu univerzity, ve které by byly univerzity zaloţeny. Postmoderna odmítá jednotný výklad a 

hlásí se naopak k pluralitě. V postmoderně dochází k proměně vědění a rovněţ i vědy. 

Nejdříve vyjdeme z Lyotardovy analýzy postmoderní situace a předvedeme si její 

charakteristické znaky. Ukáţeme dále to, jak v ní dochází k devalvaci vědění a jaký je 

charakter vědy a její role v postmoderně. V následující podkapitole se dostaneme k hrozbě 

Gestell a k problémům, se kterými se dnešní univerzita potýká. Na závěr této se pokusíme 

načrtnout perspektivu univerzity v budoucnu a to na základě předchozích analýz.  
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1. ÚVOD DO HEIDEGGEROVA MYŠLENÍ 
 
Cílem této kapitoly je uvedení do sloţitého Heideggerova myšlení. To znamená, ţe 

předvedeme stěţejní pojmy a kontext jejich pouţívání tak, abychom mohli přejít k hlavnímu 

tématu práce, kterým je bytnost univerzity. Tedy to, co dle Heideggera tvoří univerzitu 

univerzitou. V první řadě nastíníme období díla Bytí a čas a ve druhé části ukáţeme myšlení 

po tzv. obratu (Kehre).  

 

 

1.1. Otázka po bytí ve fundamentální ontologii 

Lze říci, ţe celému Heideggrovu myšlení vládne jediné téma. Tím je otázka po bytí, kolem 

které různými způsoby krouţí. O otázku bytí se však zajímali nejrůznější metafyzičtí 

myslitelé uţ od starověku. Heidegger tedy navazuje na západní myšlenkovou tradici, ale 

jistým způsobem se vůči ní i distancuje. A to podle Thurnhera kvůli tomu, ţe „chce klást 

tradiční otázku po bytí modifikovaným způsobem.“
3
 Důvodem zmíněné distance od tradice 

není vůle klást otázku jinak, nýbrţ je důsledkem toho, ţe podle Heideggera otázka po bytí 

upadla v zapomnění jakoţto tematická otázka skutečného zkoumání.
4
  

Při zkoumání otázky po bytí je zprvu nutné drţet v paměti ontologickou diferenci.
5
 

Tedy rozdíl mezi bytím a jsoucnem. Tradiční metafyzika se sice tázala po bytí, ale otázku 

kladla dle Heideggera chybně. Ptala se po jsoucím jakoţto jsoucím (co je jsoucno?) ve smyslu 

základního výměru jsoucna. Nelze dle něj přičítat podobné či stejné vlastnosti, která mají 

jsoucna (v tradiční metafyzice bylo bytí cosi neměnného, trvalého, věčného, nečasového, 

trvale přítomného). Snaţila se tedy popsat bytí skrze určení náleţející jednotlivým jsoucnům. 

Bytí je ale vţdy bytím nějakého jsoucna, aniţ by bylo samo jsoucnem. Je proto nutné 

zachovat rozdíl mezi bytím a jsoucím. Heidegger trefně poukazuje na to, ţe v otázce, „co je 

jsoucno jako takové, se ptáme na to, co vůbec jsoucno určuje k tomu, ţe je jsoucnem. 

Nazýváme to bytím jsoucna a otázku, která se na to táţe, otázkou bytí. [...] Takto je v otázce 

                                                 
3
 THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 277. 

4
 HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2008, s. 17. 

5
 Více o ontologické diferenci např. viz GORNER, P. Heidegger´s Being and Time An Introduction. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007, s. 20; TRAWNY, P. Martin Heidegger. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 

2003, s. 78; SHEEHAN, T. Martin Heidegger, in: A Companion to the Philosophers ed. Robert L. Arrington. 

Oxford: Blackwell, 1999, s. 229-230; NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí. Praha: UK FHS, 2006, s. 

140-190.   
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τί τό ὂν (Co je jsoucno?) obsaţena původnější otázka: Co znamená bytí, jemuţ jiţ v oné 

otázce předem rozumíme?“
6
 

Heidegger se proto po bytí neptá stylem „co je bytí“, coţ by znamenalo, ţe by se 

obsahově ptal na bytí coby jsoucno. Ale spíše „co znamená bytí“, „jak je bytí“. K tomu 

Patočka říká, ţe otázka, o kterou u Heideggera v díle Bytí a čas7 běţí, „je bytí, tj. smysl slova 

"býti", kterého tak běţně a samozřejmě uţíváme.“8
 Gorner dodává, ţe „ačkoli se v Bytí a čas 

mluví mnohokrát o jsoucnech, základním tématem této práce je bytí nebo přesněji to, co 

nazývá význam či smysl (Sinn) bytí.“
9
 Heidegger výslovně tvrdí, ţe „konkrétní vypracování 

otázky po smyslu "bytí" je záměrem tohoto pojednání.“
10

 

Tím, ţe jsme s to se ptát po bytí
11

, musíme v našem tázání jiţ předem nějak bytí 

rozumět
12

, chápat ho. Rozumění (Verstehen) je moţné v tomto kontextu povaţovat za 

východisko ke zkoumání jednotného pojmu bytí a jeho rozmanitých modů. A právě 

rozuměním se vyznačuje jsoucno, kterým jsme my jakoţto pobyt (Dasein). Avšak termín 

pobyt nesmí být zaměněn za uzavřený karteziánský subjekt, který jiţ není začleněn v 

kosmickém řádu, v univerzální souvislosti bytí. Začleněnost, zapuštěnost do univerza byla 

typická pro antickou metafyziku, v níţ bylo vědomí podřazeno bytí. Oproti tomu jsou subjekt 

(vědomí), myšlení a vědění v novověku příkře postaveny proti tomu, o čem subjekt uvaţuje a 

ví. Rozhodující předěl novověku je v rozdílu mezi subjektem a objektem.
13

 Uzavřenost 

karteziánského subjektu pak spočívá v oné vyčleněnosti z univerza a v postavení se „proti 

                                                 
6
 Heidegger říká, ţe „was das Seiende als ein solches sei, ist nach dem gefragt, was űberhaupt das Seidende zum 

Seienden bestimmt. Wir nennen es das Sein des Seienden und die Frage nach ihm die Seinsfrage. [...] So liegt in 

der Frage τί τό ὂν; (was ist das Seiende?) die ursprűnglichere: Was bedeutet das in jener Frage schon 

vorverstandene Sein?“ (HEIDEGGER, M. Kant und das Problem der Metaphysik, in: Gesamtausgabe, sv. 3, 

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1991, s. 222-223.) 
7
 Originálně Sein und Zeit z roku 1927 je některými autory povaţováno za nejvlivnější a systematicky 

nejpropracovanější Heideggerovo dílo vůbec. Okolnosti vzniku Bytí a času viz THURNHER, R. Martin 

Heidegger, s. 270-271; FIGAL, G. Úvod do Heideggera, s. 48-49; rozbory vzniku a i podrobný úvod do Bytí a 

času viz KISIEL, T. The Genesis of Heidegger´s Being and Time. University of Carolina Press Ltd., 1995.   
8
 PATOČKA, J. Věčnost a dějinnost. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 68. 

9
 Gorner říká: „Although there will be much talk of entities in Being and Time, the ultimate theme of the work is 

being or, more precisely, what he calls the meaning or sense (Sinn) of being.“ (GORNER, P. Heidegger´s Being 

and Time An Introduction, s. 16.)  
10

 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 16. 
11

 Heidegger vymezuje jisté předsudky, které „zastiňují“ výslovné tázání po bytí. Bytí je zprvu prohlášen za 

nejvšeobecnější a nejprázdnější pojem. Dále pak jako pojem nejobecnější, který odolává jakýmkoli pokusům o 

definici a pojem samozřejmý, který se běţně pouţívá a kaţdý mu nějak vágně rozumí. Podrobněji viz 

HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 18-20. 
12

 Můţeme uvést více příkladů našeho předběţného rozumění něčemu. To však mnohdy zůstává na pouhé 

hranici znalosti toto slova. Například ptáme-li se po tom, co je to Dobro, Krása, Svoboda, Láska, Bůh, Smrt, 

Výchova atd. Známý je příklad sv. Augustina tázající se na Čas. V tomto tázání je přítomno porozumění tomu, 

na co se táţeme. Kdyţ se Augustin ptá „Co je vlastně čas?“ uvádí přitom, ţe kdykoli se o čase běţně hovoří, 

kaţdý mu rozumí, avšak pokud se výslovně zeptáme „Co je vlastně čas?“ a chceme čas vysvětlit, nevíme. 

Podrobně viz AUGUSTIN, A. Vyznání. Praha: Ladislav Kuncíř, 1926, s. 391.   
13

 FINK, E. Alles und Nichts. Ein Umweg zur Philosophie. Dordrecht: Springer Science, 1959, s. 31-32. 



10 

 

němu“. Heideggerův termín pobyt nesmí být ztotoţnitelný s tímto subjektem, jelikoţ je 

vyjádřením bytí člověka
14

. Heidegger ukazuje, ţe „titul "pobyt", kterým označujeme toto 

jsoucno, nevyjadřuje, co toto jsoucno je, jako třeba stůl, dům, strom, nýbrţ vyjadřuje bytí.“
15

 

Právě analýza pobytu, tedy toho, jak pobyt vykonává své bytí (tedy jeho způsob bytí). 

Tázání po bytí jsoucna, po smyslu bytí je u Heideggera předvedeno jako způsob bytí toho 

jsoucna, které otázku klade. Zároveň je toto tázání ontologickou analýzou. Ontologie má být 

dle Heideggera vědou o bytí. Tedy takovou vědou, která má podat pojem bytí, přičemţ musí 

vycházet z rozumění, jímţ se vyznačuje pobyt. Heidegger k tomu uvádí, ţe „ontologická 

analýza pobytu tvoří fundamentální ontologii vůbec.“
16

 Fundamentální je tím, ţe v ní jde o 

vypracování fundamentálních struktur pobytu, tedy vypracování jeho tu bytí (Dasein = da-

sein – přel. „tu-bytí“). Podle Figala je tím vyjádřen „náš specifický způsob bytí,“
17

 přičemţ 

samotná analýza probíhá v pobytu samém. Prostřednictvím analyzování se odkrývá vlastní 

moţnost pobytu, čímţ se ukazuje to, co ona odkrývá jako svůj vlastní fundament. Dále pak 

tato ontologická analýza ukazuje fundament pro všechny další ontologie, čímţ rovněţ svým 

způsobem odhaluje základ filosofie a vědy. Protoţe vědy jsou podle Heideggera „způsoby 

bytí pobytu, v nichţ se pobyt vztahuje i k jsoucnu, který nemusí být on sám.“
18

 Ale důleţité je 

ještě v souvislosti s fundamentální ontologií říci, ţe jejím pouze ono faktické, předontologické 

porozumění bytí, nýbrţ i bytostný vztah k bytí, ke kterému se pobyt ve svém bytí vztahuje.
19

 

 

 

1.2 Fenomenologie a pobyt 

Heideggerova koncepce fenomenologie
20

 je úzce provázána s jeho fundamentální ontologií. 

K vyjasnění ontologické půdy postupuje totiţ fenomenologicky. Heideggerem chápaná 

                                                 
14

 Jelikoţ Heidegger se snaţí myslet ve své filosofii jinak a jinak i pojímat svou filosofii vůči tradici, volí i jiné 

termíny. Salis poukazuje na to, ţe „označení Dasein je otevřené radikálně odlišnému způsobu tematizování takto 

označeného bytí, naproti označení člověk, ve kterém nejpozoruhodněji působí virtuálně nekontrolovaný komplex 

předpokladů spojených s určením člověka jako rozumným zvířetem "rational animal". (SALIS, J. Where Does 

Being and Time Begin? Library of Congress Cataloging, 1938, s. 109.); Skvělé srovnání Heideggerova pobytu 

s filosofickou tradicí a jejími termíny týkající se určování „člověka“ viz BENYOVSZKY A KOL. Filosofická 

propedeutika. Praha: Pastelka, 2001.      
15

 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 61. 
16

 Ibidem, s. 31. 
17

 FIGAL, G. Úvod do Heideggera, s. 61.   
18

 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 29.   
19

 Srov. HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 31. 
20

 Fenomenologie je filosofický směr zaloţený Edmundem Husserlem. Sama fenomenologie se měla v tomto 

smyslu stát základem pro vědecké zkoumání skutečnosti vůbec. Heidegger se však ve své koncepci 

fenomenologie se svým učitelem rozchází. Podrobněji o fenomenologii viz PETŘÍČEK, M. Úvod do (současné) 

filosofie. Praha: Herrmann & synové, 1997; CHVATÍK, I., KOUBA, P. Fenomén jako filosofický problém. 
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fenomenologie není podle Thurnhera nic jiného „neţ vlastním způsobem uchopený výkon 

vţdy jiţ fungujícího porozumění bytí.“
21

 A dodejme, ţe tímto fungujícím porozumění bytí jiţ 

nějakým způsobem disponuje právě pobyt. Fenomenologie je tedy v tomto smyslu metoda, 

přičemţ Heidegger se domnívá, ţe titul „"fenomenologie" vyjadřuje maximu, kterou lze 

formulovat husserlovským heslem: "K věcem samým!"
22

 Tedy v protikladu ke všem 

nepodloţeným konstrukcím, náhodným nálezům, v protikladu vůči přejímání pouze zdánlivě 

vykázaných pojmů, v protikladu k zdánlivým otázkám, jeţ se často po generace vlečou jako 

"problémy".“
23

  

 Heidegger vykládá svůj koncept fenomenologie z řeckých slov, tedy jako: 

„ὰποθαίνεζϑαι ηὰ θαινόμενα: to, co se ukazuje, nechat vidět z něho samotného tak, jak se samo 

od sebe ukazuje. To je formální smysl bádání, které si dává jméno fenomenologie.“24 

Fenomenologie coby věda „o“ fenoménech25 má uchopovat předměty tak, ţe vše, co je o těchto 

předmětech nutné vyloţit, má vykazovat a ukazovat přímou cestou. Heidegger dodává: 

„Obsahově vzato je fenomenologie věda o bytí jsoucího – ontologie.“26  

 Charakteristické pro Heideggerův pojem pobytu je to, ţe je „místem“, kde dochází ke 

zjevování bytí, je místem porozumění tomu, ţe jsem. Tedy tomu, jak vykonáváme své
27

 bytí 

charakterizované jako bytí ve světě. „Pobyt“ je výrazem pro bytí člověka, který se ke svému 

bytí nějak vztahuje, nějak mu o něj běţí, je na svém bytí interesován. Není mu tedy lhostejné, 

jakým způsobem jest. Tento způsob pobytu Heidegger nazývá existencí. Existuje pouze 

takové jsoucno, kterým je člověk. Ostatní věci či pojmy atd. mají jiný způsob bytí. Proto o 

nich nelze říci, ţe existují. Heidegger tvrdí: „Pobyt existuje a jenom to; existence je tudíţ 

vyvstávání a vyčnívání do otevřenosti ,tu´: ek-sistence.“
28

 Všechny výklady, které dle 

                                                                                                                                                         
Praha: Oikoymenh, 2000; MACANN, CH. Four Phenomenological Philosopher. London: Routledge, 1993; 

DEMJANČUK, N. O povaze vědy: Fenomenologie. Plzeň: Epocha, 2011.   
21

 THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 282. 
22

 Heslo „k věcem samým“(zu den Sachen selbst) pouţíval, avšak v jiném smyslu právě Husserl. Ten se táţe, 

odkud má vyjít jeho tzv. „čistá filosofie“. Inspiruje se v epoše ţivoucí reakce vůči scholastice. „Je potřeba 

dotazovat samotné záleţitosti (Sachen). Zpět ke zkušenosti, k názoru, jeţ jedině mohou dát našim slovům smyslu 

a rozumné právo.“ (HUSSERL, E. Filosofie jako přísná věda. Praha: Togga, 2013, s. 24.) Odtud je patrné, ţe je 

nutné jít „k věcem samým“ a nezkoumat pouze výklady o věcech. Proto se Husserl snaţil ve svých analýzách 

popsat onu oblast, na jejímţ základě se nám dávají „věci samy“. 
23

 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 44.  
24

 Ibidem, s. 52. 
25

 Heidegger rozlišuje dva pojmy fenoménu. Za prvé vulgární (ontický) a za druhé fenomenologický. Za 

filosoficky významný povaţuje právě onen druhý, který je tím, „co se zprvu a většinou právě neukazuje, co je 

oproti tomu, co se zprvu ukazuje, skryté, co je však zároveň něčím, co k tomu, co se zprvu a většinou ukazuje, 

bytostně patří, a to tak, ţe tvoří jeho smysl a základ.“ (HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 53.) A dodejme, ţe bytí je 

tím zprvu a většinou neukazujícím se, ale kterému vţdy jiţ nějakým způsobem rozumíme.   
26

 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 55. 
27

 Heidegger říká: „Jsoucno, které máme analyzovat, jsme vţdy my, kaţdý z nás sám pro sebe. Bytí tohoto 

jsoucna je vţdy pro kaţdého ,moje´.“ (HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 60.) 
28

 Ibidem, s. 163. 
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Heideggera získáme při analyzování pobytu, vycházejí ze zřetele na strukturu jeho existence. 

