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Bakalářská práce Lucie Müllerové má celkem 74 stran. Tato práce se obsahem, a zejména
svým zaměřením, zcela vymyká běžným bakalářským, ale i diplomovým pracím. Na rozdíl od
adeptky si rozhodně nemyslím, že by se jednalo o práci rešeržní, upřímně řečeno, pak bych ji asi
nemohl hodnotit zcela pozitivně, ale jedná se o práci teoretickou. Autorka samozřejmě využívá
příslušné zdrojové monografie, které zjevně velmi dobře prostudovala, ale ve své podstatě jde
mnohem dál.

Je samozřejmě otázkou nakolik si neuřízla příliš tlustý krajíc, a zda si ho dobře namazala
máslem, jinými slovy, zda si nedala příliš obsáhlý a rozsáhlý úkol a zda se jí podaří ho v plnémrozsahu také vyřešit. Práce se po zdařilém úvodu zabývá postupně jednotlivými díly Charlese
Darwina, která analyzuje a hodnotí jejich přínos historický i současný. Autorka se nebojí analyzovat
často i obtížná a nebo i nepopulámí témata, a to nej en V dílech Darwinových, ale i u současných
teoretiků evoluce.

Bohužel v závěru jakoby Lucie Müllerové jakoby místy dochází dech, a na některých
místech jsou zkratkovité, podle mého názoru i zbytečné, kapitolky, které nejenže rozmělňují text,
ale jsou i poněkud povrchní. Toto tvrdé hodnocení si mohu dovolit vzhledem k výjimečné kvalitě
práce, u běžné práce bakalářské bych je s klidem přešel.

Struktura práce je přehledná, text je velmi expresivní, někdy až na můj vkus až moc.
Použitá literaura je rozsáhlá, osobně bych ale přivítal více cizojazyčných současných publikací
z oblasti teoretické a evoluční biologie ~ opět ale jde o náročné hodnocení.

Připomínky :

l. Na některých místech sklouzává adeptka k příliš jednoznačným, nebo i jednostranným
hodnocením. Typický příklad je přírodní a přirozený výběr. Tady by měla být nabízena
alternativní, nikoliv jednostranná interpretace. Já osobně jednoznačně upřednostňuji přírodní
před přirozeným výběrem, z teoretických i praktických důvodů.

2. Nej sem si úplně jistý hodnocením pohlavního výběru jako fenoménu, I když je jasné, že ve
vlastním Darwinově díle se jedná o skicu, zejména ve srovnání s koncepcí přírodního
výběru. Nemyslím si, že sexuální výběr je alternativou k přírodnímu výběru, ale jeho
specifickou součástí.

3. Kapitola o emocích je na můj vkus příliš zamotaná a obsahuje celou řadu prvků, které jsou
poněkud nehomogenní. Ostatně ale soudím, že se jedná o problematiku okrajovou z hlediska
díla Darwinova, a je otázkou, zda bylo vhodné tomuto složitému a někdy až zapeklitému
tématu věnovat tolik pozornosti.

4. Jazyk práce místy přechází k familiérnostem až nepříliš vhodným formulacím. Chápu
nezměmý entuziasmus Lucie Müllerové, ale na některých místech je mírně překročena
únosná míra, což je škoda.

5. Některé ze zdrojů jsou tzv. z druhé nebo i z „třetí“ ruky, to se týká i mé internetové
učebnice, a bylo by mnohem vhodnější vyjít zprimárního pramenu.



6. Hodnocení kreacionismu mohlo být mnohem důkladnější, když už se Lucie Müllerové
domnívala, že tam má své místo. Místy je toto hodnocení příliš povrchní. Ale já bych to tam
nedával, kreacionisté jsou proti evoluci an block, nikoliv jen proti Darwinovi.

Pozitiva práce:
1. Práce si udržela odbornou teoretickou úroveň a na žádném z míst nesklouzla k pusté

kompilaci.
2. Autorka jednoznačně a s přehledem, někdy až jízlivě, analyzuje současné evoluční autory a

její glosy k pracím Dawkinsovým, Flégrovým, atd. Považuji za přiměřené a vystihující

hlavní pasti, do kterých se autoři při hodnocení Darwina I problematiky přírodního výběru
dostávají.

3. Hodnocení pozice neodarwinismu a jeho významu z hlediska interpretace považuji za velmi

dobré a výstižné.
4. Totéž s jistými omezeními mohu říci i o „postneodarwinismu“,

i když se mi tento tennín
hrubě nelíbí. Zahrnuje totiž, na rozdíl od neodarwinismu, některé poněkud nesourodé
evoluční koncepce.

Závěr:

Práce je po formální i odborné stránce velmi zdařilá, drobnější chyby nepovažuji za
podstatné, a nijak zásadně neovlivňují kvalitu předložené bakalářské práce. Je vidět, že práci bylo

věnováno skutečně mnoho času a velké úsilí. Práce se vymyká běžnému měřítku a rozsahem
i

obsahem je unikátní, a proto se mohu povznést nad mušky, kterými se práce na některých místech
hemží. Upřímně řečeno, zhostit se takového úkolu by nebylo jednoduché ani pro doktoradna.

Tedy v odpovědi na počáteční parafrázi, krajíc je tlustý, ale ukousla ho, máslem namazala,
ale někde trochu tence, ale najedla se dobře.

Bakalářská práce Lucie Müllerové je podle mého názoru výborná a rozhodně splňuje

a vlastně překračuje požadavky kladené na bakalářskou práce, doporučuji její k přijetí
k obhajobě, a navrhují známku výborně.
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