
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 343400/..... NMgr

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Martin Rabas
Datum narození: 12.01.1986
Identifikační číslo studenta: 87333358

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Filozofie
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Filozofie
Identifikační číslo studia: 343400
Datum zápisu do studia: 23.09.2011

Název práce: Možnost a skutečnost jsoucna: příspěvek k interpretaci Aristotelovy
Metafyziky

Jazyk práce: čeština
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Datum obhajoby : 27.01.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: 1. opravný termín
Průběh obhajoby: 1. Adept představil hlavní myšlenky své práce.

2. Vedoucí práce představil svůj posudek. Zdůraznil přednosti práce:
zpracování velmi obtížného textu, práce obsahuje zdařilé pasáže,
které jsou přínosem k aristotelskému bádání, dobrá práce se
sekundární literaturou; nedostatky práce: výklad teorie významu je
zatížen nedorozuměním a nekonzistencí, problémy v nevyjasněnosti
pojmu homonymie a metafory, problém s pojmem vědoucího vědění,
některé pasáže nejsou dostatečně vyjasněné.
3. Oponent se ve svém posudku v zásadě shodl s vedoucím, jak
pokud jde o přednosti, tak pokud jde o nedostatky. Připojil problém
absence výkladu 8. kapitoly, jež je obvykle považována za stěžejní z
hlediska probíraného tématu.
4. Adeptova odpověď: poukazem k textu lze ukázat, že námitka z
nejednoznačnosti v pojmu homonymie není oprávněná, autor totiž
rozlišuje dvě použití tohoto pojmu. Autor se v diskusi částečně shodl
s oponentem, pokud jde o problém sebereflexivity vědoucího vědění.
Pokud jde o význam 8, kapitoly, zdálo se, že autor chce trvat na tom,
že z hlediska jeho interpretace se lze omezit na sekvenci kapitol 1-6.

Klasifikace obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (přítomen) ............................

Členové komise: prof. PhDr. Pavel Kouba (přítomen) ............................

87333358 - 343400 - Bc. Martin Rabas



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 343400/..... NMgr

 Mgr. Václav Němec, Ph.D. (přítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

87333358 - 343400 - Bc. Martin Rabas

http://www.tcpdf.org

