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Autor představil základní teze své bc práce "Realita jako já, věc a jejich
relace". Práce se snaží ukázat základní rozdíl v přístupu k distinkci já a
svět mezi novověkou filosofií na straně jedné a moderní,
post-hegelovskou filosofií na straně druhé (příkladem autorovi jsou
Kierkegaard a Merleau-Pontyho). Pro tematizaci tohoto vztahu si autor
vybral tři filosofy: Spinozu, Berkeleyho a Hegela, u kterého již lze
vysledovat důraz spíše na relace mezi subjektem a objektem spíše než na
jejich samostatné, substancizující vymezení.
Následně přednesl vedoucí, doc. Hill, svůj posudek a požádal o vyjasnění
užití pojmu transcendence u Hegela. Oponent, doc. Karásek, potvrdil
stanovisko vedoucího, že práce je dobře sepsaná, s jasnou a ambiciózní
tezí. Oponent zaměřil svoji kritiku na několik partikulárních bodů z
autorova výkladu.
Ve vlastní obhajobě autor uspokojivě zodpověděl všechny otázky a v
mnoha bodech dokázal přesvědčit komisi o správnosti své interpretace.
Diskuse se podrobně věnovala problematice pojetí "věci" ve Spinozově
filosofii (ve vztahu k pojmům substance, modus a atribut). Druhým
hlavním bodem diskuse byla epistemologická role transcendence.
Poslední část obhajoby se týkala vztahu činnosti a "volní" činnosti u
Berkeleyho.
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