A jelikoţ se tyto výklady určují z existenciality, nazývá je existenciály.
29

  

 Charakteristické pro pobyt je jeho zájem na svém bytí. Nějak mu o jde v jeho bytí o 

toto bytí samo. Tento zájem je v pozadí všeho, co děláme. Pokud jsme si například vytkli 

v ţivotě nějaký cíl, je vţdy v širším rámci toho, oč usiluji. Tím posledním a hlavním o co nám 

jde, je to, jak jsme – naše bytí. Původní zájem na našem bytí se projevuje i při zacházení 

s věcmi. Věci nám vţdy k něčemu slouţí. Například pokud chci psát bakalářskou práci tak jiţ 

předem vím, co k ní potřebuji. Počítač, knihy, stůl, lampičku atd. Avšak tyto předměty nejsou 

něčím izolovaným, nýbrţ poukazují na něco dalšího. Počítač odkazuje ke čtení, psaní, 

internetu, napájení, elektrické síti, k elektrárnám, k přírodě jako zdroji energie atd. Ale 

ukazuje i na ostatní lidi, na vedoucí práce, rodinu, přátele na další souvislosti. Souvislost 

těchto souvislostí nazývá Heidegger světem (Welt), ve kterém pobyt vţdy jiţ je. Heidegger 

dodává, ţe „"bytí ve světě" znamená podle dosavadní intepretace: netematické, praktické 

pohrouţení do poukazů, konstitutivních pro příručnost celku prostředků.“
30

 

Bylo řečeno, ţe věci, se kterými zacházíme, nejsou nikdy izolované. Takovýmto 

způsobem nám jsou dány a my jim vţdy jiţ nějakým způsobem tak a tak rozumíme. Přistupuji 

k nim s jistým předporozuměním. Proto vím, ţe toto je počítač k psaní, hraní, čtení atd. Ten se 

mi jeví jako pouţitelný k něčemu v rámci dalších poukazů. Zároveň k nám „přichází“, je 

zjevné ze světa, jehoţ je součástí. K bytí jsoucna (např. knihy, počítače atd.) tedy patří 

„nitrosvětskost“. Ukazuje se, ţe věci mají význam právě ze souvislostí, v nichţ jsou zasazeny. 

Svět se tak ukazuje jako podmínka moţnosti zjevnosti jsoucího. Thurnher k tomu dodává: 

„Svět je tedy "dříve" neţ věci, je to "konkrétní a priori", z něhoţ mají své místo a svůj 

význam všechny jednotlivé danosti našeho okolí.“
31

 

Ona souvislost poukazů odkazující na to k čemu, z čeho a kvůli čemu věci jsou, 

poukazuje ještě na moţnosti lidského konání. Věci pro nás mají význam, jelikoţ s nimi 

můţeme něco dělat. Jsou zjevné z hlediska moţností našeho bytí a kvůli těmto moţnostem. 

Pobyt tedy rozvrhuje a uskutečňuje své moţnosti vposled kvůli tomu, ţe je interesován na 

svém bytí. Petříček tvrdí: „Jako bytí interesované na svém bytí se k sobě vztahuji tak, ţe 

rozvrhuji moţnosti svého bytí (rozvrhování zde znamená: chápu své moţnosti, předjímám je 

vzhledem k tomu, co si ukládám), ale právě tímto mým rozvrhem moţností se mi odemykají 

či rozsvětlují věci: věci jsou to, k čemu mně mohou slouţit, to, co s nimi mohu podnikat, 

                                                 
29

 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 63. 
30

 Ibidem, s. 99. 
31

 THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 296. 
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abych... To, s čím se setkávám je tedy odhaleno z moţností mé existence, díky tomu je svět 

světem.“
32

 Svět je zde spolu s existencí, proto je existenciálem. 

Je patrné, ţe jsme se světem jistým způsobem obeznámeni a dokáţeme se v něm 

orientovat. Svět nám je přístupný. To Heidegger nazývá „osvětlením světa“. Pouze pobytu je 

„nitrosvětské“ jsoucno přístupné tak, ţe je jím osvětleno. Pobyt však není prosvětlen jiným 

jsoucnem, ale sám je světlinou. Heidegger tvrdí: „Pobyt jest svou odemčeností.“
33

 

Existují tři formy odemčenosti. Těmi má Heidegger na mysli existenciály rozpoloţení 

(Befindlichkeit), rozumění (Verstehen) a řeč (Rede). Rozpoloţení není moţné ztotoţnit 

s pouhou náladou. Spíše je to základní způsob bytí ve světě. Jsme vţdy jiţ v nějakém 

rozpoloţení bez ohledu na to, zda ho reflektujeme jakoţto nějakou náladu anebo zda se 

snaţíme nějakému rozpoloţení vyhnout.
34

 Figal poukazuje na to, ţe pobyt „v náladě zakouší 

bytostně to, ţe je v otevřenosti světa a ţe ve světě nemůže nebýt.“
35

 Pro toto Heidegger 

pouţívá termín „fakticita“.  

Rozumění je pak především rozumění moţnostem. Moţnosti mne ze světa oslovují a 

rozumění je předpokladem toho, ţe se jich můţu tak či onak chopit. Moţnostem však musím 

rozumět jako moţnostem a tomu, ţe jsem vţdy svými moţnostmi. K rozumění tak patří 

moţnosti, které si rozvrhuji. A konečně k rozumění patří výklad, v němţ si zprůhledňuji to, 

čemu rozumím. Je artikulací mého porozumění.
36

  

Řeč je pak „třetím“ způsobem bytí pobytu, „třetí“ formou odemčenosti, stejně původní 

jako rozpoloţení a rozumění. Heidegger k tomu říká: „Existenciálně-ontologický fundament 

jazyka je řeč.“
37

 Není tedy aktem konkrétního mluvení, ale spíše členěním jazyka do moţností 

sdělovat něco ostatním lidem. A tímto způsobem s nimi být. Naslouchání a mlčení jako 

moţnosti výslovného mluvení jsou konstitutivní pro mluvení coby otevřenost pobytu druhým.  

Heidegger k tomu uvádí: „Naslouchat někomu znamená, ţe pobyt jako spolubytí je 

existenciálně otevřen pro druhého.“
38

  

Tyto tři výše zmíněné existenciály nevystupují nikdy odděleně. Jak ale myslet jejich 

jednotu, která musí být existenciálního a pobytového rázu? Starost (Sorge) je pak to, v čem 

Heidegger vidí jakýsi fundamentální a celkový výkon pobytu, který vytváří jednotu 

                                                 
32

 PETŘÍČEK, M. Úvod do (současné) filosofie, s. 73-74. 
33

 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 163. 
34

 Více o rozpoloţení viz HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 165-174. 
35

 FIGAL, G. Úvod do Heideggera, s. 71.  
36

 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 180-186. 
37

 Ibidem, s. 193. 
38

 Ibidem, s. 196; Podrobněji o řeči a jazyku viz HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 193-199. 
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faktického bytí ve světě.
39

 Starostí se stručně řečeno míní sebevztah pobytu ke svému 

vlastnímu bytí. Petříček tvrdí, ţe tento důleţitý pojem „neznamená nějakou ustaranost, nýbrţ 

naznačuje onen výchozí postřeh, ţe pobytu jde v jeho bytí o toto jeho bytí.“
40

 Starostí
41

 se zde 

nemíní nějaká volba toho, zda se o sebe starat budeme či nebudeme. Jde o to, ţe jsme v našem 

bytí interesování na svém bytí, na tom, jak jsme, ať uţ chceme či nechceme. 

To, jak se vztahujeme nebo moţnost vztahování se ke svému bytí ve světě je jiţ 

předem naladěným porozuměním bytí a to ve své dějinnosti a časovosti (Zeitlichkeit). 

Časovostí Heidegger označuje smysl bytí jsoucna, kterým je pobyt. Čas (Zeit) je pak smyslem 

a horizontem rozumění bytí a je přístupný pouze v tomto rozumění. Časovost je však také i 

transcendentální podmínkou moţnosti rozumění bytí. Je onou podmínkou rozumění různým 

způsobům a strukturám bytí. Heidegger k tomu dodává: „Časovost je podmínka možnosti 

bytostné struktury pobytu.“42  

 

1.3 Obrat (Kehre) 

K takzvanému „obratu“ v Heideggerově myšlení došlo v polovině 30. let,
43

 který je 

charakteristický novým určováním bytí. Nejde zde o chápání bytí na základě jsoucna
44

, ani na 

základě exemplárního jsoucna v rámci fundamentální ontologie
45

, ale jde mu o myšlení bytí 

                                                 
39

 THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 306. 
40

 PETŘÍČEK, Úvod do (současné) filosofie, s. 76; Patočka ke starosti podotýká, ţe starost je to, „co v nás se 

vţdy jiţ "postaralo", abychom mohli pracovat, zaměstnávat se, ţít jako lidé, kteří se "vyznají ve světě", to v nás, 

co nám rozsvítilo svět.“ (PATOČKA, J. Věčnost a dějinnost, s. 82) 
41

 Heidegger podrobněji vymezuje celkovou strukturu pojmu starosti. Tj. „,být v předstihu před sebou vţdy jiţ 

ve´ (světě) jakoţto ,bytí u´ (nitrosvětsky) vystupujícího jsoucna.“ (HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 286); 

Thurnher dovysvětluje, ţe „"Předstih" znamená, ţe pobyt má ráz rozvrhu; "vţdy jiţ ve..." jeho vrţenost a 

zasazení do konkrétních vztahů v ţivotě a ve světě; "bytí u..." jeho obstarávající zacházení s nitrosvětskými 

danostmi a věcmi.“ (THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 306.) 
42

 Heidegger říká: „Die Zeitlichkeit ist die Bedingung der Möglichkeit der Seinsverfassung des Daseins.“ 

(HEIDEGGER, M. Die Grundprobleme der Phänomenologie, s. 388.) Podrobněji o časovosti viz kap 3-6  

HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Nebo např. FIGAL, G. Úvod do Heideggera, s. 80-93. 
43

 Někteří autoři se však domnívají, ţe k tomuto „obratu“ došlo jiţ dříve. Viz KRUŢÍKOVÁ, J. Heideggerovo 

pojetí vědy. Praha: Togga, 2010, s. 48; BENYOVSZKY, L. Filosofická propedeutika I. Praha: Pastelka, 1998, s. 

112. 
44

 HEIDEGGER, M. Co je metafyzika? Praha: Oikoymenh, 1993, s. 15, 29; K dílu Co je metafyzika? se váţe i 

jisté nedorozumění, které však prostupuje mnohdy celým porozuměním Heideggerovu myšlení. Heidegger 

uvádí, ţe „nedorozumění je mnoho, někdo dokonce napsal, ţe přednáška Co je metafyzika? vznikla při lyţování 

ve Schwarzwadlu.“ (HEIDEGGER, M. Rozhovory k osmdesátým narozeninám. Praha: Oikoymenh, 2013, s. 24.);  

Ohledně dalšího Heideggerova hovoření o metafyzice Benyovszký říká, ţe Heidegger bude nadále porůznu psát: 

„Metafyzika je specifická tím, ţe vidí bytí jen jako jsoucnost jsoucího, jen jako jsoucí v celku, jen jako 

zdůvodňující základ, a tedy souhrnně řečeno – od jsoucna, nikoli "rovnou z bytí".“ (BENYOVSZKY, L. 

Filosofická propedeutika I, s. 113.) 
45

 HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, s. 31; K tomu Benyovszky říká, ţe fundamentální ontologie, „jakkoli jiţ 

neredukuje bytí na fakt naléhání na nás kaţdého a všech jsoucen – na fakt, ţe (věci) vykazují rys "stát před" 

(vor-) naším Jitím světem (-kommen), na fakt "výskytu" (Vorkommen), [...] myslí tedy bytí sice jiţ "jinak" neţ 

klasická metafyzika, nicméně také stále ještě od (exemplárního) jsoucna. Ani fundamentální ontologie nemyslí 

ještě bytí rovnou z bytí.“  (BENYOVSZKY, L. Filosofická propedeutika I, s. 113.) 
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z bytí samého.
46

 Heidegger si je vědom toho, ţe bytí přichází ke zjevu na jsoucnu. Rovněţ si 

uvědomuje, ţe ono jest jsoucího, které jsoucí vykazuje, není viděno v plném významu, pokud 

je redukováno na pouhé jest. Benyovszky proto dodává, ţe je tím „vyřešena otázka "co je 

bytí?", nikoli však otázka "jaký je smysl bytí".“
47

  

Kruţíková uvádí, ţe v „obratu“ dochází „k převrácení priorit mezi pobytem a bytím: 

smysl bytí pobytu leţí ve smyslu bytí vůbec.“
48

 Bytí nyní bytuje z času samého. Bytí a čas jiţ 

nejsou myšleny na základě rozvrhování pobytu, nýbrţ jsou svébytnými a „rovnocennými“ 

fenomény. Heidegger mluví o tom, ţe „bytí je dáno“ a „čas je dán“, mluví se tedy o dání 

(Geben),
49

 které nebylo metafyzikou ani zkoumáno, ani tematizováno. Obrat v Heideggerově 

myšlení však neznamená pouze změnu priorit mezi bytím a časem. Ono „a“ mezi bytím a 

časem ukazuje na vztah, který je mezi nimi. Jsou svébytnými fenomény, přičemţ tento vztah 

uvolňuje kaţdý z těchto fenoménů do toho, co je kaţdému z nich vlastní. Čas do jeho „pryč“ a 

bytí do jeho „přivlastňujícího se přítomnění“. Kruţíková poznamenává, ţe „současně 

přivlastňuje jeden druhému.“
50

 To je Heideggerem nazýváno „úvlastí, událostí, událostí 

uvlastnění (Ereignis).“
51

 

Heidegger i pojmově odlišuje nové uchopení bytí v rámci „obratu“. Zatímco před ním 

označuje bytí termínem „Sein“ po něm termínem „Seyn“ (česky – Bytí, Bytj). Změna se 

Heideggerovi ukazuje nejen v souvislosti s bytím, ale i s „časem“. Ten je později „pravdou 

bytí“ ve smyslu řecké alétheia, která dle něj znamená neskrytost jsoucího.
52

 Heidegger pravdu 

nedefinuje coby shodu představy a věci (adequatio intellectus et rei)
53

, nýbrţ dle Thurnhera ji 

chápe jako „původnější fenomén pravdy osvětlenost světa, tj. odemčenost jsoucna v celku 

předchůdným porozuměním bytí. [...] Jak raný, tak i pozdní Heidegger chápe osvětlenost jako 

                                                 
46

 Srov. HEIDEGGER, M. O humanismu. Praha: Jeţek, 2000; HEIDEGGER, M. Zur Sache des Denkens, in: 

Gesamtausgabe, sv. 14. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2007, s. 5. 
47

 BENYOVSZKY, L. Filosofická propedeutika I, s. 114. 
48

 KRUŢÍKOVÁ, J. Heideggerovo pojetí vědy, s. 52. 
49

 Zmíněné dání, které je smyslem přítomna jakoţto přítomna, fixuje Heidegger terminologicky jako odkrytí 

(Entbergen). Dále viz BENYOVSZKY, L. Filosofická propedeutika I, s. 116. 
50

 KRUŢÍKOVÁ, J. Heideggerovo pojetí vědy, s. 53. 
51

 Překlad německého slova „Ereignis“ do českého jazyka je stále velkým tématem. Místo „úvlasti“ se pouţívá i 

slovo „událost“. Navíc jeho překlad i komplikuje Heideggerovo uţívání tohoto slova. Podle kontextu se jím 

označují dějiny bytí jako celek, nebo jejich budoucí moment, v němţ se jiţ bytí neodpírá. Jelikoţ se má vyjevit 

dle Thurnhera „v celém bohatství své bytnosti a ve své bytnosti jakoţto dějinného údělu.“ (THURNHER, R. 

