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Abstrakt 

 

Tématem této práce je pojetí praktického výkonu epoché ve fenomenologii, kde epoché 

provádí filozof při své osamělé meditaci, a v projektu  neurofenomenologie, kde epoché 

probíhá v rámci situace interview. Cílem této práce je na základě zamyšlení nad obecným 

praktickým rámcem  epoché položit otázku po povaze epoché ve fenomenologii a po 

možnosti jejího využití v neurofenomenologii. Tyto otázky se pokusíme zodpovědět 

rozpracováním postupného výkonu epoché, abychom tak spatřili jeho přirozenou afinitu 

s běžným postojem a s jinak naivně vyhlížející epoché neurofenomenologickou. Následně 

se pokusíme ukázat, že husserlova pozdní koncepce transcendentálního idealismu se dá 

uchopit jako koncepce působení praxe epoché na zkušenost toho, kdo ji provádí. Nakonec 

se pokusíme ukázat, že neurofenomenologická zkoumání a zkoumání neurofenomenologie 

poskytují fenomenologii možnost zamyslet se hlouběji nad svými metodami. Ukážeme, že 

koncepce podmíněnosti situace praktického výkonu epoché může sloužit jako koncepce 

reliéfu závisloti sebe-výkladu transcendentální subjektivity na ne-transcendentálním, na 

světském bytí. Naším  zájmem bude fenomenologická a neurofenomenologická metoda, 

nikoliv jejich obsah či oprávněnost nároku neurofenomenologie na objektivně platné 

vědecké poznání. 

 

 

Klíčová slova: fenomenologie, neurofenomenologie, front-loaded phenomenology, epoché, 

interview, praxe, transcendentální idealismus, vědomí, reflexe, akt 
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Abstract 

 

The theme of this work is conception of practical usage of epoché in phenomenology, 

where epoché is carried out by philosopher in his lone meditation, and  in the project of 

neurophenomenology, where epoché is to be found in the situation of interview. The aim 

of this work is, on the base of reflexion of the general practical framework of epoché, to 

put a question of the nature of epoché in phenomenology and of possibilities of its usage in 

neurophenomenology. These question will be anwered during the elaboration of 

progressive carrying out of epoché of experience of the one, who carries it out. We will see 

its natural affinity with the common attitude and with neurophenomenological epoché, 

which otherwise may seem naiv. Then, we will try to show, that Husserl´s late theory of 

transcendental idealismus may be grasped as a conception of the influence, which the 

epoché exerts upon the experience of the one, who carries it out. At the end, we will try to 

show, that neurophenomenological research and research of neurophenomenology give 

phenomenology an oportunity to think deeper about its own methods. We will show, that 

the conception of dependence of the situation of the practical carrying out of epoché can 

serve as a conception of relief of dependence of transcendental subjectivity in its 

explication of itself on non-transcendental, on the worldly being. Our interest will be in 

phenomenological and neurophenomenological methods, not in their content nor in 

legitimacy of their demands on objectively valid scientific knowledge. 

 

 

Key words: phenomenology, neurophenomenology, front-loaded fenomenology, epoché, 

interview, practice, transcendental idealismus, consciousness, reflexion, act 
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Úvod 

 

„Es bedarf ja sehr schwierigen Prozeduren, um den absoluten Boden zu gewinnen und ihn 

als absoluten zu verstehen. Schon die naive reine Innewendung ist schwer konsequent 

innezuhalten, und soweit sie gelingt, ist sie doch bedroht durch Missverstand.“
1
 

 

 Tématem této práce je praktické pojetí epoché a její situace u raného a u pozdějšího 

Husserla a v projektu neurofenomenologie. Cílem této práce je provést obecné srovnání 

rámců metody epoché ve fenomenologii a v neurofenomenologii a tak ustanovit obecný 

směr dalších zkoumání (1. kapitola) v nichž se pokusíme zodpovědět na otázku, jaká je 

epoché z praktického hlediska a jaká je její situace, přičemž se budeme zaměřovat na to, 

jak je již od počátku fenomenologická metoda zároveň reálným praktickým konáním ve 

světě (2. až 4. kapitola). Poté se pokusíme ukázat, jakým způsobem Husserl pojímá epoché 

v textech z roku 1926 a z hlediska této koncepce nahlédnout praktický výkon epoché (5. 

kapitola). Nakonec se na základě naší pozdně-husserlovské interpretace praktického 

výkonu epoché pokusíme ukázat, jaký zisk může mít fenomenologie sama ze 

neurofenomenologických zkoumání a ze zkoumání neurofenomenologie a naznačíme 

možný průběh dalších zkoumání (6. kapitola). 

Uvidíme, že fenomenologie nemusí uznávat druhého naivně kladoucí koncepci 

propojení fenomenologie a neurověd, a že ji přesto může využít, totiž jako výzvu 

pobízející k hlubšímu prozkoumání vlastních kořenů. Epoché nakonec nahlédneme jakožto 

praktický výkon, jež může čerpat inspiraci jak z fenomenologie, tak z neurofenomenologie 

a s ní spřízněných oborů, a který získává svoji nejvyšší fenomenologickou artikulaci 

v husserlově koncepci transcendentálního idealismu. 

 Nemůžeme však skrýt, že hlavní motivace této práce spočívá v touze pochopit, co 

je to epoché a jak je možné ji provozovat. Ačkoliv je schopnost reflexe obecně 

distribuovaná, je správné provedení epoché velmi obtížné a zprvu má velmi nejasné 

kontury. Výše uvedený citát z husserlova textu z roku 1926 má za cíl uvést tuto práci jako 

pokus o artikulaci odborné praxe tak složité, že i její běžné obdoby se mnohdy utrhávají ze 

řetězů. Musíme tedy postupovat obezřetně a zároveň se upamatovávat na jistý „umělý“ rys 

                                                      
1
 Hua 34, s.23. Zvýraznění kurzívou R.J. 
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této naší snahy. Chceme vypracovat praktickou koncepci epoché zčásti jako svého druhu 

návod, resp. budeme hovořit o využití epoché jakožto metody systematické práce. Oproti 

tomuto „systémovému“ pojetí epoché však musíme položit povahu, již má epoché 

v Husserlových textech. Zde mnohdy nejde o systematická zkoumání zajištěnou metodou, 

nýbrž o vizionářský pochod kupředu do neznáma. 

 Zároveň je třeba hned zkraje říci, že naším cílem nebude obhajovat oprávněnost 

neurofenomenologie ani funkčnost jejích pokročilejších metod. Zaměříme se výhradně na 

epoché, jež zde získává obecnou formu v rámci situace interview a budeme se zabývat 

metodou, nikoliv obsahem. Přesto, abychom uvedli čtenáře do tématu, uvedeme i stručný 

úvod do neurofenomenologie jako takové (1. kapitola, 2. část). 

Kapitola 1. – Obecný rámec fenomenologické a neurofenomenologické 

epoché 

V této kapitole bude naším cílem provést dvojí úvod: do nejširšího filosofického 

rámce epoché u Husserla v Erste Philosophie a do neurofenomenologie a způsobu, jímž je 

epoché pojímána v ní. Tento druhý úvod bude o něco obšírnější, neboť bude třeba ukázat, 

co neurofenomenologie vůbec je, což není snadné, vzhledem k tomu, že literatura na toto 

téma je dosti roztříštěná. V návaznosti na tyto dva úvody provedeme ve třetí části nastolení 

otázky po možnosti propojení epoché fenomenologie a neurofenomenologie. 

Část 1. – Obecný filozofický rámec fenomenologické epoché 

 V této části budeme vycházet z prvních paragrafů Husserlovy přednášky Erste 

Philosophie: Zweiter Teil – Theorie der phänomenologischen Reduktion, kde je jasně 

položeno právě to, co potřebujeme, totiž koncepce umisťující epoché poprvé do horizontů 

praktické činnosti. 

 Ve 28. paragrafu (a jeho přílohách), jež je prvním textem zmíněné přednášky, 

provádí Husserl následující úvahu: Žijíce v běžném životě, máme mnoho různých zájmů. 

Jedním z nich může být zájem o poznání. Pokud se tomuto zájmu chceme dát i 

profesionálně, můžeme se stát vědci. Jakožto vědci zjišťujeme, že nestačí poznání, kdy sice 

o něčem, třeba i fundovaně, hovoříme, aniž bychom měli naši vlastní zkušenost, aniž 

bychom to, co jsme se naučili a vyčetli, skutečně dokázali. Jako vědci musíme provádět 

dokazování našich tezí a teprve na tomto základě mohou být uznány za vědecké. Vědecké 

poznání navíc musí být možno podrobit (zpětné) kritice, pokud se ukáže, že v jeho 
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ospravedlnění se nalézá nedostatek, resp. i pokud to jen tušíme. Je zde touha /Streben/ po 

kritickém ospravedlnění /Rechtfertigung/. 

 Vědec může své poznatky provádět čistě v říši vědy a nic mu v tom ani nebrání. 

Avšak pokud bychom následovali ideál ospravedlnění veškerého poznání, brzy bychom 

zjistili, že věda je více ve službách užitečnosti než touhy po poznání. Tímto krokem 

můžeme začít uvažovat o tom, zda existuje možnost poznávat skutečně bezprostředně. 

V tomto velmi složitém uvažování nejsme sami. Na pomoc nám přichází dějiny filozofie, 

přístupné v knihách a přednáškách profesorů univerzit. Studiem filozofie dospíváme, dle 

Husserla, k následujícímu náhledu: V reakci na rozum ohýbající sofistiku,vytvořil Platón, a 

v reakci na něj Aristoteles, ideál vědy, v níž by bylo možno dokonale čisté a absolutní 

poznání, ospravedlnitelné na apriorním základě čisté teorie poznání, vědění a bytí. Ideál 

vědy se tak stal ideálem poznání „všehomíra“ /Weltall/. Věda, jež by se tímto zabývala, by 

pak byla zvláštní vědou, nejvýznamnější vědou ze všech, totiž právě „první filozofií“.
2
 

S postupem času, s rozvojem poznání a konečně i s boomem věd však, dle Husserla, došlo 

k tomu, že se vědy právě daly do služeb užitečnosti, že došlo k jejich rozkouskování na 

jednotlivé obory, z nichž každá uspokojuje pouze konečné cíle zajištění se ve světě, což 

není samo o sobě chybou, kdyby tím nedošlo k rozkouskování reality a ztráty oné řecké 

ideje společného základu veškerého poznání.
3
 

 Dějiny filozofie nám však, dle Husserla, mohou nabídnout východisko z této patové 

situace. Jeho kořeny nalézá Husserl u Descarta, jež ukázal, že aby se filozofie stala 

absolutní, tzn., aby byla skutečně poznáním „všeho“, musí začít zkoumat lidskou 

subjektivitu. „Myslím, tedy jsem“, se stává prvním východiskem, totiž ono „Já jsem“ a je 

načrtnuta úloha ukázat, jak se od tohoto „Já jsem“ dostáváme k „Já jsem ve světě“. Tuto 

úlohu se, dodáváme my, snažilo naplnit mnoho filozofů a filozofických směrů, jimž se zde 

nechceme zabývat. Naším cílem není spatřit historické kořeny epoché, nýbrž osvětlit 

obecnou praktickou situaci. Její základní podobu chápe Husserl následovně: abychom 

dosáhli absolutně platného poznání, musíme zkoumat subjektivitu člověka. Abychom to 

mohli udělat, tzn. abychom mohli realizovat vědu, jež slouží jen a pouze čistému poznání, 

musíme se distancovat o všech ostatních zájmů, jež by naše zkoumání zkreslovaly a 

rozdrobovaly poukazem k užitečnosti, což znamená, že musíme provést svobodně 

                                                      
2
 O filozofickém základě této koncepce hovoří Husserl sdostatek v prvním dílu Erste Philosophie. O 

fenomenologii jakožto první filozofii i: Ideen I., §63. 
3
Erste philosophie, §22. O Rechtfertigung: Beilage I., o touze po ospravedlnění: Beilage II., o dějinách 

filozofie: Beilage III. 
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rozhodnutí pro úplnou zodpovědnost za vlastní poznání na základě absolutního náhledu 

(subjektivity).
4
 

 Husserl chápe věc tak, že toto absolutní rozhodnutí pro život zasvěcený poznávání 

je právě vztažením se k Ideji absolutního poznání. To neznamená, že bychom se nějakým 

magickým trikem ocitli hned po vztažení se k Ideji rovnou u dokonalého poznání. Naopak, 

Idea je zde pochopena jako regulativní Idea, jako Idea nikdy plně nerealizovatelného a do 

nekonečna se rozbíhajícího poznání. Je to Idea nekonečného systému poznání. Proč se k ní 

ale vůbec chceme vztahovat. Proč vůbec chceme poznávat? Dle Husserla nejde o činnost 

čistě intelektivní, jakoby neměla žádný jiný zdroj než čisté rozumové rozhodnutí, nýbrž 

musí být něčím, dalo by se říci „afektivně“ poháněna. Pohonem k tomu, zajišťovat se ve 

světě laickým poznáváním a vědou je pak v nejvyšší obecnosti vlastně totéž, co nás podle 

Husserla pohání k tomu, abychom se vposled vztáhli právě k extrémní pozici zájmu na 

poznávání, k jeho čisté Ideji. Jde o fundamentální nespokojenost nás, lidí, jakožto 

konečných, ve světě, jež je nekonečný a tak se vždy vymyká naší moci. Pociťujeme tuto 

základní nespokojenost a v přelomu mezi vědou a filozofií poznáváme, že poznání „všeho“ 

není možné jinak než jako poznání subjektivity, skrze niž máme přístup ke všemu, co kdy 

můžeme vůbec zakoušet a o čem můžeme vědět. K Ideji se vztahujeme, abychom nalezli 

smysl bytí konečného v nekonečném. Vztáhnout se k Ideji znamená otevřít se jí, 

anticipovat ji, ale nejen to, je třeba ji milovat (další „afektivní“ termín), což znamená: dát 

se jí naprosto cele a tak si uzavřít jiné životní (resp. profesní) zájmy. „Milujeme“, protože 

pociťujeme základní disharmonii naší konečnosti a nekonečnosti světa.
5
 

 Máme tedy dvojí: pokud se vztáhneme k čistému zájmu na poznání (k Ideji), otevře 

se nám subjektivita jako možné pole nekonečných průběhů zkoumání. A to vše konáme, 

neboť pociťujeme tíhu naší konečnosti, zaklesnuté v nehostinném nekonečnu světa. 

Husserl však nyní připomíná: jsme vskutku konečné bytosti. Jaký smysl pak může mít naše 

úsilí vstříc Ideji, pokud ona předznačuje nekonečno zkoumání? Kvůli naší konečnosti Ideje 

nikdy reálně nedosáhneme. Má pak naše snažení vůbec smysl? Dle Husserla ano, a na 

základě této teze formuluje praktický princip našeho vztahování se k nekonečnu: Musíme 

konat, jako bychom /als ob/ měli žít věčně, což neznamená, že bychom si měli sugerovat 

tuto očividnou nepravdu. Namísto toho bychom měli pracovat na nekonečných 

zkoumáních tak dlouho, dokud bychom nenarazili na mez naší konečnosti. Naše zkoumání 

                                                      
4
Erste philosophie, §28 a Beilage III. 

5
Tamtéž, §29 a Beilage V. 
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však, připomíná Husserl, není ohroženo jen naší smrtelností. I během vitálních fází našeho 

života na nás stále číhá možnost vpádu náhody, kvůli níž by se nakonec celé naše snažení 

mohlo zvrátit do nesmyslnosti.
6
 

 Poháněni vědomím nespokojenosti konečného v nekonečném, vztahujeme se 

směrem od našich běžných zájmů, od našeho běžného světa k novému světu subjektivity a 

jejích výzkumů, a to tak, že se vztahujeme k Ideji absolutního poznání, přičemž nám, 

jakožto konečným, hrozí přerušení práce kvůli interferenci náhody a vposled se stává 

nevyhnutelným v naší smrti. Musíme však provést dvě významná doplnění. První 

provedeme s odkazem na, Husserlem téměř jen mimochodem utroušenou poznámku, že 

člověk, jež epoché provádí, je též součástí společnosti.
7
To vykládáme tak, že naše 

konečnost nás sice omezuje, avšak ve společnosti nalézáme své potenciální pokračovatele. 

I zde ale neustále hrozí možnost náhody a v posledku „konce světa“. Horizont Ideje se tím 

však velmi rozšiřuje. Vztah k Ideji již nemůžeme pokládat za naši osobní věc. Je to celá 

společnost, jíž otevíráme nekonečné pole zkoumání a je to společnost, pro niž se nesmíme 

vzdát naděje nejen na to, že předčasně nezanikne, nýbrž i na to, že neztratí onu touhu po 

dosažení Ideje, která pohání i nás, že nedojde k úplnému zapomenutí nekonečného, 

„ideálního“. Mohli bychom uvažovat dál a říci, zda by to nemohlo být tak, že pokud 

bychom následovali Husserlovu tezi, že nás Idea předvolává ke zkoumání oboru, který 

předznačuje,
8
 a pokud, jak jsme nyní řekli, je vztah k Ideji vztahem „skrze“ společnost, 

resp. nás jakožto členy společnosti, že by nás Idea poprvé vůbec předvolávala právě skrze 

společnost. Že by ona diskrepance konečného v nekonečném nepřicházela ke svému 

uvědomění v naší vlastní životní úzkosti, nýbrž právě v celo-společenské úzkosti. Poté 

bychom se mohli pustit do ještě hlubších úvah, jež by při naší znalosti tohoto tématu 

hraničilo se spekulováním, a zeptat se, zda Husserl nenachází onen „afektivní“ pohon 

svých výzkumů subjektivity v tom, že si přivádí, před zrak Krizi evropských věd. Že by to 

tak mohlo být, můžeme doložit citátem ze závěru stejnojmenné knihy: „Největším 

nebezpečím pro Evropu je únava.“
9
 

 Ať tomu tak je, či není, můžeme pokročit a říci, že konkrétní metodou, s jejíž 

pomocí se postavíme do odstupu od naší běžné zkušenosti a dáme se do služeb čistého 

poznání je tzv. „epoché“. V této části jsme ukázali její nejobecnější praktický rámec, 

                                                      
6
Erste philosophie, Beilage V. 

7
 Tamtéž. 

8
 Viz. tamtéž. 

9
 Krize evropských věd, s.364. 
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související s jejím filozofickým původem. Abychom mohli provést pravou epoché, musíme 

učinit absolutní životní rozhodnutí, dát se poznání a jen jemu. Zároveň, abychom vůbec 

mohli začít, musíme v sobě rozohnit touhu po vylomení se z utrpení konečného. Viděli 

jsme, že u Husserla má toto rozohňování v jistém smyslu význam přivádění si před zrak 

fakt, kořeny a možná východiska krize společnosti a její racionality, tzn., že pro 

konsekventní vztah k Ideji je třeba provádět tato obtížná filozofická zkoumání. Můžeme 

také říci, že tento pohon epoché, jež vylamuje ze světa, je prvním ospravedlněním této 

metody samotné: opouštíme svět, abychom rozřešili bytostnou krizi právě tohoto světa. 

 Než pokročíme dále, chtěli bychom se pokusit o zamyšlení, jehož cílem by mělo 

být rozvinout šířeji roli společnosti pro konstituci situace epoché. Řekli jsme, že 

podmínkou pravé epoché je distancování se od naší zkušenosti vstříc Ideji. To však 

znamená nejprve: zahlédnout Ideu. Jednou z možností, jak to udělat, je pak studium 

filozofie. Jenže musíme si uvědomit, že není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo 

zdát, vůbec si uvědomit význam Ideje absolutního poznání. Již to vyžaduje buďto 

význačného génia, nebo dlouhé filozofické zkoumání, na jehož konci uzříme, že skutečně 

žádný jiný zájem než zájem o čisté poznání není s to, resp. vůbec nemá šanci na to, rozřešit 

krizi člověka. Do té doby žijeme v nejistotě, zda naše snažení má smysl, resp. zda má 

smysl vztahovat se právě k Ideji absolutního poznání. Přesto však o Ideji víme. Co ji nese, 

pokud ne naše osobní životní rozhodnutí? Dle našeho názoru je to právě společnost, jejíž 

konkrétní formou je „uskupení“, jemuž budeme říkat „obec výzkumníků“. Ve skutečnosti 

však nejde pouze o akademickou obec profesionálů, resp. dokonce filozofů, kteří již Ideu 

nahlédli, a kteří nás k ní nyní vedou. Tito lidé jsou zajisté nositelé faktu Ideje, a mohou 

sloužit jako opora pro začínajícího filozofa, jež si ještě ani není jistý, že je to skutečně 

filozofie, co chce. Je to ale právě celá „obec“, totiž i ostatní studenti, opírající se o sebe 

navzájem při své cestě studiem. Ale ještě zásadněji, zejména ve filozofii, jsou nositeli Ideje 

filozofické knihy, jež „obec“ schraňuje v knihovnách a databázích. Všechny tyto přístupy 

k Ideji jsou samozřejmě zprostředkované. Objevuje se složitá otázka po způsobu, jímž 

může napsaná kniha či proslovená řeč nést význam něčeho, co překonává každý světský 

zájem. To je však pro jiné zkoumání. My se jen snažíme ujistit o tom, že vztah k Ideji musí 

být nesen naším vlastním rozhodnutím dát se naději na Ideu skrze společnost, nebo musí 

být touto společností přímo nesen, což se děje zejména v našich počátcích. Nejběžnější 

formou je pak, dle nás, kombinace obojího. Tušíme, lehce nahlížíme Ideu, k čemuž nám 
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pomáhají druzí a filozofickou prací naší i druhých dospíváme ke vědomínutnosti a 

možnosti překonání krize lidství. 

Část 2. – Úvod do neurofenomenologie 

 V této části se odkloníme od našich dosavadních úvah a provedeme úplně nové 

zkoumání. Důvodem tohoto hrubého přerušení toku zkoumání je fakt, že zatímco určitá 

znalost fenomenologie a filozofie může být předpokládána u čtenáře této práce, znalost 

neurofenomenologie je již mnohem vzácnější. Naším tématem zde bude jen a pouze 

neurofenomenologie a jí blízké obory, nikoliv však fenomenologie. Fenomenologické teze 

v této části tak budou z filozofického hlediska dosti naivní. Právě to nám však umožní 

zakusit surovost neurofenomenologické praxe, již bychom ztratili z dohledu, pokud 

bychom se spokojili s pouze teoretickými a filozoficky uhlazenými výklady teoretiků. 

Může tedy začít. 

1) Návrh fenomenologie na spolupráci 

Dnes již nikdo nemůže popřít, a málokdo, pokud vůbec někdo, se o to pokouší, že 

spolu tělo a duše, neurální aktivita a vědomí či sofistikovaněji: vědomí, mozek, tělo a 

prostředí (enaktivismus) bytostně souvisí. Jedna věc je však nepopírat možnost a druhá 

aktivně se z ní snažit vytěžit co nejvíce pro všechny zúčastněné strany. Moci vytěžit 

možnost však znamená nejprve ji zahlédnout. Nikoliv však tak, jak ji snad koncipují 

teoretici neurofenomenologie (dále jen NF), nýbrž tak, jak možné přínosy fenomenologie 

vědám chápou ti, kdo výzkumy v rámci NF prakticky provádějí. 

            Pokud uchopíme vědomí jako nějak vztažené k aktivitě mozku, stává se pro vědu 

nutným, započítat jej do svých úvah,
10

 přestat ignorovat roli 1. osoby pro jeho výzkum
11

 – 

je zdůrazněno, že tato ignorace a ignorace vědomí jako takového je pro vědu samu 

postojem bytostně nevědeckým
12

. Fenomenologie odhaluje dynamické struktury prožitků a 

tak pomáhá neurovědám, hledat v mozku procesy, jež tyto prožitky podkládají na 

biologické úrovni.
13

 Pokud nebudou neurovědy rekurovat k fenomenologii, jež jim bude 

osvětlovat struktury vědomí, nebude věda sama vědět, co se vlastně snaží na neurální 

úrovni vysvětlit – 1. (a jak dále uvidíme i 2.) osoba tak slouží k vysvětlení dat získaných z 

hlediska 3.osoby.
14

 Pokud budou vědci fenomenologii ignorovat, nezbude jim než 

                                                      
10

Varela, Shear, 1999. 
11

Thompson, 2008. 
12

Varela, Shear, 1999. 
13

Thompson et al., 2005. 
14

Tamtéž. 
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rekurovat k již hotovým psychologickým teoriím nebo, což bývá velmi časté, se původem 

svých kategorií vůbec zaobírat nebudou. 

            Různé zdroje hovoří o rozličných důvodech, jimiž se fenomenologie snaží 

zaujmout vědu a získat ji pro vzájemnou spolupráci. Často bývá zmiňována nutnost 

odstranit z vědeckých pojetí neurověd kategorie lidové psychologie.
15

 Věda, tvrdí se, musí 

využívat vědecké kategorie, přičemž lidová psychologie takové kategorie nabídnout 

nemůže.
16

 Co se však původu těchto „vědeckých“ (resp. fenomenologických) kategorií 

týče, dochází uvnitř neurofenomenologie k rozkolu, a to vzhledem k druhému slibu, jež 

fenomenologie neurovědám o budoucí spolupráci dává: o tzv. od-vysvětlení šumu. Při 

neurovědeckých experimentech dochází k tomu, že sledovaná mozková aktivita musí být 

tvrdě zprůměrována a znivelizována, aby vynikla jedna konkrétní linka mozkové aktivity. 

Přitom dochází k naprostému zavrhnutí role kontextu mozkové aktivity pro konkrétní 

proces. Zatímco musíme říci, že činnost mozku, řídící nevědomé a vitální procesy 

organismu (srdce, plíce atd.) musí být od té mozkové činnosti, jež podkládá (ať už 

jakýmkoliv způsobem) vědomé stavy, odstíněna vědci samotnými (nebo k tomu může 

dopomoci teorie dynamických systémů), fenomenologie může poskytnout model 

celkového kognitivního kontextu
17

 a tak umožnit spatřit mozkovou aktivitu v širším rámci. 

Zmíněný rozkol nastává v okamžiku, kdy si uvědomíme, že i Varela, zakladatel 

neurofenomenologie, hledal tyto původní, vědecké, resp. vědečtější než ty lidově-

psychologické, kategorie v naivních subjektech samých, jež je mají rozvinout pro popis své 

vlastní zkušenosti, kterým pak budou zachycovat konkrétní prožitek v širším kontextu.
18

 

Jsou ale to ony "vědecké" kategorie, jimiž se fenomenologie vědám chlubí? 

            Rozkol mezi požadavky fenomenologie a neurověd se ohlašuje zejména na poli 

fenomenologického požadavku na apodikticitu. Zatímco jedni chápou schizma mezi 

fenomenologií a neurovědami jako principiální a založené jednak na tom, že vědomí 

fenomenologie není regionem reality, jež zkoumá neurověda v podobě mozku, nýbrž 

přístupem k realitě samé
19

 a jednak na tom, že v rámci těchto odlišných oblastí zkoumání 

tedy musí existovat rozdílné druhy validace, přičemž fenomenologie právě nutně požaduje 

                                                      
15

 Khachouf et al., 2013. 
16

 Gallagher, Sorensen, 2005. 
17

 Laar 2008. 
18

 Gallagher, 2003. 
19

 Handbook, s.323. 
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apodikticitu,
20

druzí vidí toto schizma za škodlivé a charakterizaci fenomenologické 

metody – redukce - jako nepřirozené viní za rozkol samotný,
21

 zejména proto, že pro 

přírodní vědy je nepřirozené nadpřirozené. Někteří neurofenomenologové tedy inklinují k 

popření fenomenologického ideálu apodikticity a to z několika různých pozic. Apodikticita 

bývá redukována na "bezprostřední neredukovatelnou danost".
22

 Extrémnější pozice pak 

vůbec odmítá jakoukoliv neredukovatelnost: při zkoumání noesí, které mají být podle 

Husserla právě apodiktické – nezpochybnitelné - tyto noese poznáváme a přitom můžeme 

předvídat další proměny noetické stránky fenoménu – nemůže tedy jít o bezprostřední 

přístup. Jen tak, říkají tito myslitelé, je možné chápat možnost verifikace a tedy vyvrácení 

poznatků ve fenomenologii.
23

 

2) Požadavky a možnosti neurověd 

      Fenomenologie se snaží zviklat neurovědu ke spolupráci. Už při první konstituci NF 

dochází k otřesům v základech fenomenologie – požadavku apodikticity nemůže být v NF 

zřejmě dostáno a původní sliby o dodání „vědečtějších“ kategorií se v praxi často míjí a 

jsou nahrazeny neumělými formulacemi naivních subjektů. Musíme však fenomenologii 

provést dalším otřesem, než budeme moci plně formulovat, jednak co NF má být a jednak 

čím skutečně je. Fenomenologie, aby skutečně mohla být NF, musí vzít v potaz 

požadavky, které na své aktivity klade věda. 

            První balíček požadavků klade na NF neurověda právě jakožto věda: výsledky 

budoucí NF musí být dokazatelné. To jednak znamená, že musí být možno vůbec ustanovit 

jejich pravdivost. Metoda ustanovení této pravdivosti pak musí být zopakovatelná, aby 

další výzkumníci měli možnost původní poznatek potvrdit nebo vyvrátit. 

Reprodukovatelnost experimentu závisí krom jiného zejména na systematičnosti výzkumu 

(řečeno o kvalitativním výzkumu – NF kombinuje obé).
24

 Cílem této práce je právě provést 

analýzu NF tak, aby byly osvětleny všechny její, byť sebemenší, kroky. Výsledky vědy by 

též měly být do jisté míry zobecnitelné. Zobecnitelnost závisí na velkém množství faktorů, 

a obzvláště zobecnitelnost poznatků mezioborového podniku NF je stále problémem.
25

 

Jedním z problémů je zde fakt, který pramení z vědy samotné a ne z fenomenologie: NF i 

                                                      
20

 Depraz et al. 2003. 
21

 Handbook, s. 298. 
22

Varela, Shear, 1999. 
23

 Petitmengin, Bitbol, 2013. 
24

 Viz. Berg 2001. 
25

Thompson et al., 2005. 
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neurověda často pracují s případovými studiemi, které však, a to ani ve vědě samotné, 

neumožňují příliš velké zobecnění.
26

 

            Kromě balíčku požadavků, jež neurovědy kladou právě jako vědy, je zde i balíček 

možností neurověd, jež plyne právě ze specifik neurovědeckých zkoumání. Obecně lze říct, 

že z metod, jež se v neurovědách využívají, používá NF tzv. zobrazovací metody. 

Zobrazovací metody lze rozdělit dle jejich většího či menšího prostorového a časového 

rozlišení, přičemž existují i nepřímé metody měření mozkové aktivity, jež mají výhodu 

menší nákladnosti. Mezi takové metody patří např. měření klidové aktivity srdce, jež 

odpovídá míře aktivovanosti parasympatetického nervového systému.
27

 Přímé metody 

samozřejmě dominují. Lze je rozdělit na invazivní a neinvazivní. Invazivní metodou je 

např. iGBM /Intra-cranial gamma-band mapping/, jež má vynikající prostorové (milimetry 

krychlové) i časové (milisekundy) rozlišení.
28

 Jelikož jde o invazivní metodu, tzn. o využití 

elektrod voperovaných do mozku, nelze tuto metodu volně využívat a NF může být 

přinejlepším druhotný cíl jejich zavedení do tkáně – ten prvotní je vždy léčba pacienta. 

