
Oponentský posudek disertační práce 

 

Autor: Mgr. Luděk Brouček 

Název: The Paratactic Aggregate – Feyerabendʼ s Pluralistic Philosophy 

 

 
Autor předložené disertační práce zvolil zcela jistě aktuální téma, o čemž mimo jiné svědčí i 

dvě mezinárodní konference konané v roce 2012, které byly věnovány problematice 

pojednáváné v díle P. K. Feyerabenda. Reflexe východisek, principů, metod vědeckého 

poznání a konsekvencí jejich aplikací je podstatná pro celoživotní dílo tohoto filosofa 

rakouského původu. 

Luděk Brouček se v návaznosti na bohatou relevantní primární i sekundární literaturu zaměřil 

nejprve na přehled Feyerabendových názorových pozic a na přehled možných interpretací 

jeho díla od explicitně souznějících až k zásadně odmítavým. Doktorand vystihl 

nejednoznačnost vyznění těchto interpretací, nezalekl se jich a erudovaně přistoupil k řešení 

úkolů, které si stanovil: 

-„provést analýzu Feyerabendovy pozdní pluralistické filosofie a jeho pohledu na historicitu 

vědění 

-demonstrovat vliv a vývoj Snellovy a Feyerabendovy interpretace řeckého archaického světa 

uvnitř Feyerabendovy filosofie 

-objevovat nápadné paralely v Nishidově a Feyerabendově myšlení v oblastech ontologie, 

epistemologie a filosofie vědy“. 

Lze konstatovat, že se autorovi podařilo prezentovat, jak velký význam přikládá Feyerabend 

archaickému myšlení a zejména parataxi. (Feyerabend absorbuje i výsledky lingvistických 

výzkumů.) Uplatnění parataxe v postmoderně je rovněž adekvátně doloženo. 

Luděk Brouček předmětné problematice dobře rozumí a porozumění prokazuje i v poslední 

části disertace, kde shledává nejen názorové souvislosti v dílech Feyerabenda a Nishidy, ale 

také analogicky rozporné hodnocení a ambivalentní přijímání názorů těchto filosofů. 

Doktorand poté dospívá k závěru, že Feyerabendova filosofie není sjednocujícím, 

dogmatickým výkladem, v němž by zásadní roli hrály nedotknutelné univerzálie. 

Disertační práce je napsána velmi úsporným, věcným, kultivovaným jazykem, potřebné 

komparace podává srozumitelně. Ve prospěch svých závěrů argumentuje autor zcela 

adekvátně. Podle mého soudu byly cíle disertace splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

Do rozpravy navrhuji tyto náměty:  

 

1. V jakém kontextu se setkáme s pojmem inkomensurabilita u Rortyho a Lyotarda? 

2. S kterými názory pozdní filosofie P. Feyerabenda se doktorand jednoznačně ztotožňuje a 

proč? 

3. Mohl by autor rozvinout a komentovat stručné až tezovité vyjádření ze strany 90 disertace? 

„Podle Feyerabenda je v naší současné situaci mnohem důležitější přemýšlet nad tím, jak byl 

náš svět materiálním, duchovním a intelektuálním vlivem vědy a na vědě založenými 

technologiemi přeměněn.“ 
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