Martin Heidegger, s. 324.); Detailněji o Ereignis je moţno se dočíst viz POLT, R. Ereignis, in: DREYFUS, 

WRATHALL. A Companion to Heidegger. Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, 2005, s. 375-391. 
52

 Heidegger přímo uvádí: „Άλήθεια heißt die Un-verborgenheit des Seienden.“ (HEIDEGGER, M. Der 

Ursprung des Kunstwerkes, in: Gesamtausgabe, sv. 5. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977, s. 37.) 

Avšak dále se domnívá, ţe bytnost pravdy coby alétheia není myšlena ani u Řeků a uţ vůbec ne ve filosofii, 

která následovala.  
53

 HEIDEGGER, M. Der Ursprung des Kunstwerkes, s. 38. 
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současnost odkrývání a skrývání.“
54

 A i kdyţ je jsoucno přístupné v horizontu porozumění 

bytí, tak povětšinou ne ve své nejvlastnější bytnosti. Neukazuje se tedy ve své celkovosti. 

Zjevnost jsoucna je po tomto obratu přenesena z odkrývajícího pobytu na bytí. A 

právě bytí se vţdy jiţ dává v epochách metafyzického výkladu bytí, ale takovým způsobem, 

který nemá člověk v moci. Člověk je tak vystaven této zjevnosti, do které večnívá jakoţto ek-

sistence.
55

 Podle Thurnhera to znamená, ţe „dvojitou bytnost pravdy nelze vyvozovat 

z člověka a jeho existenciální struktury. Zastírání a zakrývání, které současně vládne v kaţdé 

zjevnosti, je třeba myslet z bytí.“
56

 Jakmile dochází k rozsvěcování bytí v rámci epochálního 

dění metafyziky, tak zároveň dochází ke skrytí bytí. To blíţe znamená, ţe jakmile se bytí dává 

v jedné ze svých moţností, skrývá se zároveň v oné celkovosti, plnosti a ve své moţné 

všestranné rozdílnosti. Nicméně skrývání jsoucna i jeho základu (nedostatečné, jednostranné 

předchůdné rozumění bytí) není záleţitostí člověka, jelikoţ dle Thurnhera ten fakt, ţe je 

jsoucno „opuštěno bytím, patří spíše k údělu bytí
57

, jeţ má ráz události a tajemství. 

V opuštěnosti bytím je [...] základ "bloudění" a "insistence" člověka, ek-sistujícího ve světlině 

bytí.“
58

 Bytí totiţ dává zjevnost jsoucnu, ale současně ustupuje do pozadí, přičemţ člověk 

jaksi setrvává u zjeveného jsoucna a zabývá se jeho moţnostmi. Člověk je pak na hraně 

zabývání se výhradně tím, co odkrývá svým zjednáváním.
59

 Tím si však zakrývá další 

moţnosti, ve kterých by se mohl zabývat bytností neskrytého a neskrytostí. Pak by mohl 

zakusit svou příslušnosti k odkrývání, které uţívá, jakoţto svou bytnost. Thurnher dodává, ţe 

„bytí samo, jeţ odpíráním, vládnoucím jeho údělu, uvádí člověka na scestí, neboť jej 

přenechává jsoucnu v jeho zdánlivě neproblematické a samozřejmé zřejmosti, aby se ve svém 

pozorování věnoval moţnostem, které toto jsoucno nabízí.“
60

 

 

 

                                                 
54

 THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 322. 
55

 Heidegger ek-sistenci popisuje následovně: „Ek-sistence znamená obsahově vy-v-stávání (Hin-aus-stehen) do 

pravdy bytí. [...] Ek-sistence pojmenovává určení toho, čím je člověk v údělu (Geschick) pravdy.“ 

(HEIDEGGER, M. O humanismu, s. 18.) 
56

 THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 323. 
57

 Thurnher v této souvislosti tvrdí, ţe centrálním významem pro Heideggerovo myšlení po Kehre „je pohled na 

dějiny jako úděl bytí (Seinsgeschick).“ (THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 333.) Dějiny se chápou jako 

jednota a jejich určujícím momentem je „pravda bytí“ coby odkrývání a současně i zakrývání bytí samého. 

Pokud Heidegger mluví o „dějinách bytí“ má tím na mysli to, co určuje dějiny a jejich jednotu, coţ je bytí 

jakoţto úděl ve svém udílejícím bytování. Heidegger uvádí: „Dějiny se předně nedějí jako dění. [...] Dění dějin 

bytuje jako úděl pravdy bytí z tohoto údělu samotného. [...] Bytí přichází k údělu pokud se ono samo, bytí, dává 

(sich gibt). To však – myšleno v souladu s údělem (geschickhaft) – říká: Dává se; (es gibt) a zároveň odepírá.“ 

(HEIDEGGER, M. O humanismu, s. 26-27.) 
58

 THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 323. 
59

 O zjednávání bude řeč v souvislosti s bytností techniky coby Gestell. 
60

 THURNHER, R. Martin Heidegger, s. 324. 
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2. HEIDEGGEROVO POJETÍ UNIVERZITY 
 

Předmětem této kapitoly je podrobné představení Heideggerova pojetí univerzity. Nejdříve 

nastíníme jeho charakteristiku vědeckosti vědy. Věda totiţ hraje klíčovou roli v rámci 

univerzity. Dále předvedeme Heideggerovo období jeho rektorské řeči, v níţ vykládá 

bytostného určení vědění a vědy, na kterém má být univerzita zaloţena. Následně přejdeme 

k popisu Heideggerova poválečného pohledu na moţnost realizace ideje univerzity. V dalším 

kroku analyzujeme bytnost techniky, která není ničím technickým a pod jejíţ vládou člověk je 

a je jí ovlivněn. V poslední podkapitole načrtneme rozdíl mezi dvě „typy“ myšlení. Právě 

v myšlení Heidegger viděl určitou moţnost záchrany ve vyrovnání se s technikou.  

 

2.1 Heideggerovo pojetí vědeckosti vědy 

Věda měla pro Heideggera zásadní důleţitost. Zabýval se jí jiţ ve svých dřívějších dílech.
61

 

Pro účely této práce však nebudeme zmiňovat celý vývoj v Heideggerově pojímání vědy. 

Rovnou vyjdeme z díla Co je metafyzika? z roku 1926, která byla jeho nástupní profesorskou 

přednáškou. Kruţíková tvrdí, ţe „pojetí vědy v přednášce Co je metafyzika? se nijak zásadně 

neodlišuje od pojetí vědy v Bytí a čase.“
62

 

 Heidegger odvozuje svůj výklad vědy od pobytu, který charakterizuje jakoţto bytostně 

určený vědou.
63

 Avšak ukazuje, ţe „obory věd jsou si mnohdy značně vzdáleny. Způsoby, 

jakými traktují své předměty, se od sebe často zásadně liší. Tato roztříštěná mnohotvárnost 

disciplín drţí dnes pohromadě uţ jen technickou organizací univerzit a fakult a jednotný 

význam si zachovává jen praktickým zacílením oborů. Naproti tomu odumřelo zakořenění 

věd
64

 v jejich bytostné půdě.“
65

 Vědy se vztahují ke světu svobodným postojem lidské 

existence. Tímto vztahem se obracejí ke jsoucnu samému. I přesto, ţe se ke jsoucnu člověk 

vztahuje i mimo vědecký postoj, Heidegger se domnívá, ţe „věda se však vyznačuje tím, ţe 

způsobem sobě vlastním dává první a poslední slovo výslovně a jedině věci samé,“
66

 ţe se 

podrobuje jsoucnu samému. 

                                                 
61

 Např. přednáška Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft z roku 1915. 
62

 KRUŢÍKOVÁ, J. Heideggerovo pojetí vědy, s. 40. 
63

 Heidegger ukazuje, ţe „náš pobyt – ve společenství badatelů, učitelů a studentů – je určen vědou. Co 

bytostného se s námi v základu našeho pobytu děje, jestliţe se nám věda stala vášní?“ (HEIDEGGER, M. Co je 

metafyzika?, s. 37.) 
64

 Heidegger říká, ţe z hlediska věd nemá ţádný obor přednost před jiným. Ukazuje však na „nutnost“ 

rozlišování duchověd od přírodních věd a na rozlišování specifik jednotlivých věd co do přísnosti. Viz 

HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, s. 37-38. S tím se pojí problém financování věd, který se stále vynořuje. 

Mnohdy dochází k tomu, ţe jsou na tato dvě specifická křídla vědy aplikována stejná pravidla nebo, coţ je 

moţná i horší, jsou porovnávány „úspěchy“ věd přírodních s humanitními. Zde se jasně ukazuje nerespektování 

specifik jednotlivých výzkumů a věd. 
65

 HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, s. 37. 
66

 Ibidem, s. 39. 
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 Jak bylo zmíněno, vědu charakterizuje lidský postoj
67

. Ten je základem vztahu vědy 

ke světu a spočívá v lidském provozování vědy.
68

 V provozování se dle Heideggera děje 

„vpád jsoucna zvaného člověk do celku jsoucna, a to tak, ţe jsoucno v celku se v tomto vpádu 

a jím rozevírá a ukazuje v tom, čím je a jak je.“
69

 Charakteristiku vědy tvoří vztah ke světu, 

postoj a vpád, přičemţ základem těchto třech rysů stojí jsoucno samo, a jinak Nic.
70

 Avšak 

věda nechce o tomto Nic nic vědět
71

, i přesto ho podle Heideggera nezbytně potřebuje k tomu, 

aby pochopila svou vlastní bytnost. 

                                                 
67

 Heidegger blíţe popisuje proměnu předvědeckého chování ve vědecké (teoretické) v §69b Bytí a času nebo 

viz HEIDEGGER, M. Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu. Praha: Oikoymenh, 2004, 

s. 32-35.   
68

 O provozu se Heidegger zmiňuje v přednášce Věk obrazu světa. Říká: „Protoţe však výzkum je ve své 

bytnosti provozem, vzbuzuje horlivá činorodost, která je v takovém provozu vţdy moţná, zdání, ţe se doopravdy 

něco významného děje, přestoţe ve skutečnosti dochází k vyprázdnění smyslu výzkumné činnosti. Provoz se 

stává pouhým provozem, kdyţ uţ se neudrţuje v otevřenosti tím, ţe by stále znovu spoluvykonával rozvrhování 

příslušného předmětného okrsku, nýbrţ bere jeho rozvrh jako něco daného a uţ se v něm ani nesnaţí utvrzovat, 

ale pachtí se za hromaděním a vykazováním výsledků. Proti pouhému provozu se musí vţdy znovu bojovat 

právě proto, ţe výzkum je ve své bytnosti provozem. Kdybychom hledali vědeckost vědy jen v poklidné 

učenosti, pak by to ovšem vypadalo, jako bychom odmítnutím provozu zároveň popírali to, ţe provoz je 

bytostným charakterem výzkumu. Nicméně čím více bude výzkum provozem, a bude tudíţ opravdu dosahovat 

výsledků, tím soustavněji v něm poroste nebezpečí prázdné činorodosti. Nakonec to dojde tak daleko, ţe rozdíl 

mezi provozem a pouhým provozem bude nejen neznatelný, nýbrţ nebude ve skutečnosti ţádný. Právě toto 

vymizení rozdílu mezi bytostnou plností a prázdnotou provozu a nastolení průměrné samozřejmosti umoţňuje, 

aby výzkum jakoţto podoba vědy, a tudíţ novověk vůbec, úspěšně přetrvával.“ (HEIDEGGER, M. Věk obrazu 

světa. Praha: Oikoymenh, 2013, s. 38-39.) 
69

 HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, s. 39. 
70

 Heidegger o těchto třech charakteristických rysech vědy říká: „To, k čemu tento vztah ke světu směřuje, je 

jsoucno samo – a jinak nic; to, odkud se bere tento postoj své vůdčí postavení, je jsoucno samo – a dále nic; to, 

s čím se v tomto vpádu badatelsky vyrovnáváme, je jsoucno samo – a nadto nic.“ (HEIDEGGER, M. Co je 

metafyzika?, s. 39.); V interview pro německou televizi ZDF Heidegger ukazuje, ţe tradiční otázka „proč je 

jsoucno a ne nic“ u něj má jiný smysl. „Obvyklá metafyzická představa o tom, na co se touto otázkou ptáme, je 

taková: proč je vůbec jsoucno a ne spíše nic? To znamená: kde je příčina nebo důvod toho, ţe je jsoucno, a ne 

nic? Já se naproti tomu ptám: proč je vůbec jsoucno, a ne spíše nic? Proč má jsoucno přednost, proč není ono nic 

myšleno jako identické s bytím? To znamená: proč vládne a odkud pochází zapomenutost bytí? [...] Já se ptám: 

"Co je metafyzika?" Nekladu metafyzickou otázku, nýbrţ ptám se po bytnosti metafyziky.“ (HEIDEGGER, M. 