Pokud bude chtít NF tuto a další invazivní metody a jejich výhody využívat, bude se muset 

zaměřit na fenomenologii psychických poruch a na způsob jak můžou být postižení zapnuti 

do NF výzkumu. První krůčky již byly učiněny: Lutz trénoval v epoché epileptiky,
29

 byl 

prováděn výzkum fenomenality pre-ictálních stavů, jež by mohly epileptiky s předstihem 

až čtyřiadvaceti hodin upozornit na blížící se ictální stav, jež pak po několika minutách 

střídá záchvat samotný.
30

 Byla zkoumána i schizofrenie a vliv rozpadu center mozku na 

zkušenost časového vědomí a sebe-vědomí
31

 a autismus a role, jakou v něm hraje 

neschopnost autisty, přivést druhého k plné fenomenalitě druhého.
32

 Je však evidentní, že 

jakýkoliv širší výzkum a příprava NF na práci s psychicky postiženými dosud nebyly 

provedeny. Oproti tomu neinvazivní metody mohou být použity i na lidi bez psychických 

poruch a – zejména – na odborníky na fenomenologii.
33

 O tom však později. NF musí, 

pokud chce být skutečnou NF, držet krok s pokrokem v neurovědách. Jen tak si může 

zjistit, jaké možnosti výzkumu existují a na co se případně zaměřit. Tak např. v 

                                                      
26

Mackenzie et al., 2014. 
27

 O použití této metody v NF viz.: Mackenzie et al., 2014. 
28

Petitmengin, Lachaux, 2013. 
29

Friedman et al., 2013. 
30

Petitmenging et al. 2006. 
31

Vogeley, Kupke 2007. 
32

 Handbook, s.361. 
33

Petitmengin, Lachaux, 2013. 
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neurovědách se mnohem jednodušeji zkoumají vyšší kognitivní akty, než ty akty, které 

jsou spíše pasivní a „běží“ v mozku neustále mimo možnost kontroly daným subjektem.
34

 

 3) Design experimentu 

 Zmínili jsme vzájemnou výměnu názorů, jež proběhla mezi fenomenologií a 

neurovědami. Fenomenologii čím dál tím jasněji vyvstává nutnost provést v sobě samé 

zásadní změny. Přesto ještě nezahlédla celou škálu podnětů, které ji pokusem o ustavení 

NF afikují. K tomu se musíme zaměřit na design a průběh neurofenomenologického 

experimentu. 

            Klasický kvalitativní výzkum může probíhat dle dvou více či méně kompatibilních 

designových teorií. První z nich je tzv. „teorie před výzkumem“, což je takový design 

experimentu, kde teorie design předchází, inspiruje jej a po analýze sesbíraných dat je jím 

zpětně ovlivněna
35

: potvrzena, vyvrácena či modifikována. Této struktuře odpovídá 

Gallagherova front-loaded phenomenology (dále jen f-lP). Na počátku je zde teorie, jejíž 

původ není ve f-lP předmětem zájmu: může být čistě fenomenologická nebo třeba právě 

výsledkem už proběhlých neurofenomenologických experimentů.
36

 Z toho důvodu se f-lP 

nemusí zaobírat tréninkem subjektů.
37

 Teorie je zde již před započetím výzkumu a, což má 

být devizou f-lP, na přístroj tak mohou být napojeny naivní subjekty.
38

 Pro nás je design f-

lP inspirací, musíme jej však ve dvou podstatných bodech doplnit: naším cílem je utvoření 

NF jakožto funkčního celku propojujícího neurovědy a fenomenologii. Proto nemůžeme 

opominout zahrnout do NF právě i způsob jakým teorie, jež pak inspirují experimentální 

design, získáváme. Je třeba provést analýzu designu neurofenomenologického experimentu 

ale nejen to: ani fenomenologické teorie samotné nesmí být brány za samozřejmost: i 

nejabstraktnější Husserlovy úvahy o poli fenoménů vznikaly právě v rámci Husserlova 

vědomí, v rámci vědomí jednoho člověka a nemůžeme se dopustit toho, že tyto náhledy 

zabsolutizujeme a tedy zmytizujeme. Jako teorie utvořená jedním reálným člověkem (aniž 

bychom chtěli podceňovat obrovský přínos a genialitu Husserlova myšlení) je 

fenomenologie otevřená revizi a doplnění dalšími výzkumníky. Vedle ohledu na vznik 

teorie ať už v rámci fenomenologie či NF, je zde druhý bod, v němž považujeme za 

podstatné f-lP doplnit. To, že zde není nutné zabývat se tréninkem subjektů, nemůže 

                                                      
34

 Laar, 2008. 
35

 Berg, 2001, s. 
36

 Gallagher, Sorensen, 2005. 
37

 Gallagher, 2003. 
38

 Handbook, s.321. 
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znamenat, že úplně vyškrtneme tu fázi experimentu, v níž hovoříme s těmito naivními 

subjekty samými i z toho důvodu, že jen tyto subjekty samy mohou alokovat a při ohlášení 

verbalizovat svoji vlastní zkušenost, což ale není schopnost, jež by byla obecně 

distribuována
39

– je třeba se jí naučit. Přitom jde zároveň i o to, že pokud reporty subjektů 

budeme ignorovat, nebudeme moci plně dostát nároku fenomenologie na plné osvětlení 

kognitivního kontextu – i kdyby výpovědi subjektů o jejich vlastní zkušenosti nebyly 

fenomenologické, tak ignorovat roli ostatních „fenoménů“, např. prostě empirických, pro 

tento kontext, by bylo nevědecké. Ukazuje se tedy, že je třeba, aby NF rozpracovala teorii, 

jež bude řešit vztah mezi empirickým a transcendentálním vědomím a bude ukazovat na 

příkladu konkrétních experimentů, kterých oblastí a nakolik jsou schopny se dotknout 

naivní subjekty při formulaci vlastních kategorií pro popis vlastní zkušenosti. 

            Zároveň je třeba si připomenout první fáze kvalitativního výzkumu: nápad a teorie 

se navzájem doplňují a specifikují výzkumnou oblast, jež musí být prozkoumána na 

základě přehledu literatury, jež se daným tématem již zabývá. Po pochopení současného 

stavu bádání je možné formulovat výzkumné otázky a pak vymyslet takový experimentální 

design, jež tyto otázky dokáže zodpovědět.
40

 Zde jednak vidíme, že samotná „teorie“, jež 

experimentální design inspiruje, pochází ze tří různých zdrojů: Prvním je fenomenologická 

teorie samotná, již už máme a to buď jakožto přejatou např. právě z Husserla, nebo námi 

samotnými utvořenou nebo vzniknuvší v rámci NF. Druhým zdrojem, jenž bádání vede, je 

nápad. Nakolik se toto prohlášení může zdá triviální, otevírá velký prostor pro zamyšlení 

se nad tím, odkud nápad na zkoumání dané problematiky pochází. Může pocházet z naší 

běžné zkušenosti, v níž nás různé problémy běžného života mohou zaujmout a probudit v 

nás touhu po jejich zkoumání a řešení.
41

Zde by první popud pro reálné uskutečnění NF 

experimentu byl popud odehrávající se na úrovní běžného empirického Já. Je otázkou, 

nakolik se od toho liší situace, kdy je samotný vznik experimentu podnícen vědeckým 

interesem, nebo, což je právě případ NF, interesem na hlubší pochopení toho, co je 

fenomenologie jejím zapnutím do NF. 

            Design f-lP tedy už sám o sobě plodí veliké množství otázek. Pro potřeby NF je 

však nutné jej doplnit a to na dvou frontách: Natalie Depraz ve své knize „On becoming 

aware“ rozpracovala způsob, jak může jednotlivec provést prakticky epoché. Je zajisté 
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40

 viz. Berg 2001. 
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 Berg 2001. 
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důležité, aby výzkumníci měli sami ponětí o zkoumaných fenoménech a o průběhu 

praktické fenomenologie. Tato metoda tvoří důležitý pilíř vývoje NF. Přesto dochází v 

rámci NF k odklonu od tohoto způsobu zkoumání. Představivost jediného člověka nemůže 

být zárukou, že jsme fenomén vyčerpávajícím způsobem postihli: je třeba počítat i s jeho 

faktickou variabilitou.
42

 

 Vidíme tedy, že NF směřuje k získávání poznatků od naivních subjektů, což se děje 

díky interview. Protože má pro naši práci interview zásadní význam, ponecháme jej na 

později a nyní přeskočíme až na samotný konec neurofenomenologické práce. Na několika 

příkladech si ukážeme některé výsledky neurofenomenologických zkoumání a připojíme 

odkazy pro ty, jež by tato problematika zajímala. Zahrneme ty výzkumy, jež se samy řadí 

pod hlavičku NF. Byla nalezena korelace: mezi dvěma typy zkušenosti zhnusení a dvěma 

způsoby aktivace anterior insula,
43

 mezi dvěma stavy danosti fenoménu (mezi dvěma 

noesemi jednoho noematu) a dvěma způsoby aktivace funkčního celku occipitálního, 

parietálního a frontálního laloku,
44

 mezi vědomím dočasné jednoty noematu a funkcí 

thalamo-kortikálního systému
45

, mezi celkovou jednotou vědomí a funkcí mid-brain 

abrainstem,
46

 mezi vědomím a vlnami gamma (30-70 Hz),
47

 mezi vnímáním cizího pohybu 

a aktivací pravého dolního parietálního kortexu a mezi vnímáním vlastního pohybu a 

aktivací anterior insula,
48

 mezi temporalitou vědomí a funkcí prefrontálního kortexu 

(PFC),
49

 mezi retencemi a funkcí pracovní paměti, mezi protencemi a funkcí preparatory 

setu, mezi stabilitou figury na pozadí a funkcí interferenční kontroly (všechna tato centra 

se nachází v PFC) a mezi syntézou, jež spojuje retence a protence a funkcí, jež spojuje 

centra pracovní paměti a preparatory setu,
50

 mezi vnímáním času a funkcí cerebella,
51

atd. 

Toliko ke způsobu, jímž NF obohatila neurovědy. Příkladů, kdy byla zpětně obohacena 

fenomenologie, je méně. Nejznámějším příkladem je studie epileptiků, kdy data z EEG 

naznačovala, že v epileptickém centru nemocných se až 24 hodin před vypuknutím 

záchvatu odehrává pokles synchronizace mozkové aktivity. NF se pak pokusila pomocí 

interview s epileptiky zjistit, zda této aktivitě mozku odpovídá nějaká proměna ve 
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vědomém prožívání. Výsledek byl pozitivní.
52

 Vnucuje se pocit, že NF přesvědčivě 

nedokázala, že dokáže fenomenologii něco pozitivního sdělit: jedním z možných důvodů 

tohoto stavu věcí může být i to, že metody fenomenologie jsou mnohem jemnější než 

metody neurověd.
53

 Neurovědy mohou fenomenologii v rámci NF ukazovat i plodné cesty 

dalšího rozvoje: auditorní kortex, zodpovídající za slyšení, je mnohem lépe zkoumatelný 

než kortex visuální, zodpovídající za vidění – pro NF je proto mnohem zajímavější věnovat 

se fenomenologii slyšení a zvuku.
54

 

Část 3. – Epoché jako metoda neurofenomenologického interview 

 Nyní navážeme na opět na linii úvah, kterou jsme započali v první části. Jsme však 

již posilněni alespoň povšechným náhledem do povahy a fungování neurofenomenologie. 

Zatímco v první části jsme si představili epoché načrtnutím jejího nejobecnějšího rámce, 

nyní, věda již, co je to epoché, se pokusíme nastínit tutéž záležitost – obecný rámec – 

epoché, avšak té neurofenomenologické. Doufáme, že tím získáme možnost postavit obě 

koncepce vedle sebe a srovnat je. Na tomto základě položíme pak hlavní otázku této práce, 

jejímuž vyřešení budou věnovány následující kapitoly. 

 Viděli jsme, že epoché se má v projektu neurofenomenologie objevit v kontextu, 

kdy máme přivést naivní subjekty, obyčejné lidi, kteří přichází do našeho experimentu 

zvenčí a jejichž hodnota spočívá právě v jejich naivitě, k tomu, aby na krátko provedli 

epoché a redukci a tak na okamžik prováděly fenomenologická zkoumání. K tomu užívá 

NF metody interview. Výzkumník toto sezení vede, má své profesionální cíle a naivní 

subjekt je pro něj výzvou k tomu, aby se pokusil otevřít jej jeho vlastní zkušenosti a tak 

svého cíle dosáhl. Máme zde tedy dvě situace: situaci výzkumníka a situaci naivního 

subjektu. Epoché provádí, resp. má provádět, naivní subjekt a ten je tedy v našem 

uvažování o epoché v interview zásadní. Jak jeho situace vypadá co do svého 

nejobecnějšího rámce? Budeme vycházet zejména z Bergovy knihy,
55

 z níž zde nebudeme 

citovat, neboť se naše řeč vztahuje na celý její průběh. V následujících kapitolách pak u 

konkrétních problémů budeme uvádět i konkrétní citace. K úvaze nám však bude stačit i 

obyčejné vlastní zamyšlení se, protože situace naivního subjektu v interview není nic, co 

by si bylo těžké představit. Provedeme vzásadě vymezení negativní vzhledem k obecnému 

rámci fenomenologické epoché. Hovořili jsme nutnosti se absolutně distancovat od naší 
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dosavadní zkušenosti. Interview samozřejmě takovouto možnost nenabízí, protože naivní 

subjekt je v něm pouze dočasným hostem, po němž takovouto distanci nemůžeme chtít. 

S dočasností jeho situace zároveň souvisí, že rozhodnutí vejít do situace interview nemůže 

být absolutním rozhodnutím, jímž bychom si uzavřely všechny ostatní možné životní 

cesty. Rozhodnutí pro interview se týká pouze konkrétního časového úseku. S tím souvisí, 

že cíl interview nemůže, z hlediska naivního subjektu, ležet v nekonečnu. Musí to tedy být 

konečný cíl, který naivní subjekt uzná, i kdyby to mělo být jen prosté: „dělám to pro 

vědu“.Zároveň to vlastně vůbec není naivní subjekt, kdo dává první popud k uspořádání 

sezení. Výzkumník jej zve, překládá mu cíle a průběh interview, naivní subjekt svoluje a 

nechává se nést situací, kterou pro něj výzkumník připravil. Aby naivní subjekt vůbec chtěl 

interview provádět, musí výzkumník zaopatřovat i motivaci jeho činnosti. Po návratu zpět 

z interview je pak naivní subjekt zase součást též naivní reality, co před tím. Výzkumník 

ani nemá právo, měnit nějak zásadně naivní subjekt, rozhodovat snad za něj co se jeho 

budoucího života týče.V tomto negativním odstínění vidíme, že situace interview se 

vyznačuje právě tím, že je to situace bytostně konečná, v níž navíc dochází k tomu, že vše, 

u čeho je to jen trochu možné, se stává zodpovědností výzkumníka, aby se práce, kterou 

naivní subjekt v sezení dělá, co nejvíce usnadnila. 

 Vidíme tedy, že fenomenologická a neurofenomenologická epoché se nejzásadněji 

liší právě co do svých nejobecnějších praktických rámců. Pokud většina výtek, jež jsou 

neurofenomenologii směřovány, závisí právě na tom, že neurofenomenologie není schopna 

dostát přísným filozofickým požadavkům na průběh epoché, vyplývá z toho nutnost 

prozkoumat, nakolik jim dostává fenomenologická epoché samotná. Ale ještě více. 

Hovořili jsme o neurofenomenologii, jejímž cílem má být produkce objektivně platných 

fenomenologických poznatků. Došlo zde k tomu, že situace epoché byla pouze 

napodobena prostředky běžného života a běžných výzkumů za pomoci interview. Pokud 

nějaký její rys vyšel původně z fenomenologie, byl roztřepen disputacemi praktiků a 

v konkrétní praxi nakonec ponechán svému osudu, až jediné, co zbylo, bylo ono slovo 

„epoché“, jež stalo se synonymem introspekce nebo téměř meditativního očištění mysli. 

 Naším cílem však bude nahlédnout možnost praktického využití epoché z opačné 

strany. Nebudeme hledat v běžném životě kolem nás způsoby, jak vybudovat situaci 

epoché. Namísto toho se zamyslíme nad způsobem, jak ona fenomenologická epoché sama 

vůbec vzniká jako praktická disciplína. Budeme procházet Husserlovy texty a hledat v nich 

postupnou genezi a vrstvy situace, v níž provádíme epoché, a teprve až tehdy, když 
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uvidíme, že se epoché dostává do přímého kontaktu s běžnou zkušeností, se obrátíme 

k neurofenomenologii a pokusíme se z ní vyzískat prostředky pro co nejlepší provedení. 

Hlavní otázky jsou tyto: Co je to epoché jakožto praktická činnost? Lze náhledem na 

strukturu praktického výkonu epoché lépe pochopit možnosti a problémy jejího využití 

v neurofenomenologii? 

Kapitola 2. -  Epoché jako reflexe a vzpomínka 
 

 V této kapitole se vrátíme k počátkům výkonu epoché a pokusíme se nahlédnout, 

jakým způsobem ji Husserl koncipuje. Vycházet budeme z jeho ranných textů o 

epoché:zejména z textů Grundprobleme der Phänomenologie (dále jen: GPdP) a Erste 

Philosophie II. Ke slovu však přijdou i texty jiné. Vydejme se tedy spolu na tuto nesmírně 

zajímavou cestu. 

Část 1. – Akt jako objekt 

 Reflexivní pohled má na počátku svůj objekt. Nemusí však jít o objekt v běžném 

slova, tzn. o hmotné prostorové přírodní či kulturní jsoucno. Protože Husserl hovoří o 

nutnosti následné abstrakce zakoušeného fyzična a psychična
56

, můžeme usoudit, že obé se 

musí vůbec moci stát objektem zkoumání. Tedy nejen věci a živé bytosti, nýbrž, řečeno 

v nástinu, i pocity, myšlenky, intimní oblasti našeho prožívání jako hmat, zakoušení bolesti 

atd. Vše toto může být zaměřeno reflexivním pohledem. Otázka po tom, jakým konkrétním 

způsobem a za jakých podmínek lze dojít k uvědomění si těchto oblastí, a jakým způsobem 

dochází k rozvoji a kultivaci tohoto povědomí, musí být teprve položena. Není náhodou, že 

Depraz do svých úvah o počínající epoché zařazuje i (neblaze proslulou) introspekci, 

kterou blíže chápe jako uvědomování si svých vlastních tělesných stavů, načež může 

prohlásit, že postoj, v němž pozorujeme jak intimní, tak veřejnou sféru prožívání, je právě 

proto postojem nad dualitou subjektu a objektu.
57

 Tento „subjekt“ a „objekt“ jsou tedy 

výše zmíněné objekty v širokém slova smyslu, možné objekty reflexivního pohledu – např. 

inhalátor zde na mém stole či lehký pocit únavy, který zakouším ve svém těle. 

 Inhalátor, na nějž zaměřujeme v reflexi, čímž získáváme přístup k nejrůznějším 

predikátům, jako je tvar, barva, reliéf povrchu atd., nám může být dán jen v jediném 
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pohledu, který jakoby zplošťuje jeho zakoušení, ačkoliv ne tak, že by skutečně došlo 

k nějaké zásadní modifikaci zkušenosti, nýbrž pouze tak, že pohled na něj jakoby na chvíli 

zapomíná, že jde o objekt prostorový, tzn. na to, že je možno se pohnout a pohlédnout na 

jeho nyní neviděné strany. Pokud se ale nyní nadzvedneme na židli a nakloníme se nad 

ním, získá zkušenost inhalátoru explicitní časovou rovinu. Husserlova řeč o reflexi na 

časový úsek
58

 musíme chápat právě takto: reflexe nemusí být jen okamžité „mrknutí“, 

může být udržována, může pohlížet na časový průběh, ne na něj pouze zapomínat, jak se 

velmi často děje u obyčejné reflexe. 

 Na zkušenost inhalátoru se můžeme zaměřit ve vzpomínce. Vzpomínáme si na jak 

na onen krátký, zapomnětlivý a zploštělý pohled, ale i na postupné, v čase rozpřáhnuté 

prohlížení si. Co do konkrétní „anatomie“ rozpracovává Husserl tuto strukturu v GPdP
59

 

způsobem, který můžeme shrnout ve formuli: „REM(O)“, tzn., jde o zakoušení minulého 

objektu, kde „REM“ může být pochopeno jako zprostředkující modus danosti, jež není sám 

tematizován, odráží se však do kvality danosti „O“ jakožto vzpomínaného „O“. Pro časový 

průběh je pak struktura „REM(p´O-O-f´o)“. Tak se lze zaměřit i na „vnitřní“ stavy, jako je 

únava nohou po dlouhé procházce atd. Stejnou strukturu pak můžeme s Husserlem
60

 

vykázat na očekávání: „ANT(O)“ a „ANT(m´O-O-f´O)“. 

 Nevidíme však ještě vše: reflexivní pohled můžeme zamířit i na sebe sama.
61

Co či 

kdo jsme mi sami? Dle Husserla jsme reálná součást přírody
62

 a jako tací se můžeme 

pozorovat, jak zaujímáme místo v prostoru, jak fyzicky působíme na okolní věci. Na věci 

ale působíme skrze své tělo, pokračuje Husserl. Jakožto tělo jsme zasazeni do světa. 

Zmíněná introspekce na vlastní tělesné stavy tak neotevírá pouze sféru „subjektivních“ 

událostí, nýbrž nám přivádí před oči právě tuto význačnou realitu na pomezí „vnitřnosti“ a 

„vnějšnosti“. Reflexe na sebe jako na věc či na tělo není jediná: můžeme pozorovat sami 

sebe jakožto osobu, říká Husserl, tzn. jako součást společnosti, jako zdroj a posuzovatele 

hodnot atd. Já sám jako věc, jako tělo a jako osoba: struktura, o níž Husserl tolik napsal 

v Idejích II je však pro nás, jež vlastně teprve pozorujeme pouhé objekty, enigmatická. 

Stojíme na začátku a potřebujeme srozumitelná, ano, naivně srozumitelná vodítka: Běžné 

interview začíná tázáním se naivního subjektu na něj, na jeho „autobiografii“. Jak je zde 

                                                      
58

Erste philosophie, §50. 
59

 GPdP-§24-26. 
60

 Tamtéž. 
61

 Erste philosophie,  Beilage 18. 
62

 Cartesianische meditationen, §17. 



 20 

definována? Na co se lze ptát, tedy na co se lze v odpověď reflexivně zaměřit? 

Autobiografie se týká osobní historie, zvyků, demografie, ale i výšky a váhy. 
63

 Mohu ve 

vzpomínce a reflexi pohlížet na svůj vlastní život, na své dětství, dospívání a přechod do 

dospělosti, na své úspěchy a prohry, na své navyknuté chování, atd., ale i na své aktuální 

tělesné parametry a jejich rozvoj. Koncept autobiografie nám tak umožňuje blíže pochopit, 

co vše můžeme pozorovat. Tedy: REF(p´I-I-f´I). 

 Reflexí můžeme, dle Husserla, zachytit ale i „pouhé“ možnosti. Jak tomu můžeme 

rozumět? Můžeme pohlížet na možnosti, které nám inhalátor nabízí, např. použít jej či 

hodit za sebe, a to tak, že si budeme představovat, jak to děláme, resp. jak dělat budeme. 

Často ale vědomí možností tyto možnosti aktivně nereprodukuje, nýbrž je jen prázdně 

míní. Můžeme odhodit inhalátor, můžeme se z něj nadechnout, můžeme jej brát za lék, 

díky kterému se nemusíme v životě omezovat: věc, tělo, osoba. Můžeme se jej dotknout, 

myslet o jeho pojmu, cítit díky němu uvolnění tlaku na hrudi. 

 Obecná struktura toho, co jsme nyní probrali, byla REF(x), přičemž závorky v oné 

formuli naznačují, odkud vycházíme, a že směrem ven od x nevidíme REF, tedy že dokud 

jsme u objektu, netematizujeme akt samotný.
64

 Případná tematizace aktu by měla mít 

strukturu REF (PER (x)). Co je to akt? Nejjednodušeji můžeme hovořit o vnímání.
65

 Jak jej 

zaměřujeme reflexivním pohledem? Jedním ze způsobů, o nichž Husserl hovoří, je 

pochybnost o jeho obsahu:
66

 Pokud jsme, až dosud viděli člověka, ale nyní se ukázalo, že 

to člověk není, můžeme reflexivně nebo prostřednictvím vzpomínky pohlížet na naše 

prožívající vnímání: REF (PER (x)), kde „x mohlo také být jen přeludem“.
67

 Jak takové 

stávání se vědomým aktu vnímání probíhá? Pokud zjišťujeme, že to, co jsme až dosud 

viděli, nebyla skříň, jak jsme se domnívali, nýbrž jen rafinovaná hra světla na lesklé ploše, 

ptáme se, jak je možné, že nám přesto byla v našem vnímání dána prostorovost skříně, jak 

nám byla hra světla dána jako něco, s čím můžeme fyzicky zacházet. Vzpomínáme na vše, 

co jsme si až dosud o viděném mysleli, že víme, případně se v přítomném vnímání snažíme 

zachytit kolísání odhaleného klamu mezi vjemem skříně a lesklou plochou. Je tu ale ještě 

druhá možnost, jak se stát vědomým aktu, a to tak, že se pokusíme nalézt odpověď na 

otázku: „Co je bezprostředně dáno? “ Nyní jako bychom položili přes náš plastický vjem 
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stolu fólii: spatřujeme momentální tvar inhalátoru z naší současné perspektivy, aktuální 

barevné proplétání barev a odlesků. Pozorujeme, že inhalátor nyní nepoužíváme, že si však 

můžeme přestavit, že jej použijeme. V prvním případě objekt zrazuje sám sebe zevnitř tak, 

že se přestává jevit jako to, čím se jevil až do teď. Ve druhém případě zůstává předmět tím, 

čím je, ale mi na něj pohlížíme jako na v jistém smyslu zploštělý: tážeme se, jak může být 

plastický („3D“) objekt dán ve zploštělém („2D“) prožívání. V prvním případě jsme 

dotlačeni k tomu, podezírat konkrétní objekty či jejich určité rysy za naši „subjektivní“ 

iluzi, ve druhém tyto rysy sami teprve hledáme, abychom se pak mohli ptát, jak jsou dány 

v prožívání. Totéž pak platí i o jiných modech danosti, zejména o zpřítomnění ve 

vzpomínce.
68

 Ve vzpomínce odhalená realita se sama rozpadá a my se ptáme, jak nám 

mohlo být jako minulé dáno něco, co se vůbec nestalo, nebo se ptáme, jak nám vzpomínka 

dává minulé. V prvním případě docházíme ke sporným rysům zkušenosti tak, že se ony 

samy ukáží skrze své selhání a spor se vzpomínkou na předchozí pevnou formu. V druhém 

případě se ptáme, jak byl minulý objekt dán, ale co přesně tento minulý objekt, jehož 

danost hledáme, je, to si musíme určit sami. 

 Objektem reflexe se stává akt sám.
69

 Popisovali jsme reflexi na vnímání a na 

vzpomínání „REF(PER())“ a „REF(REM()). Nyní musíme zmínit druhou možnost reflexe 

na akt, možnost, o níž Husserl říká, že je zásadní pro možnost fenomenologie, totiž 

možnost reflexe ve zpřítomnění.
70

 Ve vzpomínce je dán nejen minulý objekt, vzpomínka 

není jen REM(x), nýbrž vzpomínka je vzpomínkou na to, co jsme v minulosti vnímali: 

„REM(PER())“. Dle Husserla můžeme od minulého objektu dojít k minulému aktu.
71

 Nyní 

se tedy můžeme ptát nejen na to, jak dává vzpomínka minulý předmět, nýbrž i na to, jak 

minulý akt dával v minulosti přítomný předmět a jak vzpomínka dává minulý akt. 

Husserlvšak jde ještě dál: protože můžeme vzpomínat na celou naši minulou zkušenost, 

můžeme vzpomínat nejen na minulé vnímání, nýbrž i na minulé vzpomínání.
72

 Protože se 

akt může stát objektem, musíme nakonec říct, že není možné jen REM(REF()), nýbrž i 

REF(REM()), že tedy nejen můžeme zpřítomňovat přítomnící akt, nýbrž i přítomnit akt 

zpřítomňující.
73
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 Můžeme reflexivně pozorovat „vnější“ a „vnitřní“ objekty atd., ale též akty, jimiž 

jsou tyto objekty dány. Rozlišení na objekt a akt je pro Husserla zásadní a v GPdP jej 

nazývá Distinktio phaenomenologica. Chápe jej zde v principu jako zaujetí postoje 

pozorování aktu dávajícího mi celý můj svět věcí, pocitů, i sebe sama, na rozdíl od 

běžného postoje dlícího u objektů samých.
74

Akt je vždy akt dávající objekt (dostali jsme se 

k němu právě od objektu), tzn. ve vědomí aktu je stále obsaženo i vědomí jím dávaného 

objektu. Nakolik to zní záhadně, můžeme říci, že pokud reflektujeme na objekt právě jako 

na dávaný aktem, uchopujeme objekt jako tzv. cogitatum, zatímco akt, jež objekt skrze 

konstituci dává, nazýváme cogito.
75

 

 Pro účely našeho současného zkoumání, jehož cílem je dospět k ideji praktického 

pojetí epoché, pomineme nyní záludnosti a výzvy dalšího význačného „objektu“ 

reflexivního pohledu, totiž nás samých. Předznačili jsme možná východiska, avšak 

způsobem, jímž dospíváme od nás samých k aktům, jež nám nás dávají, a potažmo jak 

dospíváme k ideji čistého Já, to zde řešit nebudeme, protože výklad této problematiky by 

zabral příliš mnoho prostoru i času. Stačí, když se čtením Husserlových textů ujistíme o 

tom, že je možné aplikovat reflexivní, akt a objekt od sebe odtrhávající objekt, i na nás 

samé. Pro příští zkoumání budeme tedy předpokládat, že tato možnost je osvědčená. Naše 

další zkoumání se nebudou příliš vydávat tímto směrem.  

 Proveďme shrnutí: pomocí aktů reflexe a vzpomínky můžeme pozorovat objekty 

„vnitřní“ i „vnější“, sebe sama ve světě jako objekt v přírodě, jako živé tělo nebo jako 

osobu, pozorovat můžeme ale i možnosti našeho vlastního konání. Z vnitřního nebo 

vnějšího důvodu pak můžeme zobjektivizovat i akty vnímání, reflektování i vzpomínání 

v mnoha různých obměnách. A všechny tyto „objekty“ mohou být pozorovány, stejně jako 

jsme to zmiňovali u běžných věcí světa, buďto ve svém okamžitém stavu, nebo jako 

průběhy rozpřáhnuté v čase. Toto vše jsou jednotlivé objekty: reflexe je zde vědoma 

jednotlivosti, avšak stejně tak může být vědoma i mnohosti objektů – věcí, stavů, aktů… 

Objevuje se však otázka po reflexi nikoliv na konkrétní jednotliviny nebo na konkrétní 

množiny, nýbrž na vše: na celý život.
76

 Může se objektem pozorování stát veškerost 

objektů? Dle Husserla ano, ale nyní se nesmíme unáhlit. Přeskočit od objektivující reflexe 

na jednotlivý akt k reflexi na veškerost všech existujících objektů by se rovnalo mytizaci 
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pojmu „veškerosti“. Musíme zpomalit a jít krok po kroku po fenomenologických 

zkoumáních, přičemž se ukáže, že cesta k mnohosti objektů je již cesta od obyčejné 

reflexe, o níž jsme hovořili v této části, k epoché.  

