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Průběh obhajoby: Student představil hlavní body své bakalářské práce, kterými je

zkoumání pojmu chápavosti, a dalších pojmů, které jsou pro jeho
vysvětlení podstatné (např. mysl, rozum, duch). Postupně se mu
objevily paralely s Kantem. Objasnil také strukturu práce a použité
termíny disputace, meditace, analýza a syntéza.

Vedoucí práce, doc. Hill, považuje za pozitivní rysy práce jednak
komplexní přístup k primárním textům a jednak dobrou práci se
sekundární literaturou. Jeho hlavní námitky jsou čtyři: 1) Je
problematické říci, jak autor činí, že myšlení je „modus“ substance.
V jakém smyslu? 2) Existuje rozlišení mezi poznáním a věděním na
základě Descartova textu samotného? 3) Mají zvířata mysl podle
Descarta? 4) Jaká je vrozená idea rozlehlé věci? Vedoucí práci
doporučuje k obhajobě a předběžně navrhuje hodnocení dobře až
velmi dobře.

Oponent, dr. Palkoska, vyslovil tři zásadní nedostatky. 1)
Dezinterpretace primárních textů. Jako příklad uvádí problém, jak lze
vyložit „přechod k chápavosti“? Dále, jak lze poznat, „jak věci
skutečně existují“? 2) Konfúze. Konkrétně, směšování poznatků o
existenci a o esenci a směšování poznávacích schopností jakožto
nutné podmínky poznání a specifického charakteru těchto schopností
jako podmínky možnosti určitého typu poznání. 3) Chybný výklad
Descartových teorií. Klade se otázka, jaký je rozdíl mezi poznáním a
věděním (jedná se o scientia a cognition)? Jaká je role vůle? Oponent
navrhuje hodnocení stupněm neprospěl.

Student se vyjádřil k námitkám oponenta. Zdůraznil, že se snažil v
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rozsahu bakalářské práce pouze naznačit možná řešení, nebylo jeho
cílem podat detailní rozbor, ale spíše poukázat na „směřování“
pojmů. V diskusi se následně vrátil k citování několika paragrafům
bakalářské práce, aby na primárním textu ukázal, že volil vhodné
citace i přiměřený výklad. Vyjádřil se ještě k rozdílu mezi esencí a
existencí tak, že pro Descarta spadají v jedno. Oponent vysvětlil, v
čem je tento závěr problematický.

Komise se po dlouhé a emotivní diskusi rozhodla hodnotit práci
známkou dobře.
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