
Posudek vedoucího diplomové práce 

Zuzany Býmové, Nikdy neuskutečněný dialog mezi Heideggerem a Lévinasem 

Studijní program Německá a francouzská filosofie 

 

Předložená práce je výborně zvládnutá vzhledem k možným úskalím, jež oba autoři skýtají. 

Autorka se neztrácí ani neutápí v jejich svérázné terminologii, nenechá se strhnout k nadržování 

tomu, či onomu, nýbrž udržuje si střízlivou distanci. Už jenom za to je třeba pochválit ji. Práce 

je vystavěna velice přehledně a lze jasně sledovat argumentační linku, jež je vždy důkladně 

opřena o práci s prameny a zčásti i o výkladovou literaturu. Předložená práce vznikala 

samostatně během autorčiných zahraničních pobytů, po kterých následovaly intenzivní 

konzultace.  

Spíše než důkladné rozbory jednotlivých motivů u obou zmíněných autorů se autorka 

koncentruje na možnost, či spíše – jak se prací demonstruje – principiální nemožnost jejich 

dialogu. Exposé dílčích motivů z myšlení obou autorů je pokaždé korektní a nemá smysl 

poukazovat na případné detailní nedostatky, jež by spočívaly v nedostatečně hlubokém 

promyšlení dílčích motivů v myšlení obou myslitelů. Práce není ani o Heideggerovi, ani o 

Lévinasovi, ale o tom, proč jsou vzájemně nekompatibilními mysliteli, mezi kterými se žádný 

dialog nemůže ani uskutečnit, což nemá hovořit ve prospěch ani jednoho z nich. Lévinasovci 

budou pohoršeni autorčinou strategií vstoupit do tématu přes motiv pojetí bytí, které přeci 

Lévinas tak radikálně zpochybňuje. I to je přeci způsob tematizace bytí. Od toho pak autorka 

ukazuje, že se Lévinas musel obrátit k tematizování (druhého) člověka. Heideggeriáni zase 

budou pohoršeni autorčinou snahou zrekonstruovat v jeho spisech (či z jeho spisů) Bytí a čas a 

Dopis o „humanismu“ cosi jako jeho eventuální etiku, kterou přeci Heidegger tak radikálně 

zpochybňuje. Lévinasova konfrontace s Heideggerem není analogická vztahu Malebranche 

k Descartesovi, jehož se ten první snažil opravit a doplnit. Konfrontace obou prvně zmíněných 

je demonstrací plodného nedorozumění a ukázkou toho, že „dějiny filosofie“ jsou 

diskontinuitou, a nikoli genealogickou kontinuitou modelovanou a lá Diogénes Laertios.  

Až nyní mě napadá, že by práci mohl prospět i exkurz k vlivu Edmunda Husserla na oba autory, 

a tudíž k jejich pak nutně divergujícímu pojetí toho, co je fenomén a co je fenomenologie. Ale 

to by spíše bylo námětem na jinou samostatnou studii.  

K obhajobě mám jediný dotaz: na s. 81 předložené práce jsou uvedeny Lévinasovy teze ohledně 

smrti. Jestliže v první tezi tvrdí, že „jediný kontakt se smrtí máme jen ve vztahu k Druhému“ a 

v šesté tezi naopak, že „smrt je nepoznatelná, vymyká se jakékoli zkušenosti“, zda si teze 



neodporují. Je-li vztah k Druhému základní zkušeností par excellence, jak potom není možné 

nemít ze zkušenosti se smrtí Druhého zkušenost se smrtí? Tomu nerozumím.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

 

31. 8. 2017  

 

 

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 

 


