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Hodnocení konspektu profesorem:
Konspekt je vyhotoven vcelku pracně a zodpovědně. Pozor však na občasné chyby: správně je „protence", nikoli „potence". Konspekt má sloužit k tomu, aby obsah knihy naskočil jeho uživateli v paměti po delší době. Některé pasáže jsou však v tomto případě tu a tam příliš „poznámkovité", ne dost souvislé, takže vzniká pochybnost, budou-li schopny stoprocentně plnit požadovanou úlohu.[16 bodů z 20.]
	

Přednáška první – Jednota filosofie: Platón a Kant
Platón
S překonáním mytického myšlení (v mýtu jsou „odpovědi dány předem, před otázkami“[s.11]) vzniká filosofie, která problematizuje a svět jistoty nahrazuje ne-jistotou (zničení jistoty = negace, zápornost). Tato „negace vytváří protiklad, do předtím nevyčleněného celku vnáší diferenci“[s.11]. Platónova negace (zpochybnění „světa v jeskyni“) vyznačuje „samy hranice našeho světa“, jenž jí je definován, tj. vydělen (separován) jako jiný k světu idejí (míry našeho světa). (Tuto hranici světů zve chórismos.) Filosofie však zápornost nevytváří, pouze nalézá.
Uvědomění si Jiného [„svět“ je jiný, než se zdá] následkem odhalení zápornosti člověka dělá člověkem: „ ... je člověkem právě proto, že ví o této separaci“[s.12]. Člověku jako člověku je vlastní schopnost nahlédnout ne-jistotu světa.
Přechod od mýtu k filosofii „není možné předvést jinak než právě filosofickým mýtem, neboť filosofie je zde teprve tehdy, když se probudila z mýtu.“[s.12]

Kant
Kantova filosofie je kritická – chce poznat a vymezit hranice našeho poznání, polemizuje s empirismem a racionalismem. Empirismus: všechno poznání pochází ze smyslů (Locke). Racionalismus: myšlení samo o sobě dokáže poznat svět (Leibnitz), tj. logicky vytvořená myšlenková konstrukce bude ve shodě se skutečně jsoucím, soulad „čistého myšlení a reálného bytí“. Kant se ptá, proč „vnitřní nutnost logiky (...) zaručuje realitu toho, co je myšleno?“[s.14]
(Pozn.: Pojem logos označuje božský rozum, jenž vše řídí a tvoří řád světa, i lidský rozum účastnící se na božském → myšlenka „logické struktury světa“ přístupné rozumu je zde  min. od Řeků.)
Dle Kanta sice myšlení může formovat každý obsah poznání, ale nemůže si jej dát ani stvořit nic nového, tedy potřebuje empirický základ. A „smyslová zkušenost říká sice, co jest [teď a tady], ale neříká, že to, co takto fakticky jest, je nutně takové, jaké je, a že nemůže být jinak“[s.14] (jen ukazuje, nevysvětluje, nepojme obecné). Argumentem pro racionalismus je matematika = čistě myšlenková konstrukce popisující skutečnost. «Jestliže však můj názor či představa (...) může předcházet skutečnosti předmětu samého, znamená to, že tento názor obsahuje cosi, co „v mém subjektu předchází všem skutečným dojmům, jimiž na mne předměty působí“.» [s.16] To je a) uspořádanost vnímaného (časoprostorové vztahy): „čas a prostor, jak říká Kant, jsou formy názoru, nikoli vlastnosti věcí“[s.17]  b) „v myšlení je rovněž cosi subjektivního, totiž kategorie rozvažování, jimiž je předem formováno to, s čím naše poznání pracuje.“[s.17] (strukturují mnohost a mění ji v jednotu). Naše poznání se shoduje se skutečností «neboť skutečnost, s níž se setkáváme, je vždy již pro naše poznání jakoby „preformována“.»[s.18] Ale vždy poznáváme jen to, «co je již nějak „subjektivně“ zpracováno, ... , tedy, jak říká Kant, poznáváme jevy.» [s.18] „Věc o sobě je našemu poznání nedostupná.“[s.18] (Způsob bytí věci = fenomén.)
 
Heidegger a Kant
„Věc nazýváme jevem, fenoménem, pokud ji měříme absolutním, božským poznáváním, jehož akt věci tvoří“[s.18] (neodkázáno na vnímání). Nemáme absolutní poznání, neb jsme konečné bytosti. «A ona Kantova „věc sama“, která je nám nedostupná, není něco jiného za jevem, nýbrž je to týž předmět jinak představovaný, je to předmět absolutního poznání.» [s.19]

U Platóna i Kanta „je měřítkem cosi absolutně jiného, cosi, co je za hranicemi našeho světa.“ [s.19]
Přednáška druhá – Fenomenologie E. Husserla: Problém smysl
Dle Husserla věda „nedokáže přesvědčivým způsobem řešit problém hodnoty, smyslu lidské existence“ [s.20]. Problémem je, že věda nereflektuje své základy a vzdaluje se světu přirozené zkušenosti. Proto „je třeba vrátit se před vědecké konstrukce.“ [s.21] Ale „náš svět je vždy již nejrůznějším způsobem interpretovaný“[s.21], resp. zprostředkovaný (znalostmi ...). H. hlásá „k věcem samým“, tj. tam, kde se nám dávají bezprostředně, tam doufá nalézt „oblast, která je původním pramenem smyslu, toho, že světu vůbec rozumíme, když se s ním setkáváme.“ [s.23]
Husserl se ptá na objektivitu poznání (Die Idee der Phänomenologie): „Odkud já jako poznávající subjekt vím a mohu vůbec spolehlivě vědět, že tyto mé poznávací akty nejsou pouze mé prožitky, nýbrž že jest též to, co tyto akty poznávají“? [s.24] Že předměty jsou mimo nás (tj. že jsou transcendentní, nás překračující) nelze „vyčíst“ ze světa, přesto je tak chápeme: «„Transcendence“ věcí netkví v „povaze“ předmětů samých, nýbrž tkví ve způsobu, jímž k věcem přistupujeme, ... , tedy ve způsobu, jimž existují pro vědomí. Vědomí, tvrdí Husserl, je ono místo, kde se s věcmi původně setkáváme.» [s.25] Proto je metodou zkoumání pro fenomenologa reflexe.
„Generální teze světa“ (či existence) je víra, že vše, s čím se setkáváme, existuje. To je náš přístup ke světu. Pak epoché je zřeknutí se této teze, tj. pochybnost o všem, co je => „bytí zkušenostního světa pro mne pozbývá své platnosti jako čehosi existujícího, tedy je pouhým nárokem na platnost ... – je pro mne fenoménem“ [s.26]. Fenomén je to, co se ukazuje vědomí.
„Předmět ..., jakožto poznávaný je odkázán na vědomí“[s.27], zato vědomí je vědomí sebe sama, smysl jeho bytí závisí jen na něm, jsou jinak.
Akt epoché vyřazuje i tu část vědomí, jež je částí zpochybňovaného světa (to subjektivní v něm, tzv. psychologické vědomí), zůstává fenomenologické, absolutní čili transcendentální vědomí. Na jeho půdě v reflexi zkoumám prožitky, jež „všechny jsou upnuty k nějakému významu“ [s.28/29] (tj. mají předmětný pól). „Vědomí je vždy vědomí něčeho“[s.29], tedy vědomí = vztah k předmětu = intencionalita. Proto „vědomí jako vědomí je vždy už u světa“[s.29], takže otázka, jak může subjekt překročit sebe k objektu (poznání), je nesmyslná – už u něj je. „Myšlenka je vždy transcendující“ [s.29].

