Posúdenie habilitačnej práce Mgr. Andrey Javorskej,
PhD. „Dynamika ľudského prístupu k svetu v diele Jana
Patočku“

Predložená habilitačná práca Mgr. Andrey Javorskej,
PhD. je rozčlenená na tri časti. V prvej časti analyzuje
koncepciu asubjektívnej fenomenológie, v druhej časti je
témou Patočkova koncepcia základných existenciálnych
vzťahov človeka k svetu a fenomén sveta. V tretej časti,
zrejme práve túto časť autorka považuje za centrálnu, je
témou dejinnosť ľudskej existencie a dejiny samotné
v perspektívne fenomenologického myslenia. Každá
z týchto tém je diferencovane členená tak, aby bolo
možné koordinovať celkové videnie problematiky
s detailnými analýzami.
Zámerom autorky zrejme nie je podať komplexný obraz
filozofie Jana Patočku v jej vývoji a vnútornej
diferencovanosti, ako aj v konkrétnych ideových a
dejinných kontextoch. Autorka sa sústreďuje na rozbor
niekoľkých motívov z diela Jana Patočku a traktuje ich
primárne v systematickom rámci. Možno súhlasiť
s názorom, že práve tie motívy, ktoré si za predmet
analýzy vybrala autorka môžeme považovať v diele Jana
Patočku za kľúčové, na ktoré možno nadviazať aj
v súčasnosti. Skutočne, problém precizovania
fenomenologickej metódy, analýza existenciálnych
dimenzií vzťahu človeka k svetu, problém dejín
a dejinnosť, ako aj problém povaha modernej civilizácie
patria ku kľúčovým témam súčasného filozofického
myslenia.
Myslenie Jana Patočku sa rozvíjalo v mimoriadne
komplexnom ideovom prostredí. Domáce vplyvy, vplyvy
a podnety českého filozofického myslenia (predovšetkým

T. G. Masaryk a E. Rádl) sa mnohonásobne preplietali
s podnetmi, ktoré prinášal vývoj nemeckej a francúzskej
fenomenológie. A samozrejme, dôležitú úlohu pri vývoji
Patočkovho myslenia hrali jeho analýzy dejín filozofie.
Myslenie Jana Patočku sa pohybuje v rámci
fenomenologickej tradície, rozvíja motívy, ktoré boli
formulované E. Husserlom, M. Heideggerom a H. Arendt.
Autorka predloženej práce pozorne a podrobne sleduje
myslenie Jana Patočku v myšlienkovom priestore, ktoré
otvoril E. Husserl a M. Heidegger. J. Patočka rozvíja
motívy týchto dvoch mysliteľov a zároveň prináša
originálne pohľady na fenomenológmi skúmanú
problematiku. Autorka precízne ukazuje, že v prípade J.
Patočku ide o novátorstvo v nadväznosti. Za osobitne
cenné považujem pasáže, ktoré sú venované filozofii dejín
a filozofickej reflexii dejinnosti. Predložená habilitačná
práca je adekvátne členená, štylisticky primeraná téme.
Autorka berie pri svojich analýzach do úvahy všetku
relevantnú literatúru
Habilitačná práca, ktorú predložila Andrea Javorská,
Mgr., PhD. zodpovedá kritériám, ktoré sa kladú na tento
typ textov. Preukázala veľmi dobrú orientáciu v príslušnej
problematike a jej analýzy myšlienkových výkonov E.
Husserla, M. Heideggera a J. Patočku svedčia o jej
intelektuálnych kvalitách. Odporúčam, aby práca
„Dynamika ľudského prístupu k v svetu v diele Jana
Patočku“ bola habilitačnou komisiou akceptovaná a aby
po obhajobe autorke práce bol udelený vedeckopedagogický titul „docent“ v študijnom odbore 2.1.1
Filozofia.
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