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Představení práce: Uchazeč nejprve představil hlavní téma své práce,
v které se zabývá problematikou vnímání a vztahu těla a světa ve
filosofii Merleau-Pontyho, jehož přístup označuje za možnou
alternativu ke karteziánskému pojetí této problematiky. Dále zmínil
významný vliv, který na jeho práci měl Hubert Dreyfus a jeho
interpretace Merleau-Pontyho díla. Nakonec uchazeč shrnul
kompozici práce, představil její tři hlavní časti a více se věnoval
závěru, který se zabývá dalším vývojem Merleau-Pontyho přístupu.
Komentář vedoucího práce: Vedoucí práce počal svůj komentář
nejprve pozitivním ohodnocením uchazečova jedinečného přístupu k
dané problematice, jeho přístup k Merleau-Pontymu jako nejen k
filosofovi, ale i k psychologovi, a to, jak uchazeč zasadil daného
autora do širšího rámce vůči filosofům Edmundu Husserlovi a
Martinu Heideggerovi. Ve třetím bodě svého příspěvku navrhl
uchazeči další možný postup v dané problematice a možnosti
rozpracování některých tezí práce v budoucnu.
Námitky oponenta: Oponent nejprve zdůraznil velmi silný uchazečův
důraz na téma motivace v díle Merleau-Pontyho, od čehož se dále
odvíjí jeho uchopení problematiky, které však oponent označil za
zdařilé. Vyzdvihl především uchazečovu schopnost jasně podávat
některá problematická či ambivalentní tvrzení, která můžeme v díle
Merleau-Pontyho nalézt.
Následující body oponentova komentáře se zabývaly především
problémy vznikajícími v uchazečově čtení Merleau-Pontyho skrze
interpretace Huberta Dreyfuse, které si v některých bodech mohou
odporovat s tezemi Merleau-Pontyho, což dokázal citacemi autorova
díla. Dále navrhl oponent další možné tituly, které ve zdrojích práce
chyběly a za pomocí kterých by mohlo být zamezeno nekritickému
čtení Dreyfusových textů.
Odpověď uchazeče: Uchazeč se stručně vyjádřil k problematice čtení
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Merleau-Pontyho skrze dílo Huberta Dreyfuse, které sám vnímá jako
problematické, nicméně dále se uchazeč vymezil proti některým
oponentovým námitkám, které se soustředily na nekompatibilní teze
Dreyfuse a Merleau-Pontyho. Uchazeč se pokusil dokázat možnou
harmonizaci autorů na vlastní analýze příkladů navržených
oponentem.
Vedoucí práce dále navrhl alternativní způsoby argumentace vůči
některým námitkám oponenta, které oponent uznal za vhodnější.
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