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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: 
 Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.  

 školitelský posudek 
X  oponentský posudek 

Datum: 
3. 6. 2010  

Autor:  Ondřej Bradáč 
 
Název práce: 
Přínos Oskara Heinrotha ke vzniku novodobé německé etologie  
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Popsat přínosy a význam Oskara Heinrotha pro zformování nové vědní disciplíny - 
etologie. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Výzkum chování zvířat v Evropě a USA na přelomu 19. a 20. století – Život, dílo a 
přínos O. Heinrotha (životopis; názory na poměr vrozeného a získaného chování, 
Heinrothovy metody a jím zavedené pomůcky, hlavní dílo, chovatelské počiny, 
popularizace) – Heinrothovi následovníci.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje nejsou dostatečné: práce postrádá relevantní sekundární 
literaturu k tématu práce (tj. k dějinám etologie a dalších behaviorálních disciplín). 
Použité literární zdroje nadto nejsou správně citovány: autor cituje bez udání 
stránek, což není možné (velmi to ztěžuje celkové hodnocení, neboť ve výsledku je 
to téměř jako by necitoval vůbec a oponent většinou ztrácí možnost kontroly práce 
s prameny) 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce nejmenuje žádné nadstandardní vlastní výsledky.  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je na velice dobré jazykové úrovni – autor má kultivovaný odborný jazyk i jistý 
literární talent (jejž nijak neexponuje). Rozsahem práce přesahuje nároky bakalářské 
práce - ovšem za cenu častého opakování. Struktura práce a logické řazení textu 
nejsou vždy zcela srozumitelné (např. podkapitola 4.1.; která nadto opakuje, co již 
bylo řečeno).  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor se podrobněji obeznámil s Heinrothovým dílem a s některými kapitolami z 
dějin etologie – v tomto smyslu formálně splnil cíl práce. Obsahově se vyznačuje 
velkým množstvím věcných chyb, příčinou je nedostatečně zvolená sekundární 
literatura. Problémem je již zvolený cíl práce - je v úvodu formulován jen v jedné 
poslední větě, bez rozvedení struktury, objasnění vlastního postupu, výběru použité 
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literatury atd. Sám autor opakovaně uvádí (dokonce již v abstraktu), že význam O. 
Heinrotha pro vznik etologie je obecně známou skutečností, Heinrothův přínos (= cíl 
práce) shrnuje již v úvodu – nevyzdvihl, v čem by měl spočívat přínos jeho práce. 
Fakticky tedy vlastně práce postrádá cíle i závěry. Aby se více přiblížil požadavkům 
na bakalářskou práci, mohl např. zvolit užší téma z Heinrothova díla a podložit ho 
literární rešerší, nebo se pokusit o výběrovou (a třeba komentovanou) Heinrothovu 
bibliografii.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Nelze popřít, že autor vynaložil poctivé osobní úsilí na komplexní přiblížení a 
zhodnocení díla O. Heinrotha, nadto – jak již uvedeno – nepostrádá literární talent; 
lze předpokládat (a je to zároveň otázka k obhajobě), že v podobné problematice 
bude chtít pokračovat – i proto volím přísnější hodnocení, způsob citování je 
neodpustitelný a za kultivovanou vnější formou se skrývají nedostatky, kterých si 
musí být autor vědom od základu. Uvedu namátkově několik bodů formálních i 
obsahových, k nimž se zároveň může vyjádřit při obhajobě.  
1. Nelze psát něco tematicky k dějinám nějaké disciplíny a neuvést ani jedno (!) 
odborné zpracování, zvláště když v tomto případě existují desítky knih a stovky 
článků; kapitola z Jahnové je zde jen východiskem, které je nutno podložit něčím 
dalším. Doslovy a předmluvy z knih od osobně či odborně spjatých osob lze mít 
pouze za doplňující literaturu (nebo z ní lze naopak učinit vlastní téma: Heinrothův 
odkaz v očích jeho odborných následovníků… apod.)  
2. Tendenční a zavádějící charakteristika vitalismu na s. 8, související tamt. 
s chaotickým vymezením střetů jednotlivých škol ve vztahu k instinktu  
3. Pasáže o německé biologii jsou z velké části nesprávné v tezích o „duši národa“ 
až naivní; vychází zřejmě ze špatně pochopeného Komárkova vymezení národních 
škol v biologii. Kriticky chybné pak např. tvrzení na s. 12, že mechanistické 
uvažování nemělo v něm. filosofii a biologii až do konce druhé světové války místo – 
čím by toto mohl autor doložit? Pravdou je pravý opak – právě ve fyziologii (ovšem i 
ve filosofii) dosáhl mechanicismus zcela nejextrémnější podoby právě v Německu… 
Obdobných nepřesností jsou v práci celá klubka (dodávám že občas míšeny 
s postřehy pěknými a výstižnými – autor mezi nimi ale nerozlišuje).  
4. Autor nezmiňuje to, za co byl Heinroth obvykle ceněn – jeho odpor k pojmu 
instinkt. Také lze pochybovat, že by Heinroth byl darwinistou či evolučně 
smýšlejícím člověkem (pokud ano, ať to autor doloží), nevyplývá to z toho, co se 
v práci uvádí (taxonomie byla i před Darwinem; Heinroth etologii označil za 
„morfologii chování“, což lze chápat neevolučně). Teze o darwinizaci psychologie 
apod. pocházejí nejspíš od Lorenze (?).  
5. Co autor skutečně četl od Heinrotha?  
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře   X  dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
Tomáš Hermann v.r.  
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu filosof@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na sekretariát Katedry filosofie a dějin přírodních věd. 

http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc

