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Průběh obhajoby: Uchazeč: Chtěl se zabývat výkladem fenomenologie těla u Henryho,

posléze seznal, že se musí zabývat metodologií a jejím pojetím fenoménu
zjevování. Bez toho nelze osvětlit Henryho pojetí vnitřního těla. Klasická
fenomenologie čisté zjevování vložila do světa. K tematizaci
subjektivního či vnitřního těla je třeba transformace tradičního
fenomenologického přístupu. Henry se za tímto účelem inspiruje
Descartovými analýzami vědomí, které tematizují pocity, počitky, jež se
odhalují bez intencionálního korelátu. Henry tím dospívá k fenomenologii
nezjevného: přechází ze světa do imanence. Na půdě imanence je jednota
mezi bytím a dáváním. Henry přitom užívá pojem afektivity, resp.
transcendentální afektivity. Výsledkem je jakási čistá, radikální
fenomenologie.
Vedoucí: Práce je velmi zdařilá, jedna z prvních ucelenějších presentací
Henryho v českém prostředí. Práce je napsaná velmi jasně. Základní
myšlenky jsou vyloženy korektně, z tohoto hlediska jí nelze nic vytknout.
Jistým nedostatkem je příliš schematické pojetí Husserla. Na některých
místech by si uměl představit vybočení z příliš imanentní interpretace,
větší kritický odstup a kontrastnější konfrontaci s Henryho pozicí. To
však nelze nezbytně požadovat od diplomové práce. Práci ve svém celku
považuje za vynikající studijní výkon a navrhuje hodnocení výborně.
Oponent: V druhé kapitole, kde se snaží vyložit, proč klasická
fenomenologie není schopna rozlišit mezi fyzickým a subjektivním tělem,
autor nezahrnul výtěžky Husserlova zkoumání těla zejména z Idejí II. Pak
by se mohlo ukázat, že Henryho pojetí je vlastně důsledným domyšlením
některých Husserlových analýz. Autor též nezohlednil, že podobným
směrem jako Henry se ve svých analýzách tělesnosti ubírá Patočka či
Merleau-Ponty. Práce by se též měla vyrovnat s námitkou Janicauda, že u
Henryho jde o thelogický obrat, který se rozchází s východisky
fenomenologie. Jinak práci vysoce hodnotí. Navrhuje hodnocení výborně.
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Uchazeč: Souhlasí, že konfrontace s Henryho předchůdci mohla být
důkladnější, chtěl však, aby druhá kapitola byla kompaktní. V případě
důkladnější konfrontace Henryho s Husserlem či Merlau-Pontym by
navíc patrně došel k podobným závěrům. Husserlovo "Leib" není přesné
analogon k Henryho subjektivnímu tělu ("chair"). Sám Henry se vůči
tomuto Husserlovu pojetí kriticky vymezuje: Také Husserlovo Leib je
součástí světa, je intencionální, svým způsobem konstituuje fenomény.
Analýza smyslových a motorických intencionalit u Merleau-Pontyho či
jeho pojetí tělesného schématu sice přesahuje pojetí fyzikálního těla, ale i
pro něj se celková zkušenost těla nakonec ukazuje ve světě a v kontaktu
se světem. 
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