Část 2. – Objekt jako index 

Ptát se, jak se můžeme dostat od jednotlivého reflektovaného objektu k mnohosti 

všech, reflexí pozorovatelných objektů, nemůže znamenat chtít pozorovat postupně 

všechny myslitelné věci, pocity, možnosti, podoby sebe sama, své akty atp. Takové 

snažení by bylo marné. Abychom si osvětlili, jak je přesto možné reflektovat na „vše“, 

využijeme Husserlovu koncepci objektu jako indexu, přičemž Husserl tento koncept 

poprvé zmiňuje již jako koncept čistě fenomenologický. My, oproti tomu, vyjdeme od 

empirického pojetí indexu, abychom pak spatřili jeho přerod v pojetí fenomenologické. 

Na základě Husserlových úvah z druhého dílu Erste Philosophie a z GPdP můžeme 

objekt chápat jako index, pokud něco indikuje, pokud na něco poukazuje. Pokusíme se 

nyní rozvinout úvahy tak, abychom od indikace čistě empirické došli k indikaci čistě 

fenomenologické. Tak přeformulujeme otázku po reflexi na množinu všeho na otázku, jak 

může být „vše“ indikováno jedním. 

Pravou empirickou indikací je kauzalita: náraz jedné kulečníkové koule do druhé 

indikuje s empirickou nutností, již lze ve vědě poznávat matematicky, pohyb druhé koule. 

My ve zkušenosti matematické nutnosti nezakoušíme: pouze anticipujeme budoucí pohyb, 

a pokud k němu nedojde, budeme překvapeni. Indikace je tedy očekávání. Indikovat 

znamená: nést v sobě očekávání. Tak při spatření kouře očekáváme oheň. V Idejích II 

hovoří Husserl o jiném typu indikace: o kondicionalitě. Zatímco jedna kulečníková koule 

kauzálně indikuje pohyb druhé, indikuje pohyb jehly směrem k naší kůži náš prožitek 

bolesti nikoliv kauzálně, nikoliv tak, jakoby jehla i bolest byly obě věci stejného typu, 

nýbrž kondicionálně. Jehla působí bolest: když se do nás zapichuje jehla, cítíme bolest, a 

když ne, tak ne. Pokud dojde k něčemu „venku“, dojde k něčemu „uvnitř“. Pokud vpich 

jehly nenásleduje bolest, pokud očekávání nenásleduje vyplnění, jsme překvapeni.
77

 

Pokusme se nyní tyto dva typy očekávání – kauzální a kondicionální – probrat 

vzhledem k obsahu první části této kapitoly. Začněme jednoduchou reflexí na objekt: 

pozorujeme kulečníkovou kouli – pohyb, jakožto pozorovaný „rys“ objektu, vyvolává 
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očekávání pohybu druhé koule. Nyní se však koule se chová podivně, jsme překvapeni a 

provádíme zkoumání, abychom anomálii vysvětlili odhalením nového reálného rysu. Ten 

odhalujeme a konstatujeme, že inkriminovaná koule je z olova. Zato když vidíme, jak se 

nám do ruky zapichuje jehla, očekáváme též následek, ale nikoliv ve „vnější“, nýbrž ve 

„vnitřní“ realitě, očekáváme bolest. Toto očekávání může být netematické, ale pokud 

nedojde k jeho potvrzení, objeví se překvapení a uvědomění si, že jsme vlastně již 

netematicky očekávali to a to. A opět to samé můžeme říci v případě „vnitřních“, 

psychických entit jako jsou pocity: pokud „se známe“, víme, že náš pocit zlosti nad 

zlotřilostí stran bližního s postupem času vyprchá. Kdyby zmizel okamžitě, byli bychom 

překvapeni, kdyby naopak bezdůvodně narostl do záchvatu zuřivosti, dostavilo by se 

překvapení, ačkoliv třeba až později, též. Vidíme, že se zde jedná o stejnou věc jako 

v případě bolesti: vidím provedené bezpráví, a proto cítím zlost. Za chvíli se ale uklidním. 

Pokud by má zlost přerostla do zuřivosti, kupříkladu aniž by mi k tomu druhý zavdal 

důvod, hledal bych jiný důvod – vnitřní nestabilitu způsobenou třeba špatnou výchovou 

v dětství či narušenou chemickou rovnováhou v mozku. I zde jde tedy o kondicionální 

indikaci: nenaplnění vede k překvapení a tím k odhalení očekávání následujícího průběhu, 

který je buď na též objektivní rovině (kauzalita), nebo „přesahuje“ ze světa do sféry mého 

intimního prožívání (kondicionalita). Věc indikuje věc nebo „vnitřní“ prožitek, stejně jako 

může tento prožitek (můj pocit narůstající zuřivosti) indikovat reálný stav věcí (znám se a 

vím, že začnu házet věcmi). 

Index je tedy souhrn, z větší části netematických, očekávání. Řekli jsme, že Husserl 

tento termín používá hned jako termín fenomenologický. A nyní můžeme ukázat, jak 

přesně: Objekt je pro Husserla indexem, pokud jde o reflexí zobjektivizovaný akt. Místo 

našeho provizorního termínu „indikování“ hovoří Husserl o „implikování“. Implikace je 

tedy speciální případ indikace, kdy akt jakožto index předznačuje v očekávání další akt, a 

tedy ne nějakou „vnější“ konsekvenci jako u kondicionality. Protože je akt, jak jsme viděli, 

intencionální, jde u implikace jednoho intencionálního aktu jiným o tzv. intencionální 

implikaci.
78

 

Intencionální implikace je tedy očekávání jednoho intencionálního aktu jiným. 

Termín „očekávání“ je však nejasný a musíme se vyhnout tomu, chápat jej jako pouhé 

myšlenkové očekávání něčeho vůči mně vnějšího. Intencionalita není jen implikující, 
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nýbrž jako taková i tzv. horizontální.
79

 Na rozdíl od pouhé implikace, jež nemusí být ničím 

jiným než prázdným poukazem s maximálně informativní hodnotou, je implikace zároveň 

horizontem nejen možného stavu vědomí, nýbrž právě i naší možné aktivity, jejímž 

výsledkem bude právě implikované intencionální vědomí.
80

 Avšak popořadě, vraťme se 

k našim příkladům: Pokud reflektujeme na objekt, zjišťujeme, že očekáváme, že má i 

druhou, nyní neviděnou stranu. Pokud není přítomno nějaké specifické kauzální určení 

(např. pokud není objekt umístěn na automaticky se otáčející ploše), je očekávání druhé 

strany objektu zároveň očekáváním toho, že se budeme muset pohnout, naklonit, abychom 

ji mohli zahlédnout. Můžeme zde hovořit o empirickém horizontu, neboť možnost popojít 

a prohlédnout si objekt z druhé strany je naší reálnou možností. Říkali jsme, že reálný 

objekt je zprvu dán skrze reálný akt, jenž je, dle Husserla, vztažen ke svému objektu skrze 

naše reálné tělo.
81

 Možnost vnímat neviděnou stranu objektu je tak samozřejmě možností 

vnímat, tzn. v horizontu objektu je obsaženo i očekávání budoucího reálného aktu, jenž ho 

bude dávat. Co bude následovat nyní, se již rozumí samo sebou: Intencionální implikace 

vycházející od určitého intencionálního vědomí jsou horizonty tohoto vědomí, pokud jsou 

zároveň předznačením možností aktivní proměny tohoto vědomí v jiné. Pokud aktivně 

následuji implikovanou možnost, tzn., pokud aktivně rozvíjím horizont, dospívám 

k předznačenému intencionálnímu vědomí, jež je tak vyplněním implikující intence.
82

 A 

mělo by být ještě zodpovězeno, o jakém typu aktivity to vlastně můžeme na úrovni 

intencionálních aktů hovořit a nakolik jde o aktivitu skutečně tematickou a nakolik o 

aktivitu, jež probíhá nepostřehnuta. 

Objekt jakožto index je obklopen horizontem implikací, jež jsou očekáváními, a tak 

již předznačeními, možností, jež můžeme realizovat. V návaznosti na C.M. můžeme 

hovořit nejen o jednotlivých intencionálních implikacích, nýbrž i o celých „třídách“.Teprve 

nyní se dostáváme k plnému chápání pojmu „horizont“: pro Husserla je to nejen jedno 

konkrétní očekávání, nakolik čistě intencionální si jen může být, nýbrž je to celý souhrn: 

Husserl tak hovoří o horizontech právě v tomto širokém smyslu jako o poli možných 

konkrétních realizací: je zde horizont vnímání, ale i minulosti a budoucnosti a dokonce i 

nikdy nerealizovaných možností.
83

 Tyto možnosti jsou nyní nerealizované, avšak 
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potenciálně realizovatelné, Husserl je tedy nazývá potenciality a hovoří o horizontech 

potencialit.
84

 

Máme mnoho možností: můžeme vzpomínat na minulé, očekávat budoucí, 

představovat si či hovořit o možnostech, včetně možností v době své možné realizace 

nerealizovaných. Na úrovni intencionálních aktů však narážíme na problém: Jaká 

očekávání nás zajímají? Máme vědomí dávající nám objekt. Nyní odvrátíme pohled a 

máme intencionální akt dávající nám jiný objekt. Je toto ona očekávaná možnost? Do jisté 

míry. Musíme však začít jednodušším případem: právě jediným objektem. Že je objekt 

index znamená, na základě již řečeného, že je souborem očekávání dalších možných 

intencionálních vědomí, ale čeho? To zprvu není jedno, neboť jde právě o očekávání 

různých modů danosti tohoto jednoho předmětu. Objekt je indexem tak, říká Husserl, že je 

obklopen horizonty možných dalších průběhů, v nichž všech je dán právě tento konkrétní 

předmět. Jako index je objekt pouhým „pólem X“.
85

 Očekávání je očekáváním možného 

způsobu danosti tohoto pólu X a právě díky tomu jsou vůbec všechna možná aktová 

intencionální vědomí sjednocena jakožto dávající jeden a ten samý předmět.
86

 Je důležité 

nezapomenout, že máme nyní dvojí: pokud reflektujeme na objekt jakožto na cogitatum, 

platí řečené: rozvíjí se nám horizonty možných aktivních průběhů vědomí tohoto 

konkrétního pólu X, resp. tohoto konkrétního předmětu „o sobě“. Pokud reflektujeme na 

cogito, např. na vnímání vůbec, můžeme na druhou stranu uvažovat o očekáváních 

možných objektů, tzn., můžeme se ptát, jaké předmětnosti mohou být dány v daném 

aktovém vědomí. Tak můžeme rozvíjet úvahy od konkrétního objektu zde 

k netematickému pozadí a dál, k pozadí tohoto pozadí, od této místnosti k budově, od ní 

k městu, v němž se nachází atd. Intencionální akt má tedy dvě roviny horizontů: pokud je 

objektem cogitatum, nalézáme zde intencionální implikace – očekávání – dalších možných 

způsobů danosti. Pokud je objektem cogito, nalézáme intencionální implikace možných 

pólů X. Cogito implikuje jiné cogito vzhledem k jednomu cogitatum a cogitatum implikuje 

jiné cogitatum vzhledem k jednomu cogito, resp. k jedné třídě možných cogito. 

Víme již, co přesně chceme reflexí zachytit: právě očekávání, jež obklopují 

konkrétní objekt (inhalátor) co do možných typů jeho danosti (vnímání, vzpomínání, 

očekávání, představování) a co do kontinuálního rozvíjení té které konkrétní modality 
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(předmět, blízké a vzdálené okolí, svět). Nyní musíme zodpovědět další, pro naše 

zkoumání naprosto klíčovou otázku: jak je možné si toto vše zpřístupnit? Zdůrazňujeme, 

že nejde přímo o otázku, jak tato očekávání zkoumat. Zprvu jde vůbec o to, toto vše 

uchopit. V následující kapitole ukážeme, že reálný objekt dávající se skrze reálný akt může 

být uchopen jako index očekávání těchto dvou typů. A teprve nyní se ukáže, jak je možné, 

přejít nejen od jednotlivého ke „všemu“, nýbrž zejména od reálného aktu k čistě 

intencionálnímu aktu, od reálné implikace k očekávání jednoho čistě intencionálního 

vědomí jiným. Zjistíme, že základním nástrojem fenomenologie je Zření. 

Část 3. – Nástin fenomenologického portfolia 

 Koncept fenomenologického Zření /Erchauung/ je jedním z největších přínosů 

Husserlova raného díla Grundprobleme der Phänomenologie. Zřením tedy, v souladu 

s Husserlovou koncepcí, nazýváme reflexivní pozorování fenomenologických objektů, jež 

jsme určili jako zobjektivizovaná aktová vědomí, která sestávají ze vzájemného propojení 

aktů dávajících objekt (cogito) a objektů dávaných aktem (cogitatum). Uveďme si několik 

příkladů. Pohlížíme na inhalátor a, následujíce otázku po tom, co je mi skutečně přímo 

dáno, si jej prohlížíme ze všech stran. Tento časový průběh, v němž vnímání této strany 

přechází do vnímání této strany, je nyní naším polem zkoumání. Jak je nám přístupné? 

Zakoušíme jednostrannou danost předmětu - a nyní opět zakoušíme jednostrannost další 

strany tohoto objektu. Tento průběh je nám dán v čase, tzn., je nám dán přímo, ale též 

protencionálně očekáváme jeho další vývoj a jeho zrovna byvší vývoj je nám dán 

retencionálně. Ve zkratce, zobjektivizovaný průběh aktového vědomí je nám dán právě 

jako objekt, tzn. též v čase.
87

 

Husserl se zároveň vymezuje proti příliš širokému pojetí „objektu v čase“. V GPdP 

říká, že (průběh aktového) vědomí není dán odstíněními, nýbrž buď přímo, nebo 

nepřímo.
88

 Přímou danost jsme nyní popsali, nepřímou daností je danost ve vzpomínce a 

v očekávání – reflektujeme na dávání se inhalátoru v odstíněních napříč časovým úsekem. 

Přemýšlíme, co jsme zakusili, a zkoumané vědomí zatím klesá do minulosti. Na 

fenomenologický objekt tedy můžeme vzpomínat a můžeme jej i očekávat. Zde se nachází 

základ veškerého fenomenologického poznávání: výše zmíněná zkoumání intencionálních 

implikací nejsou možná jinak, než že zakoušíme časový průběh aktového vědomí a 
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podržujeme jeho začátek ve vzpomínce, zatímco teprve končí a i poté, co skončil.
89

 

Vidíme, že fenomenologické Zření je součástí portfolia aktů, jimiž můžeme náš objekt – 

aktové vědomí – zkoumat. Základem portfolia je tedy Zření jakožto fenomenologické 

vnímání
90

 a dále vzpomínání a očekávání. Proti těmto aktům leží zpředmětněné aktové 

vědomí a my se můžeme ptát, co vše se tam musí nalézat. Co vše musíme zřít a proč? 

Vyjděme přitom z Husserlova příkladu a jeho teze rozšiřme na celé pole fenomenologické 

zkušenosti: Představme si, že ve Zření reflektujeme současné zakoušení objektu 

(inhalátoru), aniž bychom zároveň reflektovali i možnost, že tento objekt může být dán ve 

vzpomínce (tzn. jako minulý). Provádějíce tuto aktivitu, prohlásíme: „Pokud pohneme 

tělem, vizuální danost jednoho a téhož objektu se změní.“ Tento poznatek je samozřejmě 

nanejvýš induktivní, postačí však. Co se s ním děje, ptáme se nyní, za předpokladu, že 

jsme neuzávorkovali v předstihu i možnost vzpomínky? V tomto případě dochází k tomu, 

že zkušenost intencionálního aktového vědomí se stává modifikací v minulosti reálně 

probíhající zkušenosti reálného člověka, tzn., že naše zkušenost, a poznatek o ní, nejsou 

čistě intencionální – změna jednoho aktového vědomí v druhé je jen jedním z řady 

v minulosti proběhnuvších a v budoucnosti očekávaných průběhů reálné zkušenosti. Stejně 

je tomu tak i pokud nereflektujeme na možnost očekávání dalších průběhů. V obou 

případech je fenomenologická reflexe – Zření – jen pauzou, jen poznávajícím pohlížením 

jakožto jedním z řady praktických úkonů a tedy jejich hierarchii podřízeným. Bez reflexe 

na vzpomínání a očekávání je Zření jen nahlížením současného stavu daného 

objektu/prožitku a nelze tedy hovořit o reflexi na „vše“, neboť to by znamenalo zakoušet 

vše od vzniku vesmíru po jeho zánik – znamenalo by to „božské nazírání“. I pokud však 

uzávorkujeme veškerou minulou, přítomnou i budoucí danost předmětu, nemáme vyhráno. 

Hovořili jsme o reflexi na sebe sama – je nutná proto, že bez ní klademe sama sebe jako 

reálného a vše, co děláme, klademe jako aktivity reálného Já. Aktové vědomí se tak stává 

reálnou představou, reálným vnímáním. Dochází zde k tomu, že vše je jen subjektivní – a 

to právě z toho důvodu, že pokud klademe sebe, klademe i svět a pak to, co je jen 

subjektivní, je nedostatečné, neboť jak víme, že zříme skutečné jsoucno, že nepodléháme 

klamu a neztrávíme tak objektivní svět pro ten snový? Nakonec se tak dostáváme k tomu, o 

čem hovoří Husserl sám a co nám zde bylo předobrazem našich tezí: nutnost reflexe na 

danost pro druhé. Pokud nereflektujeme na naše porozumění zkušenosti druhého, klademe 

ji – všechna naše zkoumání jsou pak ale opět jen subjektivní a k zachycení „všeho“ 
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bychom museli sami mít přímou zkušenost prožívání reálného druhého, jež je nám však 

bytostně nepřístupná. Zachytit „vše“ by pak znamenalo být božskou monádou, jak ji chápal 

Leibniz. Stejně bychom se mohli vyjádřit i o reflexi na blízké a vzdálenější okolí: reflexe 

na cokoliv méně než okolí vůbec klade nedostupné části prostoru a úkol po poznání 

„všeho“ tak získává sci-fi nádech. 

Až dosud by se mohlo zdát, že východiskem fenomenologických zkoumání musí 

být vždy jen aktuálně reflektovaný akt, který případně poklesne do minulosti. V GPdP
91

 

Husserl zmiňuje další význačnou možnost, kterou můžeme přidat do portfolia 

fenomenologického zkoumání: možnost fenomenologické reflexe ve vzpomínce. Pokud 

máme libovolnou vzpomínku, vysvětluje Husserl, můžeme se do této vzpomínky ponořit, a 

to tak, že reflektujeme na způsob, jímž nám byl dán minulý objekt – na minulý reálný akt. 

Pokud však nyní pozorujeme právě jen toto aktové vědomí a objekt jen jako to tímto aktem 

dávané – jako cogitatum – a pokud zároveň ve vzpomínce zajistíme horizonty (reflexí nebo 

tematickou abstrakcí, o níž budeme hovořit později), co se stane je to, že z obsahu běžné 

vzpomínky utvoříme fenomenologický objekt, na nějž pak můžeme namířit Zření a jeho 

fenomenologické portfolio. Jak od aktuálního reflektovaného vědomí (tzn. od přítomné 

reálné zkušenosti, jež stojí na počátku), tak od běžného, ve vzpomínce daného objektu lze 

dospět k minulému aktovému vědomí. Toliko Husserl. A je třeba dodat, že tak, jako jsme 

mluvili o dvojí cestě od objektu k aktu v reflexi – „přirozeně“ vzniklou pochybností či 

snahou o zodpovězení otázky po bezprostřední danosti – stejně tak je třeba i o 

fenomenologii ve vzpomínce říci, že můžeme pochybovat o minulosti či se jen ptát, jak 

byla dána, když byla přítomná. Spolu s Husserlem můžeme říci: fenomenologické Zření 

sestává z fenomenologického vnímání jakožto základní komponenty a z tzv. 

„neabsolutních způsobů danosti“ aktového vědomí
92

, z nichž jsme jmenovali vzpomínku, 

reflexi ve vzpomínce a očekávání. Na základě toho a s přihlédnutím k jednomu Husserlovu 

textu
93

 musíme fenomenologické portfolio obohatit o úkon, jímž tematicky vyloučíme 

některý ze zmiňovaných horizontů z obsahu fenomenologického objektu, tzn. z dosahu 

reflexe: jde o fenomenologickou abstrakci. Ta je významná již jen tím, že její použití na 

„rozumění“ zkušenosti druhého člověka považuje Husserl na počátku fenomenologických 

zkoumání za nutné.
94

 Podívejme se, jak se tato abstrakce vztahuje k tomu, co jsme zrovna 
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probrali: abstrakce od minulého, od budoucího, od sebe sama i od druhých a od blízkého i 

vzdálenějšího okolí tyto horizonty uzavře a tak „uměle“ utvoří ohraničený prostor pro 

fenomenologická zkoumání. Důležité je dvojí: zaprvé, že fenomenologická abstrakce sice 

umožňuje relativně nerušený průběh jednodušších zkoumání, že nás však hned po 

vystoupení z tohoto abstrahujícího postoje dožene nutnost zodpovídat se nárokům toho 

kterého, námi předtím abstraktivně uzavřeného, horizontu. A zadruhé, že abstrakce od toho 

kterého horizontu jej již nějak přivádí do působnosti reflexe, i když jen tak, že ho výslovně 

opomíjíme. Právě proto jej ale již musíme nějak znát, musíme o něm, vposled alespoň o 

jeho existenci, něco vědět. Fenomenologická abstrakce je tak blíže uchopení celého 

horizontu než jeho naivní přehlédnutí, protože předpokládá jistou obeznámenost s ním. 

Nacházíme se již velmi blízko pochopení, jak lze do fenomenologického objektu – 

do aktového vědomí – zahrnout „vše“. Začínáme tušit, že musí jít právě o uchopení všech 

horizontů. Pro Husserla je předobrazem tohoto uchopení možnost „běžné“ životní sebe-

kritiky,
95

 jež je právě jakousi „reflexí na celý život“. Charakteristické je pro tuto reflexi, že 

uchopuje horizont celý, ale právě jen vágně.
96

 Že jde o „vágní“ uchopení nás nesmí 

odradit. 

Hovořili jsme o reflexi na prožívání. Ukázali jsme, že čím více toho uchopujeme 

reflexivním pohledem, tím méně toho klademe a tím méně jsme tedy nuceni chápat vztahy 

a fakta, jež se nám takto odhalují, na základě schémat, která nevycházejí jen a čistě 

z aktového vědomí jako takového. Reflexi na „vše“ jsme pochopili jako přisvojení si 

možnosti provádět akty daného horizontu (např. vzpomínání jakožto vcházení do horizontu 

minulosti) a jako připravenost každý akt tohoto horizontu učinit objektem intencionální 

reflexe. Zmínili jsme též možnost vzpomínat na minulé aktové vědomí, včetně možnosti 

učinit z běžné vzpomínky právě vzpomínku na minulé aktové vědomí. Dostáváme se tak 

k nutnosti prozkoumat možnost fenomenologické reflexe čistě jako odehrávající se ve 

vzpomínce. Víme již, že od minulé zkušenosti se lze ve vzpomínce dostat reflexí 

k minulému reálnému aktu. Tento akt, např. minulé vnímání, je nyní, dle Husserla,
97

 

obklopen, stejně jako vnímání přítomné, dalšími horizonty: vzpomínek, anticipací, ale i 

druhých, sebe sama atd., a ty lze v reflexi vyzvednout z původně netematického pozadí.
98

 

Jenže lze říci, že zde platí: „Čím více reflexe, tím více zdržení“? Vzpomínka dává minulý 
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objekt a akt právě jako „v minulosti reálně byvší“. Uvnitř vzpomínky něco uchopit jen 

reflexivně znamená zajímat se o to pouze kvůli poznání a tedy to již neklást jako minulé. 

Vzpomínka má však svá specifika vzhledem k širšímu rámci fenomenologické práce. Tato 

zmínka nám má pomoci udržet si v pohledu dva základní typy fenomenologické reflexe: 

jako reflexe a jako vzpomínky. 

Část 4. – Zdroje zkušenosti a otázka tréninku 

Nyní je čas, ohlédnout se zpět a spolu s otázkou po celkové dynamice proměny 

běžné zkušenosti ve fenomenologický objekt, ve všechny horizonty uchopující čistou 

reflexi, zodpovědět otázku po původu oné zkušenosti, na níž reflektujeme. Budeme hovořit 

o zdrojích zkušenosti, včetně odkazů na neurofenomenologickou praxi, v níž se tato 

problematika stala významným tématem. Že na počátku musí být nějaká zkušenost, o tom 

není pochyb. Husserl o tom tematicky hovoří např. v 51. paragrafu druhého dílu Erste 

Philosophie. V 5. paragrafu Karteziánských Meditací zase říká, že zkušenost má svoji 

pravdu a jako taková je první evidencí. Jen ještě ne fenomenologickou. Všechny 

zkušenosti, o nichž jsme zatím hovořili (věci, akty, vzpomínky, Já, Druzí, atd.) mají jedno 

společné: měli jsme je, resp. máme je, ať už se o fenomenologii zajímáme nebo ne. 

Samozřejmě se i do těchto zkušeností promítá zájem na fenomenologii: pokud pohlížíme 

na inhalátor z různých stran, je faktem, že to děláme právě proto, abychom získali 

zkušenostní materiál pro naše zkoumání. Jsou to však zkušenostní průběhy běžně přítomné 

a možné. Míra aktivity pozměňující běžný stav věcí však může být ještě zásadnější a to 

v případě, že si snažíme zpřístupnit specifické, či ne úplně běžné zkušenosti.  Na základě 

neurofenomenologické praxe rozlišujeme dvě další kategorie zdroje zkušenosti pro 

následné analýzy. 

1) Simulátory – Tímto termínem chápeme zařízení, jehož cílem je poskytnout nám 

nějak specifickou zkušenosti. Důmyslně propojená soustava zrcadel umožnila zakusit iluzi 

ohledně vlastních tělesných pohybů a jejich selhávání, čímž byl umožněn výzkum toho, jak 

dáváme smysl vlastním tělesným pohybům.
99

 Obrazovka umožnila vizuální zkušenost 

zjednodušeného trojrozměrného tělesa, čímž se, dodáváme, zkušenost „očistila“ o mnoho 

prvků, jež by mohli člověka plést.
100

 Obrazovka též umožnila zakusit stereoskopické 

vidění,
101

 a jejich soustava umožnila výzkum proměn noetické stránky fenoménu při 
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binokulární rivalitě.
102

 Co se sofistikovanějších simulátorů týče, zmiňme např. simulátor 

vesmírné lodi, který umožnil z vesmíru se navrátivším astronautům zakusit opět pocit 

pokory a údivu při pohledu na Zemi z oběžné dráhy, a tak umožnil fenomenologické 

bádání o nich.
103

 

2) Od simulátorů „vnějších“ podmínek můžeme odlišit metodu, jež je v dnešní 

neurofenomenologii velmi oblíbená, a jež umožňuje simulovat „vnitřní“ vrstvu zkušenosti. 

Hovoříme o hypnóze, pomocí níž můžeme jedinci vyvolat, a tak ke zkoumání předložit, 

kupříkladu rozličné psychopatologie, obsesivně-kompulzivní poruchy, černobílé vidění, 

nepoznání sebe sama v zrcadle atd.,
104

 a to jen dočasně a bez následků. Přitom hodnotná je 

též možnost využití tzv. post-hypnózy, jež hypnózou vyvolané vědomí očišťuje od 

deformací způsobených právě tím, že jde o zkušenost vyvolanou hypnózou.
105

 Máme tedy 

tři zdroje zkušenosti pro fenomenologická zkoumání: běžnou zkušenost přítomnou, 

minulou nebo možnou, simulátory a další protetiku modelující specifickou „vnější“ situaci 

a hypnózu, sugeraci atd., pro výzkum „vnitřních“ stavů vědomí, psychických nemocí apod. 

Běžná zkušenost umožňuje vstoupit do fenomenologického postoje a vybrat si zkušenost, 

kterou budeme zkoumat. Simulátory a hypnóza vyžadují aktivní přípravu ještě před 

započetím zkoumání. 

Vzdálíme se teď na chvíli od Husserla a prozkoumáme roli tréninku při získávání 

zkušenosti pro fenomenologickou reflexi. Ať již z jakéhokoliv zdroje, můžeme na 

inkriminovanou zkušenost reflektovat a spatřit ji jako intencionální prožitek. Reflektování 

je však třeba trénovat.
106

 Vidíme, že reflektovat lze pouze na to, co bylo v původní 

zkušenosti, nakolik jen netematicky, přece jen nějak postřehnuto. Objevuje se tedy otázka 

postřehování před reflexí – před-reflexivního postřehování, jež přenechává reflexi 

zkušenost o větší bohatosti obsahu.
107

 Tvrdí se, že tréninkem před-reflexivního 

postřehování je dosaženo toho, že zkušenost se otevírá sama sobě a nedochází ke zkreslení, 

nýbrž že je toho z prožitku více zahlédnuto.
108

 Před-reflexivní postřehování je možno 

kultivovat, mimo jiné, i praktikováním buddhistických meditativních technik.
109

 Ať už jde 

o trénink před-reflexivní nebo reflexivní vrstvy vědomí, musíme počítat s proměnami a 
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deformacemi, které trénink těmto vrstvám způsobí. Rozliční autoři proklamují, že trénink 

zvyšuje schopnost být pozorný a postřehování nikoliv náhodně, nýbrž na základě 

poznatelných zákonitostí.
110

 Tak např. Petitmengin dokázala, že trénink pozornosti může 

vést k vybroušení schopnosti postřehovat až na úroveň „aktů“ v časové déce pouhé ¼ 

vteřiny.
111

 Pokoušíme se tak, pokud možno systematicky, o uchopení zkreslení, jež trénink 

působí na naše vrozené a běžné schopnosti. 

Část 5. – Vyvstávání zkušenosti 

Poté, co jsme se zamysleli nad aktivitou ještě před započetím fenomenologických 

analýz, musíme ještě zmínit významnou, s tím související záležitost. V Karteziánských 

Meditacích
112

 chápe Husserl jako základní princip fenomenologie tezi, že smíme uznat jen 

to, co se přímo dává ze zkušenosti. Viděli jsme, že cesta, kterou má zkušenost projít, aby 

se stala polem fenomenologických zkoumání, je však dosti dlouhá. Zpřítomníme si nyní 

koncepci dynamiky této cesty od Natalie Depraz, abychom se od toho mohli odrazit a 

zamyslet se nad dynamikou fenomenologické zkušenosti u Husserla samotného. Depraz, 

jež sama některé neurofneomenologické výzkum prováděla, a tak ji zde bereme jako 

vhodnou „teoretickou“ základnu pro naše úvahy, hovoří o tom, že epoché, jež je zdržením 

se kladení běžných pravd o světě, přičemž na řadu přichází již zmíněná introspekce na 

vlastní tělesné stavy.
113

 Někteří autoři, např. Colombetti,
114

 hovoří o tom, že (ačkoliv jde o 

použití epoché v interview a ne takto „sólo“, přesto je to, dle nás, pro naše zkoumání 

přínosné) cílem epoché je právě a jen přivedení naivních subjektů k popisu jejich tělesných 

stavů, což nám, začínajícím fenomenologům, stačit nemůže. Introspekci na tělesné stavy, 

jež je již jistým zdržením se, totiž „stáhnutím se“ z vnějšího světa, následuje „uvolnění 

iniciativy“ /Letting go/, v němž zaujmeme postoj očekávající pasivity, jež má ve svém 

zorném poli stejnou měrou zkušenost „vnější“ jako „vnitřní“.
115

 Můžeme říci, že v této 

pasivitě právě dualita „vnějšího“ a „vnitřního“ nezaniká, nýbrž se stává „indexem“ 

fenoménu, jako modus jeho danosti. Poté, co jsou tyto kroky – zdržení se, introspekce a 

„uvolnění iniciativy“ – provedeny, přechází Depraz ke kroku druhému, navazujícímu 

bezprostředně na epoché a promísený s ní: k takzvanému rozpoznání intuitivní evidence. 

