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Průběh obhajoby: Kandidát nejprve vymezil odlišnost Marcelovy ontologie od Sartrovy

filosofie existence. Poukázal na důvody, které ho vedly k odmítnutí
zjednodušujícího zařazení myšlení G. Marcela mezi jednu z variant
existencialismu, která se liší od Sartrovy toliko svou křesťanskou
orientací. Zdůraznil, že značnou část Marcelovy ontologie nelze
pochopit bez důkladné analýzy jeho koncepce jazyka. Tuto ontologii
mimo jiné vymezil upřesněním pojmu „rozbitého“ či „roztříštěného
světa“. V závěru pak představil rozlišení pojmů „problému“ a
„tajemství“, přičemž druhý pojem, vztažený na existenciální situaci a
její intersubjektivní rozměr, nelze přivést na technické řešení předem
zjednodušeného položení „problému“. Z toho pak také plyne, že bytí
nelze definovat, z čehož však neplyne, že by bytí jako problému
nebylo možné rozumět.
Vedoucí práce zdůraznil, mezi jinými přednostmi předložené práce,
autorovu snahu vyhnout se generalizacím a polemiky s běžným
chápáním Marcelovy myšlení jako jednoho z filosofů existence mezi
jinými. Ocenil také hledání společných motivů s mysliteli, kteří
naopak za existencialisty označováni nejsou (pozdní Schelling,
Lévinas). Pozitivně vyzdvihl přesnou a detailní interpretaci těch
pasáží, které nelze u Marcela redukovat na to, co je běžně chápáno
jako křesťanské myšlení, a co v Marcelově pojetí splňuje
fenomenologický požadavek věrnosti žité zkušenosti samé. Konečně
ocenil znalost značného rozsahu v práci pojednaných textů, které
umožní rámovat Marcelovo myšlení nad to, co je v bakalářské práci
běžné. Jednoznačně navrhuje hodnotit práci jako výbornou.
Oponent ocenil kromě přesných a věrných rozborů hlavních
filosofických tezí G. Marcela rovněž postřehy týkající se vztahu
filosofického myšlení a umění. Na těch se ukazuje, že Marcel chápe
filosofické myšlení šířeji než je dnes běžné (např. jako pojmové
analýzy) a váže se úžeji na pojem myšlení jako tvorby. Jako podněty
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pro další diskusi vyslovil tyto otázky: (i) proč je u Marcela
výsledkem sebe-reflexe také vyvlastnění sebe sama? (ii) jaký je zisk
Marcelova pojetí sebe-reflexe?
V odpovědi na otázku (i) kandidát poukázal na místa, kde G. Marcel
připodobňuje filosofickou reflexi umění, zejména takovému, které
umožňuje člověku ztratit se v Bohu, případně takového, které
přiměje jedince k tomu, aby skrze něj promlouvala pravda nejen
subjektivní a individuální. Na otázku (ii) propojil Marcelův
předpoklad toho, že jsoucna musí reflektujícímu vycházet vstříc, ale
podmínkou toho je akt usebrání, který nám umožní vidět nejen
rozmanitost jsoucího, ale také hlubší jednotu vědomí a skutečnosti.
Komise se jednoznačně přiklonila k tomu, že práci lze hodnotit jako
výbornou.
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