Rozhovory k osmdesátým narozeninám. Praha: Oikoymenh, 2013, s. 47-48.) 
71

 O tom svědčí i to, co psal Husserl ve své Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologie. Husserl se 

domnívá, ţe právě Galileo zmatematizoval přírodu tak, aby bylo moţné ji zpředmětnit skrze experimenty, 

měření a získávat tak fakta. Tím se odklání od metafyzických otázek a pojmů a ve svém přístupu redukuje 

skutečnost a i samotného člověka. Husserl to výstiţně shrnuje tak, ţe „vědy o pouhých faktech vytvářejí lidi 

vidoucí jen fakty.“ (HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: NČAV, 

1972, s. 27.); Špůr poukazuje na to, ţe v novověku byla rehabilitována nezávislost a samostatnost racionality. Ta 

si chtěla stanovovat sama na základě nezávislého uvaţování to, co je, co má a musí být a jak můţe být 

poznáváno. „Rodil se nový model poznání přírody i nový model filosofie přírody. Model, ve kterém nemají být 

kladeny metafyzické otázky, protoţe jsou lidským rozumem nepostiţitelné.“ (ŠPŮR, J. Úvod do systematické 

filosofie. Filosofie přírody. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 20.) O této snaze nepřekračovat hranice zkušenosti 

svědčí i slavný Newtonův výrok: „Fyziko, střez se metafyziky“; Heidegger uvádí, ţe se v novověku změnilo 

pojetí světa, které se odlišovalo od středověkého a antického pojetí. Svět zde znamená jsoucí vcelku. Obraz světa 

v tomto kontextu neznamená napodobeninu, nýbrţ jde o svět sám, svět, jsoucno vcelku. A to tak, jak je pro nás 

směrodatné a závazné. Heidegger zdůrazňuje, ţe „tam, kde se svět stává obrazem, je jsoucno vcelku pojato jako 

to, na co se člověk připravil, a co si tudíţ chce odpovídajícím způsobem postavit před oči, mít to před sebou, a 

tedy v určitém jednoznačném smyslu to klást (stellen). [...] Kdyţ je vytvářen obraz světa, znamená to, ţe se 

uskutečnilo bytostné rozhodnutí o jsoucnu vcelku. Bytí jsoucna je hledáno a nacházeno v tom, ţe si člověk 

jsoucno představuje.“ (HEIDEGGER, M. Věk obrazu světa, s. 26-27.) To znamená, ţe svět je zde lidsky 
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 Ono Nic se lidskému pobytu odhaluje a zjevuje v úzkosti.
72

 V ní je člověku „nějak 

divně“ v celku. V úzkosti nás totiţ obkličuje skličující ustupování jsoucna v celku, coţ značí, 

ţe nemáme nikde a v ničem ţádnou oporu. Heidegger k tomu dodává: „Úzkost zjevuje Nic.“
73

 

O Nic nechceme ve vědě nic slyšet ani vědět. Avšak vţdy jiţ nějak o něm víme a vţdy jej 

nějak připouštíme. Nejde zde o nějakou ideu nebo pojem „Nic“. Kdykoliv totiţ říkáme, ţe ve 

vědě jde o jsoucno a jinak uţ o nic, právě tohoto Nic se ihned při své argumentaci 

dovoláváme a pomáháme si jím. Heidegger se ale chce na Nic doptávat,
74

 zamýšlet se nad 

ním.
75

 

 Kruţíková říká: „Jestliţe se člověku vymyká jsoucno vcelku, objevuje se zde současně 

Nic, před kterým člověk couvá, ustupuje, a tak se mu současně zjevuje jsoucno. Nic tedy 

přivádí člověka před jsoucno jako takové, umoţňuje mu vztahovat se ke jsoucnu.“
76

 Avšak 

Nic se v úzkosti neodhaluje ani jako jsoucno, ani jako předmět. Nic, resp. „a ne Nic“
77

 se pak 

nestává pouhým „přívěskem“, který v řeči pouze dodáváme, nýbrţ spíše předchůdně 

umoţňuje zřejmost jsoucna vůbec. Heidegger uvádí: „Bytování původně nicotnícího Ničeho 

                                                                                                                                                         
vytvořeným obrazem, jehoţ se člověk zpětně zmocňuje jakoţto objektu („ve vědomí“), aniţ by si byl nutně 

vědom toho, ţe uchopuje jen jím vytvořený obraz světa, který ztotoţňuje se světem samým. 
72

 Úzkost je pro Heideggera náladou a je jakýmsi „projevem“ „vţdy jiţ“ rozpoloţeného pobytu. Heidegger o 

rozpoloţení uvádí: „Rozpoloţení je tak málo nějakým k sobě se teprve zpět obracejícím zachycováním sebe 

sama, ţe naopak veškerá imanentní reflexe můţe jen proto konstatovat "proţitky", poněvadţ v rozpoloţení je jiţ 

naše ,tu´ odemčeno.“ (HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 167.)  Naladěnost pak chápe jako to „jak nám je“, „jak se 

máme“. Heidegger proto odlišuje ono původní rozpoloţení (Befindlichkeit) od naladěnosti (Gestimmtsein, 

Gestimmtheit) a nálad (Stimmungen). Psychologie zkoumá měnící se nálady, které jsou v Bytí a čase vymezeny 

jakoţto ontické fenomény, avšak Heideggerovi jde o fenomény ontologické. Tímto fenoménem, fundamentálním 

existenciálem je právě rozpoloţení, který odemyká vrţenost (Geworfenheit) pobytu a celé bytí ve světě vůbec. 

Viz HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 165-171. 

Úzkost je však ještě nutné odlišit od strachu. V Bytí a čase je uvedeno, ţe úzkost sama teprve strach umoţňuje. 

Z čeho je pobytu úzko, je bytí ve světě jako takové, přičemţ ono „z čeho“ je nám úzko není ţádné nitrosvětské 

jsoucno. Vlastně je toto „z čeho“ zcela neurčité a jakoţto ohroţující není nikde. Kdyţ jsme v úzkosti, nevíme „z 

čeho“ nám je úzko. Není to nic a není nikde. Heidegger dále ukazuje: „Kdyţ se tedy jako to, z čeho je nám úzko, 

vyjevuje ,nic´, to znamená svět jako takový, pak je tím řečeno: to, z čeho je úzkosti úzko, je ,bytí ve světě´ samo.“ 

(HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 220-221.) Oproti tomu strach je strachem z něčeho konkrétního, určitého. 

Heidegger k tomu dodává: „Vzhledem k tomu, ţe ke strachu patří vymezení toho, před čím a o co se 

strachujeme, je strachující se a ustrašený poután k tomu, v čem se takto nachází.“ (HEIDEGGER, M. Co je 

metafyzika?, s. 49.) Strach nám tedy neodhaluje samotné to, ţe jsme tu, samo bytí ve světě jako takové, svět jako 

takový. Avšak tento svět si nelze učinit předmětem našeho před-stavování, ve kterém bychom si tento svět plně 

uchopili a následně třeba zkoumali. Do tohoto světa jsme totiţ vrţeni, jsme vrţeni do našeho tu-bytí, které není 

ani hmotné ani něco jako věc. Úzkost však pro Heideggera není nějaké nic, i kdyţ nám odhaluje nicotu světa 

v jeho bezvýznamnosti a prázdnotě. „V úzkosti spočívá moţnost jistého význačného odemykání, neboť 

osamocuje. Toto osamocování vyzdvihuje pobyt z upadání a zjevuje mu autentičnost a neautentičnost jako 

moţnosti jeho bytí.“ (HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 225.) 
73

 HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, s. 49. 
74

 Námitky z hlediska logiky či rozumu – vţdy uchopujícího něco předmětně coby ono před-stavené, myšlené, 

vnímané atd. rozebírané Heideggerem viz HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, s. 41-45. 
75

 Zamýšlejícím myšlení, které není kalkulujícím, se budeme zabývat v další kapitole. 
76

 KRUŢÍKOVÁ, J. Heideggerovo pojetí vědy, s. 42. 
77

 Viz uvedení tří tezí výše – „jsoucno – a jinak (ne) Nic“. 
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spočívá v tom: přivádět bytí-tu teprve vůbec před jsoucno jako takové.“
78

 Pobyt, bytí-tu pak 

podle Heideggera znamená, „drţet se ve vyklonění do Ničeho.“
79

 

 Pokud tedy platí Heideggerova teze, ţe pobyt je bytostně určený vědou, znamená to, 

ţe jsme původně orientovaní na jsoucno (ideu, pojem, těleso atd.), a na nic jiného. Podle 

Heideggera je to umoţněno naší vykloněností do Ničeho. Vyklonění je vykloněním za 

jsoucno vcelku, coţ Heidegger blíţe nazývá transcendencí. Teprve tato transcendence ukazuje 

lidskému bytí vztah ke jsoucnu, k sobě samému a dále například k aktivitám na univerzitě či 

v societě a k tomu, co je a není hodno vědění. Kruţíková podotýká, ţe „díky zřejmosti Nic 

můţe věda učinit jsoucno předmětem zkoumání.“
80

 

 Protoţe je nám Nic v základu pobytu zřejmé, můţe na nás doléhat podivnost a 

nesamozřejmost jsoucna. Ta podle Heideggera zapříčinila a vzbudila filosofický údiv a 

rovněţ probudila tázání a otázky „proč“. Díky „proč“ jako takovému a tomu, ţe je vůbec 

moţné, máme moţnost se jako tazatelé ptát po důvodech a máme i moţnost cokoliv 

odůvodňovat. Heidegger proto tvrdí, ţe „pouze proto, ţe se můţeme tázat a odůvodňovat, je 

naší existenci svěřen osud badatele.“
81

  

 Člověk je význačným jsoucnem, které můţe provozovat vědu. Provozování je 

umoţněno člověku díky tomu, ţe je s to se tázat. A jako tazatel si vţdy nějak rozumí ve svém 

bytí, tedy v tom, že a jak je. Rozumí, i kdyţ se mu zdá, ţe nerozumí. Kaţdé tázání (rovněţ i 

vědecké) je hledání. Heidegger zmiňuje, ţe „kaţdé hledání je předběţně vedeno tím, co 

hledá.“
82

 Hledání je neseno porozuměním bytí, čímţ se z otázky po bytí stává otázka 

fundamentální, se kterou souvisí i otázka po Nic (Ničem). A otázka po Ničem staví nás 

tazatele do metafyzické otázky. 

 Na základě překračování jsoucna v celku skrze tázání se po Nic, přičemţ toto tázání se 

děje v lidském pobytu, náleţí metafyzika k „přirozenosti člověka“. Metafyzika je pak 

základním děním v pobytu. Heidegger k tomu říká: „Metafyzika je tento pobyt sám.“
83

 

Člověk jakoţto existující je i filosofující. Dle Heideggera však přísnost vědy „nikdy 

nedosahuje váţnosti metafyziky. Filosofie nemůţe být nikdy měřena měřítkem ideje vědy.“
84
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Filosofie je zde ztotoţněna s metafyzikou
85

 a je spojena s otázkou po Ničem. Filosofie tudíţ 

předchází vědeckému zkoumání ze dvou důvodů.  

Za prvé, protoţe v základu vědy, vědeckého zkoumání je tázání po oněch důvodech a i 

samotné odůvodňování, které je fundováno v údivu (otázka „proč“). Údiv vzbuzuje podivnost 

jsoucna a to díky tomu, ţe v základu pobytu stojí Nic. A za druhé proto, ţe jednotlivé vědy se 

rozvinuly z filosofie. Heidegger k tomu uvádí: „Jen pokud věda existuje z metafyziky, je s to 

plnit stále znovu svůj bytostný úkol, který nespočívá v hromadění a pořádání vědomostí, 

nýbrţ v odemykání celého prostoru pravdy o přírodě a dějinách, v odemykání, jeţ je třeba 

vţdy znovu vykonat.“
86

 

 Metafyzické tázání je oproti vědeckému totiţ ve své bytnosti původně celkové a 

jednotící, protoţe je kladeno z bytostné situace a v bytostné situaci lidského pobytu, který 

tázání provádí. Člověk je dle Heideggera bytostně určený vědou. A právě univerzita má být 

domovem, v němţ se má naplňovat vědeckost vědy a vědění. 

 

2.2 Období rektorské řeči 

V návaznosti na nástupní profesorskou přednášku Co je metafyzika? Heidegger pronáší v roce 

1933 rektorskou řeč
87

 s názvem Sebeurčení německé univerzity.
88

 Na základě jejího 

nepochopení a bouřlivým diskusím ohledně Heideggerova skoro ročního působení v pozici 

rektora a jeho vstupu do NSDAP posléze napsal v roce 1945 komentář s názvem Rektorát 

                                                 
85
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nikdo z kolegů ani nezmínil. Pohybovali se v kolejích fakultní politiky, vyjeţděných za staletí.“ (HEIDEGGER, 

M. Rektorát 1933/34 – Skutečnost a myšlenky, in: Filosofický časopis, XLIV, 1996, 1, s. 68.) 
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1933/34 – skutečnost a myšlenky.
89

 Heidegger tvrdí, ţe jádrem rektorské řeči je „výklad 

bytostného určení vědění a vědy, na němţ má být univerzita zaloţena. Na tomto základě má 

sama sebe určovat ve svém bytostném určení německé univerzity.
90

 

 Zprvu je třeba upozornit, ţe nástupní rektorská řeč není politickým projevem, nýbrţ je 

filosofickým textem. I přesto, ţe jedním z témat řeči, je souvislost mezi filosofií a politikou. 

Heidegger pravděpodobně nechtěl filosofii zařadit do politiky, či dokonce filosofii politice 

podřídit.
91

 

 Pro přesnější pochopení, oč Heideggerovi v jeho rektorské řeči
92

 jde, Figal navrhuje, 

abychom jí četli od konce. Tedy od citátu z Platónovy Ústavy, který zní ηά ... μεγάλα πάνηα 

ἐπιζθαλῆ. Šnebergová přeloţila Heideggerův překlad jako „vše velké trvá v bouři“.
93

 Je 

zřejmé, ţe si tento citát nevybral libovolně. Výklad Ústavy odpovídá do jisté míry pochopení 

vztahu politiky a filosofie, resp. vztah filosofie k moţné ústavě obce.
94

 

 Sókratés v Ústavě hovoří o problému špatné ústavy, která v obci tvoří nebezpečí pro 

filosofující lidi. Pokud se chtějí nebezpečí vyhnout, musí se vyhnout i politickým věcem. Ale 

na druhé straně je obec ohroţena pokud se v ní filosofie téměř nepěstuje. Čili jde o 

komplementární vztah, který by měl v ideálním případě zajistit spravedlivou obec. Z výše 

uvedeného citátu je tedy patrné, ţe je jím vyjádřena rovnováha mezi filosofií a politikou, tedy 

to „velké“, co „trvá v bouři“. Dle Figala měla Heideggerova rektorská řeč ukázat „jak je tato 

rovnováha moţná.“
95

  

 Vztah filosofie a politiky je pomyslně druhou částí oné řeči. V takzvané první části jde 

o vztah mezi filosofií a vědou. Heidegger říká: „Německá univerzita je pro nás vysokou 

školou, která vědou a z vědy vychovává a pečuje o vůdce a stráţce osudu německého národa. 

Vůle k bytostnému určení německé univerzity je vůli k vědě, vůlí k dějinnému duchovnímu 

poslání německého národa jako národa vědomého si sebe sama ve svém státě.“
96
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 Heidegger promýšlí vědu
97

 (moţnost obnovy německé univerzity), resp. bytostné 

určení vědění a vědy z hlediska počátku „svého duchovně-dějinného vezdejšího bytí.“
98

 A 

dodává, ţe se německá univerzita měla obnovit ze „svého bytostného základu, jenţ je právě 

bytostným základem věd, tzn. z bytostného určení samotné pravdy.“
99

 Oním počátkem vědy a 

vědění jejich duchovně-dějinného vezdejšího bytí je myšlen zrod řecké filosofie. Heidegger 

ukazuje, ţe „veškerá věda je filosofií, ať to ví či neví, ať tomu chce či nechce. Veškerá věda 

zůstává s tímto počátkem spjata.“
100

 

 Počátek, se kterým je veškerá věda i filosofie spjata (filosofie a věda jsou zde chápány 

v jednotě) je to, v čem jsou zakořeněny a co je jakoţto příkaz před námi, abychom ho opět 

vyvolali. Protoţe dle Figala „pokud věda zakrývá původnost svého rozvrhu, je úkolem 

filosofie ji toho zbavit a odhalit ji znovu v tom, čím ve skutečnosti je.“
101

 Onen počátek je 

právě měřítkem rozvrhu bytí. Jestliţe je kaţdá věda ve skutečnosti filosofií, je moţné její 

bytnost určit pouze za předpokladu, jestliţe filosofie určuje sebe samu. Filosofii určuje 

Heidegger v souvislosti s řeckým chápáním coby θεωρία, přičemţ ji chápe jako nejvyšší 

uskutečnění pravé praxe.
102

  

 Avšak v tomto smyslu nelze připodobňovat praxi teorii. Praxe je v kontextu 

Heideggerova zamyšlení politické povahy. Je to „sluţba práci“
103

, „branná sluţba“
104

 a 

„sluţba vědění“
105

.
106

 Pozoruhodné na tom je, ţe Heidegger v originální rektorské řeči tvrdí, 
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ţe „trojí vazba – skrze národ na osud státu v duchovním poslání – je ve vztahu k bytostnému 

určení toho, co je německé, stejně původní. Trojí sluţba odtud odvozená – sluţba pracovní, 

sluţba branná a sluţba vědění – je stejně nutná a rovnocenná.“
107

 Avšak později toto tvrzení 

koriguje tím, ţe „sluţba vědění stojí sice ve výčtu na třetím místě, ale co do smyslu je kladena 

na první. Je třeba uváţit, ţe práce a obrana jako kaţdé lidské konání jsou zaloţeny na vědění a 

z něho se ujasňují.“
108

  

 Výklady tohoto místa rektorské řeči nejsou jednoznačné. Zatímco Figal se domnívá, 

ţe tvrzení o rovnocennosti těchto sluţeb nemůţe být bráno váţně, protoţe „přednáška o 

Platónovi, v jejích myšlenkových souvislostech se Heidegger stále ještě pohybuje, jasně 

vyzdvihuje prioritní postavení filosofie.
109

 Ottman na druhou stranu ale píše: „U Heideggera 

jsou všechny (sluţby – pozn. aut.) stejným způsobem duchovně činné. Dělníci a vojáci jsou 

těmi, kdo mají specifické úkoly. Dříve student studoval, aby po studiu pracoval. Nyní studuje, 

protože je dělníkem. Nacionálně socialistický stát má být státem pracovním. V něm má být 

vše pojímáno jako práce a všechna práce měla umocnit právo na to, aby bylo něco 

duchovního. Jak pracovní sluţba, tak i sluţba vědění se měla smíchat s věděním a dozorem. 