Prožitky a vědomí se vždy ukazují jako proud, proto musí fenomenologie uchopit čas. Epoché poukazuje na lidskou „schopnost absolutní distance“ (od světa) a k lidské svobodě.
Přednáška třetí – Filosofický problém času: Bergson a Husserl
Momenty času v běžném chápání jsou: minulost (ale přítomná minulost, tj. taková, o níž vím), budoucnost (přítomná jako očekávání apod.) a přítomnost sama. Ovšem přítomnost jako okamžik nulové hodnoty neexistuje (buď ještě není, nebo už není), nelze jej zpřístupnit reflexi (neb čas nelze zastavit). Přítomnost je tudíž nutno nahlížet z vně času, protože však zcela mimo čas nemá smysl, lze ji nahlížet pouze z jediné pozice – z pozice věčnosti.
Věčnost znamená všechny tři momenty času najednou, nikoliv v následnosti. Člověk nedokáže být bez času, čas “ukazuje naši konečnost”[s37]. “Čas je způsob bytí věčnosti,” [s37/38] tj. způsob, jak se nám věčnost ukazuje. Protože měřítka času na ni nelze vztáhnout, nemůže být “dřív”, “později” či “zároveň”, “čas by tedy měl být nějak uvnitř věčnosti”, ta je  jeho zdrojem. Čas slepě neuplývá, ale spěje někam – vrací se do věčnosti.
Rozlišujeme čas objektivní, jenž určuje časoprostorové vztahy, a čas osobní, jenž se vyznačuje nerovnoměrností plynutí a neopakovatelností jednotlivých momentů. Důležitým aspektem je též “osobní” povaha času – člověk se mění a přesto zůstává týmž, otázka po čase se tedy stává otázkou po tom, co je člověk.

H. Bergson
Dle Bergsona má rozum sklon eliminovat z představ kontinuitu a projektovat do chápání trvání prostorové modely, což je zapříčiněno tím, že poznání (a tedy i věda) začíná jako členění okolí na jednotlivosti, tzv. “zvěcňováním”. “Věda vidí svět bytostně jako dis-kontinuitu” [s.40] (jež je uchopitelná pojmy). Díky tomuto rozkladu na elementy, které používá i na proud vědomí, “věda není s to uchopit nepřetržitý pohyb a tím méně čas” [s.40/41].
(Pozn.: někteří filosofové se domnívají, že věda nedokáže porozumět životu, protože pracuje s obecným a následně ji uniká to jedinečné, racionálními pojmy nesdělitelné.)
“Jen díky paměti jsem já sám sebou a rozumím věcem.” [s.43] Paměť je trvání, v každém okamžiku jsou ve vzpomínce obsaženy ty předchozí, a toto trvání je základem naší představy času. “Trvání a následkem toho i čas lze ovšem uchopit pouze intuicí  [náhled, vcítění se], neboť jeho pojmová analýza vede k paradoxům.” [s.46]

