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Průběh obhajoby: Tomáš Hanzal představil svou diplomovou práci s důrazem na

jednotlivé problémy s interpretací pojmu "podobnost" u Huma (jako
jednoho z asociačních vztahů) a na význam tohoto pojmu pro různé
oblasti Humovy filosofie.

Vedoucí práce, prof. Thein, vyzvihl hlavní tezi práce, podle níž
podobnost u Huma není sdílením vlastností, nýbrž primitivní vztah,
který se uskutečňuje v obrazosti. Za nejcennější rys práce považuje
schopnost vztáhnout výklad Huma k obecnější filosofické
problematice pojmu "podobnost" a navrhuje hodnotit práci jako
výbornou.

Oponent, doc. James Hill, hodnotí práci jako zajímavou a tvůrčí
interpretaci Humovat pojmu podobnost. Jedná se o rekonstrukci
tohoto pojetí podobnosti ve světle filosofie 20. století (Goodman
apod.). Formuloval dvě otázky a jednu kritiku:
1. Výklad Goodmanových tezí (např. každé dvě věci mají stejný
počet sdílených extensionálních vlastností) je někdy nedotažený.
2. Chybějící odstín modré (Humův příklad) a uspořádání podobností
mezi baravami dle autora nelze určit absolutně a podléhá
požadavkům praxe. Podle Huma ale existuje spíše vnitřní, nerelativní
uspořádání podobností mezi barvami.

Jako kritickou výhradu uvedl přesvědčení, že lidská přirozenost je
pro Huma podstatný koncept. Přirozenost je něco univerzálního.
Prokázání této teze je cílem práce v Traktátu. Kulturní relativismus,
který je výsledkem Goodmanova přístupu, je Humovi cizí. I oponent
však považuje práci za velmi kvalitní a doporučuje hodnotit ji jako
výbornou.

Autor práce reagoval nejprve na závěrečnou kritiku: i on se domnívá,
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že principy asociace jsou univerzální (a tvoří součást lidské
přirozenosti). Univerzální lidská přirozenost existuje, ale podobnosti
lze vnímat různě.
K první otázce oponenta uvedl, že problematika počítání
extensionálních vlastností nestojí v centru jeho vlastní práce, a k
uvedené tezi se rozhodně nezavazuje (počet nalezených společných
vlastností závisí na tom, kolik jich my jako určité společenství
najdeme). Ke druhé otáce (chybějící odstín modré jako možná
námitka proti Humovu pojetí) autor uvedl, že samotný status této
námitky je nejasný. Vyjádřil pochyby, že máme uvedenou chopnost
(totiž schopnost doplnit chybějící, nikdy neviděný odstín modré).

Komise se po krátké rozpravě přiklonila k hodnocení diplomové
práce a obhajoby jako "výborné".
V Praze 20. června 2018

Zapsal Jakub Čapek
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