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Datum obhajoby : 08.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Uchazeč: Práce se zabývá nejenom Zenónovými paradoxy samými,

ale především tím, jak tyto paradoxy řeší Aristotelés na třech místech
své Fyziky. Ukazuje, že paradoxy pohybu jsou čtyři: dichotomie,
Achilles a želva, letící šíp a pohyblivé řady. Práce má historický i
systematický záměr: Navrhuje řešení na základě moderní matematiky
a fyziky. V metodické části vyjasňuje též základní pojmy, jako
pojem paradoxu a antinomie. Přitom se zabývá vztahem paradoxů a
antinomií plurality. Ukazuje, že závislost paradoxů na antinomii
plurality není nevyhnutelná. Na předvedení moderních diskusí se pak
snaží zřetelněji ukázat jádro problému. Ve srovnání s moderními
matematickými diskusemi vyzdvihuje svébytnost Aristotelova řešení.
Aristotelés především neřeší paradoxy jako matematické. Paradox
Achilla a želvy není řešitelný matematickým způsobem. Dále se
zabývá moderními fyzikálními řešeními. Fyzikální řešení právě
ukazují nedostatečnost matematického řešení: je třeba vzít vážně, že
jde o tělesa, která se pohybují. Rovněž podle Aristotela musí
přírodovědec vycházet z toho, že existuje pohyb. Popření pohybu
tedy znemožňuje přírodovědná zkoumání. Na druhé straně bere
Zenónovy paradoxy vážně a obšírně se s nimi vyrovnává. Aristotelés
vposled řeší paradox Achilla a želvy pomocí rozlišení na potenci a
akt. Práce ukazuje, že v paradoxu šípu jde o týž problém jako v
paradoxu nekonečných řad. Paradox letícího šípu implikuje problém
relativity pohybu.      
Vedoucí: Při rekonstrukci argumentů neshledává žádné nedostatky.
Správně rekonstruuje kontext. Klade důraz na problematiku relativity
pohybu. Zohledňuje však i problematiku času. Ukazuje správně, že
Aristotelés řeší paradoxy předpokladem spojitého pohybu, který
implikuje spojitý čas. Zohledňuje i Aristotelův pojem neomezena.
Řada formulací mohla být lépe propracována. Jádro problému je
nicméně vystiženo správně, autor se drží věci bez zbytečných
odboček. 
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Oponent: Hlavní předností práce je, že nezůstává pouze na
deskriptivní či historické rovině, nýbrž jedná se o samostatnou
filosofickou práci. Text obsahuje množství typografických chyb a
stylistických neobratností. Práce s odkazy není příliš kvalitní. Práce s
primárním textem je nestandardní: Obsahuje dlouhé výklady bez
jakýchkoli odkazů a citací primárních textů. Autor pracuje pouze s
českými překlady, aniž by přihlížel k originálním řeckým textům.
Problém relativity pohybu není uspokojivě vysvětlen.         
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