Husserl
Husserl také analyzuje vnitřní vědomí času, ale z pozice odmítnutí generální teze existence světa (tj. zpochybňuje vše, co je). Protože čas, projevující se jako proudu vědomí, je nedělitelnou součástí každého vědomého prožitku, “reflexi je třeba obrátit právě tak i na tento časový ráz prožitku” [s.47].
Součástí “teď” je retence (podržování minulého) a protence (předjímání), jež obě jsou “relace jedné fáze vědomí k jiné” [s.48] (vědomí pomíjení, resp. přicházení). “Minulé ,teď‘ je stále podržované vědomím, avšak právě jako modifikované. A právě proto máme i vědomí plynutí, proudu.” [s.48] Pochopení času je nezbytné pro pochopení sféry zjevování, tedy vědomí.
O čase nelze říci, že jest, ba ani se nelze ptát, co je, protože je podkladem pro zjevování se jsoucen, a kdyby byl sám jsoucnem, musel by se něčemu ukazovat (a nemohl by tudíž být podkladem pro ukazování se).
Přednáška čtvrtá – Věda a “přirozený svět”
Husserl nejen konstatoval krizi vědy, projevující se v jejím mlčení ohledně existenciálních pravd (např. smysl života), ale rovněž hledal řešení.
Žijeme ve dvojím světě – na jedné straně je svět přirozený, ten, v němž žijeme a kterému rozumíme, na druhé pak svět vědy, vystavěný na matematice, pronikající všemi aspekty života. Počátek jejich roztržky leží v novověku, kdy idealizace (představa světa dokonalého, bez nepřesností) byla použita na celou přírodu, a zároveň byla věda matematizována. Věda se vzdálila přirozenému světu a pohybovala se nadále jen ve své matematické konstrukci světa, považované za pravou skutečnost (resp. za podstatu skutečnosti). Svět vědy se rovněž stal nenázorným. Vyvstal problém poznání, protože objektivismus vědy popírá, že “původně jsme u věcí”, podle něj  “k věcem teprve musíme obtížně hledat přistup” [s.54], pročež nedokáže vysvětlit fakt, “že poznáváme a že rozumíme světu” [s.55] Věda se zabývá měřitelným, ale hodnota a smysl jsou neměřitelné. Přirozený svět je zakryt všemi vědeckými teoretickými konstrukcemi, fenomenologie usiluje o jeho odhalení.
Co může fenomenolog objevit na vnímání? Nevnímám nikdy samotnou věc, ale vždy i s okolím, nežijeme ve světě izolovaných věcí, ale “v bytostných souvislostech” [s.57], a to v souvislostech smyslu. Ke každému vjemu patří horizont dalších možných vjemů. Součástí vjemu je vždy i určité očekávání (nebýt jej, nemohli bychom se mýlit – nebylo by v čem), jež vzniká z jakési jistoty ohledně světa. Vjemy jsou vždy již nějak strukturovány, ale jinak než činí věda, totiž ve vztahu ke člověku, k jeho tělu (“blízké” je “mně blízké, známé”). Vystupuje zde i fenomén světa, jenž je “horizont všech horizontů,” a “půda, na níž se odbývá všechna naše zkušenost” [s.59].
Náš přirozený svět je především svět subjektivní, svět neměřitelných významů, a jako s takovým se s ním objektivita a rozum nutně rozchází.
Podle Husserla ke zrození vědy dochází s odklonem od postoje přirozeného prožívání světa v době vzniku filosofie, s jejím objevem „údivu” a distance k přirozenému, každodennímu světu. Postoj „údivu“ vede ke kritickému přijímání světa, k usilování o pravdivost (která slouží všem => je to postoj člověka uvědomujícího si svou „univerzální odpovědnost“), žádá „žít v odpovědnosti na základě evidentních nahlédnutí” [s.60/61], jedná se tedy o směřování k (nedosažitelnému) ideálu (neb lidské poznání je omezené), tj. k nekonečnu. Základem rozumu a vědy je „směřování k nadindividualismu a nekonečnému úkolu” [s.62]. Pak ale „vědu nelze ztotožňovat s novověkým objektivismem, neboť objektivní svět je mimo jiné svět nenahlédnutelného“ [s.62] => toto ztotožňování je kořenem oné krize.
Husserl tvrdí, že dějiny existují jen tam, kde je takové vědomí nekonečného cíle a úkolů, protože “k dějinám patří přesahování toho, nač jsme odkázáni” [s.62]. Díky odpoutání se od pouhého života objevujeme zodpovědnost a svobodu. “V dějinách se podle Husserla realizuje idea, a proto mají dějiny smysl” [s.62]. 
Lékem na krizi vědy má být fenomenologie, vědoma si zmíněných kořenů racionality, která se snaží “obnovit život z nahlédnutí”, oživit ducha kritiky všech životních cílů, tj. “nepřijímat nic než to, zač jsem schopen odpovídat”.
Přednáška pátá  – M. Heidegger: Analýza lidské existence a otázka bytí
„Husserlova fenomenologie je popisem intencionality [tj. vědomí] v reflexivním postoji, je to popis oblasti čistých prožitků, nutných, podstatných a všeobecných struktur absolutního vědomí.“[s.68] Netáže se však, jak vědomí jest (odlišuje sice bytí jevů a vědomí, ale bytí samo vůbec nezkoumá, což je chyba). Husserl odmítá teoretické konstrukce, ale „jeho vědomí jako absolutní bytí, jako poslední základ je ... již určitá teoretická konstrukce“[s.69]. “Vědomí je původně moje vědomí“[s.69], od čehož Husserl abstrahuje, ale dle Heideggera to pominout nesmíme.
„Bytí vždy již nějak rozumím, jinak bych se na ně nemohl tázat.“ [s.70] Proto fenomenologie „v prvním kroku musí zkoumat, jaké je bytí toho, kdo je s to se na bytí vůbec tázat“ [s.70] a „tázání po smyslu bytí odhalil Heidegger jako způsob bytí toho jsoucna, které tuto otázku klade.“ [s.70] Je takové, že se zajímá o bytí.
„Pobyt je takové jsoucno, jehož bytostnou charakteristikou je to, že mu v jeho bytí jde o toto jeho bytí.“ [s.71] (že mu rozumí). Pojem existence značí bytí jsoucna interesovaného na svém bytí (na tom jak jest).
Fenomén světa: „Každá věc je vždy v souvislosti poukazů a tato souvislost jako celek ve své struktuře je svět.“ [s.72] „Nitrosvětskost“ znamená, že věc „je vždy zjevná ve světle světa.“ [s.72] Svět je podmínkou ukazování se a srozumitelnosti věcí, předchází jim.
Jako člověk „mám vzhledem ke svému bytí vždy nějaké možnosti.“ [s.73] Možnosti plynou ze světa a z možností rozumím světu, věcem (mají pro mne význam, protože mi mohou posloužit k uskutečnění nějaké možnosti). „Svět je zde vždy již spolu s existencí“ [s.74], je existenciál, tj. není jsoucno a patří ke způsobu bytí pobytu (bez něj není možností a tudíž se nemám oč starat). „Pobyt (...) je bytí na světě“ [s.74]. „Klasický problém novověké teorie poznání: jak mohu přecházet k věcem, tj. vystupovat ze svého nitra do vnějšku, je falešný, neboť původně jsem u věcí a s věcmi. Abych je mohl poznávat, musí mi již být zjevné.“ [s.74]
Při zacházeni s věcmi se vztahuji ke světu (k významu), tj. mohu „překročit čili transcendovat jsoucno v celku“ [s.75] k tomu, co není jsoucí, tedy k bytí, pročež rozumím ontologické diferenci (rozdílu jsoucna a bytí).
(Pozn.: Heidegger svou filosofii z doby Sein und Zeit nazývá fundamentální ontologií.)
Starost pobytu o jeho bytí má několik momentů, jež na sebe vzájemně odkazují a tvoří strukturu:
	„Naladěnost“ vyjevuje celkovost, ale netematicky (jako nálada zbarvuje vše, „neviděna“). Je to „jasnost o nás a našem postavení v celku“ [s.76], čili o naší vrženosti (situovanosti) – jsme v tom, co jsme si nedali, ale přesto se s tím musíme vyrovnat.

Rozumění (možnostem). Existence je „vržený rozvrh“ [s.78], musím rozvrhovat své možnosti ve stavu vrženosti, v tom, co jsem si nedal.
Řeč, výklad „toho, s čím se setkávám“, tj. „artikulace mého porozumění“ [s.78].

Pobyt může být neautenticky, tj. „utéci před  zodpovědností za své bytí, ... uchýlit se k tomu, jak žije každý“ [s.79], může si zakrývat svou konečnost. A naopak může být autenticky.
Vrženost poukazuje k minulosti, rozvrh k budoucnosti („sebepředstih“) a výklad k přítomnosti, tedy „struktura starosti, struktura existence, ... , je nejhlouběji časová“ [s.80].
„Existence je celá [a tedy autentická] tehdy, přijme-li svou konečnost.“ [s.81] Pak „je s to rozvrhovat své možnosti s ohledem na svou možnost nejzazší“ [s.81]. Smrt patří k bytí pobytu.
Přednáška šestá  – G. Marcel a A. Camus: Dva póly existencialismu
Rozumím, co míní „jest“, tedy dokáži obsáhnout v myšlence jako celek vše, co jest, a k tomu celku zaujmout odstup, tj. „jsem schopen transcendovat je právě k bytí“ [s.84]
Existencialismus zkoumá existenci, nechce být abstraktní, všeobecný, univerzální.
Přístup ke skutečnosti skrz objektivní a všeobecné kategorie není jediný možný (např. umění ...) a existence se mu vymyká. Poznání prostřednictvím umění není předmětné (nejsme vně pozorovaného), „poznávané je tu totožné s poznávajícím“ [s.86]. V něm „není možné dokazovat, nýbrž spíše ukazovat“ [s.86]

G. Marcel
Marcel chce tematizovat lidskou „potřebu býti“ [s.87], která je u moderního člověka „takřka němá“. Dle něj „jsme jako funkce“ [s.87] (resp. soubory funkcí), tj. vykonáváme různé sociální aj. funkce. (Podobné jako Heideggerův „neautentický modus existence“ [s.87].) Ztotožňujeme se se svými funkcemi, ne však dokonale, (občas) máme „pocit prázdnoty uprostřed plného života“ [s.87]. Takový život ústí do beznaděje, přesto ji odoláváme, a to díky čemusi hlubšímu v nás, co člověk jako pouhý vykonavatel funkcí není schopen poznat.
Svět funkcí je „svět problémů a jejich řešení“ [s.88]. Problém je něco vně mne, při řešení se nezabývám svým já, nejsem součástí řešení. Opakem je tajemství – „cosi, na čem jsem sám interesován“ [s.88], od čeho se nemohu oddělovat, co je mou součástí.
Za tázáním po smyslu mého činění dle Marcela stojí naděje, neboť „nemohu uvěřit, že vše je nesmyslné“ [s.89]. Naděje přesahuje „automatismus světa funkcí“, plyne z mé touhy po plném bytí. (Naděje je tajemství.) „Jsem-li schopen doufat, pak to znamená, že jsem v nějakém kontaktu s tímto plným bytím“ [s.89]. Plné bytí (též „absolutní Ty“) není „sice tedy nic, co mohu mít, nicméně něco, čím je můj život nesen a na čem mám účast“ [s.89].

„Vymezení zla souvisí s vymezením lidské svobody“ [s.90/91].
„Naše situace v bytí je neuchopitelná, protože je přístupná pouze symbolicky, ale právě proto je také její interpretace neukončitelná a nevyčerpatelná“ [s.92].

A. Camus
Člověk touží mít jistotu, že skutečnost je řád, že směřuje k nějakému cíli. Mnoho filosofických systémů nějaký smysl světa zaručuje, dle Camuse však „žádný z těchto systémů neobstojí před důslednou kritikou.“ [s.94] Pak ale svět „nemá sám o sobě žádný smysl“ [s.94], je absurdní.
Jako člověk mohu „stanout proti světu“ [s.94] a klást otázky po smyslu (tehdy, když jsem „vytržen z fungování, které se neptá“ [s.95]). Objevuji odlišnost svého bytí od bytí věcí, potřebu smysluplnosti. Poznávám, že „všechny moje cíle jsou odsouzeny k tomu, aby byly v poslední instanci marné, neboť nade všemi nakonec zvítězí moje konečnost.“ [s.95] „Člověk je právě tento rozpor mezi směřováním k věčnému a konečností existence“ [s.95]. Absurdita je základní lidská situace. Ale „velikost člověka tkví v tom, že chce být silnější než jeho situace, že vzdor všemu jedná a tvoří“ [s.96], tedy že revoltuje, vzpírá se své situaci. Musíme přijmout absurditu, nehledat neexistující absolutno: místo „abychom uskutečňovali bytí, kterým nejsme (např. nějaké absolutní principy ...), musíme žít, abychom stvořili to, čím jsme.“ [s.96] Obdoba Heideggerovy autentické existence, oba kladou důraz na konečnost.

Lidská tělesnost
Tělo není mně vnější věc: «subjekt je tedy vždy subjekt „inkarnovaný“» [s.97](vtělený).
Tělo od sebe nemohu nikdy odmyslet:
	perspektiva:  „všechno, co vidím, vidím vždy odněkud.“ [s.97] 
	situovanost: „být někde mohu být pouze díky tomu, že jsem tělesný“ [s.97/98].

Tedy „tělo je hledisko všech hledisek, perspektiva všech perspektiv“ [s.98] (předmět viděný a-perspektivně bych neviděl). „Rovněž naše myšlení je situované“, „proto je naše situovanost podmínkou možnosti našeho vztahování ke světu vůbec.“ [s.98]
Přednáška sedmá  – Existencialismus J.-P. Sartra
Podstatná myšlenka je, že (neboť neexistuje Stvořitel) u lidí „existence předchází esenci“ [s.101], tj. „člověk nejprve existuje; teprve v existenci se setkává se sebou a sebe sama teprve svými projekty vymezuje.“ [s.102] Tzn. „není předem dané lidské podstaty“ [s.103] a „člověk bude teprve tím, co projektuje, aby byl“ [s.103], pročež sám zodpovídá za to, co (jaký) je. „Volbou sebe volím všechny“ [s.103] (volbou toho, jakým je správné být) – připomíná to Kantův kategorický imperativ. Tíže zodpovědnosti vyvolává úzkost; „člověk je odsouzený být svobodný.“ [s.104]
U věcí podstata (esence) předchází existenci (např. když něco tvořím, vím co).

