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Jazyk práce: čeština
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Datum obhajoby: 15.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Po přivítání kandidáta a představení komise kandidát obeznámil
komisi s východisky, záměrem a postupem své práce. Při představení
práce se podrobněji věnoval stěžejním pasážím, především povaze
Leibnizovy a Berkeleyho pozice v otázce materialismu a kritickým
srovnáním těchto dvou přístupů. Doc. Palkoska jako vedoucí práce
následně zhodnotil kandidátovu práci a zdůraznil jeho kritické
schopnosti a systematické pojetí problematiky. Navrhl hodnotit práci
nejvyšší známkou. Doc. Hill jako oponent ocenil způsob vymezení
problematiky, který si kandidát zvolil, znalost problematiky jako
celku a přehled a využití sekundární literatury. Za jeden z největších
přínosů práce označil jednoznačnost stanoviska, které autor zaujal při
porovnaní Leibnizova a Berkekeyho idealismu. Námitkou, kterou
doc. Hill předestřel, bylo částečné nedocenění některých význačných
momentů v Berkeleyho filozofickém systému. Oponent také v závěru
svého vstupu navrhl hodnotit práci nejvyšší známkou. Kandidát
následně reagoval na posudek vedoucího práce a vyjádřil se k
otázkám, které byly předestřeny. V reakci na posudek oponenta
kandidát přiznává možnost nedostatečného zdůraznění oponentem
vytknutých momentů, obhajuje a argumentačně dokládá své
stanovisko. Komise se po krátké poradě shodla na tom, že jak
kandidátova práce, tak schopnost zodpovídat dotazy a rozvíjet další
myšlenky v diskusi zasluhuje nejvyšší známku – výborný.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. ............................

 Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. ............................
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