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Průběh obhajoby: Kolega nejprve představil cíle, strukturu a metodický rámec své
práce. Ve své práci představil nový pohled na filozofii na Pražské
univerzitě na počátku patnáctého století, a to především v kontextu
diskuse o univerzáliích.
Vedoucí práce ocenila kvalitní vhled, který vedl autora práce a
upozornila na aktuálnost jejího tématu, neboť nominalismus a
realismus v jisté aproximaci je přítomen i v problematice ontologie a
gnozeologie obecně, především dnes.
Oponent práce ocenil cílené studium ontologických a logických,
logických a metafyzických jeho aspektů provedené v práci. Chybělo
mu jasněji provedené využití metodického přístupu triangulace, o
kterém je řeč v metodické části práce.
Druhý oponent práce ocenil soustavné prozkoumání tématu, které je
přínosem pro porozumění problematice univerzálií, ale stejně tak pro
porozumění problematice tradice českého univerzitního myšlení.
Položil následující otázky: Jak se proměnila metafyzika a její pojetí
světa po Aristotelovi s ohledem na problém univerzálií? A jakou roli
v této proměně hrál metafyzický koncept skutečnosti?
Diskuse byla vedena především o problematice proměny metafyziky
od Aristotela.
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