Sartrovo pojetí intencionality
„Věci nemohou vstupovat do vědomí“ [s.105] díky naprosté odlišnosti jeho a svého bytí, ale vědomí je zaměřené, tudíž nejsou-li věci v něm, „vědomí je však u věcí“ [s.105] a ve vědomí „není nic než tento ustavičný pohyb ven ze sebe“ [s.105], k věcem. Vědomí „vždy uniká sobě; nemá žádné bytí v sobě (vědomí není věc)“. „Nikdy nejsem v sobě, nýbrž vždy jsem ve světě.“ [s.105]
Sartrovo vědomí, „které nemá žádný obsah a které není nic než útěk ze sebe ven, již není Husserlovo vědomí“ [s.106] [nemá žádný obsah, není co reflektovat], je to „vědomí, které předchází reflexi, předreflexivní vědomí“ [s.106], o němž lze pouze říci, „že je vědomím sebe sama (pokud je vědomím nějakého předmětu)“ – je vědomí vědomí, ale „není sobě samému předmětem“, je absolutní a neosobní (ještě v něm není místo pro Já), «„naše já“ vzniká teprve reflexí» [s.106] (v rozštěpení na reflektující a reflektované). „A pokud se snažím zabydlet ve svém Já jako v nějaké hotové věci, znamená to jen, že uhýbám před absolutní zodpovědností“ [s.107]

Sartrovo pojetí vědomí a bytí
„Vědomí musí být ještě dříve, než je reflektuji“ [s.107], je „transreflexivní“ [s.108]. Musím o něm vědět, abych na ně mohl reflektovat, proto „vědomí je vždy vědomí vědomí“ [s.108]. Podle Sartra „každé vědomí, které klade (rozuměj: míní) nějaký předmět, je současně (nekladoucím čili non-thetickým) vědomím sebe sama“ [s.108], a tudíž „spolu s bytím vědomí je rovněž dáno i bytí věcí“ [s.108] (neb vědomí je vždy vědomí něčeho).
Vědomí a věc jsou jinak, jsou bytí pro sebe a bytí v sobě:
	Bytí v sobě „je to, co je; nemůže být tím, čím není“. „Je bez důvodu, je tu jakoby navíc“ [s.108]
	Bytí pro sebe (vědomí) je vždy vědomím věcí, tzn. „vědomí, bytí pro sebe, je nicotou“ [s.108], vnáší do světa zápornost. Např. „vědomí diferencuje věci právě negací“ [s.109] (co nejsou). «Způsobem bytí existence je „nicotnění“ » [s.109/110], „ustavičně [se] projektuji k něčemu, co není“ [s.110] (plánuji se). Protože existence je jiné bytí než je bytí věcí, nemůže jím být determinováno, je svobodné.


Sartrovo pojetí časovosti
„Existence ... je ustavičný pohyb od toho, co bylo, k tomu, co chci, aby bylo“, „vždy jsem již za tím, čím jsem se dosud učinil, neboť všechno hotové vzápětí překonávám (existence je transcendence)“, „neustále neguji sebe jako hotového“ [s.111]. Jdu z minulosti přes přítomnost do budoucnosti (jako u Heideggera). A „svou podstatou mohu být teprve ve smrti, neboť jen tehdy jsem cosi hotového“ [s.111].
„Člověk je tedy podle Sartra naposled marné usilování“ [s.112] – stálé sebe-překračování je projevem protismyslné snahy stát se „bytím pro sebe v sobě“ [s.111], tj. bohem.

Sartre a marxismus
Sartre s marxismem souhlasí ,ale kritizuje jeho dogmatické prvky a chce jej postavit na nový základ: „Základem se musí stát nikoli dogmatická dialektika, nýbrž právě člověk jako existence.“ [s.113] Lidskou transcendenci podává jako „schopnost překračovat daný společenský řád“ [s.113].
Přednáška osmá  – J. Patočka. Filosofie a jazyk (francouzský strukturalismus)
J. Patočka
Patočka, který navazuje na Husserla a Heideggera, fenomenologicky zkoumá „přirozený svět“ (ten, „v němž žijeme přede vší teorii“ [s.118]), proč rozumíme věcem. Svět má střed (dík naší tělesnosti), kolem oblast nám blízkého („domov“), dále je vše cizí. Ve světě žijeme s druhými, má určitou časovou strukturu.
Studuje, skrze vztah světa a existence, problém „světa vůbec“. „Přirozený svět je třeba pochopit jako svého druhu základ všech možností naší existence“ [s.119]. (Zájem o bytí→možnosti→rozumění.)
Vše, s čím se setkáváme, přichází ze světa, který však jako celek nemůže být nikdy dán – je jako horizont, stále přítomen, ale nedosažitelný; není věcí. „Svět jako celek, jako poslední horizont významu je pak poslední souvislostí všech jednotlivých souvislostí.“ [s.120]
Heideggerovské bytí na světě vykládá Patočka filosofickým pojmem pohybu. „Jsem tak, že se uskutečňuji“ [s.122] – jedná se o „pohyb sebeutváření“ [s.122], pohyb vzhledem ke světu, umožňující ukazování se (smysluplnost) věcí. Jako u Heideggera, „základem či klíčem popisu pohybu lidské existence musí být čas“ [s.123] – Patočka odhaluje tři jeho momenty:
zakotvení, „pohyb osvojování“ toho, co je již zde, na světě (situace). Vztahuje se k minulosti.
	pohyb práce, „tedy zlidšťování věcí“ – při tom hrozí, že se člověk začne chápat věcně (odcizení). Souvisí se životem s druhými.
	pohyb vztahování se k celku, jímž odhaluji svou konečnost a přijímám či odmítám sebe sama.

