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Věnovala se jednotě času u Kanta a Bergsona. Zapracovala i kritiku
Bergsona na adresu Kanta. Primárně vycházela z Kritiky čistého
rozumu, Estetiky, a větší části transcendentální analytiky. Zaměřila
se na rozdíl mezi názorem, jako tím, co je nazíráno, a názorem, jako
tím, v čem je něco nazíráno. Zkoumá souvislost s problémem času:
Nazíraný čas je statickou představou nazíraného času. Věnuje se
vztahu čistého názoru a rozvažování. Zaměřuje se na výklad
figurativní syntézy. Ukazuje, že čas je chápán jako sukcesivní postup
apriorních částí.
Ačkoli je průběh času zasazen do prostoru, neznamená to, že by čas a
prostor nebyly nezávislé formy názorů. Věnovala se otázce jednoty
času. Zkoumá rozdíl mezi formou názoru a formálním názorem.
Předkládá dvě interpretace. Druhá interpretace: nepředmětná jednota,
která není redukovatelná na předmětnou jednotu rozvažování.
Bergson: výklad času je spojen s kritikou. Výklad se zakládá na
kritice určitého pojetí času, konkrétně Kantova. Bergson kritizuje
toto pojetí, protože čas je chápán jako formální struktura
homogenních částí, prostorových bodů. Kontinuální kvantum – pojetí
kontinuity spojeno s možností nekonečné dělitelnosti. Dynamická.
přímka, interval, je kontinuální, můžeme dělit. Předpokládá netrvající
body, resp. okamžiky. Podle Bergsona čas dělitelný není: pokud ho
dělíme, dělíme právě statickou představu času. Proběhlý čas je
prostorový, ale jako probíhající dělitelný není. Homogenní
prostorový názor: vnáší do čistého trvání homogenitu. Čisté trvání
má všechny opačné prvky než homogenní názor. 
Velká část výkladu věnována vztahu času a prostoru. Sledovala
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hlavně Čas a svobodu a Hmotu a paměť .   

Vedoucí:

Práce je velmi důkladná. Autorka Kanta dobře zná, problematiku
času přesně lokalizuje v Kantově celkovém rozvrhu zkušenosti.
Komparaci ztěžuje rozdílné východisko: u Kanta propojenost obou
forem názoru není na újmu rozvažování a kategorií. Nelze uvažovat
o jednom bez vztahu k druhému. Je obtížné, když se srovnává
Kantovo pojetí času s koncepcí Bergsonovou. Kdyby se abstrahoval
čas u Kanta jako u Bergsona, nebyla by to zkušenost, ale apercepce.
Práce si zaslouží hodnocení „výborně“.

Oponent:

U Kanta je velmi hezky ukázané, kde se bere jednota časového sledu.
Práce obsahuje řadu výstižných charakteristik Bergsonovy pozice,
např. poukázání na zdroj homogenity vkládané do představy času a
prostoru skrze praktické založení paměti. I při konfrontaci obou
pozic autorka hezky shrnuje pohled Bergsona na Kanta. Postrádal
zcelující reflexi. Navrhuje hodnotit jako „výbornou“
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