Setrváváme v pasivitě očekávajíce vynoření něčeho – něco se objeví a zase zmizí – stále 
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čekáme a snažíme se fenomén zahlédnout celý. Čím více se nám to daří, tím více jsme 

schopni jednotlivé stránky fenoménu anticipovat, až takto anticipativně postihneme celý 

prožitek a jeho intuitivní danost – vědomí jeho intuitivní evidence – je na světě.
116

 

Jak nahlédnout Husserlovu koncepci optikou koncepce Depraz? Pro začátek je 

důležité si uvědomit, že výsledkem této interakce epoché a rozpoznávání intuitivní 

evidence, jíž říká Depraz basic cycle,
117

 není fenomenologický objekt, nýbrž, jak vidno, 

nanejvýše zkušenost, v níž je provedeno rozčlenění na „vnější“, na fyzično, a na „vnitřní“, 

na psychično, o jehož nutnosti sice Husserl hovoří,
118

 jež je však, z hlediska 

fenomenologické epoché, teprve prvním krokem, jež musí být zároveň neustále znovu-

obnovován, což nemůže znamenat, že bychom stále museli dělat introspekci na vlastní 

tělesné prožitky atd. Spíše jde o to, udržet zkušenost čistou, resp. pohled nezakalený, 

zatímco reflexe rozšiřuje svůj rozsah z objektu na akt a do horizontů, jež uchopuje nebo 

abstrahuje. Pohled na každý z těchto horizontů, resp. objektů (Já, tělo, akt, atd.), musí být 

v případě nutnosti očišťován a v tomto očistění udržován. Poukaz k učení-se-znát 

„fenoménu“ skrze kladení anticipací, jež je k nalezení u Depraz, (takto na počátku 

nanejvýš induktivní) však značí tematickou aktivitu, prvotní před-fenomenologické 

poznání, seznámení se zkušeností před započetím fenomenologické epoché. Během ní 

samé postřehujeme objekty zkušenosti, zaměřujeme na ně reflexivní pohled, tážeme se po 

bezprostřední danosti a spatřujeme akt. Kolem se nachází neurčitý horizont sebe-

zapomenutí, který reflexivní pohled překonává a proniká tak do horizontů, jež, ačkoliv 

zprvu jen vágně, uchopuje. Každou reflexí toho více uchopujeme a méně toho klademe. 

Důležité je i to, jak spolu souvisí vyvstávání obsahu fenomenologického objektu a 

portfolia aktů, jimiž ho zkoumáme. Zvláštní pozornost můžeme, díky Depraz, zaměřit i na 

dynamiku vyvstávání vzpomínky:
119

 I vzpomínka se vynořuje dle konceptu basic cycle: 

souhře očekávání a vyplnění při pasivním získávání intuitivní evidence předchází 

očekávání vynoření se vzpomínky jako takové, přičemž toto vyvstávání probíhá tak, že si 

vyvoláváme obraz situace a pak zakoušíme a zkoušíme různé úhly pohledu tak dlouho, 

dokud nedojde k úplnému znovu-oživení vzpomínky z toho „správného“ úhlu pohledu. 

Přitom nám může posloužit i hypnóza, jež dokáže podpořit proces vzpomínání a detailnost 

vzpomínky. A nejen to. Výzkum užívající hypnózu jako metodu poukazuje na to, že velká 
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část deformace přítomného prožitku přítomným pohledem pramení z toho, že se až příliš 

tvrdě snažíme si vzpomínku vyvolat. Vyvolání vzpomínky za pomoci hypnózy oproti tomu 

zajišťuje, že prožitek vyvstane spontánně a bez zkreslení vědomým úsilím.
120

 

Část 6. – Epoché a zkoumání 

Po zamyšlení se nad původem zkušenosti, na kterou následně reflektujeme, přichází 

zamyšlení „z opačného konce“, totiž o cíli a důvodu otevření pole fenomenologické 

zkušenosti. Že nám epoché otevírá celou novou říši zkušenosti,
121

 to je nyní již jasné. 

Drama fenomenologie se rozehrává v proměně běžné zkušenosti do čisté zkušenosti 

transcendentální za současného rozvoje uchopeného obsahu aktového vědomí, buď ve 

vzpomínce, nebo v reflexi, a portfolia aktů fenomenologického Zření, vzpomínání, 

abstrakce atd., jimiž aktové vědomí zkoumáme jako fenomenologický objekt. 

V předchozích částech jsme se dotkli už i konkrétních fenomenologických zkoumání, jež 

se zde mohou rozvíjet, a nyní přišel čas říci, jak se ve fenomenologickém poli odráží, že je 

polem pro zkoumání. Až dosud jsme řešili zejména vůbec otevření prostoru pro pohled 

fenomenologické reflexe. S rozvojem nepřímých aktů jsme otevřeli pole pro první 

skutečná zkoumání: výzkumy intencionálních implikací jako očekávání a předznačení 

udržení se identity předmětného pólu X v mnohosti modů danosti a výzkumy, mody 

danosti implikovaných, možných a tedy očekávaných, předmětností. Rozveďme nyní tato 

zkoumání a připomeňme si je tak, abychom mohli postoupit dále a položit otázku po míře 

obecnosti fenomenologických poznatků. 

Hovořili jsme o tom, že můžeme pozorovat různé akty za současného vědomí, že se 

v nich udržuje jednota předmětného pólu. Co jsme takto odhalili na straně aktu vzhledem 

k danosti cogitatum je tzv. syntéza.
122

 Ne však ledajaká, nýbrž první syntéza, o níž Husserl 

hovoří v Karteziánských Meditacích
123

 - syntéza identifikace, pokud zároveň pamatujeme 

na to, že nám nyní jde zejména o identifikaci jednoho předmětu v různých modech jeho 

danosti, jak o tom hovořil Husserl již v Idejích I.
124

 Druhou syntézou, kterou Husserl 

zmiňuje, je syntéza mnohosti. O té můžeme říci, že je to první syntéza, jakou odhalíme, 

pokud naopak vezmeme akt danosti, resp. horizont tohoto aktu (tedy nejen vněm, nýbrž 
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mohutnost vnímání vůbec), za pevný bod a sledujeme, jak jsou různé póly X, různé 

objekty, dány pospolu - jako mnohost. Věcí dalšího zkoumání je pak určit blíže konkrétní 

typy syntéz mnohosti, vztahů mezi „vnitřními“ a „vnějšími“ objekty zkušenosti a dále mezi 

cogito a cogitatum v obou směrech. Otázkou jsou nejen předznačené syntézy, nýbrž i 

způsob, jak mohou, nebo by mohly, selhat a tak se odhalit jako očekávané. Vězme však, že 

naše řeč je dvojznačná, neboť jsme dosud neřešili míru obecnosti těchto poznatků – 

Pohlédneme na inhalátor na stole, vrháme „zplošťující“ reflexi na akt, na vjem, a jak 

hýbeme hlavou, jsme si vědomi, jak se napříč těmito odstíněními udržuje jednota předmětu 

jako takového.  Tento průběh je zcela jistě průběhem indukce: máme jen nyní danou 

situaci a nejisté tušení, že tento poznatek je obecně platný. Již v GPdP
125

 hovoří Husserl o 

předstupni skutečně obecných fenomenologických zkoumání, totiž o výzkumu neabsolutní 

„empirické“ danosti ve fenomenologickém poli. Sem musíme započítat indukci, zmínit se 

je třeba i o jejích nedostatcích: je provedena jen na konkrétním prožitku, a pokud nejsou 

okolní horizonty zajištěny reflexí nebo abstrakcí, klade svůj předmět a je reálnou indukcí 

psychologickou. Vztah následných zkoumání k poli fenomenologických předmětností je 

ještě zajímavější, pohlédneme-li na otázku získávání poznatků skutečně obecných. Husserl 

nazývá metodu získávání těchto poznatků „ideace“, neboli „eidetická variace“.
126

 

Nebudeme se jí zde blíže zabývat, říci je však třeba následující: Možnost provádět na poli 

fenomenologické zkušenosti ideaci je odvislá od zahrnutí schopnosti představivosti, 

fantasie do fenomenologického portfolia. Na straně fenomenologického objektu dochází 

k přechodu od empirického k čistě eidetickému, možnému poli podstat. V Idejích I. hovoří 

Husserl o tom, že od tohoto pole podstat se lze vždy vrátit zpět ke konkrétní 

jednotlivině,
127

 což je již prvním naznačením vztahu empirického a eidetického 

fenomenologického pole. Dostali jsme se od fenomenologie skutečných jednotlivých aktů 

k těm možným a obecným.
128

 A dále, samotný průběh ideace ještě nezaručuje 

fenomenologický status vyzískaných poznatků. Ačkoliv by bylo potřeba blíže vypracovat 

vztah skutečného a možného fenomenologického objektu, a to i vzhledem 

k fenomenologickému portfoliu, lze říci, s odkazem na GPdP,
129

 že můžeme rozlišit 

nečistou a čistou ideaci. Její čistota spočívá, dle Husserla, v tom, že neklade nic reálného, 

že je tedy /Daseinsfreie/. Nutno podotknout, že Husserl celý tento text později škrtl. To 
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můžeme využít k volnější úvaze o čistotě zkoumání: „Empirická“ fenomenologická 

indukce (jež může být samozřejmě prováděna i jen ve fantasii) je nečistá, pokud skrze 

nepodchycené horizonty klade svůj objekt. Stojíme tedy před sérií otázek: Jak se vztahuje 

možný fenomenologický objekt ke svým možným horizontům? Může ideace klást svůj 

„empirický“ příklad, resp. může mít vztah k „empirickým“ horizontům tohoto modelového 

objektu? To jsou však otázky pro jinou práci. My musíme pokračovat dál. 

Část 7. – Problémy fenomenologické práce 

Naznačili jsme, v základních rysech, průběh postřehnutí fenomenologického pole 

na počátku epoché. Než přejdeme ke složitějším formám fenomenologické práce, jež musí 

být zpřístupněny zároveň s tím, co jsme dosud chápali jako fenomenologické portfolio, 

můžeme zmínit problémy, které z výše předložené koncepce plynou. Některých si byl 

vědom Husserl sám, některé později rozpracovávali následovníci neurofenomenologie. 

Prvním problémem je samotné působení fenomenologického portfolia na jeho objekt, resp. 

změna, kterou běžná zkušenost prodělává při proměně do fenomenologického objektu 

aktivitou tohoto portfolia. Husserl hovoří o tom, že fenomenologická zkušenost je právě již 

zkušeností modifikovanou, neboť je na ni reflektováno a ona sama je zpředmětněna.
130

 

Stejně tak námi zmíněné před-reflexivní postřehování mění původní zkušenost. Hovořili 

jsme též o užití vzpomínky. Její nevýhodou však je, že zkušenost mění naprosto 

zásadně.
131

 První deformací prochází prožitek a jeho kontext při přechodu do retence, 

následně do vzpomínky a opět znovu-vyvoláním. Protože tyto deformace zkušenost 

zasahují, je třeba do fenomenologie zahrnout i jejich zkoumání, poznávání pravidelností, 

dle kterých k deformacím dochází, tak jak to ve fyzice provedl Bohr,
132

 a jak to později 

tvrdil Iglowitz,
133

 čímž se teprve ukáže, nakolik jsou tyto schopnosti spolehlivé vzhledem 

k původní žité zkušenosti,
134

 čímž se dotýkáme otázky po obhajitelnosti 

fenomenologického portfolia tváří v tvář strukturám transcendentálního vědomí oněch 

původních, nereflektovaných zkušeností, o něž nám vlastně zejména jde. A nesmíme též 

opomenout možnosti dodatečné nápravy těchto deformací, jako je např. zmíněná hypnóza 

vzhledem k deformacím, jež působí vědomé úsilí.
135

 A zmínit musíme i nebezpečí 

plynoucí z užití fenomenologické abstrakce: nemůžeme vědět jistě, že v námi uzavřených 
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horizontech se neskrývá něco, co naše nynější poznatky rozloží: je třeba si být u každého 

poznatku vědom, kolik abstrakce v něm vězí. Takovým započítáním naivity je jistě i 

zařazení jistého výseku fenomenologických poznatků do tzv. systematické egologie. Tyto 

poznatky se vylišují od ostatních právě tím, že v nich provádíme abstrakci danosti 

zkušenosti druhého pro nás.
136

 

Další problémy mohou nastat při samotné fenomenologické práci. Mluvili jsme již 

o tom, že součástí fenomenologického portfolia jsou akty, jimiž lze pohlížet na 

fenomenologický objekt – na absolutní vědomí. Zmiňovali jsme též možnost, utvořit 

takovýto objekt z běžné vzpomínky. V GpdP uvádí nyní Husserl příklad, který poukazuje 

na omylnost vědomí o absolutním vědomí: Řekněme, začíná Husserl, že máme vzpomínku 

na dva objekty, jež existovaly současně, a nyní tuto naši minulou zkušenost zaměříme 

reflexivně a ve vzpomínce se tak stáváme vědomými minulého aktového vědomí. A 

řekněme, dodáváme nyní my, že jsme i zajistili jakoukoliv možnost zřícího klást nazíraný 

akt jako můj minulý, a tedy jako reálný. Máme tedy vzpomínku na minulé absolutní 

vědomí. Nyní se však, vracíme se k Husserlovi, děje to, že novým průběhem vzpomínek je 

naše původní rekolekce usvědčena ze lživosti: ve skutečnosti tenkráte nebyly ony objekty 

současně, nýbrž po sobě. A protože nyní platí, že: „Der vermeinten Gleichzeitigkeit des 

Wahrgenomenen entspricht eine Gleichzeitigkeit des Wahrnehmens, und die es ist, die 

wieder bewusst wird un in der phänomenologischen Reflexion gegenständlich wird.“,
137

 

můžeme říci, že pokud máme fenomenologický objekt za nazíraný fenomenologický 

„empirický“ objekt, můžeme se o něm mýlit. Otázkou je, nakolik jsme ve fenomenologii 

vůbec nuceni k tomu, o bytí tohoto „empirického“ pole vypovídat, tzn., zda se může stát 

centrem zájmu otázka po stavech tohoto pole právě jakožto stavech minulých. Lze snad 

říci, že zde o toto bytí jde pouze potud, pokud jakožto vzpomínka může sloužit jako 

podklad nečisté, pouze induktivní ideaci a dalším podobným zkoumáním, kde je výchozí 

empirická matice konečná a výskyt konkrétní zkušenosti může ovlivnit výsledek. Bytí 

minulého absolutního empirického aktového vědomí pak může být významné proto, že lze 

předpokládat, že falešná vzpomínka není dostatečně koherentní, resp. že indukce založená 

na klamných aktech klamných zkušenostech je ještě méně hodnotná než indukce z aktů 

dávajících zkušenosti „reálné“. Jiné, soudržněji znějící vysvětlení může být následující: 

Pokud při fenomenologické práci vzpomínám na nějaké zkoumání, jež jsem dělal 
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v minulosti, přičemž si pamatuji, k čemu jsem došel a jaká byla ona výchozí reálná 

zkušenost, mohu se pokusit ve vzpomínce na tento reálný průběh, jehož minulé aktové 

vědomí si již nepamatuji, reflektovat zpětně na právě toto vědomí. Poté však může dojít 

k diskrepanci mezi mými tehdy vyzískanými poznatky, resp. pozorováními a mým 

nynějším zpětným reflexivním pozorováním. 

Po problémech započínání a průběhu fenomenologické práce můžeme předběžně, a 

ve zkratce, zmínit problém jejího cíle, resp. jeho předpokladů. Mluvíme o předpokladu 

vnitřního časového vědomí, nakolik jím rozumíme původní celistvost a systematickou 

jednotu pole (zprvu empirické) fenomenologie. Vycházíme od jednotlivých aktů a jejich 

zkoumání (např. našich zkoumání syntéz identifikace a mnohosti), a nevíme jistě, zda od 

nich bude možno dojít k jednotnému celku poznání.
138

A opět je pak otázkou, nakolik se 

toto týká empirické fenomenologie, o níž v GPdP jde a několik totéž platí i pro (počínající) 

fenomenologii eidetickou. 

Kapitola 3. – Epoché jako otevření pole pro popisování 

 

V této kapitole postoupíme od pouhého pozorujícího zakoušení k otázce popisu. 

Pokud má epoché otevírat pole fenomenologické zkušenosti pro fenomenologickou práci, 

nemůže to znamenat „slepé“ zahlížení nevyjádřitelného. Epoché nemůže být krokem od 

veškeré srozumitelnosti a popsatelnosti, stejně jako nemůže být krokem od vidění do tmy. 

Že je popis, a obecněji řečeno i souzení o zkušenosti, založen na zkušenosti samé, to je 

triviální tvrzení, o němž Husserl nahovořil sdostatek.
139

 A jak ukázal Husserl ve třetí 

karteziánské meditaci, je to právě zkušenost, v níž se může rozbíhat souzení, protože 

zkušenost, jakožto první evidence, obsahuje možnost přejít od vědomí pravdy či omylu o 

bytí či nebytí k potvrzení či vyvrácení oné tázající intence samé. Strukturu zkušenosti, jež 

umožňuje takto postupovat, nazývá Husserl Rozum /Vernunft/.
140

 Aniž bychom tento 

složitý a zásadní pojem blíže zkoumali, je třeba říci, že Rozum se stává význačnou součástí 

fenomenologického portfolia, resp. že zde již byl, když jsme hovořili o prvním pohlížení a 

učení se mu. Koncepce Rozumu a otázky evidence jsou pro Husserla zásadní, pro nás 

jakožto snažící se nalézt praktické struktury výkonu epoché je však souzení příliš 

komplikovaný termín, o němž toho, koneckonců, Husserl sám řekl mnoho systematického. 
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Prvním typem souzení, k němuž ve vztahu k fenomenologické zkušenosti dochází, 

je popis, deskripce.
141

 A již pouhý popis, jakožto založený na znovu a znovu prováděném 

zkoumání, má jistou míru obecnosti, nakolik pouze induktivní. Pusťme se tedy do bližšího 

pozorování struktury popisu, resp. způsobu, jímž je epoché otevřením pole nejen pro 

pozorování, nýbrž i pro, v případě popisu „primitivní“, usuzování a artikulaci. 

Část 1. – Typy a dynamika popisu 

V této části si představíme třídění typů popisu dle vzoru, jež je u Husserla velice 

populární: totiž vzhledem k tomu, co popisujeme. V tomto duchu postupujíce, nalézáme 

nejobecnější rozdělení popisných objektů v Husserlově typologii souzení: v GPdP se 

hovoří o souzení ontickém, jež má za předmět zájmu věci a jejich vztahy, dále o souzení 

fenomenologickém, jež soudí o aktech a motivacích, o souzení eideticky-ontickém, tzn. o 

souzení týkajícího se věcí vůbec a konečně o souzení eideticky-fenomenologickém, jehož 

objektem jsou podstaty vědomí, a to jednak nepravé „podstaty“ induktivní a skutečné 

podstaty, tzn. fenomenologické souzení je vposled souzením o fenomenologických 

podstatách.
142

 Pokud budeme popis chápat jako jednoduchou formu souzení, můžeme na 

základě toho říci, že lze popisovat věci („Inhalátor je šedomodrý.“), věci vůbec („Jakožto 

rozprostraněný má tento inhalátor polohu v prostoru.“), akty a motivace („Tento vněm 

inhalátoru, vzato vzhledem k udržení předmětného pólu X, implikuje následující konkrétní 

akty dávající tento předmět.“) a podstaty vyzískané eidetickou variací. Že lze takto 

uvažovat můžeme doložit na případech, kdy se v tomto duchu vyjadřuje Husserl přímo o 

popisu: ke zmínce přichází rozdíl mezi deskripcíempirickou a eidetickou,
143

 přičemž 

vzhledem ke svému vlastnímu zájmu na zkoumání obecnin otázku empirické 

fenomenologie jako takové, a tedy i empirické deskripce, ponechává otevřenou a pouze nás 

upamatovává na to, že jde o význačnou možnost fenomenologických zkoumání,
144

 a to 

přesto, že fenomenologickou deskripci chápe jako první krok, jenž musí začínající filosof 

na nově vyzískaném fenomenologickém poli podniknout.
145

 Důvodem k tomu Husserlovi 

je, že deskripce, jež má pro fenomenologii klíčový význam, je popisem norem, obecně 

platných zákonitostí.
146
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Stále však zůstává nevyjasněna klíčová okolnost: jak k popisu dochází? To nás 

vede k tomu, umístit popis, resp. schopnost popisovat, do fenomenologického portfolia. Co 

to znamená, je ještě velkou neznámou. První krok ještě tak záhadný není: základním 

kamenem popisu je reflexe,
147

 jde o reflexivní popis. Proto rozlišíme ve 

fenomenologickém portfoliu pouze pozorující reflexi právě od reflexe popisné. Jelikož už 

naše předchozí zkoumání byla zároveň i popisně-sdělující, artikulující se do vět, je 

otázkou, zda je skutečně mlčící reflexe pozorujícího pohledu ve fenomenologii až tak 

častá, jak se snad na první pohled zdálo. Popisující reflexe není, stejně jako jakákoliv jiná 

reflexe, věcí jediného provedení – lze ji opakovat a to tak často, dokud nejsme s popisem 

spokojeni. Každé zopakování popisného aktu otevírá možnost rozšíření původního popisu, 

jak o tom hovoří Husserl.
148

 Při popisu tedy reflexivně sledujeme popisované a můžeme se 

vracet ke starším popisům a za znovu-vyvolání oné popisované zkušenosti je prohlubovat. 

Úspěšnost popisu je, stejně jako zpřístupnění si některých oblastí našeho prožívání,
149

 

netriviální a někteří z těch, kdo se pohybují v neurofenomenologii tvrdí, že je nutný i 

trénink právě v popisování, protože mnohé jemné nuance aktů vědomí se popisují velmi 

obtížně.
150

 Tato teze není Husserlovi nikterak cizí. V Erste Philosophie, jež se zabývá 

právě postupem začínajícího fenomenologa, se říká, že prvním úkolem tohoto začátečníka 

je právě učit se vidět, popisovat a uvažovat o poli fenomenologické zkušenosti.
151

 Učení se 

zde není nic jiného než pozvolný sebe-trénink. Popis se tak nijak nevylamuje z pojetí 

fenomenologického portfolia, jak jsme jej utvořili v minulé kapitole. 

Postupme raději dále. Nelze samozřejmě hovořit o tom, že pouhému pohledu 

následuje hotový popis jako nezávislá fáze. I popis má svoji dynamiku. Podívejme se, 

jakým způsobem tuto dynamiku chápou ti, kdo se pohybují v neurofenomenologii či ve 

spřízněných oborech. Natalie Depraz hovoří u popisu překvapivě o téže dynamice, jakou 

má vyvstávání zkušenosti. Popis probíhá většinou propojeně s intuicí nebo hned po ní, 

protože samozřejmě čím dříve proběhne, tím menší je retencionální, resp. vzpomínková 

deformace, s níž se musíme u popisovaného potýkat. Tak jako bylo před tím třeba nechat 

vyvstat prožitek takříkajíc z něj samého, stejně tak musí být možné, s ohledem na pojetí 

Depraz, nechat verbální popis vyvstat z prvotního, spíše afektivního, ne-lingvistického 

před-porozumění – musíme nechat popis vyvstat v tzv. sekundární spontaneitě. Díky 
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tomuto postupu budeme posléze do vlastních prožitků vnášet méně vlastních předsudků a 

prekoncepcí.
152

 Nutno podotknout, že Gallagher hovoří nikoliv o fenomenologické práci 

v pravém slova smyslu, nýbrž o postupu, jak při neurofenomenologickém sezení přivést 

naivní subjekt k co nejméně naivnímu popisu jeho zkušenosti. To by nás však nemělo vést 

k tomu, abychom přehlédli význam jeho slov pro klasickou fenomenologii Husserlovskou. 

Nemůžeme samozřejmě očekávat, že by tímto způsobem ze zkušenosti vyvstalo skutečně 

systematické a „vědecké“ poznání. Na počátku fenomenologického popisu jde o to, že na 

původní běžně zakoušené věci jsou navázány běžné empirické úsudky, jež by nás při práci 

mohly rušit. Náš krátký exkurz k problematice dynamiky vyvstávání nás měl upozornit na 

netriviálnost tvoření popisu. 

Nyní je třeba se vrátit k Husserlovi. Popis, jak jej Husserl chápe, tzn. popis 

viděného a vidění pro následné popisování není chápán staticky. Husserl sám rozumí tezi o 

dynamice vyvstávání, ačkoliv ji nechápe tak konkrétně, jako Depraz. Namísto toho hovoří 

o něčem, co lze nazvat dynamismus otázky. Otázka je, dle Husserla,
153

přací intence 

namířená k vyplnění a sama povstávající z vědomí nejistoty a sporu. Zde je pak k nalezení 

zdroj jejího dynamismu. 

Viděli jsme, že pohled na zkušenost již má nakročeno k tomu, uchopit ji, zprvu 

v popisu, později v komplexnějších formách souzení o stále větší obecné platnosti. Spatřili 

jsme také první touhu, touhu vidět. Co tedy epoché otevírá, není pouze pohled, ani však 

pouze pole pro pozorující popis. Otevření pole pro souzení je zpřístupněním plejády prvků 

fenomenologického portfolia, jež umožňují provádět komplexnější pozorování a na jejich 

podkladě artikulovat popisy a poznatky. Již v GPdP o tom Husserl hovoří, když říká, že 

vedle pouhého pozorování je zde ještě věc myšlení: „Eine andere frage ist freilig die seiner 

/des Bewusstseins/ Beschreibung, seiner Analyse, insbesonder der vergleichenden Analyse 

und Beschreibung dieses Gewesenes und der Jetztphase. Aber jedenfalls ist die 

fenomenologische Schauung und Fassung ein Urteilsgrund, sie eröfnet einen boden, auf 

dem Denken sich etabllieren kann.“
154

 Součástí fenomenologického portfolia jsou všechny 

nástroje myšlení. 
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Část 2. – Artikulace popisu - jazyk, mluva, psaní 

Nyní je však významné uvědomit si, že popisovat znamená nejen soudit, jakoby 

souzení bylo produkováním pojmů, jež si následně budou subsistovat v říši idejí, nýbrž že 

to znamená artikulovat v řeči, tedy konkrétně: výslovně artikulovat v tom kterém jazyce. 

Stává se tak, že celý kulturní a konceptuální konglomerát konkrétního jazyka je vtáhnut do 

fenomenologické práce. To je samozřejmě zásadní problém, k němuž se však Husserl 

vyjadřuje překvapivě málo. V Karteziánských meditacích lze přesto nalézt krátkou 

formulaci Husserlova postoje k jazyku: jazyk je třeba používat jako nástroj k popisu 

zkušenosti, a následně jen na základě této zkušenosti upravovat.
155

 Způsob tohoto 

upravování nastínil Husserl již v Idejích I. Hovořil zde o tom, že kde každé určené 

podstatě, vyzískané eidetickou variací, připojíme termín, který teprve tím získá svůj 

význam.
156

 Jazyk je tedy médium vyjádření, a že je jeho všudypřítomná forma jakýmsi 

nutným zlem, dokazuje i Husserlova teze z textů o intersubjektivitě,
157

 kde Husserl odepírá 

konkrétnímu řečovému sdělení jakoukoliv hodnotu navíc: jazykové vyjádření k obsahu 

poznatku nic nepřidává, neřekne nic víc než to, co již víme. Hlavní je: očišťování naivní 

zkušenosti by mělo být doprovázeno očišťováním naivního jazyka. 

Přesto však nemusí puštění se do fenomenologické práce nutně znamenat, že se 

musíme hned pustit do boje s nabobtnalou, výrazově bohatou a často dvojsmysly nesoucí 

formou jazyka. Otevření pole pro fenomenologické zkoumání může též znamenat, 

zaujmout na počátku východisko jazyka zjednodušeného. Stále lze však namítnout, že 

nejde o skutečně očištěnou podobu jazyka. Zajisté ne a první fenomenologická zkoumání 

by měla cílit právě na to, nahlédnout, resp. pro nás samé poupravit „původní“ 

fenomenologické pojmy, jež jsme nalezli v knihách, které nás k fenomenologii poprvé 

nasměrovaly. Stranou těchto zpětných reflexí vlastních čtenářských východisek lze však 

zmínit koncepci fenomenologického jazyka, již o mnoho později, ačkoliv přesto ve velké 

tematické spřízněnosti, vytvořil Eduard Marbach. Mluvíme o konceptu fenomenologické 

notace. Ve své knize Mental representation and consciousness představuje Marbach 

koncepci zjednodušené fenomenologické notace, jež může sloužit ke zjednodušenému 

zápisu fenomenologických poznatků. Některé z jím navržených značek jsme již využili, 

když jsme hovořili o „anatomii“ reflexivního aktu. Tyto značky pro zkrácený zápis by 

měly odrážet námi pozorované aktové vědomí, nemohou však jeho zakoušení a přímý 
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fenomenologický popis nahradit. Tím, že však jde o značky speciálně k tomu určené, 

zbavujeme se nepříjemných jazykových dvojznačností a předsudků.
158

 Zmínit však je 

nutné, že rozvoj této notace je již výkonem pokročilé znalosti fenomenologie. Můžeme to 

však zmínit jako možnost následného zjednodušování a čištění fenomenologické mluvy. 

Pokračujme dále. 

Vyjadřovat úsudek v jazyce, což samo je nutně zpřístupněno krokem do pole pro 

fenomenologická zkoumání, je konkrétněji výslovnou, „hlasitou“ artikulací, mluvením. 

Zprvu bez ohledu na to, zda mluvením veřejným, či „v duchu“. Epoché nemůže být 

krokem mimo aktivní činnost lidského těla, kterou mluvení (či to „v duchu“ alespoň 

potenciálně) jest. Hovoříme o transcendentální sféře, tzn., poznání reflexí zobjektivizované 

transcendentální subjektivity dávám pevnou objektivní formu prosloveného poznatku. 