Patočka a dějiny: v mýtu člověk „žije v předem daném smyslu, o němž se nepochybuje“, dějiny začínají teprve tam, „kde se výslovně postavil proti celku“ [s.123].
(Pozn.: fenomenologie důraz „klade na názor, na vidění věci samé“ [s.124].)
Filosofie a jazyk
Lidé (vč. fenomenologů) předpokládají, že jazyk je pouhý nástroj, který „nemůže ovlivňovat to, co vidíme“ [s.124].
Podle strukturalistů (Saussure) je jazyk nespojitý, je jako mřížka, jež člení kontinuum světa na sdělovatelné elementy (rozlišuje a odlišuje). Podle Saussura „jazyk je forma, nikoli substance; jazyk je znakové povahy“ [s.125]. Význam znaku není dán svým  „obsahem“, nýbrž výlučně svými rozdíly, jazyk je „systém vzájemných diferencí“ [s.126] a „znaky jsou podle Saussura arbitrární povahy“ [s.126], tzn. existují různá členění skutečnosti (nejen to jedno naše).

M. Foucault (filosofický strukturalismus)
„Souvislost věcí, a tedy i jejich jakési základní utřídění (což je předpoklad každého myšlení) není nic samozřejmého, ... ke každé klasifikaci patří určitý základní princip“ a „nějaký takový princip musí být i kdesi za naším myšlením“ [s.128], protože však své myšlení nemůžeme pozorovat zvnějšku, nejsme schopni jej vidět. („dokonce musí být neviditelný“ [s.129]). Foucault tento „princip umožňující řád věcí“ (a tak i dorozumění) nazývá epistémé; „vědění je vždy v zajetí určité epistémé“ [s.129].
Foucault zkoumá („archeologie vědění“) proměny našeho myšlení a tím i epistémé v čase a shledává, že docházelo k jeho radikálním změnám, z čehož usuzuje, že „naše myšlení není nic absolutního či posledního“ [s.129].
Přednáška devátá  – L. Wittgenstein: Mlčící filosof
Tractatus logico-philosophicus
W. ukazuje, že „se nelze zabývat filosofií, nevíme-li, co je jazyk“ [s.132], neboť „nemůžeme vědět, zda lze filosofické otázky vůbec klást a zodpovídat“ [s.133] (tj. mají-li smysl). Proto je třeba vědět, „jakým způsobem se jazyk vztahuje ke světu“ [s.133] (a také co je svět).
„Pro Wittegensteina je svět souhrn faktů, nikoli věcí. “ [s.133] Skládá se z „konfigurací věcí, z fakt, to jest z věcí v určitých vztazích“ [s.133]. Pro W. „je věc všechno to, co může být elementem faktu“ [s.134] (elementárního, dále nerozkladného).
„Věc známe z jejích možných vztahů, jež může zaujímat k jiným věcem“, tj. skrz její formu. A „žádný předmět nemůžeme myslet vně jeho spojení s jinými předměty“ [s.134]. Všechny předměty včetně svých forem, tzn. všechna možná fakta, tvoří „logický prostor“ [s.135] a „svět tvoří fakta v logickém prostoru“ [s.135] (tj. „bod ve stavovém prostoru“).
Jak se „jazyk může vztahovat ke světu“ [s.135] vysvětluje W. svou teorií zobrazování. Obraz (např. věta) je model skutečnosti, jehož prvky odpovídající předmětům jsou ve vzájemných vztazích. Toto vzájemné spojení prvků obrazu je jejich „strukturní uspořádání“, neboli „forma zobrazení“ [s.136] (též logická forma). Proto, „aby byl obraz obrazem skutečnosti, ... v obraze a v tom, co obraz zobrazuje, musí být něco totožného – a toto totožné je právě forma zobrazení“ [s.136]. Myšlenka, resp. její vyjádření, tzn. výrok, je „logickým obrazem“ faktu, o němž myslíme.
Věta je pravdivá, když slova jsou uspořádána ve větě stejně, jako předměty ve faktu (logické formy jsou totožné). Pravdivostní možnosti elementárních výroků „znamenají možnost existence či neexistence elementárních fakt“ a „jakoby vymezují prostor, který výrok ponechává faktům“ [s.137]. (Výroky vymezují „logický prostor“, v němž fakta určují „bod“.)
„Hranice toho, co lze smysluplně říci a myslet jsou hranice determinované jak strukturou světa, tak strukturou jazyka a způsobem, jímž je obojí spojeno.“ [s.138] V jazyce nelze zobrazit něco, co ‚odporuje logice‘.
„Smysl výroku nezávisí na jeho pravdivostní hodnotě“ [s.138] – je smysluplný, je-li logicky možný (tj. náleží-li logickému prostoru, byť i leží mimo současný „bod“ v něm). Výroky mají smysl, protože zobrazují fakta, tudíž „nemá smysl, snažíme-li se mluvit o něčem, co nespadá do říše faktů“ [s.139]. „Něco takového je za hranicemi jazyka, a tedy i světa.“ [s.139] Ovšem právě taková je většina tradičních filosofických výroků, které proto nic nezobrazují a jsou nesmyslné. Raději „filosofie má vymezovat to, co je myslitelné“ [s.139] a tím i nemyslitelné.
„Všechny teze Traktátu jsou totiž z hlediska vlastní Wittengensteinovy teorie nepřípustné, a tedy nesmyslné.“ [s.139] Například proto, že „jazyk nespadá do oblasti faktů“ (neboť „jazyk je právě ona struktura, která nám umožňuje o světě mluvit.“) [s.140]. [Pozn. JH: Pro popis jazyka musím použít metajazyk. Např. Java popisuje program, ale Javu popisuje gramatika.] Nelze mluvit o světě, protože to „nezobrazuje nic, co je ve světě“, „nelze zobrazit sám princip zobrazování“ [s.140] –  lze jej však ukázat, proto W. tvrdí nesmyslnost svých tezí z hlediska jich samých. „Smysl světa musí ležet mimo svět.“ Takto lze pochopit paradoxní závěr Traktátu.
7. teze Traktátu: „O čem není možné mluvit, o tom je třeba mlčet.“

Na W. navázal logický positivismus, který se snaží zbavit jazyk vědy nejednoznačnosti a nepřesnosti.

W. a etika
Protože „naše slova mohou vyjadřovat pouze fakta a u fakt existuje pouze hodnota relativní, nelze o absolutním dobru mluvit“ [s.144] (alespoň ne smysluplně). Pokus hovořit o etice znamená „zaútočit proti hranicím jazyka“, což je „zcela a naprosto beznadějné“. W.: Etika „je však dokladem určité tendence v člověku, které si nemohu vysoce nevážit“ [s.144].