Jako byl sloučen student a dělník do jedné figury, tak byl také student a voják.“
110

 Zde vidíme 

takříkajíc opak toho, co říkal Figal.  

Oba dva myslitelé se však shodují v tom, ţe je v Heideggerově koncepci patrný 

Platónův vliv. A oba se i domnívají, ţe Heidegger je s Platónem v rozporu.
111

 Pokud 

přistoupíme na vlastní Heideggerův výklad a Figalovu interpretaci, ve kterých je vyzdviţeno 

prioritní postavení filosofie, pak je „sluţba vědění“ odvozena z politiky. Nicméně politika je 

podřízena filosofii.
112

 Na filosofii je tak kladen veliký důraz, jelikoţ osud obce je závislý na 

filosofii. Dle Figala pak „věda, a to zde samozřejmě znamená: filosofie můţe být nakonec 
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und Arbeiter zu einer Figur verschmelzen, so auch Student und Soldat.“ (OTTMANN, H. Geschichte des 

politischen Denkens, s. 7-8.) 
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jako jediná zárukou svébytnosti obce.“
113

 Otázkou však zůstává, zda to dokáţe. Zde se opět 

navracíme k pojmu počátku. Heidegger se totiţ domnívá, ţe věda (filosofie) „odolá pouze 

tehdy, jestliţe se znovu podvolíme moci počátku svého duchovně-dějinného vezdejšího 

bytí.“
114

 

 Heidegger zpozoroval, ţe vědy jsou vykořeněné ze svého bytostného základu a 

vědecké disciplíny a vědění jsou roztříštěné.
115

 Na univerzitě je toto vše udrţováno pouze v 

„jednotě“ organizačně-institucionálního a technicko-provozního charakteru. Heidegger však 

nezůstal pouze u samotného zamýšlení, ale jako rektor
116

 se pokusil i prakticky usilovat o 

obnovu univerzity, o záchranu skutečného vědění. Tedy takového vědění, které se táţe po 

tom, co je hodno vědění a usiluje „o původní ţivou jednotu těch, kteří se táţí a kteří vědí.“
117

 

 V kontextu uvaţování nad sebeurčení univerzity nemůţe být řeč o potencionálních 

ztrátách akademických svobod, ideji univerzity, samosprávách
118

 atd., které se dnes tak často 

uvádí. Jak v plochých řečech o univerzitách, tak i v univerzitních proslovech se jiţ 

netematicky předpokládá nějaké bytostné určení univerzity. Avšak tyto řeči jsou na míle 

vzdáleny tomu, co náleţí k ideji univerzity a k její realizaci. Heidegger zdůrazňuje, ţe je 

potřeba prosazení vůle k bytostnému určení. „Toto bytostné určení vychází však najevo a 

nabývá na váţnosti a moci teprve tehdy, jsou-li ti, kteří vedou, sami především a neustále 

těmi, kdo jsou vedeni.“
119

 Vědění se musí pozvednout svůj nejvyšší vzdor, vůči kterému 

vyvstává moc skrytosti jsoucna. Tím se jsoucno otevírá ve své „nevyzpytatelné nepoddajnosti 

a propůjčuje vědění svou pravdu.“
120

 Věda, resp. vědeckost vědy je pak postojem, který se 
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v rámci celku neustále se skrývajícího jsoucna nebojí klást otázky a u nich setrvávat. Je 

neustálým tázáním po celku a tázáním po našem dějinném bytí v rámci onoho celku. Jejím 

úkolem je zamýšlet se a problematizovat samozřejmé věci či navrstvené předpoklady 

v různých vědeckých disciplínách. Vědu v její původní vědeckosti Heidegger chápe tak, jak 

Řekové. „Pro Řeky není věda "kulturním statkem", nýbrţ ohniskem, ve kterém se nejniterněji 

určuje vezdejší bytí národa a státu vcelku. Věda pro ně není ani pouhým prostředkem 

uvědomování si toho, co jsme si neuvědomovali, nýbrţ mocí ostře zaměřenou k celku 

vezdejšího bytí a toto bytí obepínající.“
121

 

 Aby se věda stala nejvnitřnější nutností vezdejšího bytí, je potřeba vyzískat opět 

velikost onoho „počátku“ a podvolit se jeho moci. Pokud se podvolíme, pak se věda musí stát 

základní událostí našeho duchovně národního vezdejšího bytí. Porozumění našemu bytí tak 

stojí před velkou proměnou. V této souvislosti Heidegger mluví o Nietzschem a o jeho výroku 

„Bůh je mrtev“
122

, čímţ ukázal, ţe jsme opuštění uprostřed jsoucna. Nejsme jiţ v univerzální 

souvislosti řádu bytí, boţského řádu, morality. V moderní době jsme tak vydáni nejistotě, 

pochybnostem, „bezdomovectví“ a to bez opory v kosmologických hodnotách a smyslu. 

Heidegger se na proto domnívá, ţe pak „původní setrvávání Řeků v údivu před jsoucnem 

proměňuje ve zcela zjevnou vystavenost skrytému a nejistému, tj. pochybnému. Tázání pak 

jiţ není jen překonatelným předstupněm k odpovědi jako vědění, nýbrţ tázání se samo stává 

nejvyšší podobou vědění.“
123

 

 Síla rozvinutá tázáním odemyká bytnost všech věcí a rozbíjí uzavírání věd do 

specifických oborů. Podle Heideggera je přivádí zpět „z jednotlivých polí a koutů, kde byly 

beze smyslu a cíle roztroušeny, a vymezuje vědu opět bezprostředně z plodnosti a poţehnání 

všech světodějných mocností vezdejšího bytí lidských dějin, jako jsou: příroda, dějiny, řeč; 

národ, mravnost, stát; básnění, myšlení, víra; nemoc, šílenství, smrt; právo, ekonomika, 

technika.“
124

 Pokud tedy zvolíme bytostné určení vědy jakoţto nezakrytého postoje, který má 
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odvahu se tázat, pak „tato vůle k bytostnému určení vytváří pro náš národ jeho svět 

nejhlubšího i nejzazšího nebezpečí, tj. jeho pravý duchovní svět.“
125

 Duchovní svět není pak 

nadstavbou kultury, není určen rozumem, není skladištěm pouţitelných poznatků či hodnot, 

nýbrţ „je původně laděná, vědoucí odhodlanost k bytostnému určení bytí.“
126

 

 Z toho „prakticky“ pro univerzitní učitele vyplývá, při zvolení si tohoto bytostného 

určení vědy, aby skutečně proniknuli do pozic nebezpečí nejistoty světa. Pokud v tomto 

odhodlání vytrvají, tj. dojdou-li ke společnému tázání a společné řeči, budou mít sílu 

„prosazovat“ tento pojem vědy do základních forem, v nichţ „vţdy společenství učitelů a 

ţáků vědecky vystupuje: do fakult a odborností.“
127

 Odbornost zasluhuje svého názvu pouze 

tam, kde se od počátku zapojuje do sféry duchovního zákonodárství
128

, a tím bourá hranice 

oboru a překonává zatuchlost a nepravost vnějšího výcviku k povolání.“
129

 

 Heidegger dále poukazuje na to, ţe „vůle k bytostnému určení se musí u učitelstva 

probudit a vypěstovat v prosté a obsáhlé vědění o bytostném určení vědy. U studenstva si vůle 

k bytostnému určení musí vynutit nejvyšší jasnost a kázeň vědění a závazně a náleţitě vtělit 

vědomost o národu a národním státu v bytostném určení vědy.“
130

 Jak vůle učitelů 

(reprezentanti filosofie), tak i vůle ţáků (reprezentanti politiky) má být vystavena v boji. Boj 

zde má být chápán ve smyslu Hérakleitova 53. fragmentu.
131

 Proto kdyţ se Heidegger dále 

zmiňuje o „bojovém společenství učitelů a ţáků“ neznamená to, militantní oddíly, nýbrţ je to 

spíše vzájemné střetávání učitelů a ţáků ve smyslu řeckého slova πόλεμος. Ukazuje se, ţe 

vztah mezi filosofií a politikou se odehrává v bouři, jelikoţ je to boj, v němţ se dle Figala 

„musí jak filosofie, tak i politika ve stejné míře na základě svého vzájemného vyzývání 

osvědčit ve svém bytostném určení.“
132

  

V boji (filosoficky myšleného) jde podle Heideggera o „vzájemné střetávání tak, ţe se 

v něm bytost těch, kteří se vzájemně střetají, vystavuje druhému, a tak se ukazuje a vyjevuje, 

a tedy řecky: vzchází do neskrytosti a pravdivosti.“
133

 Boj je vzájemně se uznávající 

sebevystavení bytostnému, „proto se v řeči, která toto tázání a zamyšlení staví v "boji", hovoří 
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vţdy o "vystavenosti".“
134

 Právě boj je to, co udrţuje protiklad v otevřenosti a tím vštěpuje 

společenstvím učitelů a ţáků základní určení, z něhoţ se sebeurčení zmocňuje odhodlané 

sebezpytování ke skutečné samosprávě.
135

  

Heidegger dále uvádí, ţe „toto střetající se uvaţování o oblasti bytostného určení se 

musí dít v kaţdé vědě, jinak tato věda zůstane "vědou", která neví.“
136

 Univerzita pak z 

uvaţování o celku věd je s to se sama sebou dostat ke svému bytostnému fundamentu. Ten je 

přístupný vědění, které je na univerzitě pěstováno. Díky tomu, ţe univerzita je sama s to 

prohlédnout nárok svého bytostného určení a dostát mu, nemůţe jí být její bytostné určení 

určeno odjinud. Podle Heideggera tedy ani politika, ani soukromá sféra a ani jiná sféra 

účelovosti nemůţe definovat bytostné určení univerzity. Univerzitní vzdělání, které má být 

univerzitním vzděláním jako takovým, je pak sluţbou a „zápasem“ o takové vědění, které 

sleduje to, co je hodno vědění a duchovního poslání. Pravé univerzitní vzdělání pak nemůţe 

být rychlo-výcvikem a nemůţe být určeno pouze na základě titulů. V konečném důsledku jde 

o zamýšlivé vědění, které se neustále táţe v rámci našeho konečného pobývání na světě 

uprostřed jsoucen a uprostřed nejistých předpokladů či postojů. 

 

2.3 Poválečná léta 

V závěru svého poválečného komentáře Heidegger hodnotí svojí naivní víru 

ohledně moţnosti realizovat ideu univerzity. Během svého působení v roli rektora věřil, ţe 

„by snad jednou mohlo vést k soustředění na bytostně západní dějinné určení toho, co je 

německé. [...] Proto jsem se vzdal nejjedinečnějšího povolání k myšlení a slouţil v úřadě.“
137

 

S odstupem ale podotýká, ţe „dnes ovšem, ještě méně neţ tehdy, existuje moţnost otevřít 

osleplým očím obzor tohoto bytostného.“
138

 Heidegger viděl dvojí ohroţení univerzity. Za 

prvé je to ohroţení plynoucí z „politizace vědy“, „jejíţ idea se zakládá na falsifikaci 

bytostného určení pravdy.“
139

 Tuto „politickou vědu“ zastával nacionální socialismus, 

Heidegger ji však odmítal. A za druhé jde o problém „odbornosti“, důrazu a omezení se právě 

na tuto „odbornost“. Na univerzitě se pak kaţdodenně provádí redukce bytostného určení 

vědy a univerzity na odborné školy, přičemţ kaţdá z nich se zaměřuje na pokrok v rámci své 

„odbornosti“ a na přípravu k povolání.  
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Heidegger viděl nebezpečí v roztříštěnosti a nezakotvenosti oněch specializací a 

oborů, přičemţ omezení se pouze na odbornost v sobě dle Heideggera obsahuje i „odmítání 

kaţdého uvaţování o bytostných základech jako něco abstraktně filosofického.“
140

 Nebo na 

druhé straně pokud jsou tyto bytostné základy připuštěny, fungují pouze jako ozdoba bez 

jakékoli snahy o to je realizovat jakoţto zamyšlení. Později Heidegger řekne, ţe uţ dávno ví, 

„ţe z univerzity se stalo gymnázium, obyčejná škola. Nedává příleţitost vstoupit do učení 

v myšlení, nýbrţ poskytuje jen nahromaděné vědomosti. Stará univerzity je mrtva a byla to 

asi nutná smrt.“
141

 

Bytostné zamyšlení totiţ nelze nahradit resp. ani naučit skrze výchovně-vzdělávací 

metody, technickými pomůckami či novými disciplínami, vědami o výchově a vzdělání. 

Nelze ho nahlédnout a uchopit skrze metodiku a prostředky jednotlivých disciplín – 

matematiky, fyziky, historie. Dle Heideggera totiţ „věda nemyslí“. Její postupy a její 

prostředky jí totiţ myslet nedovolují. [...] Věda se můţe zaloţit a postupovat v oborech svých 

výzkum jen proto, ţe nemyslí.“
142

 Věda totiţ nemůţe skrze své prostředky a předpoklady 

oboru dospět k bytostnému určení.
143

 Abychom však mysleli filosoficky o bytostných 

předpokladech, není nutné studovat filosofii na univerzitě. Protoţe ani to nezaručuje bytostné 

zamyšlení a vědění. Heidegger tvrdí, ţe „to čemu se dnes říká filosofie, je zpravidla jen kopie 

technických ideologií, s pouţitím metod vypůjčených z fyziky a biologie. Není to uţ 

autentické filosofické tázání.“
144

 Závěrem je ještě vhodné dodat, ţe případ Rektorátu 1933/34 

přijde Heideggerovi bezvýznamný. Avšak dle něj svědčí o „metafyzické situaci bytostného 

určení vědy, kterou jiţ, coby novátorství, nelze zadrţet v její bytostné proměně v čistou 

techniku.“
145

 

 

2.4 Otázka techniky (Machenschaft, Gestell) 

V Heideggerově myšlení můţeme vidět dvě koncepce bytnosti techniky. Trawny tvrdí, ţe 

„totalizace techniky, kterou nejdříve charakterizuje jako Machenschaft, pak Gestell, mu 

ukázala, ţe technika nemůţe být pouhou lidskou schopností. Člověk není vládcem techniky, 

nýbrţ je jí ovládaný.“
146

 Nejdříve se tedy stručně podíváme na to, co se míní pojmem 
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Machenschaft a posléze přejdeme k pojmu Gestell, který probereme zevrubněji, jelikoţ bude 

důleţitý pro závěr práce. 

 Heidegger v interview pro televizi ZDF v roce 1969 povaţuje za nebezpečnější 

biofyziku („tvořící“ člověka), neţ atomovou bombu. Tím se ukazuje jeho pozoruhodná 

prozíravost ohledně trendu, který probíhá v přírodních vědách. Trawny poukazuje na moţný 

zdroj, který měl dát tvar celému Heideggerovu myšlení týkající se techniky. Tím je citát 

Sboru ze Sofoklovy Antigony, který cituje ve své přednášce z letního semestru 1935. Lze ho 

přeloţit jako „mnoho je tajemného, ale není nic tajemnějšího nad člověka.“
147

 Nicméně pod 

tímto tajemným se skrývá i moc, dovednost. Člověk je nadán dovedností (τέχνη), díky které 

můţe cosi vytvářet. Proto lze člověka určit jako „vynalézavého“, „zručného“ (μεχανικως) atd. 