Abychom situaci, jež před námi vyvstává, lépe porozuměli, vezmeme si na pomoc tzv. 

kritérium performativní koherence, jež lze využít při neurofenomenologickém sezení.
159

 

Bylo zjištěno, že naivní subjekty jsou schopny ihned poté, co provedly vnitřní zření 

(většinou jednoduší formou introspekce), a nazřené popsali, zhodnotit autenticitu svého 

výkonu. Pokud se podíváme, co tito naivní účastníci výzkumu hodnotí, spatříme, co je při 

této práci každému provádějícímu zprvu přítomné. Zprvu se hovoří o tom, že subjekty 

mohou hodnotit např. úroveň spontaneity vyvstávání základních rysů zkušenosti 

(kupříkladu těch zakoušených prostřednictvím Deprazina basic cycle), resp. schopnost 

dalším znovu-oživením původní zkušenost rozšířit a tak o ní zjistit něco nového. Tyto 

prvky performativní koherence, dodáváme, jsou reflexí nikoliv na fenomenologický objekt, 

nýbrž na provedenou činnost mezi aktem fenomenologického portfolia a zkoumaným 

objektem, jíž leží v podkladu právě přímá zkušenost této práce. O reflexi na 

fenomenologickou práci budeme sdostatek hovořit později. Nyní jde zejména o to, říci, že 

kritérium performativní koherence se týká i vztahu mezi prosloveným výrazem, resp. větou 

a přímo zakoušenou zkušeností, o níž vypovídáme. Popisovat mluvením znamená totiž, 

dodáváme, produkovat slova, jež při proslovování sami slyšíme. Odstup od zkušenosti se 

nerovná hluchotě ani němotě tváří v tvář „vyšší pravdě“. V okamžiku slyšení vlastních slov 

máme první jednoduchou možnost zhodnotit, zda naše slova odpovídají popisovanému, 

což zmíněná performativní koherence uchopuje tak, že naivní subjekty hodnotí schopnost 

vlastních (slyšených) slov daný popisovaný prožitek znovu-vyvolat. My zde můžeme 
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nalézt dvojí: zaprvé možnost přímo na dané zkušenosti ověřit pravdivost právě do retence 

klesajících slov a dále schopnost fantasie vyvolat představu, resp. vzpomínku na onen 

původní prožitek. K performativní koherenci dále, dle slov Petitmengin a Bitbol, patří 

zkušenost, že „slova nestačí“, nebo že pro další pokračování popisování bude třeba 

původní zkušenost rozšířit. Toliko ke koncepci performativní koherence. 

Pokud znamená otevření pole fenomenologických zkoumání zpřístupnění 

veškerého „moci“, jež k tomu potřebujeme, patří k fenomenologickému portfoliu v jistém 

smyslu i reálná schopnost mluvit a slyšet, což samo může tvořit základ pro první „ověření“ 

správnosti našeho popisu. Dopadu tohoto zjištění na celkový rámec fenomenologie se 

budeme věnovat později. Nyní je třeba, abychom tento typ úvah obhájili vzhledem 

k Husserlově koncepci fenomenologie. V příloze XVI prvního svazku o intersubjektivitě
160

 

nalézáme, na Husserlovy texty vzácný, odkaz ke konkrétní činnosti právě jen 

z konkrétního praktického hlediska. Když hovoří o psaní dopisu, říká náhle: abychom 

mohli psát, tzn. fixovat věty ve slovech, musíme nejprve vnímat, v tomto případě vidět, kus 

papíru, na který chceme psát. Ve vztahu k fenomenologii můžeme nyní toto zdánlivě 

triviální tvrzení vyložit tak, že vnímání je podmínkou fenomenologického psaní. Ani 

hluchota, ani slepota. Běžné vnímání je součástí portfolia fenomenologické práce, stejně 

jako tělesná činnost mluvení a psaní. Tak, jako v nás slyšené slovo může vyvolat 

představu, tak i slovo čtené. Otázkou zůstává, nakolik, resp. jakým způsobem k tomuto 

vyvolání představy, resp. „duševního pochopení“ dochází. Tato otázka nás pak u Husserla 

navádí k tomu, tázat se, jak může být psaný text duchovním obrazem /Gebilde/, jak může 

nést význam.
161

 

Mohla by být vznesena námitka, že psaní je již pokročilá, na umělé protetice 

závislá činnost, zatímco první fixaci třeba i jen „v duchu“ prosloveného, resp. dokonce 

onoho zkušenostního průběhu samého, zajišťuje paměť. Že pak lidská paměť u většiny 

jedinců není schopna pojmout veškeré fenomenologické poznatky a že je třeba je psát a 

napsané archivovat, by byla pouhá faktická nahodilost. To připouštíme, nesmíme se však 

zaleknout toho, že jako podmínku fenomenologické práce nalézáme vypořádávání se 

s faktickými překážkami běžného života, zatímco se na počátku zdálo, že jediným 

předpokladem epoché jsou, v subjektivistickém smyslu „čisté“ mohutnosti Zření, Rozumu 

atd. Abychom prolomili i poslední zábrany, budeme nyní hovořit o další, ještě „naivnější“ 
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podmínce psaní, o stolu. Zčásti se přitom opřeme o Úvod ke knize Queer Phenomenology 

od Sarah Ahmed, jež má pro nás význam, neboť se zde autorka zamýšlí přímo o Husserlovi 

dělajícím fenomenologii. Aniž bychom předbíhali pořádek našich úvah, je třeba říci, že 

zahrnutím stolu do fenomenologického portfolia v širokém slova smyslu sem zahrnujeme i 

všechny kontexty, do nichž může být stůl zasazen. Zprvu stůl a místnost, v níž stojí, atd. O 

tom více za chvíli. 

Část 3. – Rozšíření konceptu fenomenologického portfolia 

V předchozích kapitolách jsme uvedli koncepty něčeho, co můžeme zvát „užším“ a 

„širším“ fenomenologickým portfoliem. Užší fenomenologické portfolio se týká 

„duševních“ aktů a mohutnosti Rozumu. Akty fenomenologického Zření, vzpomínání a 

očekávání tvoří podklad pro činnosti Rozumu, jež může provádět komparaci, analýzu a kde 

je možno zkoumání znovu-provádět a tak rozšiřovat. Pozorování fenomenologického 

objektu (zpředmětněného aktového vědomí) a myslící souzení o něm jsou následovány 

verbální artikulací. Ta nás přivedla ke koncepci fenomenologického portfolia v širším 

slova smyslu, do nějž jsme zařadili dosud paměť, vnímání, naše tělesné akce a díky 

poukazu k psaní i stůl a jeho praktický kontext. Nyní toto pojetí rozšíříme a poprvé 

položíme otázku, jak se k fenomenologické práci vztahuje afektivita, a zejména socialita, 

jež během dalších zkoumání naroste na významu. 

Veškeré fenomenologické zkoumání děláme očividně, neboť chceme. Chceme 

pozorovat aktové vědomí a chceme jej popisovat. Chtít se však prvotně pouštět do díla 

značí vstoupit na nám neznámé pole zkušenosti. Odkryté aktové vědomí a poznatky o něm 

jsou nové, Husserl přeci hovořil o otevření pole zkušenosti, jež je nová.
162

 Pouštět se do 

něčeho nového může znamenat: chtít pokračovat ze zvědavosti, cítit nadšení a touhu být 

udiven. Nové pole fenomenologické zkušenosti je však, jakožto nové, neznámé a tedy 

potenciálně strach vzbuzující. Lze to doložit i tím, že je to právě obava z toho, udělat něco 

nového, totiž konkrétně dát se svému vědomí, nechat jej, aby nám o sobě něco řeklo, je 

jedním z problémů, jež musíme při práci s naivními subjekty v neurofenomenologii 

řešit.
163

 

Ještě v druhém bodě však musíme naše zkoumání začít rozšiřovat: musíme položit 

otázku po roli sociality. Ačkoliv jsme o ní dosud nehovořili, lze již mluvit o jisté spojitosti: 

řekli jsme, že proslovené poznání je poznání (minimálně potenciálně) verbalizovatelné. 
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Vidíme zde, že otevřít pole (širšího) fenomenologického portfolia znamená, jakožto dání 

se jazyku a proslovené řeči, vystavení se možnosti komunikace. Zajištění intersubjektivní 

invariability v hovoru či při společné činnosti s druhými je již pokročilá forma sociality. 

Pro nás, jež jsme ještě nedošli tak daleko, je vystavenost komunikaci dvojím: je to „nutné 

zlo“ a zátěž, pokud musí již i začínající fenomenolog řešit otázku, zda vůbec či nakolik je 

možné fenomenologické poznatky sdělit a nakolik je možné, aby nám do toho druzí 

mluvili. Zadruhé a zejména je komunikace prostředkem a součástí širšího 

fenomenologického portfolia. Ke slovu přichází i sběr zkušeností pro následné 

fenomenologické zkoumání. Může jít o pouhé běžné zkušenosti, jako např. u vjemu 

inhalátoru, čímž se však zakrývá naše odkázanost na právě tuto zkušenost, což je 

odkázanost, o níž hovoří Husserl v Karteziánských Meditacích.
164

 Když se však zamyslíme 

nad užitím simulátorů, spatříme, že pro otevření pole fenomenologické zkušenosti je nutná 

předchozí cílevědomá činnost, jež byla u prvního příkladu nenápadná, nyní ji však můžeme 

artikulovat: předem jsme si vybrali inhalátor jako exemplární věc a dali jsme si jej na stůl 

tak, abychom na něj viděli. Když jsme pak učinili rozhodnutí provést zkoumání a pohlédli 

na inhalátor reflexí, právě to, že jsme již věděli, kam máme pohlédnout, a fakt, že náš 

pohled vůbec onu exemplární věc nalezl jakožto vyplnění jeho intence, je možné jen díky 

této přípravě. Předběžně tedy můžeme říci, že součástí fenomenologického portfolia 

v širším slova smyslu je afektivita (v naivním slova smyslu jako pocity, emoce, nálady 

atd.), socialita i praktické konání ve světě (psaní, sestrojování simulátoru, umisťování 

exemplárního předmětu).  

Kapitola 4. – Epoché jako zpřístupnění pole pro vedení epoché 

 

Chápeme epoché jako zpřístupnění pole pro fenomenologická zkoumání. Epoché 

zasahuje celou zkušenost, nejen ve smyslu její proměny do objektu zkoumání, nýbrž ve 

smyslu její proměny do nástroje svého vlastního uzávorkování. Dosud jsme hovořili o 

reflexivním pohledu a o popisu a uvažování o fenomenologických poznatcích. 

Fenomenologická práce má však další vrstvu, jež musí být zpřístupněna co do své 

možnosti. Hovoříme o reflexi na fenomenologickou práci samotnou. V GPdP, kde Husserl 

představuje základní koncepce fenomenologické práce, o ní řeč není. Až v Erste 

Philosophie, kde se tématem stává širší rámec fenomenologického zkoumání. Základ 
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reflexe na fenomenologickou práci tvoří možnost, jež je zároveň možností zásadního 

obohacení obsahu fenomenologického objektu, možnost epoché reflexe, tedy reflexivního 

zaměření se na reflexi samu.
165

 Neboť je epoché sama reflexí, je tato možnost vposled 

možností epoché epoché. Dle Husserla nezapříčiňuje její možnost nutnost nekonečného 

regresu epoché epoché epoché atd. Jedna epoché stačí, druhá již nijak zásadně nemění 

povahu a status fenomenologického objektu.
166

 Má však i „pozitivní“ charakteristiky. Tato 

epoché „druhého řádu“, krom zmíněného zahrnutí epoché samotné do obsahu 

transcendentální sféry,
167

 umožňuje zachytit předpoklady epoché „prvního řádu“ a tak 

může zprostředkovaně obohatit i její výsledky.
168

 Konsekventní provádění epoché 

vyžaduje tuto zpětnou reflexivní kontrolu, jež nemůže být pouhým pohledem, ani pouhým 

pohlížejícím popisováním, neboť tato zpětná reflexe nás podněcuje k tomu, abychom na 

základě získaných poznatků změnili běh naší práce. Naší tezí je, že epoché „prvního řádu“ 

se i s celou fenomenologickou prací musí stát objektem hodnocení, hodnotící intence.
169

 

Naši práci musíme hodnotit vzhledem k tomu, jak odpovídá našim předem daným 

praktickým principům. Musíme se ptát, nakolik věrně je následujeme, musíme reflektovat 

nad objevivšími se překážkami a způsoby, jimiž jsme je překonávali. Při hodnocení a 

zpětné kritice nalézáme na naší vlastní práci hodnoty. Husserl se o tom sice přímo 

nezmiňuje, hovoří ale o pocitech libosti a nelibosti, jež zakouší umělec dle toho, zda se 

přibližuje či vzdaluje od Ideje, k níž veškerá jeho práce míří.
170

 Zakoušení pocitu tak může 

být první naivní formou sebekritiky, jež se kultivuje v průběhu času. Nejvyšší formou by 

byl praktický cit pro „řemeslo“. Oproti tomu tematická hodnotící sebe-reflexe nalézá 

„správnou“ či „chybnou“, resp. např. málo pečlivou práci atd., práci blížící se či 

odchylující se od vlastních standardů. 

Pro další úvahy nám však nám však v Husserlových spisech o epoché chybí 

podklady. Vrátíme se tedy opět k neurofenomenologii, abychom zahlédli co možná nejširší 

možný praktický kontext. Poté se opět vrátíme k Husserlovi, ale již k jeho pozdní tvorbě. 

Ukázali jsme, že v neurofenomenologii hraje zásadní roli interview. Zasazením epoché do 

situace interview tak epoché zasazujeme do praktického kontextu, k němuž v obecné teorii 

interview patří koncept „otázek“. Vedoucí interview klade různé typy otázek, jimiž 
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zajišťuje různé typy požadavků, jež jsou k udržení situace interview nutné. Prvním typem 

těchto otázek jsou otázky „hlavní“, jež cílí na hlavní obsah zkoumání. Výzkumník přitom 

zároveň klade otázky jako návod, jež má navést naivní subjekt k tomu, aby spatřil 

fenomenologické „rysy“ své zkušenosti, resp. aby je popsal.
171

 Pro nás jsou v této fázi 

úvah zajímavější další typy otázek: tzv. „extra“ otázky jsou přeformulované otázky hlavní. 

Jejich nutnost vychází z faktu, že konkrétní jazykové vyjádření může být sugestivní nebo 

dvojznačné.
172

 Vidíme, že tyto otázky míří na nutnost vyrovnání se s předsudky 

obsaženými v jazyce a s jeho vágnostmi. Zatímco v interview je klade výzkumník 

naivnímu subjektu, ve fenomenologii tyto otázky „klade“ zkoumající sám sobě. Nebezpečí 

scestí, na něhož nás jazyk může zavést, nás od začátku nabádá k opatrnosti. 

Dalším typem otázek v interview jsou otázky „testovací“, jež mají několik možností 

využití. Nás zajímá zejména jejich využití při rychlém ověření hypotézy, jež výzkumníka 

během sezení napadla.
173

 Zde není širší zamýšlení se nad opodstatněním analogie 

zapotřebí. I fenomenologii provádějícího zkoumajícího mohou při jeho práci napadnout 

hypotézy týkající se obsahu zkoumání nebo jeho praktické formy. Testovací otázky jsou 

pak jejím vyřízením. Objevivší se hypotézu můžeme archivovat, zapamatovat si ji, nebo se 

v reakci na ni oddálit od plánovaného obsahu zkoumání a více či méně předem určeným 

postupem hypotézu či nápad ověřit, protože zde se nachází nezanedbatelný zdroj možných 

poznatků a inspirace. Testovací otázky v interview tak nalézají svoji analogii ve 

fenomenologii v podobě činnosti k vyřešení možných vyrušení, resp. neplánovaných 

událostí jakou je objevení hypotézy, jež se mohou vynořit v užším fenomenologickém 

portfoliu. Hovořili jsme o tom, že celé duševno zkoumajícího musí být zahrnuto do situace 

epoché. Jako nástroj, ale též jako možný zdroj vyrušení a též jako možný nástroj 

k překonání, resp. využití, tohoto vyrušení. 

Část 1. – „Režisérská“ sebe-reflexe 

Posledním typem otázek, o němž budeme hovořit, jsou otázky „dramaturgické“. 

Zde se začíná rozvíjet široký rámec komplexní problematiky, jehož představení je zde o to 

těžší, že nemůžeme následovat běžný postup „návodu“ na interview. Jde nám totiž o to, 

spatřit, co všechno musí být v zorném poli fenomenologického reflexivního pohledu, aby 

byla možná epoché: pohled na fenomenologický objekt, na fenomenologickou práci, 

neustálá připravenost zahlédnou vynořivší se hypotézu a konat tak, aby byla využita její 
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hodnota a přesto nenarušena celková situace. V interview je nutné, aby výzkumník nebral 

do jisté míry ohled na běžně akceptovaná gest naivního subjektu, jimiž ten naznačuje, že 

např. již nechce pokračovat v diskuzi o daném tématu.
174

 Protože hovoříme o vědomém 

ignorování, musí mu předcházet dřívější postřehnutí a uchopení oněch náznaků. Aby mohl 

výzkumník interview řídit, musí mít zpřístupněny všechny komunikační kanály, jimiž by 

mu mohl druhý signalizovat cokoliv, čeho pominutí by mohlo zhatit výzkumníkovo úsilí. 

Je tedy nutné, aby byl výzkumník ve skutečně těsném mezilidském kontaktu s druhým. A 

vidíme zde i to, že výzkumník by užil trénink v postřehování, aby toho ve vztahu se 

subjektem zůstalo co nejméně implicitního. Pokud se vrátíme k „sólo“ situaci epoché, 

nemíníme již, minimálně pro tuto úvahu, nutnost mezilidské komunikace, přesto však 

zkoumající musí znát kanály, jimiž s ním může komunikovat – on sám. Řekli jsme: 

vynořivší se nápad může zhatit jemné předivo systematického postupu práce. Nynější 

zkoumání naznačují, že zkoumající musí „znát sám sebe“. Musí vědět, co má sledovat, aby 

spatřil případné nebezpečí pro situaci epoché, musí „se znát“ a na základě toho regulovat 

svoji práci. Můžeme si představit různé komunikační kanály, jimiž by se nám dávala 

najevo podobná informace: náhlý třes ruky, vyschlé hrdlo, rozmazané vidění, zhoršená 

písemná formulace slov. Všechny tyto „příznaky“ jsou vědomě postřehnuty a uchopeny 

jako vodítko pro změnu činnosti tak, aby nebyla narušena situace epoché. Stejně tak 

musíme reflektovat i na své okolí a na případná vyrušení blížící se z něj. V tomto ohledu je 

situace epoché jako jakýkoliv jiná lidská činnost. Aby mohla probíhat, je nutné zajistit pro 

to vhodné podmínky a následně sledovat jak a zda jsou udržovány. Zbortila-li by se zeď a 

zavalila zkoumajícího, byla by práce předčasně u konce. Sledovat praskliny ve zdi je stejně 

významné jako zajistit si stůl ke psaní. Běžný člověk dokáže rozpoznat nebezpečí, které 

hrozí jemu nebo jeho bezprostřednímu okolí, jeho přístřešku, rodině, resp. dalším 

hodnotám významným v běžném životě. Nyní jde o jediné: uvědomit si, že zkoumající, 

provádějící epoché, musí sledovat sebe sama jakožto reálného člověka v reálném okolí, 

aby nebyla situace epoché zhacena. O čem nyní hovoříme, je analogie teorie „režisérství“. 

Výzkumník v interview musí být v tzv. „režisérské distanci“ od své celkové situace, aby 

mohl kontrolovat, zda probíhá dle plánu.
175

 My jsme nyní, analogicky k naší koncepci 

širšího fenomenologického portfolia, rozšířili koncepci režisérství do odstupu od celkové 

situace zkoumajícího. Při zkoumání provádíme epoché, abychom se dostali do odstupu od 

naší běžné zkušenosti a jejích běžných zájmů. V režisérství se distancujeme od této 
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distancující se práce samé, abychom kontrolovali její průběh vzhledem ke dříve 

vyzískaným a habitualizovaným postupům a principům, abychom kontrolovali s námi 

provedená zajištění situace v rámci širšího fenomenologického portfolia (zajištění klidnosti 

pracovního místa,lepší uložení dřívějších zápisů – zde je možná analogie s významným 

požadavkem na výzkumníka při vedení interview, kdy výzkumník musí naivnímu subjektu 

zajistit co nejvyšší míru konfidenciality, např. tak, že zajistí, že vyprávění subjektu budou 

zajištěna před krádeží, že data o něm budou skladována jen po dobu nezbytně nutnou 

atd.
176

 – neboť fenomenologická práce se může týkat i témat, jež by byla běžně 

považována za společenské tabu atd.) funguje a abychom pozorovali možné signály 

vyrušení „zevnitř“ (únava,…) a „zvenčí“ (vnější vyrušení). Toto režisérské pozorování není 

samoúčelné. Jeho pokračováním je reakce a provedení příslušné nápravy. 

Část 2. – „Herectví“ a naivní stabilita 

Ještě před konkrétní reakcí na konkrétní vyrušení je však v teorii interview 

provázáno režisérství s „herectvím“. Výzkumník musí být hercem, který hraje roli, aby 

dostál očekávání subjektů o tom, jaký on jakožto výzkumník a potažmo interview jako 

celek má být, a dále, aby dával subjektu najevo, že jej nijak negativně nehodnotí, že mu 

naslouchá, že nemá nízký úmysl atd.
177

 Analogicky k tomu můžeme říci, že herectví je 

prvním, takřka „bezprostředně“ prováděným konáním za účelem vyhnutí se vyrušení. 

Zkoumající má, jakožto člověk, jisté zvyklosti, očekávání atp. Pokud by tato očekávání 

byla narušena, bylo by nutné se přivrátit zpět do běžného postoje a tam nastálé situaci čelit. 

Člověk má svoji sebeúctu. Pokud by jej zkoumání měla zavést do situace, kdy by měl 

zakoušet věci pro něj ohavné, nechutné, špatné či společensky nepřípustné, vyústilo by to 

v přerušení práce. Proto výzkumník v epoché „hraje“ sebe sama, aby sebe sama nezklamal, 

a teprve na tomto základě může začít rozebírat běžný postoj ve prospěch fenomenologie. 

Zkoumající pro začátek vyžaduje naivní stabilitu, tak jako Descartovi zajišťovala stabilitu 

jeho pravidla prozatímní morálky.
178

 

Stejně, jako není možné v epoché odstoupit od zprostředkujích aktů vzpomínky a 

očekávání, od popisu a od srozumitelnosti, stejně tak není zkoumající nucen opustit sebe 

sama, svá naivní očekávání. Alespoň ne všechna a ne hned. Herectví v tomto prvním 

smyslu je tedy ponechání si své přirozené „role“, zatímco je ve fenomenologii utvářena 

nová identita. Musíme však ještě zajistit herectví ve druhém, významu termínu bližším, 

                                                      
176

 Viz. tamtéž, 2001. 
177

 Tamtéž, 2001. 
178

 Descartes, Rozprava o metodě. 



 52 

přesto však neurofenomenologické koncepci vzdálenějším smyslu. Výzkumník musí hrát 

před naivním subjektem. Zkoumající „hraje“ v tom smyslu, že se chová běžně, i když 

zaujímá (ideálně) nezainterovaný postoj. Může však samozřejmě „hrát“ i navenek. Co se 

analogie s neurofenomenologickým interview týče, jde zde o to, pochopit pod termínem 

herectví vztah výzkumníka a ostatních lidí. O herectví by šlo, pokud by bylo nutné 

„předstírat“. Interview má někdy lehce jiný cíl, než jaký je sdělen účastníKům a jejich 

bližním, to bychom tedy chápali jako herectví. V situaci fenomenologické epoché jako 

herectví ve druhém smyslu chápeme předstírání navenek, jako „hravé“ předstírání 

konečného a utilitárního cíle tam, kde cíl je, resp. by měl být, v Ideji absolutního poznání. 

Hovořili jsme o tom, že vztáhnout se k Ideji se lze jen absolutním životním rozhodnutím. 

To je však jen mé a přinejmenším zprvu je třeba, aby lidé kolem nás získali informaci o 

pro ně pochopitelném cíli. Tímto bývá často fakt, že zkoumající dělá danou věc pro peníze, 

nebo že „ho to baví“. 

Část 3. – Choreografie 

V koncepci interview jsou režisérství, herectví a choreografie stejně významné. My 

jsme však herectví uchopili spíše jako „latentně“ prováděnou formu vyhýbání se vyrušení. 

Činnost, kterou provádíme v reakci na naše režisérská pozorování, nazýváme v interview 

právě „choreografie“. Regulujeme jí námi uměle utvářenou situaci interview vědomou 

činností, jejímž cílem není naivní subjekty podvést, nýbrž jen např. to, aby se cítili 

dobře.
179

 Můžeme říct, že se snažíme provést interview co nejúčinněji a přitom nikomu 

pokud možno neublížit. Některé choreografické kroky jsme již zmínili: promyšlení, resp. 

zapsání hypotézy, jež nás napadla, následuje jejímu postřehnutí jakožto rušícího elementu. 

Ukončení části výzkumu a přechod ke snazší tematice je odezvou na zpozorování náznaků 

únavy. Koupě nového pera je reakcí na zpozorovanou nefunkčnost staršího. Stejně jako 

režisérské pozorování v odstupu je i choreografická aktivita buď „vnitřní“ nebo častěji 

„vnější“. Vraťme se k herectví ve druhém slova smyslu. Co jsme zde počátečně zafixovali, 

byl fakt, že druzí, společnost v prvotně naivním smyslu slova může být zdrojem vyrušení. 

Je třeba režisérsky sledovat chování lidí a hledat náznaky blížícího se vyrušení: 

nespokojenost manželky, jež zkoumajícího za chvíli vyžene s odpadem, nespokojenost 

vedoucího katedry, jež by mohla vést ke ztrátě pracovního místa. Druzí jsou zdrojem 

vyrušení. Herectví ve druhém slova smyslu předem fixuje tento horizont na základě 

známých standardů společnosti. Druzí nejsou ale jen potenciální zdroj vyrušení. Velmi 
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význačným způsobem jsou druzí prostředkem zajištění se proti vyrušení. Že je tato linie 

úvah validní, lze spatřit v úvodu knihy Queer Phenomenology, kde autorka 

z feministického hlediska stanovuje, že aby učinil Husserl situaci epoché možnou, musel 

nejprve podřídit lidi ve svém nejbližším okolí schématu ženy utlačujícího „machismu“.
180

 

Naším úkolem není tento názor hodnotit, ačkoliv musíme připustit, že se vnucuje, 

vzhledem k tomu, že v případech, kdy Husserl hovoří o náhlém vyrušení práce, používá 

jako příkladu situaci, kdy opouští pole fenomenologie, aby potrestal své děti.
181

 Pro nás je 

nyní významné spatřit, jak je společenský rámec rodiny odhalen jakožto spolu-konstituent 

situace, v níž se odehrává epoché. Husserlova „domluva“ s jeho ženou. 

Vraťme se nyní k Husserlově koncepci. V prvním svazku o intersubjektivitě hovoří 

Husserl o rozdělení společností na účelové a symbiotické.
182

 Symbiotické vznikly 

přirozeným spolu-žitím, účelové vznikly pouze kvůli dosažení, více či méně konkrétního, 

cíle. Hovořili jsme „obci výzkumníků“. Z hlediska epoché jde o společnost účelovou, 

pokud je jejím cílem zajistit přímo situaci epoché. Oproti tomu zmíněná rodina je již spíše 

společenstvím symbiotickým. Viděli jsme ale, že i bez konkrétního cíle stanoveného při 

založení podporuje symbiotické společenství možnost jednotlivců konat ve svém volném 

čase, jak uznají za vhodné. Narušení chodu rodiny je snad větší rozptýlení než zaškobrtnutí 

chodu konkrétní účelové formace. Druzí jsou někdy překážka, spíše jsou ale „prostředek“, 

jak zajistit před působením živlů a chaosem anarchie. Do společnosti se rodíme a tak již 

máme či nemáme dány predispozice pro život s fenomenologií, resp. vůbec pro nějaký 

volný čas. Jako členové společenství máme jistou možnost aktivně utvářet naši situaci a 

řešit vyrušení přicházející ze světa, z velké části se to však děje bez našeho přičinění, 

zatímco my setrváváme v pasivitě. Tento nejširší rámec celo-společenské situace 

ovlivňující chod epoché, a to dokonce až do té míry, že zkoumání musí být (po)zastavena, 

lze doložit odkazem na úvod k prvnímu svazku o intersubjektivitě od Iso Kerna. Kern 

hovoří o tom, jak Husserla zasáhla první světová válka. Dle jeho vlastních slov 

v korespondenci se mu v oné době v duši usadil neklid, kvůli němuž nebyl schopen 

pracovat. Jako jeden z dopadů této „válečné psychózy“ hovoří Husserl, dle Kerna, dokonce 

o tom, že se mu konkrétní oblast zkoumání, totiž výzkum intersubjektivity, úplně vytratila 
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z mysli. Ve zkoumání pokračoval až o mnoho později.
183

 V období války, ventilace 

hluboké lidské zloby a zvířeckosti se pro Husserla stává fenomenologická reflexe na 

transcendentální základy sociality takřka neproveditelnou. Vidíme tak, že provázanost žití 

ve společnosti a dělání-si-času-a-prostoru-pro epoché nelze podcenit. Ještě dříve, než se 

stala objektem zkoumání, tzn. součástí fenomenologického objektu v GPdP, byla 

intersubjektivita přístupná jako integrální část situace epoché, pokud byla zároveň situací jí 

prováděcího člověka. Zároveň čím dál tím lépe zahlédáme jistou „pasivitu“ obsaženou ve 

fenomenologickém portfoliu v širším smyslu. Husserl nedokázal ovlivnit fakt války, válka 

však ukázala svoji moc při destrukci jeho osobního pracovního prostoru. Takto se 

dostáváme až k nejširší běžné lidské situaci, při řeči o níž můžeme užít Husserlova 

rozdělení z Erste Philosophie, rozdělení na oblast blízkosti /Nähe/ a dálky /Ferne/.Blízko je 

to, s čím se lze zařídit, zatímco v dálce jsou všechny možné intervence kauzálního světa 

nivelizovány do podoby náhody, jež je uchopena skrze pojem pravděpodobnosti. Ve 

vědeckém životě je pak snaha o oslabení náhody formou zkoumání obecných zákonů.
184

 

Vidíme, že lidská situace je nejen pasivní, nýbrž i neznalá a dálky nivelizující. I pokud 

získáme do zorného pole fenomenologické reflexe „vše“ tak, že podchytíme všechny 

horizonty danosti světa, stále zbývá „vše“ v běžném smyslu zabývání se všemi 

jednotlivostmi jako součást nejširšího fenomenologického portfolia. 

V naší snaze o odhalení praktických podmínek fenomenologické epoché jsme 

pokročili tak daleko, že jsme zahlédli její podmínění běžnou lidskou situací. Stále jsme 

však nezahlédli celý průběh fenomenologické práce. Co nám chybí je její závěr a to ať už 

vynucený přechodem do choreografického zařizování nebo „přirozený“ konec „pracovního 

dne“. Nejprve k přerušení za účelem choreografie. Toto přerušení je většinou pouze 

dočasné. Odkláníme se od naší práce ve prospěch „vyšší“ činnosti. Spoléháme přitom na 

to, že po návratu bude možné se do práce znovu pohroužit, oživit vzpomínky, navázat na 

již rozepsaný text. Odkláníme se od fenomenologického postoje ve prospěch běžné lidské 

činnosti, a přesto to děláme pro fenomenologii. Pouhé dočasné přerušení fenomenologické 

práce odlišujeme od účelného uzavření práce na delší dobu, resp. abychom mohli jít plnit i 

jiné své povinnosti. Naše fenomenologická zkoumání se stávají tím, čemu Husserl v Erste 

Philosophie říká „habitualizované téma, k němuž se lze vracet“.
185

 V koncepci interview se 

                                                      
183

 Phänomenologie der Intersubjektivität, Einführung,. KERN. O moci války na fenomenologickou situaci 

hovoří i: Luft, s.43-44, In Epoché und Reduktion. 
184

Erste philosophie, Beilage V. 
185

Tamtéž, §42. 