Filosofická zkoumání (pozdější dílo)
„Význam slova ... netkví (jak ještě tvrdil v Traktátu) v zobrazování faktů výrokem“ [s.146].
„Význam výrazu je to, jak je výraz v jazyce používán“, přičemž existují různé způsoby používání jazyka – různé „jazykové hry“.
Význam slov se neučíme tak, že někdo vysloví slovo a ukáže na jmenovaný předmět. K tomu již musím znát „jazykovou hru“ zvanou ostenzivní definice slov, tzn. „vztah pojmenování nemůže být základem významu“ [s.146] (neboť tato „hra“ již něco předpokládá). Tedy to, „co znamenají slova, to se dozvídám tak, že se jich učím používat“ [s.147]. „Při učení se jazyku se učím používat pravidla používání určitých výrazů.“ [s.147]
Přednáška  desátá – Metafyzika a E. Lévinas
Většina moderních filosofů odmítá metafyziku (Bergson, pozitivismus, Nietzsche – „bůh je mrtev“, ... ).
Comte a pozitivismus: lidské teoretizování prochází třemi stádii – 1. teologické – přírodní jevy připisovány nadpřirozeným silám; 2. metafyzické – snaha o vyložení přirozenosti jsoucen, užívajíc k tomu abstrakcí (‚principů‘); 3. pozitivní – „význam mají pouze taková tvrzené, která lze převést na konstatování pozorovatelného faktu“ [s.150].
Metafyzika podle Patočky: Sókrates svými otázkami otevírá nový prostor, prostor pochybující filosofie, „kde již nelze formulovat předmětné, obsahové a kladné teze“ [s.152]. Proto může „tento svůj objev sdělovat pouze nepřímo, pouze formou neustálé problematizace všech tvrzení“ [s.152]. „Podstatou metafyziky, jak ji vytvořil Platón, Aristotelés a Démokritos, je to, že na sókratovskou otázku znovu dává odpověď.“ [s.152] „Metafyzika je tedy nauka o absolutním objektu či jsoucnu.“ [s.153] (O světu za světem, skutečné podstatě.)

Lévinas
U L. lze „jako základní problém vytknout problém toho, co je jiné“, „jak můžeme vědět o něčem, co je absolutně Jiné, aniž bychom tímto svým věděním tuto jeho jinakost zrušili“ [s.149]. Je přesvědčen, že „metafyzika, která je etikou, předchází ontologii“ [s.149].
Pro L. „to hlavní, oč ve filosofii běží, je právě metafyzika“ [s.153], přičemž: „Metafyzika je touha, která směřuje k něčemu, co ne naprosto jiné“ (transcendence). „Je to touha po absolutně Jiném. To však znamená, že je to touha, kterou nikdy nelze naplnit“ [s.153], neboť: «Metafyzik se nemůže „shodovat“ s tím, po čem touží, neboť pak by on i předmět jeho touhy byly Stejné, a tedy by se nevztahoval k Jinému» [s.154].
L. ukazuje protiklad „metafyziky, která chce Jiné jako Jiné, a ontologie, která Jiné převádí na Stejné“ [s.154].
Metafyzika je touha, tzn. „metafyzika je bytostně určitý vztah“ [s.155]. Ke vztahu vždy patří distance“. „Protože je to však touha po Jiném, nelze tuto distanci nikdy zrušit.“ [s.155] (Aniž by byla zrušena jinakost.)
Totalita je celek všeho jsoucna. Podle L. je totalita charakteristikou celé naší filosofie, pro níž „smysl individuálního je určován celkem“ [s.155]. A: „Pouze budoucnost ... celku je povolána k tomu, aby zjevila smysl všeho jednotlivého“ [s.156]. Idea války: „v rámci totality se jednotlivému vždy děje násilí“ [s.156]. Účast na totalitě činí stejným, proto „absolutně Jiné je nemyslitelné uvnitř totality“. Proto nutně mír „překračuje objektivní totalitu všeho jsoucího“, proto „je mír myslitelný pouze ve vztahu k něčemu, co překračuje i celé dějiny“ [s.156] – L. to nazývá eschaton (konec dějin, v křesťanství poslední soud). A «má-li tu být nějaký „eschatologický“ soud nad námi jako jednotlivci, pak musíme mít svou jedinečnost i bez ohledu na dějiny; jako fungující součást totality bychom neměli žádnou odpovědnost» [s.156].
„Jiné – to znamená absolutně čili nekonečně Jiné“ [s.157] (přičemž nekonečno je v totalitě nemyslitelné).
„Distance je absolutní distance, pouze je-li distancí k totalitě.“ [s.157]
„Totalita ... je to způsob, jímž se zprvu děje naše existence“ [s.157] – vztah egoistického já ke světu je vztah totalizace, tj. osvojování si, rušení jinakosti. „Způsobem bytí mého já je tedy egoismus a k tomu patří: pobývání na světě, práce, ekonomie.“ [s.158] Já je nejdříve pouze prožívající, díky starosti o svou budoucnost si svět začne osvojovat, „svou prací ... zmocňuje se věcí, proměňuje je v majetek“ [s.158], který shromažďuje doma.
„Egoistické já se tedy děje jako vlastnění a jako práce.“ [s.159] Můj vztah k věcem vychází z potřeby. „Tento pohyb ven k věcem tedy v žádném případě nelze chápat jako pohyb transcendence, nýbrž vždy je to pohyb k sobě.“ [s.159] I ontologie je prostředek, jímž se snažím ovládnout svět (potlačit jinakost).
„Přesto však má můj egoismus určité meze. Protože mé vlastnění mohou popírat druzí.“ [s.159] Dostávám se k „něčemu, co prolamuje totalitu“, protože „druhý je ten, čím nemohu disponovat a čeho se nemohu zmocnit“ [s.160] (tzn. nemohu zrušit jeho jinakost) „K jinému, který se mi ukazuje jako tvář druhého“ [s.160]. „Jiný, jehož tvář se mi ukazuje, je nekonečně Jiný.“ [s.160] Jiný otevírá dimenzi nepředvídatelného (což v totalitě není) a dimenzi etickou. Klíčem k Jinému „nemůže být vlastnění, nýbrž pohostinnost“ [s.160].
L. poukazuje na „původně etický rozměr řeči“ [s.161] – „Jiný mne může oslovit“. „Situace, kdy stojím tváří v tvář, je mravní situace a je to též základ mluvy.“ [s.161] Oslovím-li Jiného, přiznávám mu právo na egoismus a ospravedlňuji svůj.
Jiný mi dovoluje „vystoupit ze svého egoismu vlády a neomezeného vlastnění k zodpovědnosti“ [s.162].
Pozn.: „Lévinasova filosofie rozhodně není metafyzika Platónova“ [s.163].
„Metafyzika, ..., pokud nemá zrušit jinakost Jiného, je podle Lévinase možná pouze jako etika“ [s.163]. A „transcendence ... vzchází pouze ve společenství vzájemně respektované svobody.“ [s.163].
Přednáška  jedenáctá – Postmoderna a otevřená struktura
Marxismus a psychoanalýza
Člověka nelze vyložit jen jako výslednici společenských vztahů (třídní zájem ap.), protože je stále i přírodní bytostí. Proto marxismus čerpá i z Freuda (hl. konflikt principu slasti a p. reality) a ustavuje tři roviny člověka: společenskou, přírodní a mezi nimi biopsychickou – „díky ní se člověk odlišuje od zvířete, aniž by přestal být cele přírodní bytostí“ [s.168].

