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Jakub Zich si jako téma svojí bakalářské práce zvolil uvedení do kriticko-realistické filosofie 

vědy Roye Bhaskara, anglického filosofa s indickými kořeny, jehož díla nebyla dosud 

přeložena do českého jazyka a který je tudíž v českém kontextu v zásadě neznámý. Vzhledem 

k tomu, že se nejedná o nedůležitého autora, je možné již toto inovativní téma chápat jako 

pozitivum: práce není odsouzena stát se opakováním mnoha již existujících úvodů do 

problematiky, ale může se pro čtenáře stát podnětem pro seznámení s dosud neznámým 

autorem. 

Po formální stránce se jedná o práci poměrně zdařilou: úroveň vyjadřování a jazyka jsou 

vysoké, v práci nejsou překlepy a nepřesnosti. Celkový styl psaní je sporý, ale přesný a 

s typicky akademickým nádechem složitosti, přičemž autor prokázal schopnost porozumění i 

obtížným anglickým akademickým textům. Poněkud chudá je ovšem hustota citací a 

poznámek pod čarou, což práci celkově činí jakoby „plochou“ – při nedostatku přímých citací 

se s Bhaskarem setkáváme pouze „z druhé ruky“ a malý počet poznámek pod čarou, které by 

dále rozvedly/upřesnily některé myšlenky, je citelná zvláště v kontextu celkově úsporného 

stylu a absence komparativní perspektivy, která by „plochosti“ mohla dodat „prostorovost“.  

Obsahová stránka práce je v pořádku. Struktura textu je logická a čtenář je v ní postupně 

seznamován nejprve s Bhaskarovou filosofií přírodních a poté i sociálních věd. Cíl práce – 

seznámit čtenáře s tématem, je tak bezesporu naplněn, navzdory výše zmíněné „plochosti“.  

Celkově se jedná o poměrně vydařenou a tematicky inovativní práci, kterou limitují pouze 

výše popsané faktory vedoucí k přílišné strohosti textu a souvisejícímu pocitu nedostatku 

informací. Tento nedostatek je ale na úrovni bakalářské práce zřejmě ospravedlnitelný. 