 55 

hovoří o dramaturgii konce sezení: musí se dokončit naplánovaná činnost, načež následuje 

rozloučení s naivním subjektem a slušné poděkování za účast.
186

 Rozloučení je zde 

požadavkem běžného postoje a zakončením cílevědomého úsilí výzkumníka o to, aby se 

cítil dobře a aby si tedy nezprotivil účast v obdobných sezeních. Potom by se totiž už 

nechtěl účastnit dalších výzkumů a naše práce by tak mohla poškodit případné aktivity 

výzkumníků v budoucích výzkumech, včetně našich vlastních.
187

 Ukončení se tedy 

vztahuje k zakončení práce a k zajištění budoucích možností, včetně možnosti pokračovat 

a tak napříč jednotlivými zkoumáními dosahovat „pokroku“. Mnoho z podmínek těchto 

možností jsme již jmenovali: naše paměť udržuje naše poznatky v dosahu myšlení. Psané 

slovo je pomoc proti zapomenutí. Přichystaný exemplární objekt může zůstat připraven na 

stole.  Přestáváme s fenomenologickou prací a opět ji zahajujeme. Námi vydobyté 

poznatky přetrvávají časové úseky fenomenologické neaktivity, ale nejen to. Zůstávají i 

napříč úseky, kdy vědomí není aktivní – např. během spánku. A Husserlovo dílo překonalo 

časovou mezeru celé stovky let, než se k nám dostalo. Bylo zde, i když my jsme nebyli. A 

náš fenomenologický odkaz zde snad bude pro druhé, aby oni i po naší smrti mohli 

pokračovat k cestě za Ideou, jak jsme to viděli v první kapitole. Paměť, setrvávání 

zapsaného napříč minutami, hodinami i staletími. Jedním slovem: trvání. Zkoumající ve 

fenomenologii musí, jak jsme viděli, uchopit vše jako konstituované, tzn. jako potenciálně 

klamavé. Dle Husserla je nutné přestat klást svět a nahlížet na něj, jako by se mohl stát 

klamem.
188

 Jenže z hlediska praktického výkonu fenomenologického portfolia se tento svět 

sám stává předpokladem až na nejvyšší mez. Musíme klást svět, v němž pracujeme, jako 

trvající, jako o sobě samostatně jsoucí nezávisle na stavu našeho vědomí. Kdybychom i na 

rovině fenomenologického portfolia připustili možnost klamavosti světa, rozpadne se 

veškerá motivace k práci. Husserl hovoří o tom, čemu se budeme ještě věnovat, že 

transcendentální sféra v sobě konstituuje svět a že fenomenologie sama se pak chápe jako 

proti-pohyb proti této sebe-konstituci. Můžeme předběžně říct, že pohyb sebe-výkladu 

transcendentální sféry je sám závislý na této konstituci samé. Výklad vnitřního časového 

vědomí je možný jen v objektivním čase a světě. 

Kapitola 5. – Epoché jako součást transcendentálního idealismu 
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V této kapitole opustíme úplně neurofenomenologii. Naším cílem bude zahlédnout 

naši předchozí tématiku optikou Husserlových textů o epoché z roku 1926, jež byly 

zařazeny do 34. svazku Husserliany a jež představuje první rok Husserlovy „pozdní“ 

tvorby v oblasti epoché, neboť se zde poprvé objevují nová témata, jako jsou 

transcendentální idealistaa jeho role v transcendentálním idealismu, epoché jako epoché 

souzení atp. 

Část 1. – Husserlovo rané pojetí praktického výkonu epoché 

Jako východisko si však nejprve v krátkosti představíme, jak se na tuto tématiku 

dívá Husserl ve svých dřívějších dílech o epoché a v Karteziánských meditacích. Budeme 

se přitom průběžně krátkými odkazy vracet do předchozí kapitoly. Nejprve k Erste 

Philosohie. Ačkoliv je toto dílo pozdější než GPdP, řadíme jej dříve, protože Husserl zde 

z praktického rámce epoché zmiňuje jen málo, ačkoliv zásadního. Fenomenologická práce 

spočívá v tom, že člověk, jenž ji provádí, osciluje mezi jeho fenomenologickou prací a 

běžným naivním životem. Běžný postoj má určitou přednost, protože jsme v něm 

konstituováni jako tzv. Já-člověk, jež je označením základní lidské identity. Tu a tam se 

však pouštíme do fenomenologických zkoumání a to tak, že se „vzdáváme“ všeho, co již 

máme a stáváme se tzv. dítětem fenomenologie, jež se učí v nové transcendentální sféře 

prvním pozorováním, popisům a poznatkům typických struktur.
189

 Praktická situace 

epoché se tedy dá chápat takto: člověk při fenomenologických zkoumáních opouští svoji 

identitu běžného člověka a jakožto fenomenologii provádějící se učí pozorovat 

transcendentální sféru. Stále je však běžný postoj ten hlavní. 

Tato struktura je hluboce promyšlena v GPdP, zejména v Příloze č. XXIII. 

Koncepce se nám zde rozrůstá. Do fenomenologické práce a tedy do oscilace mezi ní a 

běžným životem vstupujeme čistě pro fenomenologii, ačkoliv účelnost těchto zkoumání 

pro vědu není hned popřena. V okamžiku, kdy již provádíme fenomenologii, tedy když 

pohlížíme na transcendentální sféru, je běžný postoj přesto bezprostředně zde a lze se do 

něj kdykoliv vrátit. Pokud ale tuto možnost nevyužíváme a provádíme zkoumání, máme 

běžný postoj, totiž konkrétní běžný prožitek za téma, ale tak, že jej nespoluklademe. Tento 

vztah není reálným vztahem: neexistuje žádná deduktivní souvislost mezi běžným a 

transcendentálním světem, ačkoliv Husserl uznává možnost, že pochybnost o sféře 

běžného života by vposled mohla vyvolat i pochybnost o bytí transcendentální sféry jako 

takové. Zda fenomenologickou práci ukončím, a vrátím se do běžného postoje, není nutně 
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věcí libovůle. Přirozený postojje totiž, jako místo konstituce Já-člověka, centrem životních 

zájmů člověka. Tyto zájmy si nakonec vyžádají své právo a člověka k návratu přinutí. Po 

návratu však, dle Husserla, není běžná zkušenost již tatáž, co předtím. Důvodem je, že 

mezi oběma postoji, běžným i transcendentálním, existuje hluboká „původní spřízněnost“ 

/Urspüngliche Verwandschaft/, což znamená, že zde probíhají syntézy. Ve 

fenomenologickém postoji získáváme poznatky, jež si při návratu do identity běžného (Já-

)člověka ponecháváme, protože jsme samozřejmě neustále jedni a titíž lidé. Výsledkem je, 

že se „v nás“ všechny naše poznatky, běžné i transcendentální, míchají a propojují. Zde, na 

pomezí běžné a transcendentální zkušenosti, mohou dokonce vznikat poznatky úplně nové, 

vycházející právě z jejich spojení. Nejde však pouze o poznatky: zkušenost sama se mísí: 

transcendentální a běžný postoj propojují a vzniká nový, tzv. smíšený postoj /Gemischte 

Einstellung/. Tato kombinovaná zkušenost smíšeného postoje umožňuje pak právě soudit o 

běžné a transcendentální sféře zároveň. Svět získává novou, transcendentální vrstvu. 

V přirozeném postoji běžného života se to pak projevuje tak, že objekt začíná naznačovat 

transcendentální sféru – fenomenologický objekt, jak jsme řekli, souhrn motivací a 

souvislostí v transcendentální sféře, jak říká Husserl. Stává se jejich „indexem“.
190

 Toliko 

ke GPdP. Jde zde o blízkost obou zmíněných postojů. Běžný postoj je základem a je vždy 

zde. Transcendentální postoj je umělé úsilí, jež se z něj vytrhává, přičemž tímto pozvolným 

učením se vytrhávat původní zkušenost modifikuje. Posledním výsledkem 

fenomenologické práce není tak nakonec zahlédnutí transcendentálního postoje, nýbrž 

syntéza obou postojů do postoje smíšeného. 

 Zmíníme též jedno Husserlovo tvrzení z textů o intersubjektivitě, jež jsou „poblíž“ 

textu GPdP. Husserl zde hovoří o analogizování ve zkušenosti: předmět, který 

„rozeznáváme“ jako podobný druhému předmětu, získá od tohoto druhého předmětu jeho 

horizonty.
191

 Toto analogizování můžeme uchopit jako pasivního strůjce rozšiřování 

propojenosti obou postojů. Pokud provádíme zkoumání objektu a tento běžný předmět tedy 

po návratu do běžného života funguje jako možný index své transcendentální stránky, 

získávají díky „analogii“ tuto apercepci i předměty podobné. 

 Naším posledním exkurzem bude krátká návštěva Karteziánských meditací. 

Důvodem je, že zde Husserl propojuje praktický rámec fenomenologický rámec se 

základními filozofickými pojmy svého systému. Svět, tzn. svět běžného postoje, je dán 
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v transcendentálním postoji jakožto „fenomén“ dávající se nám skrze cogitationes, tzn. 

skrze výkony transcendentálního aktového vědomí, jehož pólem je transcendentální Ego. 

Struktury prožitků, jež, jak jsme řekli, zkoumáme na fenomenologickém objektu, musíme, 

dle Karteziánských Meditací, nalézt právě jako struktury transcendentálního Ega. Dokončit 

tak postup sebe-výkladu, tzn. zpětné cesty k sobě, transcendentální subjektivity.
192

 

Můžeme tedy říci toto: Ze svého běžného života se vydáváme vstříc fenomenologii 

a provádíme první reflexe. Hýbeme inhalátorem, provádíme distinkci objektu a aktu a 

pozorujeme udržování pólu X za změny jeho stran, resp. postřehujeme, že každý jednotlivý 

moment odstínění tohoto předmětného pólu má význam jedné „strany“ objektu, což v nás 

podněcuje zájem o to, prozkoumat, jak k této apercepci dochází, resp. jak souvisí „strana“ 

s orientovaností, prostorovostí těla atd. Při této činnosti vykonáváme ale, protože jsme 

ještě neuchopili všechny horizonty abstrakcí nebo vágním uchopením (jehož smyslu ještě 

bude vyjasněn), neustále kladení ruky, v níž inhalátor držíme. Všechny naše výzkumy jsou 

tedy vposled reflexe danosti reálného objektu skrze reálné akty. Když od zkoumání 

upouštíme a jdeme se projít na čerstvý vzduch, zůstává však na inhalátoru samém cosi 

nového: předznačení fenomenologického aktivity včetně očekávání jejích možných 

průběhů atd. Díky „analogii“ při chůzi nalézáme na objektech – stromech a balvanech 

kolem cesty – totéž předznačení zvoucí nás k fenomenologickým zkoumáním. Po několika 

experimentech však zjišťujeme, že mnoho objektů zkušenosti má velmi komplikované 

apercepce – kulturní objekty, živé bytosti, druzí lidé atd., ale i obyčejnější, resp. 

„abstrakcí“ neočištěné a nijak nezjednodušené objekty – a prvotní očekávání 

transcendentální stránky běžného objektu se tak snadno mění do očekávání selhání. 

Dochází tak k oslabení očekávání průběhů transcendentální sféry. Postupně se musímeučit 

nazírat, čemuž v běžném postoji odpovídá sílící očekávání transcendentální sféry se stále 

větší jistotou a ladností případného průběhu. Pořád však běžný svět klademe, tzn., naivně 

v něm konáme: jdeme po cestě, rozhlížíme se. Fenomenologická práce modifikuje 

zkušenost a tato modifikace sama slouží jako nosník dalšího rozvoje, jež je ale vždy jen „z 

dovolení běžného postoje“, jehož zájem vždy může vystoupit do popředí. Vzhledem 

k našim předchozím zkoumáním lze říct: skrze „užší“ fenomenologické portfolio začínáme 

reflexi na aktové vědomí, přitom ale celé „širší“ fenomenologické portfolio klademe nutně 

naivně. S tím, jak se čím dál tím více z objektivního světa stává „index“ světa 

transcendentálního, zjednodušuje se práce „užšího“ portfolia. To totiž nyní nalézá 
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v běžném světě odkazy na svoji vlastní činnost, zatímco „širší“ portfolium usiluje o 

umožnění práce, choreograficky ji řídí a v běžném postoji se snaží omezit negativní vliv 

běžného postoje a zájmů běžného života na fenomenologickou práci. Tato činnost je 

samozřejmě též kladena naivně. 

Část 2. – Husserlovo pozdní pojetí praktického výkonu epoché 

Nyní můžeme přejít k samotnému pozdnímu Husserlovi roku 1926. Vycházet 

budeme z pěti textů z podzimu tohoto roku a z jim příslušejících příloh z téhož období.
193

 

Začneme přirozeným postojem, jak leží a běží před fenomenologickou prací, a poté se 

přesuneme skrze koncepci přechodu mezi naivním přirozeným postojem a 

transcendentálním pozorováním ke smyslu a struktuře transcendentální observace samé. 

Ukážeme, že Husserl zde hovoří o kopernikánském obratu k transcendentální subjektivitě. 

Následně přejdeme k tématu bytostně provázanosti obou postojů a tak nakonec 

představíme novou, prakticky-fenomenologickou koncepci kopernikánského obratu. Na 

konci každé sekce se budeme vracet k předchozí kapitole a budeme se snažit nahlédnout 

koncepci fenomenologicko-neurofenomenologické praxe epoché právě z hlediska těchto 

pozdních husserlových prací. 

Husserlova pozdní koncepce běžného postoje před epoché se nikterak zásadně 

neliší od jeho dřívějších koncepcí. Dle Husserla má běžný postoj svět jako své absolutní 

téma, což znamená, že jej má za generální tezi, na jejímž základě svět klade. Toto kladení 

je výsledkem postupného vývoje a habutualizace: „In der entwickelten Menschheit ist zur 

Entwicklung gekommen eine universale thematische Habitualität, die außerthematische 

Einstellung auf mundane thematik.“ Smyslem tohoto kladení světa přitom je, že svět: 

„…das universale Polsystem meiner Aktivitäten ist…“. V rámci tohoto nejširšího tématu se 

pak mohou rozvíjet všechny dílčí aktivity zaměřené na dílčí témata tématu hlavního a to až 

k jednotlivinám. Přitom výběr tohoto postoje není nikterak věcí libovůle. Jsme v něm již 

vždy a nemůžeme si vybrat úplně jej opustit. I pokud zde provádíme reflexi, neprodukuje 

tato reflexe nakonec nic jiného, než další součást tohoto naivně kladeného světa konání, 

neopouští jej.
194
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Vidíme, že Husserl zde pojímá kladení přirozeného postoje, jakožto na postupném 

navíjení se a „sedimentaci“ založené, jako pohyb v prostoru pro konání, jež je natolik 

univerzální, že jej nelze nikdy opustit. Přesto se však o to epoché pokouší. 

Motivace ke kroku od běžné zkušenosti do fenomenologické práce může být, dle 

Husserla, jaká chce. Epoché je průběh, jež můžeme provést v nejvyšší svobodě, nezávisle 

na motivacích činností v běžném světě. Přesto však zůstává jistý zájem: zájem o 

filozofické sebe-ospravedlnění se, jehož konkrétní formou je pnutí po poznávání 

/Erkenntnistrieb/. Realizací tohoto pnutí, jímž opouštíme naši běžnou zkušenost, je pohyb 

z našeho nám známého univerza do sféry, kterou si musíme utvářet teprve naší vlastní 

aktivitou. Toto kreativní nechání se zájmu na poznání je prováděno, jak jsme ostatně již 

viděli, jakožto reflexe, ačkoliv jde o reflexi speciální, jejímž cílem je uchopit jako svůj 

objekt úplně „vše“, nejen fyzickou realitu, nýbrž i duševno, právě jakožto celou realitu 

psycho-fyzickou. Při první konstituci vede tento pohyb z našeho běžného světa do prostoru 

čisté psychologie, jež zkoumá aktové vědomí, ale přesto se plně nezbavuje účasti na, a tedy 

kladení, běžného světa. Z tohoto postoje se musíme posunout dál, k transcendentální 

fenomenologii, jejímž objektem není nic jiného než čisté vědomí samo - transcendentální 

sféra. Všechny fáze tohoto pohybu jsou velmi obtížné, jak říká citát, jímž jsme tuto práci 

uvedli. Žádný pokrok zde nepřichází zdarma a rutinní aktivity často selhávají při průzkumu 

neznámé oblasti vědění. I pouhá, všemi tolik marginalizovaná introspekce, pozorování 

vlastní prožitků v ne- a před-fenomenologickém smyslu, je plná nebezpečí a překonat ji 

k čisté fenomenologické reflexi není hračkou. Tento obtížný poznávající pohyb do 

neznáma je aktem nejvyšší svobody, ale právě proto je pohybem, jež může být vždy 

přerušen a v ukolébávající naivitě přirozeného postoje lze setrvat po neomezeně dlouhou 

dobu. Jde o praktický pohyb, neboť jeho cílem je praktická činnost pohlížení a popisování. 

Finálním výsledkem tohoto praktického pohybu je realizace „kopernikánského obratu“: 

„Ist aber die kopernikanische Umwendung in der redikalen Form der phänomenologischen 

Reduktion vollzogen und hat sich das Universum möglichen Sinngebung für Seiendes 

eröffnet, so ist diese Erfahrung die absolute und alle auf ihrem Boden gewonnene 

Erkenntnis.
195

 Dochází k „převratnému“ otevření nového pole poznání. 

Tak se dostáváme k otázce „pobytu“ u tohoto nového pole zkoumání a výkladu 

toho, co vidíme. Že po provedení přesunu pohledu na transcendentální sféru skrze 
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psychologii uznáme, že jde skutečně absolutní a čistý základ, to považuje Husserl za 

samozřejmé: „Der Weg führt dann zur Psychologie… zu einer reinen Psychologie… und 

einer eidetischen Psychologie… und… müsste man schon ganz blind sein, um nicht zu 

erkennen, dass man sich auf dem absoluten… Erfahrungsboden bewegt…“
196

 Poté, co 

provedeme mnohá složitá zkoumání a postupně se naučíme fenomenologickému pohlížení 

a práci, již jako součást výsledku našeho snažení před sebou rozeznáváme oblast aktového 

vědomí právě jako oblast absolutní. Toto pochopení, že jsme dosáhli absolutního základu 

zkušenosti, spočívá také zajisté v tom, že, s ohledem na naše minulá zkoumání, byla 

absolutnost transcendentální sféry již předznačena filozofickou úvahou v rámci 

karteziánské cesty k fenomenologické redukci. Nemůžeme ale hovořit o plném, dokonalém 

dosažení ideálu vytyčeného touto úvahou: v předchozí kapitole jsme hovořili kupříkladu o 

tom, že pokud uchopíme absolutní aktové vědomí jako objekt empirické fenomenologie 

(jež vposled slouží jako konkrétní podklad eidetických zkoumání), nemáme tento „objekt“, 

totiž fenomenologický objekt, dán celý bezprostředně, nýbrž se k němu můžeme vztahovat 

i skrze vzpomínku a anticipaci. V GPdP hovoří Husserl přesně o tomto: fenomenologická 

danost není plně absolutní. Přesto je však kategoricky absolutnější než běžné empirické 

vědy.
197

 Toto uznání pole naší zkušenosti za dostatečně čistě transcendentální je tak vždy 

provázeno hlubokým pochopením bytostné nedosažitelnosti dokonalé absolutnosti, pokud 

má být fenomenologie vědou a nikoliv jen hyper-skeptickou meditací o nesdělitelném 

Jednom. 

Jsme nyní v situaci nastolené epoché. Husserl hovoří o tom, že jakožto empirické Já 

provádějící epoché tematizujeme naši zkušenost jakožto konstituovanou výkony Já 

transcendentálního. Jak se to nyní má u Husserla s tímto Já provádějícím epoché? Toto Já 

bylo změněno, stalo se nositelem univerzálního interesu a z této vyvýšené pozice sleduje, 

popisuje a soudí o empirickém Já. Tuto situaci nazývá Husserl Ichspaltung, tedy rozdělení 

Já na empirické, jež sleduje své zájmy ve světě, a na vyšší, jež je od světských zájmů 

osvobozeno. Já nebylo tímto aktem, totiž přechodem do situace epoché rozpolcené reálně, 

nýbrž jest zároveň tím i oním, nižším i vyšším Já. Takto nezúčastněně hledíce na svůj 

objekt, klade jej, čímž se dostáváme k povaze jeho objektu (fenomenologického objektu 

v našem smyslu), jež je neutralizovaný, tzn. je kladen, „jako by mohl být jen přeludem“.
198
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Do zorného pole se nám tak dostává objekt. Tento objekt reflexe však pochází 

z běžné zkušenosti a byl modifikován vyšším Já za účelem odhalení, jaké aktové vědomí je 

třeba k tomu, aby byl ten to běžný předmět vnímán. Tuto modifikaci, neutralizaci, je třeba 

nedezinterpretovat. Husserl říká následující: „… gedankliche Modifikation ist ein guter 

Sinn von einter „bloßen Vorstellung“, nämlich ohne Stellungnahme, und das ist 

unterschieden von einer bloßen Phantasie, deren Phantasiertes mutet nichts wirklich zu, 

sondern nur in der Weise einer Zumutung-als-ob… So ist auch eine wilkürliche Enthaltung 

von einer Stellungnahme nich ein wilkürliches Phantasieren.“ Z tohoto bližšího pohledu na 

formu modifikace běžného objektu je třeba vyvodit, že na fenomenologický objekt 

nemůžeme nahlížet tak, jako by byl pouhým přeludem. Řeč o tom, že bychom jej za něj 

mohli pokládat, neobstojí. Ale proč přesně? Co získáme zdržením se skutečného kladení, 

namísto pouhého quasi-kladení? Přečtěme si další krátkou pasáž z Husserla: „Zum Wesen 

jeder freien Glaubensenthaltung gehört es, dass der Glaube in seiner Hemmung Tendenz 

Wird, schlechthin, und dasselbe wieder zu Glauben.“
199

 Koncepce epoché jakožto proměny 

běžné zkušenosti do tendence se zde objevuje poprvé. Tuto tezi je třeba lépe pochopit. 

Učiníme to rekursem k Husserlovu poznímu pojetí vztahu epoché a souzení. Distancujíce 

se od své dřívější pozice, říká Husserl nyní: „Meine epoché besteht… in einem Mir-

Versagen von theoretisch zu vollziehenden Erfahrungen… Sie besteht nicht darin, dass ich 

wirklich (wie ich früher sagen pflegte) das Führmichsein der Welt überhaut außer 

Geltung setzte, außer Aktion, sondern ich lasse die universale vortheoretische Erfahrung, 

die wirkliche und mögliche, und weiterhin die Universalität der natürlich utreilend, 

wertend, praktisch vollzogenen Geltung… nicht zu theoretischen… Aktivität kommen.“ 

Tedy: „Ich enthalte mich… jeder Verwertung  der Welterfahrung… als Unterlage für 

Urteilsvollzüge… für natürliche Urteile.“ A: „…ich zuschauend dieses Gelten… 

„einklammere“, „außer Spiel (dem Urteilspiel) lasse.“
200

 

Tyto teze musíme nyní pochopit. Epoché pro Husserla přestává být primárně 

modifikací zkušenosti, totiž jejím uzávorkováním, stává se z ní modifikace zkušenosti pro 

souzení. To zní triviálně. Dopad to však má zásadní, neboť je tak souzení samo vtaženo již 

v prvním kroku do procesu epoché. O zkušenosti můžeme soudit. Resp. každý možný 

objekt zkušenosti má v sobě zárodek svého vlastního poznání, a to prvotně v jakémsi typu 

„pasivity“, jejímž opakem je ona tematická teoretická aktivita naivního souzení. Úkolem 
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fenomenologické redukce je pak zkušenost upravit tak, aby bylo možné soudit o 

bezprostřední danosti. Na konci této kapitoly se podíváme na to, jak je tento postup možný, 

jak probíhá a jak je pak možná takováto epoché „veškerého“ souzení, resp. souzení o 

„všem“. 

Na základě Husserlovy pozdní koncepce jsme přehlédli, jak se Já rozštěpuje a 

v reflexivní distanci pozoruje svoji zkušenost, resp. to, co je v ní bezprostředně dáno. 

Ukázali jsme význačný posun od pojímání epoché jakožto modifikace zkušenosti k pojetí, 

jež se přímo zaměřuje na uzávorkování naivního souzení o světě. Než přejdeme k hlavní 

části této kapitoly, zmíníme ještě jednu zásadní věc. Husserl hovoří o tom, že veškeré bytí 

musí být pochopeno jako idea konstituovaná v transcendentální subjektivitě.
201

 Dostáváme 

se tak konečně tematicky k pojmu „transcendentální“ jež je u Husserla hlavním 

filozofickým pojmem. Nechceme zde řešit jeho dlouhou historii, ani se pokoušet o výklad 

Husserlova přesného chápání tohoto pojmu. Místo toho se pokusíme na základě toho, co 

jsme až dosud řekli, interpretovat význam transcendentní sféry z metodického hlediska. 

Viděli jsme, že transcendentální sférou či subjektivitou (nebo i intersubjektivitou) nazývá 

Husserl to, co zde chápeme jako fenomenologický objekt. Objektivní svět je dán jakožto 

cogitatum akty, jež jsou, dle Husserla, právě akty, výkony transcendentální subjektivity. 

Na základě našeho dosavadního pochopení fenomenologického portfolia musíme říci, že 

pojem transcendentálního Ega, Ega této subjektivity, musíme rozštěpit. Viděli jsme, že 

prvním vskutku fenomenologickým krokem, poté, co byla zpřístupněna bohatost naivní 

zkušenosti, je fenomenologická redukce na akt a objekt. Na základě této redukce se teprve 

ustavuje pole, na němž se mohou odehrávat rafinovanější formy zkoumání, jako např. 

analýza intencionálních implikací. Bez této redukce bychom neviděli nic, než naši naivní 

zkušenost. Nebo spíše: vstoupit do odstupu lze pouze v této redukci. Nedostáváme se jí 

sice ven ze světa, dostáváme se však ven ze světského interesu, získáváme pole čistého 

poznání, jež konkrétně provádíme tak, že našimi reálnými akty nahlížíme absolutní aktové 

vědomí. A je to právě fenomenologická redukce, která působí, že jsme naklonění tomu, 

hovořit o „transcendentální subjektivitě“. Důvodem proto je, že celek zobjektivizovaného 

aktového vědomí, je právě proto, že je, jakožto fenomenologický objekt, zkoumán Zřením 

a dalšími akty fenomenologického portfolia, zároveň aktem, resp. mnohostí aktů, které 

jsou konstituovány jako objekty ve vědomí toho, kdo fenomenologii provádí. Absolutní 

aktové vědomí se tak stává objektem zkušenosti fenomenologii provádějícího Já. Jsou to 
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akty mého, zkoumatelova, Já. Protože fenomenologická metoda spočívá v reflexivním 

pohledu, je zobjektivizovaný akt uchopen jako akt určitého Já, protože to bylo právě Já, jež 

jej zobjektivizovalo. Říkáme pak tedy, že obsahem fenomenologického objektu je sféra 

transcendentální subjektivity a že je zde i Ego těchto výkonů. Tomuto pojetí říkáme 

„metodické“ transcendentální Ego. Oproti tomu však leží jiné, mnohem záhadnější Ego, 

jež budeme nazývat „cílové“ transcendentální Ego. Cílem fenomenologie je průzkum 

právě tohoto Ega. Je to transcendentální Ego, jež konstituuje naši zkušenost, zatímco ji 

reflexivně neobjektivizujeme, je to ono tajemné zřídlo konstituce, které nemůžeme nikdy 

zachytit, protože každý nový reflexivní pohled je opět již konstituovaný tímto nikdy 

nezpředmětnitelným Egem. Většina námitek proti validitě Husserlovy fenomenologie 

spočívá v popírání validity metody pro „cílové“ Ego. Jak víme, že jde o Ego? Neměli 

bychom uzávorkovat kladení tohoto nikdy nezachytitelného Ega, stejně jako jsme 

uzávorkovali existenci nikdy neuchopitelného objektivního bytí „o sobě“? Toto jsou 

významné otázky, v této práci je však pouze naznačujeme pro účely dalších zkoumání. 

Posledním úkolem této části bude si, spolu s Husserlem, připomenout způsob, jímž 

je zmíněná situace epoché zapnuta do celkové situace běžného lidského života. Mluvili 

jsme o tom, že „vyšší“ a „nižší“ Já, tzn. zobjektivizované Já (obsah fenomenologického 

objektu) a skrze fenomenologické portfolium epoché provádějící Já, jsou jedno a totéž – 

Já-člověk, tzn. reálný člověk reálného prostředí atd.
202

 Běžný postoj se však neukazuje jen 

„kolem“ fenomenologii provádějícího, nýbrž je již vždy zde jakožto zdroj 

analyzovatelných zkušeností. Jak Husserl říká: „Jede Enthaltung setzt voraus eine 

Haltung.“
203

 A uveďme si ještě jeden citát: „… während ich phänomenologisiere, 

„erscheint“ die Welt, es pasiert um mich dieses und jenes in ihr… die Musik im 

Nachbargarten, und das Alles ist für mich Wirklichkeit…“
204

 Husserl tedy pokračuje tím, 

co již víme, totiž, že tato realita se stává objektem epoché, jež ji proměňuje do pole 

zkušenosti pro fenomenologické souzení, že ale přesto zůstává okolní svět v platnosti, že 

se odehrává reálně kolem nás.  Nyní můžeme přejít k následující části, v níž představíme 

hlavní inovaci Husserlova pozdního pojetí epoché, totiž rozvinutí koncepce syntéz běžného 

a transcendentálního postoje. 
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3. část – Epoché jako metoda transcendentálního idealismu 

Hovořili jsme toho již sdostatek o praktickém provedení epoché a fenomenologické 

redukce. Naším nynějším cílem bude přidat k našemu pojetí novou „dimenzi“, již pozdní 

Husserl chápe jak „dimenzi rozvoje transcendentálního idealismu“. Abychom ilustrovali 

tuto nepříliš známou záležitost, budeme v této části uvádět větší množství citací a to nejen 

proto, abychom osvětlili tuto koncepci, nýbrž abychom si připravili cestu pro naši vlastní 

interpretaci v následující kapitole.  

Provedli jsme fenomenologickou redukci, vstoupili tak do odstupu od naší běžné 

zkušenosti a provádíme pozorování a popisování. Kolem nás je reálný svět a mi užíváme 

psacího pera, abychom zapsali naše myšlenky. Tato naše úvaha nyní získává tematickou 

artikulaci: „Ich kann…eine universale Epoché vollziehen... den gesamten natürlich 

thematischen Horizont außer Thema setzen und dann doch ein Stück natürliches Leben 

leben, und nur als Mittel transzendetaler Untersuchung… Dann habe ich innerhalb meines 

transzendentalen Interesses… ein Nichttranszendentales als Mittel…“
205

 Veškerou realitu 

fenomenologického portfolia a i toho, co do něj přímo nepatří, můžeme uchopit jako ne-

transcendentální vzhledem k cíli výzkumu, zkoumání transcendentální sféry. Otázku po 

vztahu fenomenologického objektu a portfolia uchopuje Husserl jako otázku po vztahu 

transcendentální a ne-transcendentálního, pokud nejde pouze o zkoumané, nýbrž pokud jde 

o podmínku praktického provedení epoché.
206

 Obecně lze tedy hovořit o tom, že provádění 

naivních tezí při praktické činnosti v běžném světě je součástí práce toho, jež provádí 

fenomenologii.
207

 

Husserl tedy zahrnuje do práce zkoumajícího veškerou reálnou činnosti, již 

vykonáváme právě pro fenomenologické zkoumání. Tento konglomerát zkoumání 

fenomenologického objektu užším fenomenologickým portfoliem a občasného konání 

v realitě, při sběru dat, dramaturgické činnosti atd. může být skutečně ukončen 

s ukončením práce a návratem do běžného postoje pro účely odpočinku, nasycení se, žití. 