Odtud podle Trawnyho hovoří Heidegger o Machenschaft. Tento pojem bude v dalších letech 

„pouţívat k označení bytnosti techniky.“
148

 

 Další inspirací v jeho pojetí techniky je Aristotelés. Ona ηέχνη je v Etice Nikomachově 

ctností dianoetickou, tj. náleţející rozumu. Má být ve spojení s pravým rozumem (λόγος) a s 

tvořícím chováním, „věděním“ o tom, jak je něco vytvořeno. U Aristotela jde o určení pojmu 

dianoetické ctnosti v činnosti umělce. Umělec totiţ v řeckém chápání má „znalosti“, na 

základě kterých můţe teprve vyrábět věci.
149

 Avšak takovéto vědění v moderní, resp. 

postmoderní jiţ v této podobě neexistuje. Trawny totiţ poukazuje na to, ţe „člověk masové 

společnosti ţije technicky, aniţ by sám vyrobil všechna technická zařízení.“
150

 Techniku 

máme k dispozici, ale jakmile se např. počítač či televize rozbije, povětšinou jsme bezmocní a 

jsme tudíţ odkázáni na další lidi, kteří by to „teoreticky“ opravit mohli. Proto nemůţeme říci, 

ţe by moderní technický způsob pobývání člověka byl věděním. Tudíţ nevládneme technice, 

nýbrţ ona ovládá nás.
151

 

                                                                                                                                                         
mehr der Beherrscher der Technik, sondern der von ihr Beherrschte.“ (TRAWNY, Martin Heidegger. 

Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2003, s. 149.) 
147

 V Heideggerově originálu to zní takto: „Vielfältig das Unheimliche, nichts doch über den Menschen hinaus 

Unheimlicheres ragend sich regt.“ (HEIDEGGER, Einführung in die Metaphysik, in: Gesamtausgabe, sv. 40. 

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1983, s. 155.); Moţná pro lepší pochopení, oč Heideggerovi v otázce 

techniky coby Machenschaft jde, bude trefnější český překlad stejného místa jako: „Přemnoho jest mocného, 

však mocnější všeho jest člověk.“ Viz Olympos. Www.olympos.cz [online]. [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: 

http://olympos.cz/Antika/Antigona_Kral.pdf  
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 Trawny říká: „Dieser Begriff [...] wird in den weiteren Jahren zur Kennzeichnung des Wesens der Technik 

verwendent.“ (TRAWNY, Martin Heidegger, s. 151.) 
149

 Detailněji viz ARISTOTELÉS. Etika Nikomachova. Praha: Jan Laichter, 1937, s. 130-131. 
150

 Trawny uvádí: „Der Mensch der Massengesellschaft lebt technisch, ohne das er jeweils selber alle 

technischen Geräte hergestellt hat und, was entscheidender ist, ohne das er sie herstellen könnte.“ (TRAWNY, 

Martin Heidegger, s. 153.) 
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 TRAWNY, Martin Heidegger, s. 153; Novák píše: „Technika zachvacuje lidství jako nějaká choroba, 

vyřazuje lidství z jeho patřičné role a vnucuje mu zasazenost do neadekvátní role a významu a podoby.“ 
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(NOVÁK, A. Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger. Praha: Togga, 2008, s. 74.) 
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 Toto pojetí Heidegger rozvíjí v pojmu Machenschaft,
152

 v němţ jde dle Borgmanna o 

„nesporné přesvědčení o tom, ţe vše, co zde je pro lidskou disponující zhotovitelnost 

(machination).“
153

 Ona „disponující zhotovitelnost“
 154

 je bytostní techniky v Heideggerově 

raném pojetí. 

 Aby byly věci takto přístupné (aby se ukazovaly jako to, co je k „dělání“, „vyrábění“ 

atd.), musí se jiţ nějak ve svém bytí tak či onak ukazovat. Novák tvrdí, ţe pro Heideggerovo 

pojetí techniky platí, ţe „to je – byť sebou samou si nejistá, ale přesto - "vědomá zasazenost" 

(die Inständlichkeit), která je pro něho významovým dějištěm zasaţenosti lidství člověka 

dotekem pravdy (neskrytosti) bytí. Bytností techniky se odehrává bezprostřední dotek pravdy 

(neskrytosti) bytí významově odemykající celek jsoucího v jeho celkovosti.“
155

 Člověk tedy 

nemůţe ani před technikou utéci, ani jí vládnout. Spíše je čím dál tím více v situaci, ţe jí 

propadá. Propadá tedy „jediné“ moţnosti nahlíţení na jsoucna (bytí jsoucna), tzn. manipulaci 

s předměty, i přesto, ţe si stále myslí a i věří v to, ţe sám je pánem situace.
156

 

 V pojmu Machenschaft se ukazuje jednak moc samotná, ale zároveň i pře-sila, převaha 

jsoucna nad bytím.
157

 Jisté náznaky pozdvihnutí bytí do bytnosti Machenschaftu je moţné dle 

Heideggera spatřit jiţ u Řeků. Právě tato převaha jsoucího nad bytím v dějinách bytí se 

ukazuje na tom, ţe se bytí dává jakoţto jsoucnost jsoucího, tedy jako κοινόν či ιδέα.
158

 

Novověk je však období, ve kterém jiţ Machenschaft plnohodnotně vládne. Heidegger 

ukazuje, ţe člověk v novověku „vše (a také bytí) přepočítává podle moci a bez-moci, uţitku a 

nevýhody, prospěchu (potřebnosti) a nepotřebnosti, takţe nemůţe zaslechnout Bytí a myslet 

jeho pravdu, jelikoţ je otevřen pouze přepočítávání.“
159

 A právě přepočítávání (Rechnung) je 

důsledkem nadvlády oné „disponující zhotovitelnosti“ (Machenschaft), která je bytností 
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 Heidegger však tvrdí, ţe Machenschaft se z hlediska dějin bytí pojí aţ s novověkem. Ale uţ na začátku dějin 

bytí (u Řeků) má bytí charakter „moci“. Bytím je zde myšleno to, co se dává a jeví jako θύζις. Viz 

HEIDEGGER, M. Besinnung, in: Gesamtausgabe, sv. 66. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1997, s. 

187-195. Avšak Kruţíková poukazuje, ţe Heidegger jiţ ve spise Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) píše o 

zbavení moci θύζις. Nelze však tento „mocenský“ charakter bytí oslabit úplně, ale můţe ho do určité míry pouze 

oslabit. Moc je pak odvozena od činění. (KRUŢÍKOVÁ, J. Heideggerovo pojetí vědy, s. 123-124.) K určitému 

zpřesnění moci bytí dochází v Heideggerově spise Besinnung. Nebo viz KRUŢÍKOVÁ, J. Heideggerovo pojetí 

vědy, s. 124. 
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 Borgmann přímo říká: „It is the unquestionable conviction that everything there is exists for human 

machination.“ (BORGMANN, A. Technology, in: DREYFUSS, WRATHALL. A Companion to Heidegger. 

Oxford, Malden, Victoria: Blackwell Publishing, 2005, s. 424.) 
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 NOVÁK, A. Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, s. 73. 
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 Ibidem, s. 74. 
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 TRAWNY, Martin Heidegger, s. 153-154. 
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 HEIDEGGER, M. Besinnung, s. 188. 
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 Srov. HEIDEGGER, M. Besinnung, s. 194. 
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 Heidegger ukazuje, ţe „alles (und auch das Sein) nach Macht und Ohnmacht, Nutzen und Nachteil, Erfolg 

und Unbrauchbarkeit verrechnet, vermag er Kein Wort vom Seyn zu hören und seine Wahrheit zu denken, ohne 

nicht seine Rechnung aufzumachen.“ (HEIDEGGER, M. Besinnung, s. 192.) 
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techniky. V pozdější Heideggerově koncepci bytnosti techniky se mluví o Machenschaft 

jakoţto o Gestell. Proto si nyní takříkajíc prohloubíme to, co bylo načrtnuto. 

 V „přechodu“ od Machenschaft ke Gestell se ukazují určité pojmové posuny 

sémantického pole. Významným posunem je přechod od „Machens“ (zhotovování, konání) ke 

„Stellen“ (stanovování). Trawny říká, ţe „bytnost techniky se nyní objasňuje jako Ge-stell. 

Tímto neologismem Heidegger myslí různorodé významové momenty, které by měly přesně 

odpovídat technice.“
160

  

 Heidegger při tázání se po bytnosti techniky však poukazuje na to ţe „bytnost techniky 

není nic technického.“
161

 Svou koncepci vymezuje vůči dvěma pojetím techniky. V prvním z 

nich jde o chápání techniky, coby prostředku k účelům (instrumentální pojetí). Za druhé tzv. 

antropologickému pojetí, které povaţuje techniku za lidské konání. Oba koncepce patří dle 

Heideggera k sobě, ale nepostihují bytnost techniky (moderní techniky). Je nutné si navíc 

uvědomit, ţe technika není pouhý prostředek k určitým účelům, ale i způsob odkrývání. 

Heidegger k tomu podotýká, ţe pokud si toho budeme vědomi, „pak se nám pro bytnost 

techniky otevře docela jiná oblast. Je to oblast odkrývání, tzn. pravdy (Wahr-heit).“
162

 

 Moderní technika má svůj původ v řecké τέχνη,
163

 ale zásadně se od ní liší. Řecká  

τέχνη je jedním ze způsobů ἀληζεὑειν. Odkrývá to, co si samo výskyt neposkytuje (např. ten, 

kdo vyrábí dům či loď odkrývá to, čemu má být poskytnut výskyt (domu, lodi)). Rozhodující 

na τέχνη není práce či manipulování, nýbrţ odkrývání. Oproti tomu je odkrývání moderní 

technikou Heideggerem určeno jako vymáhání (Herausfordern).
164

  

Heideggerova filosofie technologie je dle Borgmanna členěna do pěti klíčových 

termínů. Jde o vymáhání, stanovení, zjednávání, pouţitelný stav zásob a das Gestell. 

Borgmann celou filosofie technologie vysvětluje takto: „Moderní technologie vymáhá 

(herausfordern) přírodu, aby poskytla své bohatství člověku.  Vymáhání poţaduje od přírody, 

aby vydávala a dodávala energii, aby mohla být těţena a hromaděna do zásoby k dalšímu 

pouţití. Dále, technika stanovuje (stellen) a zjednává (bestellen) přírodní výnosy tak, ţe jsou 
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 Trawny tvrdí: „Das Wesen der Technik wird nun als Ge-Stell erläutert. Mit diesem Neologismus glaubt 

Heidegger, den verschieden Bedeutungsmomenten der Technik genauer entsprechen zu können.“ (TRAWNY, 

Martin Heidegger, s. 153) 
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 HEIDEGGER, M. Otázka techniky, in: Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, 2004, s. 7. 
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 Ibidem, s. 7. 
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 O ηέχνη mluví Heidegger takto: „Pokud jde o význam tohoto slova, musíme dbát dvojího. Jednak ηέχνη není 

pouze jméno pro rukodělnou činnost a dovednost, nýbrţ také pro vysoké umění a pro krásná umění. Τέχνη patří 

k poskytování výskytu, k ποίζις; ηέχνη je něco poetického. To druhé, co je třeba ohledně slova ηέχνη uváţit, je 

ještě závaţnější. Slovo ηέχνη souvisí od raných dob aţ do Platóna se slovem ἐπιζηήμη. Obě slova jsou jmény pro 

poznání v nejširším smyslu. Znamenají v něčem se vyznat, něčemu rozumět.“ (HEIDEGGER, M. Otázka 

techniky, s. 13.) 
164

 Ibidem, s. 14. 
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lidem dostupné a k dispozici. Cokoli je takto stanoveno a zjednáno stává se použitelným 

stavem zásob (der Bestand).“
165

 Bytnost techniky (das Gestell) je pak celkovým způsobem 

zacházení a odkrývání přírody. Heideggerem řečeno: „Gestell znamená to, co shromaţďuje 

všechna ta stellen, která člověka staví do pozoru a poţadují na něm, aby skutečně odkrýval na 

způsob zjednatelného stavu zásob připraveného k pouţití. Gestell je způsob odkrývání, který 

vládne v bytnosti moderní techniky, přičemţ sám není nic technického.“
166

 

 Pro lepší pochopení celé této sloţité problematiky je vhodný příklad vodní elektrárny 

na Rýnu, který Heidegger předkládá. Elektrárna je postavena do toku Rýna, čímţ si řeku Rýn 

stanovuje jakoţto vodní tlak. Ten pohání turbíny, které pohání stroj na výrobu proudu. Pro 

proud je jiţ zjednána síť zemské centrály a rozvodná síť, která zajišťuje jeho dodávání. V této 

celkové souvislosti zjednávání elektrického proudu se ukazuje Rýn jakoţto něco zjednaného. 

Můţe se zde však vynořit námitka, ţe Rýn je stále tokem v krajině. Avšak pouze jako objekt 

prohlídky, který je objednatelný cestovní společností, kterou si zjednal průmysl turistiky. 

 Heidegger dále ukazuje souvislost mezi vědou a bytností techniky. Novověká 

fyzikální teorie přírody podle něj připravila cestu bytnosti moderní techniky. Vyzývavě 

vymáhající shromaţďování všeho do zjednávajícího odkrývání totiţ dle Heideggera panuje jiţ 

ve fyzice. Ale ještě není výslovně zjevné a není zjevné ještě ani tam, kde byly objeveny 

motory či kde se rozběhla atomová technika. Vláda Gestellu se z bytnosti techniky rozšiřuje 

na moderní vědu. O panování Gestellu svědčí jistá rezignace na názornost vědy. Gestell 

poţaduje, aby i příroda byla objednatelná jako pouţitelný stav zásob. Moderní fyzika si totiţ 

nepředstavuje přírodní jsoucna jako předměty, nýbrţ pojímá přírodu jako pouţitelný stav. 

Příroda je zjednána jako systém informací. S touto proměnou ve vědě se pojí i proměna v 

pojetí kauzality. Heidegger říká, ţe „kauzalita se scvrkává do poţadovaného ohlašování se 

pouţitelných stavů, které mají být současně či postupně zajišťovány.“
167

 Moderní technika 

není aplikací přírodovědy. I přesto, ţe historicky správné tvrzení je to, ţe moderní technika 

vychází z přírodovědy, se Heidegger domnívá, ţe „moderní technika, je z hlediska bytnosti, 

[...] dějinně časnější.“
168

 Odsud vyvozuje to, ţe jelikoţ bytnost moderní techniky spočívá 

v Gestellu, musí tato technika vyuţívat exaktní přírodovědu.  
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 Borgmann uvádí: „Modern technology challenges (herausfordern) nature to yield its treasures to humans. 

Next, technology positions (stellen) and orders (bestellen) the yields of nature so that they are avaliable and 

disposable to humans. Whatever is so positioned and ordered becomes a resource (der Bestand).“ 

(BORGMANN, A. Technology, s. 428-429) 
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 Co se na začátku novověku pouze drţelo ve skrytu (bytnost moderní techniky), přišlo 

ve 20. století k plnému projevu. Technika se tak stala totální „mobilizací“, v níţ je vše 

zjednáno k vyměňování, k dodání jako pouţitelný stav zásob. Tato totalizace je Heideggerem 

ukázána ve velmi provokativní podobě: „Zemědělství je nyní motorizovaným vyţivovacím 

průmyslem v bytnosti stejné jako tovární výroba mrtvol v plynových komorách a 

vyhlazovacích táborech stejné jako blokáda a vyhladovění zemí, stejné jako tovární výroba 

vodíkových bomb.“
169

 Nemilostivá slova ukazují na pokročilé totalizování bytnosti techniky. 

Spotřebitelnost všeho do jisté míry implikuje i vyhlazování lidí. Jaký je pak vztah člověka a 

Gestell?  

