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Předkládaná práce představuje širokou a podrobnou interpretaci Humova konstruktivistického 
přístupu k vnímání objektů v jeho Pojednání o lidské přirozenosti. Práce není pouze popisná a 
interpretující, autor také na více místech zastává kritické stanovisko a v závěru nabízí doplněk 
k Humově myšlení, který má umožnit odpovědět na problém individuace jednotlivých těles (str. 
54). 
 
Jedná se o důkladnou analýzu Humova myšlení se všímavým a často filosoficky přínosným 
komentářem. Zároveň musím pochválit pečlivost a důslednost odkazů k literatuře a 
bibliografických údajů.  
 
Autor je pozorný vůči textu a dokazuje například, jak Hume nikdy nepopírá abstrakci jako takovou, 
nýbrž pouze určité pojetí abstrakce, které připisuje obecnost či abstraktnost konkrétním 
idejím―obecnost a abstrakce podle něho totiž vznikají na úrovni pojmů, nikoliv na úrovni idejí (str. 
21-25). Autor se rovněž uspokojivě zabývá distinkcí rozumu a dokazuje roli asociace i ‚jistého 
druhu reflexe‘ při takovémto rozlišení (str. 24-5). Mimořádně přínosné jsou i analýza rozlišení mezi 
stálostí a koherencí (str. 40-42) a zkoumání různých druhů a poddruhů vztahů v třetí kapitole (str. 
26-33). 
 
Práce je na bakalářskou práci mimořádně dlouhá a čtenářsky náročná. Tato náročnost je částečně 
dána tím, že hlavní filosofický problém není zcela jasně představen. Čtenář hledá uspokojivý popis 
problému nezávisle na Humově filosofii, aby pak mohl vidět, v čem se Humův přístup odlišuje od 
jeho současníků či předchůdců a aby mohl posoudit, jaké jsou jeho výhody či nevýhody 
v konfrontaci s problematikou. Někdy se nám může zdát, že daný problém je spíš interní 
k Humově vlastnímu filosofickému systému, v němž je velice specifický vztah mezi smyslovým 
vnímáním, pamětí a obrazivostí a v němž všechny ideje jsou kopiemi předchozích atomisticky 
pojatých impresí.  
 
Celkově ale autor ukazuje dobrou znalost Humova Pojednání o lidské přirozenosti a je zde mnoho 
přínosných interpretací jednotlivých tezí v Humově systému. Poslední část práce navíc nabízí 
zajímavý návrh na doplnění Humovy filosofie vnímání, který autor by mohl dále vysvětlit při ústní 
obhajobě. 
 
Jednoznačně doporučují práci k obhajobě. Zhodnotil bych ji zatím jako velmi dobře. 
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