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David Rozen na úvod zdůvodnil volbu specifického přístupu.
Následně představil pět částí své práce. V první části definuje
metodologii, ve druhé diskutuje díla raného Wittgensteina. Ve třetí
části představuje vlastní pohled na spojení těchto myšlenek s
pozdním Wittgensteinovým dílem. Ve čtvrté části rozvíjí kontext
současné etické debaty zejména na základě anglosaské literatury.
Zásadní autorova teze je odmítnout etiku, která se zabývá pravdou.
Autor rozlišuje etiku a morálku, morálka představuje systém hodnot.
V páté části pak autor podává vlastní interpretaci etiky pozdního
Wittgensteina. V závěru tezi demonstruje na příkladu interrupce.
Školitel shrnuje problémy, které před nás staví dílo pozdního
Wittgensteina a hodnotí autorův přístup jako adekvátní problematice.
Podle školitele práce splňuje nároky kladné na magisterskou práci a
navrhuje hodnotit práci klasifikací výborně.
Podle oponenta je práce po formální stránce je zvládnuta velice
dobře. Pozitivně hodnotí i veliké množství použité literatury.
Oponent kritizuje interpunkční problémy a pokládá autorovi otázky.
Jak se autor vyrovnává s relativismem, který je jeho projektu
inherentní? Jak autor operuje s kategorií filosofického problému?
Dále vyzývá autora, aby rozvedl svou pozici, že správným položením
otázky, musí filosofické problémy s logickou nutností zmizet.
Oponent navrhuje hodnotit práci jako výbornou.
Autor odpovídá na otázky. Podle jeho stanoviska jsou některé
způsoby vidění problému více etické, některé pak méně etické. Staví
na analogii k interpretaci textu; když interpretujeme text, lze odlišit
intepretaci od desinterpretace. Tak je tomu i v případě etických
otázek. Autor se snaží odmítnout fundamentalistickou etiku, tudíž
určitou míru relativismu připouští. Cílem jeho etiky je kultivovat
naše způsoby vidění světa.
Komise klade otázku, zda autorova teze nabízí východisko z aporií
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různých etických dilemat, jakými jsou například interrupce. Podle
autora jeho teze nemá za cíl aporie rozhodovat, má ukázat na
závislost pohledů na kontextu a poukázat na přesvědčovací charakter
etiky.
Podle komise autor uspokojivě odpověděl na námitky. Obhajoba je
klasifikována známkou výborně.
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