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Hlavní teze práce je, že přirozeným cílem je vyhýbat se strasti a
hledat slast. Vyvstávají otázky, proč lidé trpí a jak této strasti
zabránit. Základní odpověď práce nachází v tom, co lze nazvat
řádem: kulturní sedimenty, které člověku brání následovat
přirozenost. V institucích sice nejde pouze o vykonávání moci nad
druhými, ale hraje zde roli i bratrství. To nic nemění na tom, že
člověk si jimi sám pro sebe staví klec.
V první části práce jsou hledány kořeny humsnismu a hedonismu.
Druhá část práce se snaží rehabilitovat pojem hedonismu, který je
neoprávněně vnímán spíše negativně. Hledá trhliny v řádu jako je
hra, skepse či hybris. Práce není antikulturní. Nicméně boří
předsudky, které nás brzdí, abychom tak mohli důsledněji přitakat
slasti a dynamice života. 
Vedoucí práce: 
Text práce je nestandardní. Práce nedostojí všem svým ambicím.
Nicméně se podařilo představit koherentní úvahu, resp. myšlenkovou
pozici. Vybírá si poměrně vhodně autory a autority. Velmi podnětné
jsou argumetny proti kritikám heodnismu. Je však otázka, zde je
udržitelná široká a vágní definice slasti, jako toho, co přitakává
životu, a zároveň strasti jako toho, co odporuje životu. Zajímavý je
pokus ukázat, že hedonismus nemusí být nutně egoismem, ale je
slučitelný s altruismem. Práce neřeší otázku konfliktu hedonistických
hodnot, jako bohatství, krása, zdraví. Neohrožuje konflikt hodnot
koherenci hedonistické pozice? Uznává hedonistický altruista, že s
ohledem na druhého člověka je třeba omezit vlastní slast?
Oponent: 
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V práci jde o rehabilitaci antické "péče o sebe", která je alternativou
např. vůči morálkám povinnosti. Klíčová teze, že základní inklinace
přirozenosti spočívá v potřebě slasti, není dostatečně zdůvodněna. Je
otázka, zda k lidské přirozenosti nepatří i ochota za určitých
podmínek podstoupit utrpení. Je také otázka, zda v základu apologie
zábavy nestojí přitakání libidosní složce psychického života. Práce
obsahuje četné formální nedostatky ve formulacích, např. pojem
"trasncendentální" je užíván nesprávně. Jak autor vysvětluje, že i
správný řád je předmětem polemik? Domnívá se autor, že i jeho
vlastní stanovisko stojí mimo řád? Lze pochybovat o tom, zda volání
"já chci", se dá považovat za projev úsilí o emancipaci. Potřeby,
které se vyjadřují ve chtění, jsou často podmíněny řádem. Neovládá
nás řád tím dokonaleji, když nám sugeruje, že potřeby, které nám
podsouvá, jsou projevem naší emancipace? Jak by se vyrovnal s
námitkami Aristotela, který rozlišuje slast a blaženost a ukazuje, že
pouhým sledováním principu slasti nelze dospět k soběstačnosti a
dobrému životu? Slast nezná míru a nůže vést k područí.
Odpovědi uchazeče na námitky: 
Pokud jde o pojetí přirozenosti, zakládá se na poznatku, že všechny
cítící bytosti se snaží vyhnout utrpení. Pokud jde o otázku možného
konfliktu hodnot, práce zastává pozici, že svět není možné vyložit z
jednoho principu. Svár mezi hodnotsmi je řešen z pozice skepse a
zdrženlivosti. Pokud jde o omezení hedonistického altruismu
vzhledem k druhému člověku, hedonistický altruimus vychází ze
zásady: Nečiň druhému to, co tobě samému působí strast. Pokud jde
o problém indoktrinace: Řád slouží establishmentu v tom smyslu, že
establishment ovládá centra moci, ale sám si tím způsobuje strast.
Pokud jde o "já chci": obsah chtění je generován nevědomostí. Musí
být odstraněny kulturní sedimenty. Míra poznání toho, kdo jsem,
závisí na upřímnosti poznání mého chtění. Sám o sobě netvrdí, že je
mimo řád, ale že řád jako takový je iluzorní. Již ke komunikaci
potřebujeme kód, který je řádem, ale tento řád je provizorní a je třeba
ho odhodit. Pokud jde o Aristotelovu kritiku hedonismu: i blaženost
lze nakonec vyložit na základě principu slasti. Pokud člověk užívá
slast tak, že ho vede k závislosti, nejde o skutečnou slast, ale o strast. 
Kouba:
Práce obsahuje řadu rozporných tvrzení, které autor nereflektuje. Své
zdroje (např. Nietzscheho) pořádně nečte, ale vybírá si z nich, co se
mu hodí.                
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