 Heidegger si vypůjčuje verše od básníka Hölderlina: „Kde je však nebezpečí, vyrůstá 

také záchrana.“
170

 Gestell je nejkrajnějším nebezpečím. Ohroţuje totiţ vztah člověka k sobě 

samému a ke všemu, co je. Jakoţto úděl posílá člověka tam, kde se celé odkrývání odehrává 

jen jako zjednávání. Tam, kde vládne zjednávání, jsou další moţnosti odkrývání zapuzeny. 

Bytnost techniky je sama „nebezpečím“, ale zároveň je v ní, resp. z ní vyrůstá podle 

Heideggera i „záchrana“. Dvojznačnost v bytnosti techniky se ukazuje na jedné straně v tom, 

co nám Gestell nutí, tedy „abychom se ponořili do zuřivého zjednávání, které zastírá kaţdý 

náhled do události (Ereignis) odkrývání a tak od základu ohroţuje vazbu k bytnosti 

pravdy.“
171

 A za druhé se „Gestell děje (ereignet sich) v onom poskytujícím, které nechává 

člověka – dosud nezkušeného, v budoucnu však moţná zkušenějšího – prodlévat jako 

potřebného ke schraňování bytnosti pravdy (Wahrnis des Wesens der Wahrheit). Tak se 

vyjevuje vzestup záchranného.“
172

 

 Jelikoţ bytnost techniky není nic technického, musí se podle Heideggera „bytostné 

zamyšlení nad technikou a rozhodující vyrovnání se s ní udát v oblasti, jeţ je na jedné straně 

s bytností techniky příbuzná a na druhé straně je od ní přece jen zásadně odlišná.“
173

 Tou je 

oblast umění. A to jen tehdy, pokud se umělecké zamyšlení neuzavírá postavení pravdy, po 

které se táţeme. Bytnost umění se pro nás bude stávat tajuplnější, čím více se budeme 

zamýšlet a tázat se po bytnosti techniky. Heidegger později k oné záchraně uvádí: „Uţ jen 

nějaký bůh nás můţe zachránit. Vidím jedinou moţnost záchrany, totiţ v myšlení a básnění se 
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 Heidegger přímo tvrdí: „Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie, im Wesen das Selbe wie die 
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připravovat na to, ţe se objeví bůh, nebo na to, ţe bůh nebude našemu zániku přítomen.“
174

 

Jaký je ale vlastní charakter onoho myšlení, v němţ je moţné do jisté míry vidět záchranu? 

 

2.5 Zamýšlející myšlení a kalkulující myšlení 

Myslet zamýšlejícím se způsobem (besinnliches Nachdenken, Besinnung) je ve své podstatě 

mnohem obtíţnější neţ myslet kalkulujícím způsobem. Vyţaduje totiţ velkou péči, cvičení a 

trpělivost. Běţně je však povaţováno za něco, co je neuţitečné, co je pouhým přepychem ve 

světě účelovosti a „praktičnosti“. Avšak zamýšlející se myšlení se dle Michálka „týká toho co 

je nám vlastní, co je nám nejvlastnější, totiţ nás samých v našem dějinném a konečném 

spolupobývání ve světě.“
175

 Heidegger se domnívá, ţe nejpováţlivější v současné dějinné 

chvíli je to, ţe ještě nemyslíme.
176

 Zamyšlení se nad tím, co znamená myslet, resp. nad tím, ţe 

nemyslíme, od nás vyţaduje učit se myslet. Nesmíme se na této cestě nechat oklamat, odradit 

tísní promlouvající skrze otázky. Zároveň však, pokud se něčemu učíme
177

, musíme se 

zároveň něčemu odnaučit. To podle Heideggera znamená, ţe „myšlení se můţeme učit jedině 

tehdy, kdyţ se od základů odnaučíme jeho dosavadní bytnosti.“
178

 Coţ znamená, ţe se 

musíme odnaučit tomu, co jsme se doposud naučili o myšlení, resp. jaké myšlení jsme se 

naučili. 

 Michálek poukazuje na to, ţe „myslet něco znamená mít to na paměti. Na to, co je 

paměti-hodné vzpomínané, znovu myslíme.“
179

 Toto vše souvisí se slovem mysl (lat. mens) a 

souvisí s řeckým μὕθος. Heidegger chápe mýtus po vzoru Řeků jako „promlouvající slovo. 

Promlouvat pro Řeky znamená: činit něco zřejmým, nechávat něco, aby se zjevovalo, totiţ 

nechávat zjevovat záři a to co v této záři, ve své epifanii, bytuje.“
180

 Paměť pak upomíná na to 

co, bylo myšleno, je usebíráním vzpomínání.
181

 Myšlení tak chrání a upevňuje naše původní 

místo, má „na paměti“ to, kde jsme, naše po-stavení. Heidegger nechce myslet myšlení jako 

nějaké před-stavování, logické spojování či jako exaktní způsob bádání.
182

 Podle Michálka 

jde o pokus uchopení ho z toho, „k čemu jsme uvolněni stojíce mezi nebem a zemí na prahu 

jeskyně, a tak vystaveni "freie Weite" (Gegnet), "volné šíři", pro kterou je asi nejlepší český 
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ekvivalent "šírava".“
183

 Člověk, aby byl s to toto uvolnění vystát, musí mít podobu myšlení. 

Myšlení je tím, co nás uvolňuje k „šíravě“ (volné šíři), jelikoţ bytnost myšlení je právě 

v šíření, v této uvolněnosti.
184

 Tím, ţe do nás tato uvolněnost vstupuje, jsme myšlením 

uvolněni do toho, do čeho jsme vystaveni. Bytnost myšlení je uvolněnost k šíravě, bytostným 

lidským vztahem k ní.
185

 Heidegger říká, ţe „zabývat se tím, jakým směrem se věci samy od 

sebe ubírají, tedy zabývat se jejich smyslem (Sinn) – to je bytnost zamyšlení (Besinnung).“
186

 

Zamyšlení se nerovná pouhému uvědomění si něčeho, protoţe je uvolněním se a necháním se 

vést k tomu, co je hodné otázky.
187

 

 Kalkulující myšlení je oproti tomu jakýmsi „druhým typem“ myšlení. V něm jde 

v první řadě o plánování, výzkum, o účely a výsledky. Spotřebovává a potřebuje všechno 

jsoucno mít jako počitatelné. A co je spočítané spotřebovává dále k počítání. Ukazuje se, ţe 

kalkulující myšlení má stravující charakter. Tím, ţe je číslo moţné rozmnoţit donekonečna, 

stravující bytnost kalkulace se tak můţe za svými produkty skrývat, čímţ propůjčuje 

kalkulujícímu myšlení zdání produktivity. A protoţe vychází se jsoucnem, platí do jisté míry i 

za vysvětlení jeho bytí. Heidegger poukazuje na to, ţe „kalkulující myšlení se samo nutí do 

situace, v níţ je pak z důslednosti svého postupu nuceno vše ovládnout.“
188

  

Nejde tedy o myšlení, které by zůstávalo u tázání. Jelikoţ kalkuluje se jsoucnem, 

nerozdává se celé ve svém bytí pro pravdu bytí. Vědecké zkoumání nám v tomto bohuţel 

nijak nepomůţe, jelikoţ je v područí kalkulujícího myšlení. Heidegger k tomu říká, ţe „věda 

nemyslí.“
189

 Myslet ani nemůţe, aby mohla dále pevně fungovat. Věda se nepohybuje 

v dimenzi filosofie, avšak na tuto dimenzi je odkázána ať uţ si to uvědomuje či neuvědomuje. 

Příkladem je fyzika, která se pohybuje v prostoru, čase a pohybu. Nicméně to, co je prostor, 

čas, pohyb je, nemůţe věda jakoţto věda rozhodnout. Heidegger uvádí, ţe „věda tedy nemyslí, 

věda se svými metodami v tomto smyslu vůbec myslet nemůže. [...] Věta, ţe věda nemyslí, 

není ţádná výtka, nýbrţ pouze konstatování vnitřní struktury vědy.“
190

 Ukazuje se, ţe 

kalkulující myšlení převládá nad zamýšlejícím se myšlení. Tento jev se dnes čím dál, tím více 

potvrzuje.  
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3. POSTMODERNÍ SITUACE 
 

Třetí kapitola mapuje současný stav v postmoderní situaci, který se projevuje ve vědě a 

vědění a tím pádem i do univerzity. Nejprve si načrtneme to, co je vůbec myšleno pod často 

pouţívaným termínem „postmoderna“, „postmoderní situace“. Dále si ukáţeme, jakým 

způsobem je vědění znehodnoceno. Odsud poté přejdeme k popsání hrozby vycházející 

z Gestell a rozvineme problémy, které se týkají dnešní univerzity. V poslední podkapitole pak 

z předešlých analýz vyvodíme důsledky, se kterými by se mohla univerzita v budoucnu 

potýkat.  

 

3.1 Jak se to má s postmoderní situací? 

Tuto podkapitolu lze uvést Michálkovým citátem: „Fragmentárnost lidské existence ve 

fenomenologii bohatě vykázaná stojí proti tradiční myšlence člověka jako hotového jsoucna, 

které lze jednoznačně určit jakoţto mající určitou podstatu a příslušené vlastnosti.“
191

 Ani 

postmoderna se svým nárokem radikální plurality neuznává podřízení a určení všeho 

z pomyslného jednoho bodu. Nicméně jak se to má s dnes jiţ v různých kontextech omílaným 

tvrzení, ţe ţijeme v „postmoderně“, „postmoderní situaci“? Jak se to má vůbec s postmoderní 

situací? 

 Za charakteristické rysy postmoderny, postmoderního myšlení, jednání, chování atd. 

lze povaţovat v první řadě radikální pluralitu, která představuje pluralitu ve výkladech a 

základech. S tím se pojí ono známé Lyotardovo tvrzení, ţe jde o „nedůvěřivost vůči 

metanarativním příběhům.“
192

 Velké příběhy, hrdinové, velká nebezpečí, velké jednotné ideje 

či cíle zde nehrají hlavní roli. Velká vyprávění se totiţ rozplývají do rozdílných forem vědění, 

vzorců myšlení, jednání a chování. Postmoderna se vzdala toho, čím byl posedlý novověk, 

resp. moderna.
193

 Moderní vědění mělo formu jednoty, která vznikala odkázáním se 

k metapříběhům. Welsh ukazuje, ţe moderna vytvořila taková tři metavyprávění: 

„Emancipaci lidstva (v osvícenství), teleologii ducha (v idealismu) a hermetiku smyslu (v 

historismu).“
194

 Dnes se jiţ podle postmodernistů nehledá podobná jednota a ani není vidět 

snaţení se o dosaţení společného cíle, završení. Welsh se domnívá, ţe „totalita zvetšela, a 
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proto se uvolnily části.“
195

 Otázkou však do jaké míry je to pouhým přáním a do jaké míry se 

to opravdu reálně ukazuje. 

Dle postmodernistů se postmoderna představuje v nejrůznějších oborech, kterými 

prostupuje. Od politiky, ekonomie aţ k filosofii či vědě. V těchto i jiných oblastech je moţné 

vykázat shodné postmoderní fenomény.
196

 Ona radikální pluralita je rovněţ i pluralitou forem 

racionality. Například v umění či vědě šlo podle Lyotarda o otevírání specifických 

(pluralitních) moţností a zároveň i o pochopení toho, ţe v ţádné oblasti neexistuje nějaký 

obecně závazný typ jednání. Proto je potřeba odhalovat mnoţství moţných pravd, které 

nebudou vtěsnány do jednoty či stejnosměrnosti. Lyotard poukazuje na to, ţe „není moţné 

sjednocení ani totalizace řečových her
197

 v nějakém metadiskursu.“
198

 Proto není moţné vše 

natěsnat do jedné formy racionality, ale zároveň nelze dle Welsche zůstat pouze u 

heterogenity racionality. Rozvíjí proto svou (jiţ ne v běţném postmodernistickém standardu) 

koncepci „transverzálního rozumu“, který by neignoroval míru skutečné diference, ani by se 

nevzdal nároku na komunikaci. Spíše by měl umoţnit a realizovat přechody a střetávání se 

s těmito formami racionality.  

Welsh vposled shrnuje úkoly postmoderny. První z nich je ukázat a legitimovat 

rozchod s posedlostí jednotou, za druhé jde o objasňování struktury reálné plurality a 

odkrývat heterogenitu, přičemţ se má ukázat, ţe dosaţení poslední jednoty lze pouze 

represivně a totalitně a za třetí má postmoderní filosofie vysvětlovat interní problémy 

postmoderní koncepce, mezi které patří problém konfliktů mezi mnohostí a heterogenitou. Jde 

tedy o zamýšlení se nad spravedlností v pluralitě.
199
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3.2 Devalvace vědění 

Lyotard se při promýšlení postmoderny takříkajíc odráţí od zkoumání proměny vědění v tzv. 

informatizovaných společnostech. Vědění totiţ mění v postindustriální nebo v postmoderní 

době svůj statut. Není jiţ jednotou s odkazem na metapříběhy, nýbrţ jde o rozpad této 

jednoty. Vědění se zvnějšňuje a stává se do určité míry zboţím. Tuto změnu zapříčinily velké 

technologické proměny, které ovlivňují vědění ve svých dvou základních funkcích. Mezi ty 

Lyotard řadí výzkum a předávání znalostí. Jako první z nich dává příklad genetiku, která 

vděčí za teoretické paradigma
200

 kybernetice. Druhá funkce se tím, ţe „se přístroje 

normalizují, miniaturizují a široce uplatňují v obchodní síti, pozměňují uţ dnes operace 

získávání, třídění a pouţívání i zuţitkovávání znalostí.“
201

 

 Lyotard se dále domnívá, ţe rozšíření informačních aparátů bude ovlivňovat koloběh 

znalostí tak, jako ho nejdříve ovlivnila cirkulace lidí díky dopravním prostředkům či později 

díky sdělovacím prostředkům. Povaha vědění se v této proměně mění. Poznatek musí být 

převeden na informační kvanta, aby se mohl stát operativní a mohl tak přejít do nových 

kanálů. Pokud však něco nebude moţné převést, pak bude opuštěno. K tomu Lyotard říká: „S 

hegemonií informatiky se prosazuje i určitá logika, a tedy soubor předpisů týkajících se 

výpovědí přijímaných jako výpovědi, jeţ mají povahu "vědění".“
202

 Vědění se zvnějšňuje ve 

vztahu k tomu, kdo ví. Přeţitkem se stává ona neodlučitelnost vědění od výchovy ducha a 

osobnosti, jelikoţ vědění má být produkováno za účelem prodeje a je konzumováno tak, aby 

bylo zhodnoceno v další produkci. Lyotard dodává, ţe „v obou případech proto, aby bylo 

směňováno. Přestává být samo sobě vlastním účelem, ztrácí svoji "uţitnou hodnotu".“
203

 

Detailnější rozpracování proměny vědění je moţné spatřit u Liessmanna. 

 Liessmann tento stále postupující trend, který se týká vědění, potvrzuje ve své ostré 

analýze tzv. společnosti vědění. Mnohé z toho, co je propagováno termínem „společnost 

vědění“ jsou dle Liessmanna pouhé fráze. Ve „společnosti vědění“ se často mluví o vědění, 

jeho hodnotě, důleţitosti investic do výzkumu a vývoje atd., ale samo ztratilo svojí hodnotu o 

sobě. Spíše je tomu podle Liessmanna tak, ţe „ve skutečnosti se získávání, uchovávání, 

rozdělování, předávání a vyuţívání vědění provozuje podle modelu výroby libovolného 
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zboţí.“
204

 Neustále je člověk ujišťován o hodnotě vědění, avšak to pravé vědění není nijak 

speciálně ceněné, jelikoţ je ochuzeno o náročnost na poznání. Vědění je definováno externími 

kritérii, jako jsou: očekávání, aplikace, uţitkovost. Tedy celkově řečeno jako nějaký produkt. 

