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Průběh obhajoby: V úvodu autor představil základní teze své bakalářské práce "Sen a

existence", jejíž cílem je uchopení fenoménu snu na základě
Heideggerovy filosofie bytí. Autor vychází jak z knihy Sein und Zeit, tak
z Heideggerových pozdějších spisů. Práce se zaměřuje i na meze
Heideggerova přístupu a poskytuje tak důslednou a textově dobře
podloženou kritiku Heideggerova přístupu. Autor zároveň hledá
alternativní postup pro výklad snu v rámci Dasein analýzy.
Vedoucí práce, dr. Petr Kouba, shrnul klady práce v kontextu současného
bádání a zdůraznil její metodologické výhody. Vyzdvihl vlastní přínos
celé práce a její inovativní teze (sen jako cosi, čeho jsme adresátem v
rámci Heideggerovi analýzy lidské existence).
Oponent, dr. Martin Ritter, začal shrnutím kladů práce (velmi dobrá
znalost Heideggera a jasná teze celé práce). Zároveň ale připomenul dva
obecné problémy: interpretační problém včlenění snu do Heideggerova
výkladu lidské existence a pak také roli snícího jedince, je-li pouhým
adresátem snu. Následně se oponent věnoval několika partikulárním,
interpretačním otázkám o interpretaci Heideggerovy filosofie (viz
podrobně v posudku oponenta).
Autor následně postupně procházel jednotlivé námitky oponenta. Prvním
tématem byla povaha snu a "bytí ve světě"; autor se snažil ukázat
podstatnou roli probuzení, což však podle oponenta není ontologicky
relevantní aspekt v rámci Heideggerova konceptu In-der-Welt-sein.
Druhým obecným tématem je vztah snícího a komplexní povahy setkání
se jsoucím (opět na pozadí otázky, zda lze zkušenost snu nějak odlišit od
povahy In-der-Welt-sein). Posledním tématem byl problém jednoty, resp.
celosti subjektu v Heideggerově analýze.
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Dr. Jinek se ještě zeptal na možné inspirace při interpretaci probouzení,
které by se zakládaly na Proustově díle Hledání ztraceného času. Doc.
Hill se zeptal na pozici práce v kontextu současného bádání o snu na
pomezí psychologie a filosofie.
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