Tematický postoj fenomenologické práce můžeme, dle Husserla, kdykoliv opustit. Důvody 

pro to mohou být fenomenologické, ale právě i mimo-fenomenologické, jako o tom 

Husserl hovoří zde: „… wenn (wir) mitten in der wissenschachtlichen Arbeit uns genötigt 

sehen, die lärmenden Kinder zu Ruhe zu verweisen und ihnen, in betätigung der 

väterlichen Thematik, Strafen zu erteilen.“ Bylo by však nebezpečné, opouštět 
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fenomenologický postoj, kdyby tím měla být způsobena ztráta všeho, co jsme během 

výzkumu vyzískali. Husserl zde kvituje s tím, co jsme řekli v předchozích kapitolách, totiž 

že podmínkou úspěšného průběhu fenomenologické práce je vposled trvání světa, jeho 

naivní samozřejmá danost. Ta je, můžeme předběžně říci, tím hlavním ne-

transcendentálním.  Nejde však pouze o poznatky. Co musí zůstat zachováno, je veškerá 

mnou vydobytá forma práce vůbec. Nesmím ztratit formu práce, způsob provádění 

dramaturgie, sebe-kontroly atd. Tedy, jak Husserl říká, i po opuštění práce zůstávám 

habituálně „transcendentalistou“.  Úsilí zkoumajícího o dosažení Ideje tak nemusí, a 

samozřejmě ani nemůže, být ihned naplněno. Naše veškeré fenomenologické snažení může 

nabýt formy klidu, pokud jen tomuto klidu (klidu fenomenologické práce) v podloží leží 

trvání vyzískaných habitualit. Tím je tento klid samozřejmě již nějak modifikován na 

rozdíl od běžného klidu všedního života. Tuto modifikaci může, dle Husserla, objevit na 

naší zkušenosti zpětná reflexe.
208

 

Nyní konečně uzrál čas, abychom se pustili do Husserlovy koncepce 

transcendentálního idealismu. Naším cílem bude pochopit spolu s Husserlem nově 

„kopernikánský obrat“, jež byl dříve pochopen jako zpřístupnění pole fenomenologické 

zkušenosti. Ukážeme si, že Husserl zde nově uvažuje o identitě toho, kdo fenomenologii 

provádí. Z toho důvodu jsme se dosud zdržovali toho, nazvat zkoumajícího 

fenomenologem, protože Husserl má svoji vlastní definici toho, co tento termín znamená. 

Začneme první definicí, již můžeme vyzískat z této Husserlovy teze: „Man ist nicht  

Phänomenologe, wenn man einmal, etwa um ein vorübergehendes, durch die neue 

phänomenologische Literatur gewecktes Interesse zu befriedigen, ein wenig mitmacht, eine 

Weile phänomenologische Reduktion betätigt und einige intentionale Analyse kennen lernt, 

der selbststätig-ursprünglich durchführt. Man ist es, wenn er eine, wenn man in dieser 

Hinsicht eine personale Lebensentscheidung getroffen hat.“
209

 Můžeme tedy říci, že ten, 

kdo dělá fenomenologii bez osobního dání se Ideji, vlastně není fenomenolog v pravém 

slova smyslu, nýbrž je, vzhledem k této poněkud drakoniánské definici, pokud by o sobě 

chtěl tvrdit, že je fenomenologem, jen „pozérem“, jen někým, kdo se přiživuje na jménu a 

„slávě“ fenomenologie. Můžeme tedy rozlišit „pozéra“ (čímž nechceme urazit nikoho, pro 

něhož je fenomenologie pouze vedlejší zálibou, z pozice Husserlovy čisté transcendentální 
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fenomenologie však můžeme říci, že je toto označení celkem opodstatněné) a skutečného, 

životem fenomenologii oddaného „fenomenologa“. S tím vnitřně souvisí další Husserlova 

definice: „…es kann auch sein, dass der Vollzug /der phänomenologischen Epoché/ zwar 

gelingt, aber dass so gut wie nichts dadurch geleistet wird, wie etwa bei einem Anfänger… 

dass die dadurch gestiftete habituelle Einstellung etwas Flüchtiges… bedeutet… Wenn wir 

von phänomenologischer Einstellung sprechen… des Phänomenologen, so meinen wir… 

eine… gestiftete Habitualität… gestiftet durch einen „unendlichen Willen.““
210

 Zde se 

dostáváme k zajímavé záležitosti. Fenomenolog je jen ten, kdo se vztáhl k Ideji, avšak jen 

tehdy, když je výsledek jeho činnosti trvalý. Vedle „pozéra“ tak můžeme stanovit identitu 

fenomenologa, jež se sice k Ideji vztahuje, avšak ještě to neumí, tzn., jak Husserl říká, 

„začátečníka“. 

Abychom provedli bližší určení toho, kdo je fenomenolog, vrátíme se o něco zpět, 

k našemu hovoření o běžném světě obléhajícím situaci fenomenologie. Řekli jsme, že 

„kolem“ nás zůstává naivní realita a dále se děje. Význačným prvkem této naivní reality 

jsou nyní „běžné“ vědy, jež se na tezích běžného postoje zakládají. Husserl říká, že na 

počátku našich zkoumání: „… gibt es keinen Gedanken, dass ich Weltwissenschaften 

treiben, überhaupt weltlich urteilen könnte, ohne es doch in dem alten Sinn zu tun, der 

eben für mich noch der eine einzige Sinn ist…“
211

 Vědy nemůžeme provozovat, protože, 

pokud bychom to udělali, nutně bychom je tak kladli stejně naivně, jako předtím, než jsme 

fenomenologii vůbec dělat začali.  Dle Husserla pak můžeme dělat maximálně to, že 

budeme fenomenologicky zkoumat vědecké výkony.
212

 Pokaždé, když je však budeme 

provádět, budeme to dělat naivně. Zde vidíme, že totéž lze říci o všech aktivitách 

fenomenologického portfolia v užším a i širším smyslu i o veškeré, naprosto mimo-

fenomenologické činnosti člověka. Pokud je děláme, klademe je nutně naivně. Mohlo by 

se zdát, že takto to musí zůstat nutně, že totiž vždy, když budeme zaměstnáni 

fenomenologickým objektem, budeme klást naivní svět už tím, že přitom budeme sedět, že 

budeme psát atd. a vposled i tím, že budeme vůbec poznávat, totiž že budeme tuto běžnou 

schopnost dovádět do extrému. Můžeme tak říci, že tímto kladně odpovídáme na 

Husserlovo dilema: „Wir wollen vorweg die Möglichkeit nicht ausschließen, dass im 

Verborgenen die betätigte Weltenthaltung und die Evidenz des „Ich enthalte mich“ etc. 

miteinander streiten… dass im „Ichbin, ich enthalte mich, ich habe das Phänomen, 
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geglaubte Welt als solche“  doch wieder Sein der Welt implizite gesetzt ist.“
213

 Tento 

problém je samozřejmě složitější, můžeme však říci, že svět skutečně klademe již jen tím, 

že se jej zdržujeme za pomocí ničeho jiného než jeho součásti: totiž naší schopnosti 

reflexe, vzpomínky, životní sebe-kritiky atd. Ještě však uvidíme, že toto dilema musíme 

klást ve zmírněné formě. K tomu později. 

Hovořili jsme o „pozérovi“, o začátečníku a o fenomenologovi, jehož činnosti, 

vztažená k Ideji, utváří pevné a trvající výsledky. Nyní definujeme fenomenologa 

negativně a tak učiníme dvojí: určíme hlouběji fenomenologa samotného a naznačíme jeho 

přerod do další, „více“ fenomenologické identity. Když fenomenolog provádí svá 

zkoumání, „…Ichspaltung der Charakter hat einer Spaltung in Unteres, natürlich 

eingestellt bleibendes Ich, und oberes, in der Epoché… lebendes Ich. Aber nachdem wir 

fortschreitend die Lehre von der Konstitution ausgebildet haben, haben wir zwar 

Ichspaltung, aber als unteres Ich nicht mehr ein natürliches Ich… Vielmehr… ist die 

natürliche Einstellung … endgultig aufgegeben…“
214

 Jako charakter fenomenologa zde 

nalézáme jeho rozštěp do dvou Já – do já vyššího a do Já nižšího, jež je naivním Já-

člověkem v reálném světě. Co zde nyní Husserl načrtává je něco nového. Až dosud jsme 

hovořili jen o tom, že tématem naší poznávací aktivity nesmí být ve fenomenologii nic 

jiného, než to, co je bezprostředně dáno, a co nám před oči přivádí fenomenologická 

redukce, jež je zároveň prvním zdržením se, první fenomenologickou epoché. Vše naivní 

mělo být převedeno na intencionální vědomí. Toto vše se však týkalo fenomenologického 

objektu, zatímco fenomenologické portfolium a celá reálná existence fenomenologa byla 

stejně kladena naivně.  Nyní Husserl říká, že i tato naivita, naivita provádějícího, musí být 

odstraněna, že totiž do epoché zahrneme i to, co je mimo obsah fenomenologického 

objektu, resp. že provedeme jakousi fúzi fenomenologického objektu a fenomenologického 

portfolia, resp. celého reálného života. 

Podívejme se nyní na to, o jaké fúzi, o jakém vzájemném propojování je tu řeč. Již 

jsme řekli, a Husserl na mnoha místech rád opakuje, že fenomenologická práce má 

habituální formu, že napříč všemi možnými vyrušeními se udržuje cíl, vztah k Ideji, a 

přetrvávají poznatky i naučené metodické a praktické postupy.
215

 Napříč časem se udržují 

mé habituality. Avšak co to znamená? Prvním výsledkem je zprvu nepostřehnutelná fúze 
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běžného a fenomenologického zájmu, jež se objevuje již u fenomenologa na počátku jeho 

zkoumání. Husserl uvádí příklad: „...ich während… meiner Verhandlungen mit Schneider 

und Schuster… mir zugleich selbst zuschaue, mich belausche, was mir künftig gute 

Exempel für die phänomenologische Analysen schaffen mag.“
216

 Zde vidíme, že zajímavá 

situace vzbudila Husserlův zájem a naznačila mu, že má i svoji fenomenologickou stránku, 

jež si zaslouží zkoumání. Stejně bychom mohli vyložit Husserlovu tezi, že v prvních fázích 

fenomenologických výzkumů začínáme naivně tušit, že každý prožitek, každý objekt, 

každá danost má svoji transcendentální stránku, že však tušení nestačí a je třeba provádět 

příslušné analýzy.
217

 Toto je vlastně první formou: nejprve, hned po zahájení zkoumání 

zjistíme, že vůbec existuje takováto stránka, že je skutečně přístupná a není jen fikcí 

fenomenologické literatury. V návaznosti na to, pokud udržíme průběh zkoumání, k čemuž 

nám nepochybně slouží i vztáhnutí se k Ideji v životním rozhodnutí, začínáme tušit 

fenomenologickou stránku věcí. Zprvu pouze, když provádíme danou fenomenologickou 

práci. Co však Husserl v příkladu zmiňuje, není takového zamýšlení se. Na odkaz na 

transcendentální sféru narazil nyní v běžném postoji samotném, ačkoliv jen formou tušení 

a sběru materiálu na později. Došlo zde k tomu, že tím, že prováděl dříve určitá 

fenomenologická zkoumání, se mu nyní, zjevně díky „analogii“, jež napojila na podobný 

objekt/situaci tytéž horizonty, v jeho vlastní zkušenosti vedle možností soudit o světském 

bytí odhalila i možnost soudit o transcendentální sféře, ačkoliv jen takto jednoduše. To 

potvrzuje i Husserl sám, když říká, že během běžného života mezi prací fenomenologa, 

může tohoto napadnout náhle, při pohledu na nějakou věc, událost atd.: „ „Daran soll ich 

nachher  phänomenologische Arbeit tun.““
218

 

Mezi zájmem na běžném světě a na fenomenologické práci nyní vznikají propojení, 

syntézy: „Notwendig muss sich eine Synthesis der natürlichen und transzendentalen 

Weltbetrachtung vollziehen, und ihr Vollzug ist eben „transzendentaler Idealismus“.“
219

 

Tato teze je překvapivá, neboť až dosud jsme hovořili pouze o tom, že objektivní svět musí 

být uchopen jako idea konstituovaná transcendentální subjektivitou. Nyní, když jsme 

provedli rozšíření pojetí epoché ven z fenomenologického objektu do reality 

fenomenologa, vidíme, že jeho dosah sahá až sem. O transcendentálním idealismu Husserl 

říká, „… dass der Idealismus keine metaphysische Substruktion, keine Hypothese (ist)… 
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sondern… die (als) notwendige… Interpretation eines sich über sein eigenes Tun und seine 

eigene Sinngebung besinenden Ich und seiner Welt, die einzig mögliche und absolute 

Wahrheit.“
220

 Na základě uvedených citátů můžeme říci, že transcendentální idealismus je 

proces fúze mezi běžným a transcendentálním postojem, tzn., že je pochopen jako nejširší 

praktická struktura fenomenologické epoché. Pokud provádíme zkoumání a odhalujeme, 

jak je konkrétní danost, inhalátor, dána v odstíněních, tzn., když poprvé nahlížíme 

inhalátor jako ideu těmito odstíněními (a jejich minulými, budoucími a možnými průběhy) 

dávanou, dochází k syntéze a napříště již nás bude inhalátor „sám“ pobízet k tomu, 

abychom jej fenomenologicky zkoumali. Je to první střípek oné „absolutní pravdy“, první 

krok transcendentálního idealismu. 

Je snadné nahlédnout, že čím více syntéz bude probíhat, tím více bude běžný postoj 

odkazovat k transcendentální sféře, což se ještě znásobí, začneme-li tvořit poznatky 

obecné, eidetické. Čím dále budou naše zkoumání postupovat, tím více reálného bytí 

budeme umět nahlédnout jako cogitatum absolutního aktového vědomí.
221

 Nakonec 

nastane to, o čem hovoří Husserl zde: „…wenn die Phänomenologie… so weit gekommen 

ist, die transzendentale Konstitution in ihren universalen Leistungen zu durchforschen und 

zu verstehen, denn ist… erkannt, dass die Welt… vorliegt als Korrelat einer in der 

Subjektivität… fortwachsenden Habitualität äußerer Apperzeption, so ordnet sich von 

selbst die Welt… der Phänomenologie ein.“
222

 

Nyní je čas, abychom tyto teze propojili s naším předchozím zkoumáním. Řekli 

jsme, že pro Husserla je epoché zdržení se využívání běžné zkušenosti pro teoretické 

souzení. Nemusíme se tedy naší zkušenosti zbavovat ve, vše ničící, absolutní distanci, 

nýbrž nám stačí naučit se zdržovat běžných teoretických soudů. Zatímco na počátku 

fenomenologických zkoumání jsou postoje běžného života a transcendentální apercepce 

propojeny jen lehce, jen tak, že nás tu a tam napadne myšlenka na fenomenologické 

zkoumání něčeho, později musí docházet k tomu, že množství poukazů se bude zvyšovat. 

Pokud nyní prozkoumáme všechny základní struktury transcendentální sféry (zprvu např. i 

v rámci systematické egologie pod abstrakcí sekundární primordiality), musí to znamenat, 

že budeme vždy, nebo alespoň ve většině případů, schopni v situaci, kdy bychom měli 

pronést soud o světském bytí, pronést zároveň soud o transcendentálních aktech, jež toto 
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bytí konstituují, resp. bychom měli být schopni, provést příslušnou fenomenologickou 

redukci. Takováto redukce, pokud by byla navíc provedena v eidetické obecnosti, by 

odhalila pole, na němž by se mohl soud o transcendentální konstituci doložit. Můžeme 

usoudit, že syntetické spojování postojů spočívá právě v tomto. Vidíme pak, že jde o 

mezistupeň mezi naivním kladením reálného bytí fenomenologa a jeho úplným splynutím 

s fenomenologickým objektem. Vraťme se k některým z našich minulých příkladů. Řekli 

jsme, že fenomenolog, žijící v rozštěpu na dvě Já, musí během zkoumání transcendentální 

sféry nutně klást své vlastní reálné bytí. Nyní vidíme, že ona fúze fenomenologického 

portfolia s fenomenologickým objektem znamená, že pokaždé, když soudíme o naší 

zkušenosti světa, můžeme vždy přejít k souzení o transcendentální sféře. Zde též konečně 

zahlédáme význam onoho „uchopení všeho“, o němž byla řeč. Naším východiskem byla 

reflexe na celý život v životní sebe-kritice. Poté jsme ukázali, že uchopit vše lze jen tak, že 

nalezneme způsob, jak zajistit „vše“ skrze implikace konečné množiny prožitků. Tyto 

implikace vedly do horizontů a skrze ně se mělo uchopit vše. Nyní však vidíme, že 

uchopení „všeho“ musíme pochopit ještě hlouběji. Teprve až budou základní 

fenomenologická zkoumání hotova, a tím myslíme skutečně tímto daným člověkem 

provedena, ne pouze vyčtena z knih, neboť syntézy transcendentálního idealismu spojují 

pouze skutečně provedené zkušenosti (propojení objektu s pouze prázdně míněnou, z knih 

vyčtenou transcendentální strukturou nemůže být chápáno jako syntéza transcendentálního 

idealismu), teprve pak budeme moci u každého možného objektu zkušenosti rekurovat na 

jeho transcendentální stránku. Výsledkem tedy je, že své reálné bytí sice pořád klademe, 

ale již ne naivně, neboť jsme schopni postavit naroveň teze opírající se o toto bytí a teze o 

konstituci tohoto bytí. Vidíme zároveň, že jsme došli k bodu zlomu: zatímco předtím, na 

počátku fenomenologie, musel být začínající fenomenolog ujišťován o tom, že 

z transcendentálního postoje je vždy možná cesta zpět do běžného postoje,
223

 nyní jsme 

dosáhli ujištění, že se budeme moci kdykoliv vydat z běžného postoje do postoje 

transcendentálního, ačkoliv zda je tomu skutečně tak, nebo zda jsou i takové zkušenosti, 

které to neumožňují, protože neumožňují ani kladení běžných soudů, např. velmi silná 

únava, okamžik orgasmické extáze, záchvat zlosti, polospánek, snění atd., to nebudeme 

nyní řešit. Stačí nám ujištění o správném pochopení situace. Nyní můžeme provádět akce 

ve světě, ale již ne naivně, neboť souzení o jejich transcendentální stránce se k nim 
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dlouhým opakování a naším sebe-zdokonalováním pevně připojilo. A nyní, říká Husserl, 

můžeme dělat vše světské, včetně všech věd „běžného postoje“.
224

 

Zkoumající začal lehkým experimentováním s fenomenologií na základě několika 

přečtených knih. Stal se začátečníkem tak, že se vztáhl k ideji absolutního poznání svým 

zájmem na tom, poznat, co je a co není bezprostředně dáno.  Jehoprvní neobratné analýzy 

nevedly k žádnému pevnému a trvale získanému poznatku či metodické obratnosti. Jak se 

však zlepšoval, začal sám nahlížet konstituci transcendentální sféry a jeho úsilí začalo 

přinášet ovoce – stal se fenomenologem. Pro svoji práci však nutně kladl naivně svět, 

neboť o většině z něj neuměl říci nic fenomenologického. Když ale jeho zkoumání dosáhla 

toho, že byly odhaleny základní struktury konstituce, stalo se, že cesta od naivního 

světského souzení k pozorování a poznávání transcendentální sféry se stala alespoň 

přibližně stejně jednoduchou, jako přerušení fenomenologické práce a znovu-obnovení 

naivního souzení. Svět získal novou teoretickou vrstvu – novou transcendentální apercepci. 

Z fenomenologa se stal transcendentální idealista, který konečně rozumí 

transcendentálnímu světu, právě proto, že pochopil sám sebe jakožto konstituovaného, jak 

řekl Luft.
225

 

Hovořili jsme o „kopernikánském obratu“ od běžného světa ke transcendentální 

sféře. Nyní Husserl tuto tezi prohlubuje: „… (kopernikanische Umwendung): Die 

natürliche Forschung und ihre Ergenbnisse stehen im Dienst einer universalen 

Erkenntnis…“
226

Při zkoumáních jsme zahrnuli „veškerost“ do obsahu fenomenologického 

objektu. To byl první obrat. Zároveň s ním však probíhá obrat druhý: utváří se spojení 

mezi běžnou zkušeností a fenomenologickým teoretickým zájmem, zatímco běžný 

teoretický zájem je odsunut do pozadí – zdržujme se jej. Proto pokud nyní ve světě 

konáme, konáme s vědomím, že jde o konání konstituované. Každý objekt zkušenosti jsme 

sto uchopit jako cogitatum. Dokázali jsme to proto, že jsme byli dosti vytrvalí a pečliví, 

abychom nemísili pravdy běžné a fenomenologické, k čemuž nám dopomohlo, že jsme se 

vztáhli k Ideji absolutního poznání, že jsme provedli životní rozhodnutí, dát se 

bezprostřednímu. Prvním, menším kopernikánským obratem byla již první utilizace 

běžného postoje pro fenomenologii u „začátečníka“. Ale teprve se zrodem 

transcendentálního idealisty je takto postižen skutečně svět ve své veškerosti. 
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Kapitola 6. – Fenomenologická a neurofenomenologická epoché 

 

 V předchozích třech kapitolách jsme provedli zkoumání situace, v níž se odehrává 

fenomenologická epoché. Nyní, pokud to náš čtenář již neudělal, je čas vrátit se k první 

kapitole. V ní jsme učinili exkurz k obecnému filozofickému, a přesto praktickému 

horizontu fenomenologické epoché. Následně na to jsme učinili krátkou odbočku a ve 

stručnosti jsme si představili projekt neurofenomenologie a nejširší horizonty, které má 

epoché jakožto zapjatá do situace interview. Na konci první kapitoly jsme položili otázku 

po povaze praktického výkonu epoché. Věříme, že tuto otázku jsme zodpověděli v průběhu 

kapitol dvě až čtyři. Zbývá nám tedy pokusit se z našich předchozích zkoumání vytěžit co 

nejvíce pro zodpovězení otázky po povaze neurofenomenologické epoché právě z hlediska 

vyzískaného praktického rámce epoché fenomenologické. 

 Když jsme v první kapitole srovnávali obecný rámec epoché fenomenologické a 

neurofenomenologické, spatřili jsme, že v interview naprostá většina toho, co musí ve 

fenomenologii obstarat provádějící sám, převedena na druhou osobu. Naším cílem tedy 

bude během krátkého zopakování ukázat, co vše lze a co nelze v provedení epoché převést 

na druhého člověka, abychom nakonec zahlédli, jak vypadá situace neurofenomenologické 

epoché z hlediska koncepce transcendentálního idealismu. 

 Byla řeč o tom, že prvním krokem k fenomenologické práci je určení toho, odkud 

budeme čerpat zkušenost, kterou chceme zkoumat. Hovořili jsme o použití simulátorů a 

hypnózy v NF. Tyto metody, jsouce již do NF zapjaté, mohou být samozřejmě převedeny, 

resp. již vždy jsou v moci druhého člověka. Použití simulátorů je v tomto ohledu nejsnazší 

a má velkou výhodu v tom, že pomocí něj můžeme naivnímu subjektu již na počátku 

ulehčit práci tím, že např. pomocí obrazovky využijeme jako „materiál“ pro zkoumání 

zjednodušený objekt, aby tak naivní subjekt nemusel sám provádět naivní abstrakci 

komplexních vrstev významu. Zdrojem zkušenosti může být i zkušenost druhého člověka. 

Viděli jsme však, že efektivní využití naší běžné zkušenosti pro účely fenomenologie je do 

velké míry závislé na utvořených syntézách, jež tvoří v běžné zkušenosti očekávání a 

náznaky možných průběhů transcendentální sféry. Protože je však situace interview jen 

dočasná, nelze se spoléhat na to, že naivní subjekt dokáže z tohoto hlediska svoji zkušenost 

analyzovat. 
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 Otázka syntéz se znovu objevuje při řeči o tréninku naivních subjektů. Ať již jde o 

trénink reflexe, před-reflexivního postřehování nebo popisování, umožňuje nám, jakožto 

vůči tomu, kdo epoché dělá, druhým, lépe uchopit neurofenomenologickou činnost 

naivního subjektu a zároveň tak zkvalitňujeme získaná data. Lepší představa, resp. celá 

teorie o tomto tréninku nám pak může pomoci, započítat i deformace jím způsobené. 

 Na získané zkušenosti musíme provést nejprve zahrnutí celého pole zkušenosti do 

rozsahu reflexe naivního subjektu. K tomu, jak jsme viděli, se v NF užívá navedení na 

introspekci na vlastní tělesné prožitky a na následné uvolnění iniciativy a přechod do 

pasivního vidoucího očekávání. Dle toho, jaké otázky pak budeme klást, nasměrujeme pak 

naivní subjekt k určité oblasti pozorování. Abychom však mohli i jen začít uvažovat o tom, 

chápat činnost naivního subjektu jako fenomenologickou, je nutné, abychom v něm 

vyvolali vědomí rozštěpu na akt a objekt. Lze na druhého přejít i zodpovědnost za ustavení 

této Distinktio phaenomenologica v naivním subjektu? Viděli jsme, že cesta k ní, jež vede 

přes studium filozofie a nahlédnutí ideálu apodiktického poznání absolutního vědomí a jež 

tak vposled opodstatňuje otázku po bezprostřední danosti, jejímž výsledkem je „zploštění“ 

zkušenosti a zahlédnutí aktu, je pro naivní subjekt nevyužitelná, protože předpokládá právě 

předchozí studium, jež naivní subjektu už z definice, totiž jakožto naivní, nemá. Je pak 

samozřejmě možné položit mu otázku po bezprostřední danosti, protože však nedošlo 

k habituálnímu postavení naroveň tezí o bytí a o konstituci bytí, byla by tato snaha velmi 

obtížná a zřejmě neplodná. Způsobem, kterým bychom naivní subjekt ke zření aktu mohli 

přivést, je využitím simulátoru, který naivní subjekt navede do situace pochybnosti, kdy 

jsou jeho přirozené teze zklamány a on se začíná tázat po tom, co způsobilo, že se mu před 

tím dávala iluze právě jakožto nějaký jiný objekt. Zde se objevuje zásadní úloha pro 

fenomenologii, totiž určit, co vše může být takto „v simulaci“ přivedeno k vnitřnímu 

rozpadu a tak k odhalení aktu. Samozřejmě jedna věc je zahlédnout akt a druhá zahlédnout 

objekt jako cogitatum tohoto aktu, na čemž se následně zakládá možnost zkoumání prvních 

syntéz. Obecně můžeme říci, že zkoumání implikací ve sféře aktů je pro naivní subjekt 

zpřístupnitelné natolik, nakolik jsme schopni, v experimentální situaci, přivést implicitní 

očekávání této implikace k selhání. Pokud budou naivní subjekty takto provádět observaci 

svého aktového vědomí, budou jej alespoň naivně poznávat a utvářet jednoduché, 

nanejvýše induktivní poznatky. Po sem je tedy možné alespoň v jistém slova smyslu 

převést zodpovědnost za výzkum na druhého. 
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 Zásadní problém se objevuje, jakmile se obracíme k provedení fenomenologické 

abstrakce. Na ní je totiž, jak jsme viděli, závislý status zkoumané zkušenosti i takto 

vyzískaného poznatku. Druhý by sice mohl provést abstrakci za naivní subjekt, tzn., mohl 

by jeho zkoumání považovat za fenomenologické i přesto, že tento naivní subjekt sám 

neuchopil celou svoji zkušenost (což samozřejmě nemůže, neboť dočasnost sezení a 

nemožnost vztažení naivního subjektu k Ideji znemožňují takto komplexní průběh syntéz 

transcendentálního idealismu). To však nemusí být problémem. Viděli jsme, že Husserl 

chápe obsah zkoumání jako transcendentální jen tehdy, když v obsahu fenomenologického 

objektu není nic než intencionální aktové vědomí, resp. když toto celistvé uchopení jen 

„simuluje“ abstrakcí. Užití abstrakce má však za důsledek, že aktové vědomí, k němuž 

jsme se během zkoumání chovali jako k transcendentálnímu aktu, je ve skutečnosti čistým 

duševnem intencionální psychologie. Zkoumání se tak stává reálným zkoumáním, aniž by 

ztratilo význam pro fenomenologii, neboť mnohá, ne-li všechna fenomenologická 

zkoumání mají, jak jsme dříve ukázali, týž obsah jako jejich čistě psychologické obdoby. 

Bylo by tedy možné, aby výzkumník uvažoval o zkušenosti naivního subjektu jako o 

čistém duševnu, kde pak problémem zůstává již „jen“ nemožnost bezprostředního přístupu 

ke zkušenosti naivního subjektu. Viděli jsme, že abstrakce má dvojí roli. Zajišťuje status 

poznatku, zároveň se však dotýká i obsahu zkoumání. Abstrahovat od něčeho tak znamená 

přehlížet to. I kdybychom přivedli naivní subjekt ke zření jeho aktového vědomí, totiž jeho 

duševna, zůstalo by otázkou, nakolik opomíjí ty prvky své zkušenosti, jež ale přesto mají 

vliv na danost jím zkoumaného aktu. Zatímco to, co naivní subjekt vidí, můžeme alespoň 

z větší části určit zvnějšku, to, co nevidí, resp. co přehlíží, musíme interpretovat až se 

zpožděním na základě jeho vlastních popisů toho, co a jak během sezení dělal.  Zde se 

nachází největší zřídlo problémů neurofenomenologické epoché. 

 Stejně jako ve fenomenologii se zřídlo problémů nachází i v provedení popisu. 

Chtít po naivních subjektech něco více, např. tvorbu norem, by snad bylo příliš, ačkoliv na 

tuto otázku by bylo třeba teprve zodpovědět. Popis můžeme trénovat, čímž získáváme 

možnost je v naivním subjektu regulovat a máme i kritérium performativní koherence, jež 

nám umožňuje zpětnou kontrolu výkonu subjektů zprostředkovaně přes jejich vlastní sebe-

hodnocení. Problém však nastává v okamžiku, kdy se popis má stát artikulovaným. Stejně 

jako ve fenomenologii vtahujeme již při prvních krocích práce jazyk do našeho portfolia 

nástrojů, avšak v NF nemáme možnost, navést subjekt k tomu, aby vlastní habitualizující 

se prací jazyk očišťoval, nebo dokonce rozvíjel nějakou formu fenomenologické notace. 
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Můžeme však jeho popis kontrolovat tréninkem, zmíněným kritériem performativní 

koherence a i tím, že si pro výzkum vybereme konkrétní geografickou oblast s konkrétním 

jazykem, nářečím, idiomy atd. Takto se to dělá při běžných výzkumech sociologických a 

pro nás by to mohla být velká pomoc. 