Klasický strukturalismus
Strukturalismus „chápe jazyk jako systém znaků“ [s.164] a znak jako zástupce něčeho jiného (což mu dává význam). Tedy „za naším mluvením (...) je jakýsi systém, organizující průběh jednotlivých konkrétních událostí“ [s.165/166], přičemž „ona struktura či systém je nevědomý“ [s.166]. Význam znaku není určen „pozitivně“, ale je ustaven rozdílem (diferencí) od ostatních. «svět, ..., je smysluplný právě proto, protože je významově utříděn „jazykem“» [s.166].
Foucaultova epistémé „je systém či řád, který předem reguluje to, čím a jak se naše vědění zabývá“ [s.168], „nutí myslet tím a ne jiným způsobem“ [s.169]. V dějinách se epistémé mění skokem.

T. S. Kuhn: struktura vědeckých revolucí
„Přechod od jedné vědecké teorie k druhé není plynulý“ [s.169]. Tímto přechodem se zároveň mění celý pohled vědy, celý svět vědy.
„Normální věda [Kuhnův pojem] rozpracovává existující teorii, na jejímž základě předpovídá určitá fakta a provádí experimenty“ [s.169/170]. Tedy „vždy se již pohybuje v určitých vytčených mezích“ [s.170], staví na paradigmatu (určitém modelu problémů a jejich řešení). Paradigma se mění, nastane-li krize vědy, tzn. objeví-li se jevy, jež nedokáže vysvětlit. „Ztratí-li nějaká vědecká teorie statut paradigmatu, ztrácí tuto platnost pouze tehdy, existuje-li tu jiná, která ji dokáže nahradit.“ [s.170], protože „věda se dívá na přírodu vždy skrze určité paradigma“ [s.171]. A „skutečnost je pro vědce vždy jen to, co je ve shodě s existujícím paradigmatem“ [s.171], protože «příroda je příliš složitá a příliš komplikovaná, než abychom ji mohli zkoumat takříkajíc „naslepo“» [s.171].

Postmodernismus (Lyotard)
Pro naši současnost je charakteristické to, „že tradiční prostředky našeho myšlení naprosto nedostačují k tomu, abychom tuto situaci mohli pochopit.“ [s.172]
Společnost a kultura se musí legitimovat, tzn. ospravedlnit své uspořádání a způsob života, ukázat svůj cíl a smysl. Evropská kultura tak činila zprvu určitými příběhy (mýty ...), jež později nahradila věda, dovolávající se všem společného racionálního rozumu, a sebe legitimující pomocí filosofie. Dříve ony příběhy i věda dávaly kultuře jednotný ráz a smysl, byly závazné pro všechny. Dnes však již „velké příběhy“ ztratily svou přesvědčivost,  „jednotu vystřídala pluralita“ [s.173]. „Společnost, v níž začínáme žít, není uzavřená nějakým jediným principem či smyslem, který by ji obemykal ze všech stran, nýbrž je to společnost otevřená“ [s.173], v níž se stýkají různé „legitimizační příběhy“.
„To ale znamená, že například klasický strukturalismus, Foucaltova epistémé a rovněž model jediného paradigmatu je vlastně cosi, co patří k době moderní, nikoli však postmodetní.“ [s.174]

Poststrukturalismus (Derrida)
«Na rozdíl od klasického strukturalismu (...) je teď v pojmu diference základní spíše její „dynamický“ ráz.» [s.174/175] Systematické uspořádání znaků, tj. systém diferencí, struktura jazyka, je zárukou významové identity znaku v komunikaci (tzn. porozumění). „Klasický strukturalismus chápe tuto strukturu, ..., v zásadě jako uzavřenou.“ [s.175] „Každý mluvčí se musí podrobit systému jazyka, chce-li, aby mu druzí rozuměli.“ [s.175] Systém se časem mění, ale pomalu, ne individuálním aktem.
Neukazuje se však někde cosi jako otevřená struktura? „Takovým místem je zajisté umění“ [s.176], v souvislosti s jazykem literatura, protože «základním principem uměleckého díla je „ozvláštnění“. Umělecké dílo (...) narušuje vžitý automatismus [jazyk] našeho vnímání a mluvení o skutečnosti.» [s.176] „Chceme-li chápat umění, musíme si zvyknout na představu otevřené struktury, tedy struktury, která je v pohybu, která se ustavičně děje.“ [s.176]
„Ona forma diferencující hranice znaků je vždy v pohybu“ [s.176/177], tedy „význam znaku se neustále děje“ [s.176], není plně zaručen systémem. „Ale tím padá i představa znaku jako toho, co zastupuje věc samu.“ [s.176]
Znak „je vymezován stopami jiných znaků“, jež samy nejsou přítomné. Je vymezen tím, co tu není.
„Znak nikdy nereprezentuje reprezentované, nýbrž vždy odkládá přítomnost toho, co označuje.“ [s.177]

