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Humeovy teorie percepcí, a pojednává dva důležité body: 1) otázku
objektu (jakožto komplexu percepcí) a 2) pojetí identity (objektu-
tělesa). Vysvětlil strukturu práce (pojetí percepcí, vztahy, identita a
princip individuace, imprese, pojetí objektu) i volbu primární a
sekundární literatury. Práce v závěru nabízí hypotézu o individuaci
tzv. materiálních těles v prostoru.

Vedoucí práce, doc. Hill, vyzdvihl, že text je pečlivou a pozornou
interpretací Humeova přístupu k vnímání. Potíž práce spatřuje v tom,
že hlavní filosofický problém (odhlédnuto od konkrétní pozice
Humeovy) není jasně představen. Navrhuje předběžně hodnotit práci
jako velmi dobou.

Oponent, dr. Palkoska, ocenil především výbornou systematizaci
vyvozenou z obsahově náročných částí Humeových textů.
Nedostatky: kompoziční nejednotnost a problematická část
pojednávající o tématu individuace, identity a jednoty. Z formálního
hlediska práce trpí přílišným množstvím gramatických a stylistických
chyb. Práce je celkově zdařilá a oponent navrhuje předběžné
hodnocení velmi dobře.

Student se vyjádřil k námitkám vedoucího i oponenta. Uznává, že se
mohl pokusit práci zasadit do širšího kontextu novověkého tázání po
individuu a individualitě. S navrhovanou kompoziční změnou
souhlasí a vidí, v čem by výkladu tématu napomohla. Současná
struktura ovšem vyplynula z jeho osobní analýzy Humeova pojmu
objektu. K otázce kvalit dodal, že Hume se sám zmiňuje o tom, že
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(student parafrázoval) „tato kvalita, která je v základu vztahu, atd.“ Z
toho vyvozuje, že kvalita je již podmínkou vztahu, tedy podmínkou,
proč se určité percepce k sobě sdružují. Oponent reagoval tak, že
popis pojmu kvalita a vztah by se dal u Humea chápat jako popis
percepcí druhého řádu. Vedoucí práce žádal upřesnění ohledně
otázky, proč by neměla být nevědomá aktivita v souladu s
Humeovým empirismem. Student na závěr upřesnil svoji pozici
ohledně principu individuace, a jak ho odlišuje od principu identity, a
to za pomocí pojmu imaginace a zvyku.

Komise se shodla na tom, že student se na obhajobu důkladně
připravil, uspokojivě odpověděl na vznesené dotazy a rozhodla se
hodnotit práci známkou výborně.
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