 Co se nyní týče všech prvků fenomenologického portfolia v širším slova smyslu, 

tzn. psaní, jež může být nahrazeno nahráváním zvuku, pracovního stolu, resp. útulného 

místa pro práci, zajišťování konfidenciality, tvoření situace pro práci, zajištění se před 

vnějšími rušivými vlivy atd., můžeme říci, že zde je možná více méně úplná převoditelnost 

na druhého. Zajímavé je, že naivní stabilita, již jsme odhalili jako zásadní pro úspěšnou 

fenomenologickou práci, resp. pro její počátek, se nyní, v interview, stává ještě mnohem 

zásadnějším a klíčovým pojmem. Druhý může utvářet pracovní prostor skrze své ustavení 

interview jakožto krátkodobého účelového uskupení. Vidíme však, že situaci interview 

ovlivňuje i symbiotické společenství, z něhož přichází naivní subjekt, i to, z něhož přichází 

výzkumník a stejně tak i obecná situace dané společnosti. Interview by nedokázalo 

uniknout destruktivnímu vlivu války. Interview tak jest situací setkání dvou různých 

společenství v rámci jedné celo-společenské situace. V tomto ohledu dochází, stejně jako u 

fenomenologické situace, k tomu, že zodpovědnost je přenesena úplně mimo dosah, nejen 

naivního subjektu, nýbrž i výzkumníka a jeho možností. Toto vše můžeme tedy přesunout 

směrem ke druhému s tím, že některé prvky situace jsou již vždy přesunuty i mimo dosah 

výzkumníka. Zároveň je třeba započítat i vliv, který má na situaci setkání dvou 

společenství uprostřed umělé situace. Co se pak nejširšího rámce týče, vidíme, že můžeme 

zajišťovat motivaci naivního subjektu, ačkoliv to může být jen motivace vstříc konečnému 

cíli. 

 Vidíme tedy, že v situaci epoché je myslitelné, že budou na druhého převedeny 

následující úkony: zajištění zkušenosti pro zkoumání, zahlédnutí psychična i fyzična, 

distinkce na objekt a akt, trénink a kontrola popisu zkušenosti, do jisté míry zajištění 

jazykových předsudků, a to i formou následné interpretace, zaměření na konkrétní oblast 

prožívání kladením těch správných nesugestivních otázek, a celá oblast „vnějšího“ 

zařizování se na světě ve prospěch ustavení situace vhodné pro výkon epoché, ačkoliv je 

zde vždy i rovina, kterou ani naivní subjekt ani výzkumník nemohou ovlivnit. Problémem 

se naopak stává status poznatku, pokud chceme hovořit skutečně o ryzí fenomenologii, 

nebo způsob, jak zajistit, co vše v daném popisu chybí, pokud se spokojíme s popisem čisté 

psychologie. Problémem je i zajištění vhodných kategorií pro popis. Největším problémem 
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však je zprostředkovanost kontroly. „Režisérská“ distance je v interview právě prací 

druhého, výzkumníka, a tedy je závislá na reportech naivního subjektu, a to i přesto, že má, 

jak jsme viděli, mnoho možností, jak si zajistit nad naivním subjektem kontrolu 

zprostředkovanou. 

 Vidíme tedy, že pokud hovoříme o „naivním subjektu“ a o „výzkumníkovi“, 

hovoříme o velmi zvláštních typech identity. Hovořili jsme o pozérovi, začátečníkovi, 

fenomenologovi a o transcendentálním idealistovi. Naivní subjekt nemůže být 

fenomenologem, neboť netvoří žádné skutečné habituality, neprobíhají zde žádné skutečné 

syntézy transcendentálního idealismu. Ale je tomu skutečně tak? Podívejme se na způsoby, 

jimiž vůbec chce NF data získaná z epoché využít. Buďto k utvoření nové, „nyní již 

konečně „objektivní““ fenomenologie z hlediska druhé osoby, nebo k tomu, aby subjekt 

očistil svoji mysl a tak zahlédl a popsal rysy své zkušenosti. Ve druhém případě můžeme 

tyto popisy užít k tomu, abychom se jimi pokusili objektivně doložit naše vlastní, z 

„vnějšího“ pohledu subjektivní výzkumy, nebo abychom získali představu o zkušenosti 

naivního subjektu před tím, než jej napojíme k přístrojům a provedeme měření jejich 

mozkové aktivity. Protože ale fenomenologie, jak jsme viděli, nabízí neurovědám 

kategorie, jež jsou kvalitnější než naivní kategorie lidové psychologie, resp. proto, že 

nabízí způsob, jak lépe započítat do měření celý kognitivní, afektivní a jaký ještě jiný 

kontext, je třeba, aby naivní subjekt provedl zpětnou evaluaci své zkušenosti a tak nám 

umožnil započítat právě i tento, většinou nivelizovaný, kontext, v němž se daná, tematicky 

zkoumaná zkušenost „vyskytovala“. Možnost této evaluace však ve velké míře spočívá na 

tom, že naivní subjekt bude schopen nalézt na své vlastní minulé zkušenosti odkaz 

k postupu, který se naučil při tréninku nebo na úvodním sezení. Vidíme tedy, že naivní 

subjekt má v tomto případě pro nás cenu potud, pokud jsme schopni v něm utvořit syntézu, 

která sice nemá aspiraci na to, být prvním krokem k uchopení „všeho“, která je však přesto 

syntézou transcendentálního idealismu, nakolik je to syntéza skutečně prožité zkušenosti se 

skutečně provedeným zkoumáním. „Naivní subjekt“ je tak identita, jež se vyznačuje tím, 

že maximum výkonů převádíme na druhého, zbytek se snažíme co nejlépe kontrolovat 

zprostředkovaně a v tomto, bytostně neabsolutním rámci se přesto snažíme utvořit 

syntetická spojení, založená ne pouze na vyčtených informacích (to právě nechceme, aby 

byl subjekt vzdělaný ve fenomenologii, resp. je to právě absence těchto pouze vyčtených 

informací, jichž má koneckonců každý, sebe lepší filozof a fenomenolog mnohdy až příliš 

mnoho), jako je tomu u „pozéra“, nýbrž na skutečně prožité zkušenosti. „Naivní subjekt“ je 
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tedy identita, jež je právě čistší než „pozér“ co do fenomenologických a filozofických 

předsudků, ačkoliv je stejně či více zatížen předsudky běžného jazyka, atd. Výsledkem 

činnosti naivního subjektu nemá být primárně něco, co vydrží po dlouhý čas a dalo by se to 

tedy zvát habitualitou v silném slova smyslu. Naivní subjekt není fenomenolog. Přesto ale 

je v něm obsažena kapka habitualizované činnosti. 

 Na druhé straně máme identitu „výzkumníka“, jež je v NF kontroverzní právě 

proto, že při svých zkoumáních klade naivně vědomí druhého člověka a staví se vzhledem 

ke zkoumané zkušenosti do pouze zprostředkovaně postupně překonávatelné, a nikdy 

úplně nepřekonatelné distance. Jaké důvody jej však prvotně vůbec vedly k tomu, že se 

rozhodl pro fenomenologii z hlediska druhé osoby? Obecně se má za to, že hlavním 

důvodem je, krom nezanedbatelného důvodu, jímž je pomoc neurovědám, fakt, že jedinec, 

který fenomenologii provozuje, nemusí být schopen ve své vlastní zkušenosti a svojí 

vlastní imaginací postihnout všechny myslitelné typy zkušeností, např. zkušenosti různých 

psychických poruch atd. Nyní je důležité si připomenout, že cílem naší práce není 

obhajovat validitu neurofenomenologie, ani se zamýšlet nad tím, zda a nakolik je skutečně 

možné obsahy fenomenologie naturalizovat. Jediné, o co nám nyní jde, je zahlédnout 

způsob „naturalizace“ metody fenomenologie tak, že zahlédneme, jak je již od začátku, 

jakožto praktická, vždy již „naturalizovaná“, vždy již ve světě, přičemž východiskem z této 

naturalizace je pak proběhnutí všech základních syntéz běžného a přirozeného postoje a 

ustavení smíšeného postoje transcendentálního idealismu. Pokud tedy pomineme kladení 

mysli naivního subjektu a zájem na faktické variabilitě zkoumaných fenoménů, nalezneme 

přesto důvody, proč neurofenomenologii dělat, resp. se o ni alespoň zajímat, jako to nyní 

děláme mi. V první řadě je třeba říct, že i když nemůžeme, pokud jsme skutečně ve 

fenomenologickém postoji, klást naivně vědomí druhého, můžeme přesto znalosti z těchto 

zprostředkovaných psychologických zkoumání vzít jako poukaz k nám nepřístupným 

zkušenostem, čímž nastolíme otázku, jak by mohlo být možné, tyto zkušenosti, o nichž 

naivní subjekty hovoří, prožít „na vlastní kůži“. Zde nalézáme např. zmíněnou hypnózu 

jako fenomenologický nástroj nedocenitelného významu. 

 To ale není jediný přínos neurofenomenologických zkoumání a 

(fenomenologických) zkoumání neurofenomenologie pro fenomenologii. V průběhu našich 

zkoumání, v nichž jsme zahlédali blízkost praktických postupů neurofenomenologie a 

fenomenologie, jsme zas a znovu naráželi na nutnost toho, aby fenomenologie sama učinila 

významná zkoumání, která mimo zlepšení možnosti využití epoché v praxi a v NF, 
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vyzývají fenomenologii, aby prohloubila sebe samu. Tak jsme hovořili o nutnosti teorie 

deformací, jež působí trénink, reflexe, vzpomínka atd. na zkušenost, teorie zjednodušeného 

jazyka – fenomenologické notace, jejíž teorii již z části rozvinul Marbach – ale nejen to. 

Jako zásadní se ukázalo fenomenologické zamyšlení se nad tím, co vše z fenomenologické 

struktury vědomí, a jakým způsobem, může být přivedeno k tomu, aby se to ukázalo „samo 

ze sebe“. Příkladem toho bylo selhání implicitního očekávání jednoho aktového vědomí 

druhým, vynořivší se tak z netematického pozadí a doprovázené překvapení. Takovéto 

selhání očekávání může být, jak jsme viděli, vyvoláno uměle ve vhodně utvořené 

„simulaci“. Výzvou, jež se zde tedy před fenomenologií otevírá, je popud k utvoření teorie 

vztahu prakticky, tzn. zvenčí vykonatelných činností, a odhalováním se transcendentálních 

aktů. Tzn. cílem je zjistit, nakolik je možné zakoušet fenomenologické struktury vědomí 

za pasivity „mentálních“ činností, pouze zvenčí. Konstrukce této teorie nám pak umožní 

nejen lepší konstituci designu interview ve front-loaded phenomenology, nýbrž nás přivede 

k hlubokým úvahám o povaze fenomenálních struktur vědomí a možných způsobů jejich 

fenomenologického výzkumu. 

 Pokud úplně odhlédneme od neurofenomenologie, můžeme zahlédnout význam 

celých těchto našich zkoumání pro fenomenologii. Hovořili jsme o užším, širším a 

nejširším fenomenologickém portfoliu nástrojů pro ustavení situace epoché. Z hlediska 

koncepce transcendentálního idealismu a jeho syntéz u pozdního Husserla nyní můžeme 

blíže vyložit význam portfolia pro sebe-výklad transcendentální subjektivity. Hovořili jsme 

o tom, že po dostatečném propojení běžného postoje a fenomenologického teoretického 

zájmu je nejen veškerý svět, jež máme jako objekt našich zkoumání, nýbrž i veškerý svět, 

který používáme jako nástroj těchto zkoumání, zahrnut do epoché tak, že se tato nabízí na 

každé naší zkušenosti jako, ideálně ekvivalentní možnost činnosti. Nyní se pokusíme o to, 

provést interpretaci situace poté, co proběhne přerod fenomenologa do transcendentálního 

idealisty. Idealista, sledujíce nyní celou svoji zkušenost, si uvědomuje, že k výkladu 

transcendentálních struktur konstituce světa potřebuje nástroje vzaté právě z tohoto světa. 

Odhaluje zvláštní provázanost transcendentálně konstituovaných nástrojů a výzkumu 

konstituce samé. Jako menší problém se může zdát nejširší fenomenologické protfolium, 

celo-společenská situace a zajištování se proti nejvzdálenějším typům náhody. Pokud však 

nyní sestupujeme po širším k užšímu portfliu, tzn. od potřeby pracovního prostoru, stolu, 

psacích potřeb, mluveného slova, knih vlastních i cizích, k paměti, rozumu a myšlení, 

vzpomínání, očekávání, abstrahování a vposled vnímání (totiž jde zde o dvojí vnímání: o 
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vnímání papíru při psaní a o Zření fenomenologického objektu), spatřujeme snižující se 

distanci od, a tím stále hlubší závislost na konstituovaném bytí. Tak snad můžeme 

jednodušeji abstrahovat od závislosti našich fenomenologických zkoumání na 

transcendentálně konstituované celo-společenské situaci, když však dojdeme k paměti a 

aktům užšího portfolia spatříme teprve plně podmíněnost a problematičnost 

fenomenologického podniku: vposled jsme při fenomenologických výzkumech odkázáni 

na reálné bytí „duševních“ aktů, ne-li na celou sféru běžné zkušenosti. Nalezli jsme 

východisko pro bližší zkoumání validnosti fenomenologické metody jako takové. Ve své 

pozdní koncepci Husserl diskrepanci mezi nárokem na zahrnutí všeho do epoché a faktem, 

že nutně musíme něco, ale vposled vlastně vše, klást naivně, zmírňuje tak, že zkoumající 

sice bude vždy konat naivně, že o tom ale bude vědět a vždy bude moci tuto naivitu 

překonat, zatímco se však, očividně, nutné kladení naivity jen přesune jinam. 

Konstituovaný svět nelze nikdy opustit. Fenomenologie si musí začít hlouběji uvědomovat 

paradox svého snažení. Tak snad bude dosaženo nakonec i rozvoje a prohloubení 

fenomenologie samé. 

Závěr 

 

 V první kapitole jsme učinili trojí. Předvedli jsme stručný nástin toho, co je 

neurofenomenologie a jakou roli v ní hraje koncept epoché. Za účelem využití poznatků 

získaných fenomenologicky, byl neurofenomenologie koncipována jako metoda 

generování dat z hlediska druhé osoby. Naivní subjekty přicházející do interview měly být 

odborníkem přivedeny k fenomenologickému nazírání vlastní zkušenosti, což se však 

neshodovalo s nárokem fenomenologie na utvoření „vědečtějších“ kategorií pro výzkum 

vědomí, než jsou kategorie „lidově psychologické“. V průběhu času došlo k rozvoji 

duchovního pokračovatele neurofenomenologie, tzv. front-loaded fenomenology, v níž 

získává epoché smysl zpřístupnění pole transcendentální zkušenosti naivnímu subjektu, 

nikoliv však tvoření poznatků. Odborník sám musí na základě svých teorií rozvinout 

experimentální design, v němž své fenomenologické poznatky využije. Epoché získává 

oproti tomu druhotný, avšak přesto nepostradatelný význam. Na základě tohoto úvodu 

jsme provedli srovnání obecného praktického rámce situace epoché ve fenomenologii a 

v neurofenomenologii. V prvním případě jsme vyšli z Erste philosophie, kde Husserl říká, 

že, spolu-veden filozofickým studiem a společenstvím podobně smýšlejících, vztahuje se 
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člověk k Ideji absolutního poznání skrze naději na nekonečný průběh práce a motivaci k ní, 

v sobě i ve společnosti jako takové. Přitom se distancuje od své dosavadní běžné 

zkušenosti a v životním rozhodnutí se dostává do absolutní situace. Na základě obecného 

průzkumu základního rámce neurofenomenologické epoché – interview – jsme naopak 

stanovili bytostnou neabsolutnost a dočasnost situace epoché zde. Ukázalo se, že je nutné 

přejít od utváření analogie fenomenologie ve vědách k otázce po praktickém průběhu 

fenomenologické epoché samotné. Nastolili jsme základaní otázky zkoumání: „Co je to 

praktická epoché?“ a „Lze nahlédnutním praktického výkonu epoché lépe pochopit její 

možnou roli v neurofenomenologii?“ 

 V následujících třech kapitolách jsme analyzovali praktický výkon epoché a jeho 

situaci. Vycházeli jsme zejména z textů Grundprobleme der Phänomenologie a Erste 

philosopie, ke slovu však přišly i texty jiné. Na základě těchto textů jsme se snažili ukázat, 

že mnohé z praktických činností neurofenomenologie skýtají i fenomenologii cennou 

pomoc. 

 Ve druhé kapitole jsme začali zkoumat počátek fenomenologické práce. Základní 

metodou fenomenologie je epoché, jež je speciálním typem reflexe. Reflexe musí zachytit 

na zkušenosti jak psychickou, tak fyzickou stránku prožívání, k čemuž dopomáhá realizace 

tzv. basic cycle rozvinutého Natalie Depraz. Objektem zkušenosti může být časový úsek, 

„vnitřní“ prožívání, reflektující Já samo, pouhé možnosti, ale zejména akty. Ustavení 

distinktio phaenomenologica mezi objektem a aktem umožňuje zachytit akty vnímání, 

vzpomínání atd. reflexivně. Epoché jakožto distance od veškeré zkušenosti však musí 

uchopit vše. V druhé části jsme ukázali, že objekt musí být uchopen jako index, jež 

implikuje jiná čistá aktová vědomí, jiné čisté intencionální akty. Uchopit vše pak 

znamenalo uchopit na objektu zkušenosti všechny jeho horizonty, tzn. mody jeho danosti i 

horizonty jeho okolí. Ve třetí části jsme ukázali, že, zatímco se reflexivně obohacuje obsah 

fenomenologického objektu, jímž pro nás je zpředmětněné aktové vědomí, obohacuje se a 

rozvíjí i paleta nástrojů fenomenologické práce, kterou jsme nazvali fenomenologickým 

portfoliem. Základem je fenomenologické vnímání – Zření – ale i vzpomínání, očekávání a 

celá struktura rozumu a myšlení, důležitou je i fenomenologie uvnitř vzpomínky. 

Významnou součástí portfolia je fenomenologická abstrakce, kterou „uměle“ utváříme 

prostor pro fenomenologické zkoumání tehdy, když jsme ještě neuchopili „vše“, nebo 

„vše“ právě nechceme využít, jako to dělá Husserl např. v systematické Egologii. 

V následujících částech jsme ukázali, že k fenomenologické práci patří i získávání 
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analyzovatelné zkušenosti. Kromě našich vlastních zkušeností můžeme využít i simulátory 

různé míry sofistikovanosti, ale i hypnózu, jež „nesimuluje“ „vnější“, nýbrž „vnitřní“ 

podmínky. Významný je i trénink reflektování a postřehování. Dále jsme ukázali 

praktickou dynamiku vyvstávání analyzovatelné zkušenosti z pera Natalie Depraz, načež 

jsme se zamysleli nad možným vztahem pole empirické fenomenologické zkušenosti a 

následných fází zkoumání – induktivního zobecňování a eidetické variace. V poslední části 

jsme hovořili o problémech tohoto pojetí epoché. Zkušenost je zde mnohokrát 

modifikována a deformována, fenomenologická abstrakce je užitečným, avšak zároveň 

nebezpečným nástrojem, o bytí empiricky-transcendentální zkušenosti se lze mýlit a 

zkoumání jako celek závisí na předpokladu systematické a strukturální jednoty celku 

aktového vědomí, tato jednota je však zprvu pouze předpokladem. 

 Ve třetí kapitole jsme obrátili svůj zrak k tomu, že epoché není pouze otevřením 

pole zkušenosti, nýbrž otevřením pole pro artikulovatelnou zkušenost, přičemž základní 

formou artikulace je popis. V první části jsme ukázali Husserlovo dělení typů popisu dle 

popisované oblasti, poukázali jsme na využitelnost tréninku v popisování a nakonec jsme 

zmínili dynamiku vyvstávání popisu od Natalie Depraz. Ve druhé části jsme ukázali, že 

popisovat znamená vždy již artikulovat v konkrétním jazyce, tzn. znamená to, že do 

portfolia zahrnujeme celý dvojznačný a předsudků plný konglomerát jazyka, ačkoliv je 

možné jej postupně zjednodušovat až k fenomenologické notaci, o níž hovořil Marbach. 

Neurofenomenologické kritérium performativní koherence nás dovedlo k ujištění se, že 

v jazyce artikulovaný popis je, alespoň potenciálně, nahlas vyslovitelný, přičemž slyšení 

našich vlastních slov nám dává první možnost zpětné kritiky našeho popisu. Slyšení se tak 

dostává do portfolia stejně jako vidění, totiž zprvu vnímání papíru, na nějž píšeme, 

nakonec i toto psaní samo, tato reálná činnost. Ve třetí části jsme tak rozlišili mezi užším 

portfoliem, jež v sobě obsahuje „duševní“ nástroje fenomenologické práce jako je Zření 

atd., zatímco širší portfolio obsahuje reálné činnosti, nejprve vnímání světa, posléze i 

činnosti v něm, jež jsou k fenomenologické práci nezbytné. 

Ve čtvrté kapitole jsme ukázali, že zásadním prvkem situace epoché, jež musí být již 

v prvním kroku fenomenologické epoché zpřístupněn, jinak by nešlo o odstup k poli 

fenomenologické zkušenosti, nýbrž o odstup z jednoho naivního světa do druhého, je 

reflexe na vlastní fenomenologickou práci, jejímž živlem je hodnotící reflexe a na 

jednodušší a vágnější rovině i „cit pro řemeslo“. Koncept otázek, jež patří k základním 

v interview, jež se pak užívá v neurofenomenologii, nás dovedla k utvoření analogie mezi 
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umělým utvářením situace interview činností odborníka a aktivitou, jíž fenomenolog, ať už 

tematicky nebo ne, utváří prostor pro svoji fenomenologickou práci. Reflexe na vlastní 

práci byla pochopena jako „režisérský odstup“, jenž je, jakožto pohlížení ve prospěch této 

práce, i pohlížením na možné zdroje vyrušení v reálném světě, jež se kolem fenomenologii 

provádějícího rozkládá. Na základě těchto pozorování provádí zkoumající aktivitu za 

účelem zabránění a překonání vyrušení. Spíše netematickou aktivitou, jež je obranou proti 

bezprostřednímu vyrušení formou sporu fenomenologické práce a komponent naivní 

identity reálného člověka, provádí člověk „udržování vlastní naivní stability“. Aktivní 

činností, jež reaguje na výsledky pozorování a jež cílí na to, udržet otevřený prostor pro 

fenomenologickou práci, je dramaturgie. Jejím cílem je vypořádat se z vyrušeními i vytěžit 

z nich případně co nejvíce ve prospěch naší práce. Patří sem aktivní práce s hypotézami, 

jež nás v průběhu sezení napadly, přerušení práce při zhoršených podmínkách, ale i 

činnosti ve světě: koupě pera ke psaní atp. Zásadním zdrojem vyrušení a zároveň hlavním 

nástrojem širšího portfolia proti vyrušení, je společnost. Různé typy společností míří na 

utvoření prostoru pro činnost zkoumajícího. Vposled je však veškerá aktivita vydána na 

pospas pasivitě: válka může zničit osobní prostor, v němž se práce odehrává, stejně jako 

jiné náhody, vůči nimž se snažíme zajistit ve vědě. Ukázalo se tak, že skrze širší 

fenomenologické portfolio se nástroji fenomenologické práce stávají reálné činnosti 

v reálném, intersubjektivně přístupném světě. Zásadní podmínkou práce, jež je postupným 

navršováním poznatků, jejich ověřováním, zapojováním do vyšších celků atd., je 

uchovávání těchto poznatků a tvoření habitualit. To vše předpokládá, že tyto reálné 

výsledky fenomenologické činnosti přetrvají a že tedy nedojde k odhalení světa jakožto 

transcendentálního klamu. Předpokladem fenomenologie se tak stává sama naivní víra 

v samozřejmou existenci světa. 

 V páté kapitole jsme se obrátili k husserlově koncepci praktického kontextu epoché. 

V první části jsme se seznámili s koncepcemi husserlových dřívějších textů. Člověk se 

musí svojí prací začít stávat dítětem fenomenologie, musí si začít utvářet novou identitu, 

zatímco toto utváření samo působí, že se tvoří syntézy mezi běžnou zkušeností a jejími 

fenomenologickými zkoumáními. Práce se tak tím více zjednodušuje, čím více naráží 

zkoumající v běžném světě na odkazy ke své fenomenologické činnosti. Ve druhé části se 

tématem poprvé stala husserlova pozdní koncepce epoché. K tomu jsme využili texty o 

epoché z roku 1926. Ukázali jsme, jako Husserl utváří praktickou situaci Ichspaltung, kdy 

se Já štěpí na vyšší a nižší, a vyšší nahlíží zobjektivizované nižší Já a jeho zkušenost jako 
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pole absolutního aktového vědomí, přičemž tato absolutnost je vždy provázena jistou 

bytostnou neabsolutností dosažení fenomenologického ideálu dokonale daného poznání, a 

interpretuje jej jako transcendentální subjektivitu, v níž je svět konstituován výkon 

transcendentálního Ega. Nakonec jsme hovořili o problematičnosti této interpretace. Čtvrtá 

část se pak věnovala husserlově koncepci identit. Zkoumající bez skutečného životního 

sebe-dání se Ideji je pouze „pozérem“, pokud by se chtěl považovat za fenomenologa. 

Začátečník se již vztáhl k Ideji ale jeho neumělá činnost nemá žádného pevného výsledku a 

šumí do prázdna. Fenomenolog je vztažen k Idejí a tvoří si pevné poznatky a habitualizuje 

svoji činnost. Žije v rozštěpu na dvě Já, díky syntézám však dochází k propojování 

běžného a transcendentálního postoje. Zmínili jsme husserlův odklon od jeho předchozí 

koncepce epoché jako zdržení se kladení zkušenosti ke zdržení se teoretického užívání 

zkušenosti jako podkladu pro souzení. Díky syntézám tak nakonec dojde k tomu, že 

teoretické souzení o transcendentální konstituci bytí je, alespoň přibližně, stejně 

jednoduché a vždy přístupné, jako je souzení o tomto reálném bytí samém. Fenomenolog 

nyní již není vyšším Já a zároveň člověkem ve světě, nýbrž sice koná reálné činnosti, ale 

ne naivně, neboť pokaždé může rychle přejít k tezím o jejich transcendentální konstituci. 

Zrodil se transcendentální idealista, jež v nejvyšší míře realizoval fenomenologický 

kopernikánský obrat: nejen, že se zaměřuje na transcendentální sféru, nýbrž se na ní může 

vždy zaměřit a v aktivní činnosti tak může nenaivně provádět reálné činnosti a tak vposled 

využívat běžný život pro fenomenologickou práci. 

 V poslední kapitole jsme se pokusili zodpovědět na otázku, co může zkoumání 

neurofenomenologického rámce epoché říci zlepšení jejího provedení a fenomenologii 

samé. Ukázali jsme, že zásadní otázkou je, co všechno z výkonu epoché se dá převést do 

sféry vlivu druhého člověka. Co se zdrojů zkušenosti týče, konstrukce simulátorů 

umožňuje vnější kontrolu a usnadnění práce naivního subjektu, zatímco ten nemůže 

efektivně využívat svoji vlastní dosavadní zkušenost, neboť k tomu je zapotřebí většího 

množství habitualizovaných syntéz běžného a transcendentálního postoje. Trénink 

naivního subjektu též umožňuje výzkumníkovi lépe uchopit jeho činnost. Zásadní je ale 

dvojí: zpřístupnit naivnímu subjektu zkušenost v co největší šíři, čehož může druhý 

dosáhnout navedením naivního subjektu k introspekci a následnému pasivnímu očekávání, 

a přivést mu před zrak fenomenologickou distinkci objektu a aktu, což je možné do té 

míry, do jaké je možné vytvořit na základě fenomenologické teorie experimentální design, 

ve kterém určitý rys aktového vědomí selže a odhalí se tak jako implicitní očekávání. 
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Problém nastává u využití fenomenologické abstrakce, jež se týká statusu a obsahu 

zkušenosti a poznatků o ní. Řekli jsme, že je možné, aby výzkumník kladl vědomí druhého 

jako čisté, ale stále reálné duševno. Problémem však zůstává, jak zajistit z hlediska druhé 

osoby, ne to, co naivní subjekt vidí (to se dá kontrolovat jak jsme ukázali výše), nýbrž 

právě to, co opomíjí, od čeho naivně abstrahuje. Jedinou možností je zpětná kontrola 

zprostředkovaná zpětnými reporty naivních subjektů samých. Na zásadnější problém jsme 

narazili při řeči o artikulaci popisu. Naivní subjekt nemůže systematicky očišťovat svůj 

jazyk a mi, výzkumníci, tak máme pouze zprostředkovanou kontrolu mnohostí nástrojů, jež 

se v interview klasicky využívají. Na druhého jsou úplně převoditelné všechny prvky 

širšího portfolia, jímž naivnímu subjektu modelujeme prostor pro jeho činnost, ačkoliv zde 

zůstává jistá nepostihnutelná pasivita, fakt vystavenosti naší pracovní situace celo-

společenským a celosvětovým vlivům. Režisérská sebe-reflexe na vlastní práci je též 

problémem a jen těžko se hledají prostředky, jak ji zajistit zprostředkovaně. 

 Poté jsme konečně dali termínu „naivní subjekt“ fenomenologickou definici, 

založenou na srovnání se čtyřmi zmíněnými typy identit dle Husserla. „Naivní subjekt“ je 

ten, kdo právě musí být naivní ve smyslu neznalosti fenomenologických tezí, knih atd., tzn. 

kdo je čistší od odborných předsudků než pozér, a kdo sice nemá aspiraci na Ideu, jako 

fenomenolog, přesto však v sobě utváří syntézy, jež jsou alespoň dočasně habitualizovány, 

a kdo je tedy již o kapku více než začátečník. Jeho situace je bytostně konečná a 

neabsolutní, přesto v něm probíhá skutečná syntéza transcendentálního idealismu, pokud 

se v něm spojuje skutečná zkušenost se skutečně vykonaným vlastním zkoumáním 

aktového vědomí. 

 Co se týkalo identity „výzkumníka“, položili jsme otázku po tom, proč vůbec chce 

dělat fenomenologii z hlediska druhé osoby. Ukázala se nám řad důvodů: pomoc 

neurovnám, srovnání se s faktickou variabilitou, resp. využití této variability jako pouhého 

náznaku nám nepřístupné zkušenosti a rozohnění tázání po jejím možném přímém 

zakoušení. Významným důvodem je však je i vyvstání výzev pro fenomenologii, jež jsou 

příležitostmi, jak může fenomenologie prohloubit sebe samu. Musí být rozvinuta teorie 

deformací zkušenosti, fenomenologického jazyka a zejména teorie toho, nakolik je možné 

„vnější“ či „vnitřní“ simulací dospět k selhání a tak k vyjevení implicitního očekávání. Jde 

tedy o cestu fenomenologii vstříc konstituci experimentálního designu ve front-loaded 

fenomenology. 



 86 

 Samotné provádění těchto zkoumání však může mít ještě další význam, tentokráte 

pro fenomenologii jako takovou. Ukázali jsme, že naše koncepce užšího, širšího a 

nejširšího fenomenologického portfolia zvýrazňuje reliéf závislosti na konstituovaném 

bytí, přičemž po přerodu z fenomenologa do transcendentálního idealisty dojde k tomu, že 

právě tento reliéf bude muset být vzat vážně a bude muset být provedeno zamyšlení nad 

nutnou, a Husserlem resp. zmírněnou, závislostí sebe-výkladu procesu konstituce na 

konstituovaném bytí samé. 

 V naší práci jsme tak dospěli k cíli. Ukázali jsme, jakou strukturu má praktický 

výkon epoché a že se v něm již od začátku objevuje metoda fenomenologie jakožto 

„naturalizovaná“, jakožto jsoucí v reálném světě. Pokusili jsme se prozkoumat problémy a 

možnosti praktického výkonu epoché jak ve fenomenologii, tak v neurofenomenologii a 

ukázat, že i pro fenomenologii samotnou jsou tato zkoumání hodnotná.
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