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Hned na úvod posudku chci prohlásit, že bakalářská práce Vojtěcha Puldy  svou kvalitou 
vysoko překračuje standardy pro práce tohoto typu. Práce je solidně koncipovaná, dobře 
promyšlená, její zadání přesně vymezuje, co chce autor udělat a to také s jistou bravurou 
předvádí. Teoretická a praktická část jsou vyvážené, práce s textem na úrovni, literatura 
bohatá a z velké části cizojazyčná. Výzkumné otázky jsou řádně formulovány a zodpovězeny.  
Základná teoretický rámec tvoří klasická práce J. Huizingy, která je organicky doplněna 
soudobými poznatky především z oblasti teorie hry a humoru. Já jsem se touto problematikou 
zabýval blíže před několika desetiletími, takže některé Puldou citované novější poznatky byly 
pro mne objevné. 
Myšlení Zdeňka Neubauera znám dosti dobře a neshledal jsem v Puldově výkladu nic, co by 
mne popuzovalo. Úhrnem si myslím, že práce by zasloužila publikovat a neměla by být 
opomenuta při výběru studentských prací navržených na ocenění. 
Následující poznámky a výhrady jsou detailní a nepodstatné, pro eventuální publikaci by ale 
některé omyly měly být napraveny a zbytek je spíše k úvaze:  
Pulda anglické citáty v textu správně nepřekládá, pokud jde o česky nepublikované texty, 
doporučoval bych však v poznámkách tyto pasáže přeložit. Ne všichni čtenáři vládnou 
anglicky tak dobře jako autor. A některá citovaná místa jsou pro porozumění náročná. Já 
umím anglicky nevalně a tak jsem se při četbě trochu trápil. Mnozí naši studenti se myslí, že 
umí anglicky dobře, ale rád bych viděl, jak by si s překladem poradili. 
Na s. 10 Pulda skloňuje anglické jméno Prynne jako by to bylo přídavné jméno - Prynneho. 
To je poměrně častá a ošklivá chyba. Chápu, že chce čtenáři nezkomolit neznámé jméno a 
napsat Prynna, od časů Julese Vernea, tedy od toho času, kdy jsem jako kluk verneovky hltal, 
vím, že správně se má psát Prynnea. 
Na s. 19 autor píše: „společnost od dospělých uznává…“ Správně má asi být „u dospělých“. 
Na s, 23 je několik věcných chyb. Zdeněk Neubauer nikdy nepracoval v ČKD a už vůbec ne 
v podniku s názvem KDČ. Pokud to má Pulda z Komárkova nekrologu. Tak Komárek byl 
tehdy ve Vídni a má to z doslechu. Zdeněk Neubauer pracoval řadu let ve výrobním podniku 
Českého svazu invalidů META, provozovna 118 jako domácký pracovník – programátor. 
Navíc není tak docela pravda, že byl donucen přejít z Přírodovědecké fakulty UK do Mety. 
Pravdě blíže je skutečnost, že byl do Mety zachráněn. Na přírodovědě ho nemohli ze 
zdravotních důvodů vyhodit, byl totiž švagrem Václava Bendy, tak měl pouze zaražený 
akademický postup a nesměl ani učit ani bádat. Musel tam však chodit a to s léty začalo jeho 
kolegy štvát, chodil do práce a nepracoval, tak je napadlo, že by třeba mohl mýt zkumavky… 
Jeho přátele pak napadlo, že by se mohl schovat v Metě, kde oni už byli, i když do invalidity 
měli daleko. Nejdůležitější roli v té věci hrál zřejmě Ivan Havel. Já jsem v Metě byl také již 
od roku 1977, na umístěnku z pracáku po Chartě 77. 



Na téže straně níže se píše, že ZN založil katedru filosofie a dějin přírodních věd. Neubauer 
vždycky zdůrazňoval, že katedru nezaložil, ale obnovil předválečnou katedru Rádlovu. 
Na s. 24 jsou další chyby v reáliích. Kampademie se scházela v bytě Paloušových na Kampě a 
jejím scholarchou byl Radim Palouš, chybět nemohl ani jeho syn Martin. Kroupovu knihu 
jsem nečetl, ale nepřipouštím, že by v ní byla taková opomenutí. 
Níže na téže straně píše Pulda, že Neubauer je v české filosofické literatuře možná jediný, 
který vědomě pracuje s prvky nevážnosti. Tak to ani náhodou, co třeba na jiném místě 
zmiňovaný Ladislav Klíma nebo Zbyněk Fišer… 
Na s. 28 německý pojem grundriss je také důležitý pojem v myšlení Karla Marxe, vyskytuje 
se dokonce v názvu jednoho raného Marxova spisu. To Neubauer věděl, chodili jsme spolu na 
přednášky Jiřího Peška na FF. Dovedu si živě představit, že se Neubauer při doporučování 
tohoto titulu katolickému knězi dobře bavil. 
 
Nebývá obvyklé, že bakalářská práce přináší významnější nové podněty. Já dokonce 
pokládám za chybu, že se to od takové práce vůbec očekává. V Puldově případě však platí, že 
jde o cenný příspěvek k bádání o soudobé české filosofii. Po technické stránce je práce 
bezchybná a ukazuje, že autor má výborné předpoklady pro další teoretickou práci ve filosofii 
a humanitních vědách. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku „výborně“. 
 
 
V Přišimasech 3. 9. 2020                                                            doc. PhDr. Zdeněk Pinc 
 