Pokud těmto kritériím neodpovídá, má být eliminováno. Podobně je tomu i s univerzitami. 

Vzpomeňme na Heideggerovu touhu po tom, aby se univerzita určovala sama ze svého 

základu a ne vnějšími kritérii. 

 Jiţ neběţí o tradiční vědění, které je souvislé, neúčelové a obsahově zakotvené 

v tradici. Vzdělaný člověk by pak byl díky nabytému vědění do jisté míry nezávislým a 

odolným vůči módním trendům a diktátu doby. Tento typ člověka se zdá být v dnešní době 

neuţitečný či přímo nadbytečný. Vědění a vzdělanec mají být poplatné trhu, „mají k něčemu 

být“. Přičemţ se ukazuje, ţe dalším charakteristickým poţadavkem má být „vědění na jedno 

pouţití.“ V dnešních, tzv. „tekutých časech“ se opouští od dlouhodobosti (myšlení, plánování 

atd.) ve prospěch krátkodobosti a epizodických projektů bez jasného vyústění do nějakého 

vývoje či růstu. Bauman ukazuje, ţe „rychlé a důsledné zapomínání zastaralých informací a 

opouštění zvyků můţe být pro další úspěch podstatnější neţ memorování dřívějších postupů a 

výstavba strategií na základech poloţených předchozím učením.“
205

 V tom se ukazuje ona 

spotřebitelnost, ono „na jedno pouţití“, které se nyní v čím dál, tím větší míře poţaduje a i 

bohuţel prosazuje. Opravdové vědění a vzdělání je tak řazeno spíše do „kategorie“ koníčků 

vedle fotbalu či zahrádkaření. 

 Díky Liessmannovým analýzám se nám odkrývá realita, v níţ je vzdělání a vědění 

podřazeno politickým a ekonomickým zájmům. Namísto péče o tradiční vzdělanost se 

směřuje k ekonomizaci vědění a jeho industrializaci. Liessmann podotýká, ţe „nejde o 

vzdělání, nýbrţ o takové vědění, které lze jako surovinu produkovat, obchodovat, kupovat, 

řídit a vyhazovat, jde totiţ [...] o povrchní slátaninu vědění, která postačí právě tak k tomu, 

aby byli lidé flexibilní pro pracovní proces a disponibilní pro zábavní průmysl.“
206

 Touto 

„glajchšaltizací“ se z lidí produkují bezproblémově fungující, flexibilní, efektivní, mobilní a 

týmově svázaní klony.  
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3.3 Hrozba Gestell a problémy týkající se univerzity 

Jelikoţ se nám rýsuje z dosavadních analýz velice komplexní problém plynoucí pro 

univerzitu, vyjdeme od toho, co se zdá býti tím nejpodstatnějším. Tím je podle všeho bytnost 

moderní techniky – Gestell. Nesmíme však zaměňovat bytnost techniky za nějakou techniku, 

např. nástroj či automatický stroj. Problém spočívá v tom, ţe moderní technika svým 

specifickým způsobem odkrývá např. přírodu, ale i vposled člověka způsobem vymáhajícím. 

Technika stanovuje a zjednává přírodu kvůli tomu, aby se z ní stalo něco k dispozici, jako 

pouţitelný stav zásob. Gestell je pak tím, co toto vše jakoţto rámec v sobě podrţuje a 

poţaduje (vymáhá) po člověku, aby uskutečňoval vše na způsob zjednatelného stavu zásob 

k pouţití. Gestell je způsobem odkrývání, který vládne v bytnosti moderní techniky. Samotná 

věda jiţ sama odkrývá tak, ţe zjednává a vymáhá na způsob pouţitelného stavu. Gestell tak 

vyuţívá exaktní přírodovědu.  

Lyotard se domnívá, ţe v postmoderně je věda, resp. vědotechnika hodnocena na 

základě externího kritéria. Tím je úspěch. Můţeme dodat, ţe úspěšnost je pojímána jako 

úspěšnost v aplikovatelnosti, pouţitelnosti v rámci vymáhajícího odkrývání, neţli v hledání 

pravdy. Toto kritérium je ale i vymáháno na vědcích těmi, kteří tato kritéria do jisté míry 

vytvářejí a kterým jsou vědci a vědecké týmy odpovědní. Můţeme v první řadě říci, ţe jsou 

odpovědní společnosti a vposled těm, kteří je financují a těm, kteří mají moc. Stále se 

pohybujeme v rámci Gestell. 

 Vláda Gestell se potvrzuje i v tom, co popisoval Lyotard při definování postmoderní 

doby. I přesto, ţe pro postmodernu má být charakteristická radikální pluralita, neznamená to, 

ţe i v této pluralitě nevládne Gestell coby způsob odkrývání. Spíše se můţeme právem 

domnívat, ţe v naší západní tradici, je Gestell to, co vládne a co je tím určujícím. Můţeme to 

uvést na příkladu vědění, které se zvnějšňuje a které se povaţuje za stále směnitelné, přičemţ 

má charakter čehosi krátkodobého, tzv. má být zjednáno jako zboţí, jehoţ nositelem je 

zjednaný člověk „k tomu a k tomu“.  

Jednota metapříběhu, ke které vědění odkazovalo, se rozpadla. Avšak z dosavadních 

analýz vyplývá, ţe to není kvůli technologickým proměnám, jak uvádí Lyotard, ale kvůli 

tomu, co bylo určeno jako bytnost moderní techniky. Nové stroje či nové způsoby řešení 

vědeckých otázek (biologie – kybernetika) jsou však jiţ pod vládou Gestell. Technologické 

proměny a obory jsou tudíţ jiţ určeny bytností techniky, která není ničím technickým. 

 Univerzita, která by měla být domovem a stráţcem Heideggerovy vědeckosti vědy a 

pravého vzdělání (vědění), je nyní v permanentním ohroţení diktátem jediného způsobu 
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odkrývání. Rovněţ je specifickým způsobem ohroţena tím, ţe se omezuje na pouhou 

odbornost, a vědy jsou roztříštěné a nezakotvené. Prostupuje jí devalvace vědění, která je 

patrná v celém západním světě.  A v neposlední řadě je pod politickým tlakem a tlakem praxe.  

 Uţ samotné označení univerzita (lat. universitas – ad/in unum vertere) se zdá být 

v částečném rozporu s radikální postmoderní pluralitou. Poţadavek myšlení plurality tu stojí 

„proti“ vedení k jednomu, sjednocování v jednotě. Na druhé straně by však v této pluralitě 

oborů mohla být viděna jednota v mnohosti. Jde ale vůbec podrţet pluralitu vykořeněných, 

specializovaných oborů v této jednotě? Je to dnes ještě „potřebné“ a „chtěné“? Zdá se, ţe to 

není na programu dne a nejde vůbec o tuto jednotu a uţ vůbec ne o návrat k univerzitě starých 

časů. K ní bohuţel povětšinou odkazují uţ jen myslitelé tradiční vzdělanosti či bytnosti 

univerzity. 

Spíše se ukazuje, ţe ekonomicko-politický diktát včetně poţadavků praxe z ní chtějí 

udělat svou „sluţku“. Aby k něčemu byla, aby byla diktátu poplatná. Zároveň i věda má být 

poplatná všeobecnému poţadavku „k něčemu být“ (uţitečná, aplikovatelná, zhodnotitelná, 

výnosná). A to se týká nejen vědy ve výzkumných střediscích, ale i v provozu na 

univerzitách. Univerzita je tak definována externími pravidly a ne tak, jak Heidegger 

poţadoval, tedy aby se definovala sama ze svého bytostného určení. Zde se zase ukazuje ze 

strany oněch tlaků, ţe nevyţadují po univerzitě pluralitu, nýbrţ onu jednotu. Chtějí 

jednorozměrného studenta. 

 Můţeme vidět, ţe samotné univerzitní vzdělání jiţ není „zápasem“ o vědění, které 

sleduje to, co je hodno vědění a co je duchovním posláním. Je to spíše honba za „papírem“, 

který je vyţadován praxí. Tradiční vědění není potřebné a vzdělanec se zdá býti v dnešní době 

neuţitečným, nadbytečným či přímo neţádoucím.
207

 Tradiční vzdělání totiţ není dostatečně 

efektivní, protoţe spíše brání snadnému přizpůsobení tomu, co přichází jako nové a vyţaduje 

se, aby člověk byl s to přiměřeně reagovat této nové situace. Tradiční vzdělání tu je pak tím, 

co je lepší odhodit, protoţe ţádným způsobem prý neovlivní úspěch do budoucna (nejen 

v řešení problémů). Tento pohled je pak ve velké míře diktován vysokému školství, jehoţ 

výstupním produktem je student.  

 Uţ je jen malý počet těch, kteří dostáli či mohou dostát, významu slova student 

z latinských slov studeō, studiōsus, studium. Tedy těch horlivých, snaţivých, pečlivých, 

pilných, vědychtivých a učených. Nejde o lidi, kterým by stačilo pouze vzdělání 

středoškolské a „papír“ v podobě maturitního vysvědčení, protoţe mají zájem se podílet na 
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svém vlastním rozvoji, rozvoji věd a o celkové posunutí úrovně vědění, které by mělo 

pozitivní vliv na jeho okolí a vposled na celou společnost.  

Heidegger trefně poznamenává, ţe „budoucnost patří badatelským týmům.“
208

 Díky 

tomu, ţe se vysoké školství otevřelo masám, na sebe katastrofa vzdělání a krize vědění 

nenechaly dlouho čekat. Ze strany soudobých studentů jiţ v mnohých případech nejde o ideu 

vědoucího vzdělance, nýbrţ o dosaţení trhem poţadovaného („touţebně očekávaného“) 

diplomu.
209

 Provozovatelé vysokého školství jdou rovněţ vstříc tomuto poţadavku tím, ţe se 

soustředí pouze na hladký průtok obrovského mnoţství studentů od jejich imatrikulace po 

absolutorium. A to pro poţadavky povolání, praktické upotřebitelnosti, coţ jako hrozbu 

ukázal Heidegger. 

 

3.4 Otázka perspektivy univerzity v budoucnosti 

Výše uvedené problémy vedou k otázce týkající se perspektivy univerzity v budoucnosti. 

Heidegger svou koncepci a víru v realizování ideje univerzity v období po rektorátu opustil. A 

to z uvedených důvodů (převaţující odbornost, nezakotvenost, roztříštěnost oborů, politický 

tlak, ţádná snaha o zamyšlení se nad bytostnými základy univerzity). Později ještě uvádí, ţe 

„studenti často jen sbírají tu a tam roztroušené vědomosti. Ostatně co jiného mohou dělat na 

dnešních universitách? [...] Uţ dávno vím, ţe z university se stalo gymnázium, obyčejná 

škola.“
210

 

 Při postupujícím znehodnocením vědění a tlaku na aplikovanou vědu a na obory 

obecně skrze hodnocení jejich praktičnosti a uţitečnosti, se budoucnost univerzity nejeví 

dobře. Pokud bude univerzita přistupovat na poţadavky plynoucí z tlaku praxe a tlaku 

politicko-ekonomického, bude muset uţ jen „vzdělávat“ studující poţadovaným směrem a 

stane se tak z ní pouhý průchod k diplomu. Stane se z ní pouze místo v rouchu staré dámy, 

z jejíchţ zdí bude cítit atmosféra dob zašlých, ale obsah bude vyprázdněný. 

 Ne-vzdělaní absolventi pod vládou Gestellu jiţ nebudou svědomím společnosti, ale 

pouhými jednorozměrnými lidmi sledující své partikulární zájmy v oné radikální pluralitě bez 

vědomí tradice a bez zakotvení v ní.  

Nejen perspektiva humanitních oborů bude pravděpodobně pod politicko-

ekonomickým a praktickým tlakem slábnout. Je moţné, ţe změní svojí podobu a vyprofilují 

se a uţiví se podle toho, který z daných oborů bude „k něčemu“. O určité změně podoby (ale 
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ne kvůli oněm tlakům) mluví Heidegger: „To, čemu se dnes říká filosofie, je zpravidla jen 

kopie technických ideologií, s pouţitím metod vypůjčených z fyziky a biologie. Není to uţ 

autentické filosofické tázání.“
211

  

Pokud se výše zmíněné tlaky chopí naprosté moci, mohlo by se stát, ţe některé obory 

nebudou jiţ na univerzitách vyučovány a stanou se pouhým koníčkem vedle hokeje či luštění 

sudoku. Proto opět vyvstává potřeba pozastavení se a zamyšlení tak, jak Heidegger 

proklamuje. Avšak obávám se, ţe ani částečná realizace ideje univerzity jiţ nikdy nenastane. 

Sám Heidegger podotkl, ţe nás můţe zachránit uţ jen nějaký bůh. S tím lze v jistém ohledu 

souhlasit. 
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Závěr 

Cílem této práce byla analýza Heideggerovy koncepce univerzity. Dříve, neţ bylo vůbec 

moţné se podrobněji tímto tématem zabývat, bylo nutné si předvést ve značně zredukované 

formě jeho myšlení a základní pojmy, se kterými pracuje. Zprvu jsme tedy ukázali jeho 

myšlení z doby význačného díla Bytí a čas a následně jsme se seznámili i s jeho myšlením po 

tzv. obratu. Celý úvod je součástí první kapitoly. 

 Ve druhé kapitole jsme přešli k analýze vědeckosti vědy v díle Co je metafyzika? tak, 

abychom mohli v návaznosti na tento spis uvést přímo Heideggerovo promýšlení univerzity 

z období jeho Rektorské řeči. V ní je moţné spatřit jeho víru v moţnost realizovat ideu 

univerzity, kdyţ byl ještě v pozici rektora. Avšak po necelém ročním působení na tomto postu 

se odklání od naivní víry a ukazuje, ţe je jiţ téměř nemoţné ideu univerzity realizovat. 

Jedním z problémů, proč se jeví ona snaha jako nemoţná, je proměna bytostného určení vědy, 

která se nezadrţitelným způsobem bytostně proměňuje v čistou techniku. V dalších analýzách 

jsme nastínili dvě koncepce bytnosti techniky, které se objevují v Heideggerově myšlení. 

Větší důraz byl však poloţen na jeho pozdější určení bytnosti techniky (Gestell), jelikoţ 

analýzy Gestell nám poslouţily pro další kapitoly, v nichţ byly promýšleny problémy a 

hrozby pro dnešní univerzitu. Závěrem druhé kapitoly byly vymezeny dva typy myšlení – 

kalkulující a zamýšlející se. Právě v zamýšlejícím se myšlení Heidegger spatřuje moţnost 

vyrovnání se s vládou bytnosti techniky a s jejím „význačným“ způsobem odkrývání. 

 Třetí kapitola pojednávala o postmoderní situaci. Zprvu jsme si uvedli její 

charakteristické znaky. Odsud jsme přešli k problému znehodnocení vědění, ke kterému 

v postmoderně dochází. Následně jsme se pokusili ukázat hrozbu plynoucí z onoho Gestell a 

problémy, se kterými se dnešní univerzita potýká. Na základě přechozích analýz jsme se 

v závěru třetí kapitoly zamysleli nad otázkou týkající se budoucnosti univerzity.  

 Práce si nekladla za cíl praktické vykázání určitého pedagogického okrsku bádání, 

nýbrţ ji šlo o teoretické zamyšlení se nad jednou z moţných idejí univerzit. Ze současných 

zpráv týkající se univerzity vyplývá, ţe se její smysl příliš neřeší. Spíše v diskusích vládne 

problém konkurence univerzit, citovanost článků, nedostatek financí a politické tlaky. 

Heidegger z naivní víry ohledně realizace své ideje univerzity brzy vystřízlivěl a ukázal stav, 

v němţ se univerzita v jeho době nacházela. Přičemţ předznamenal a „bez obalu“ odhalil 

mnohé problémy, s nimiţ se potýkáme dnes. Zamyšlení se, které tolik chybí, představuje v 

dnešní neutěšené situaci ono zřídlo, z něhoţ je potřeba vyjít. Tato práce by k tomuto „účelu“ 

mohla poslouţit. 
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