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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: 
Stanislav Komárek 

 školitelský posudek 
 

Datum: 
13.5.2010 

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

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Objasnit úlohu  Oskara Heinrotha, mentora a otcovského přítele Konrada Lorenze, 
při vzniku klasické německé etologie                                                              
 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
1  Úvod: Proč právě Oskar Heinroth? ...........................................Chyba! Záložka není definována.
2  Výzkum chování zvířat v Evropě a Severní Americe 19. a počátku 20. stoletíChyba! Záložka nen

2.1  Názorový střet mezi školou účelové psychologie a behavioristickou školouChyba! Záložka n
2.2  Charles Otis Whitman a Wallace Craig.............................Chyba! Záložka není definována.
2.3  Vývoj etologie na německé půdě ......................................Chyba! Záložka není definována.

2.3.1  Současníci Oskara Heinrotha a jejich přínos k ustavení moderní německé etologieChyba
2.4  Souhrn kořenů etologie .....................................................Chyba! Záložka není definována.
2.5  Vznik termínu „etologie“ ..................................................Chyba! Záložka není definována.

3  Oskar Heinroth ..........................................................................Chyba! Záložka není definována.
3.1  Stručný životopis Oskara Heinrotha a drobnější publikaceChyba! Záložka není definována.
3.2  Názor Oskara Heinrotha na poměr mezi vrozeným a získaným chovánímChyba! Záložka nen

3.2.1  Důsledky Heinrothových názorů o úloze vrozeného chování pro lidskou etiku, 
rozvedené Konradem Lorenzem................................................Chyba! Záložka není definována.

3.3  Heinrothovy pracovní metody a jím zavedené pomůcky ..Chyba! Záložka není definována.
3.4  „Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Anatiden“ coby 
nejpodstatnější vyjádření Heinrothova příspěvku k etologii .........Chyba! Záložka není definována.

3.4.1  Možnosti a omezení prostředí, v němž Heinroth pracoval, a zvířata, na kterých konal 
svá pozorování...........................................................................Chyba! Záložka není definována.
3.4.2  Pozorované charakteristiky a projevy chování u jednotlivých druhů kachnovitýchChyba
3.4.3  Heinrothův test vlivu morfologických změn v důsledku domestikace na psychické 
schopnosti..................................................................................Chyba! Záložka není definována.
3.4.4  Další Heinrothem popsané jevy chování kachnovitýchChyba! Záložka není definována
3.4.5  Vztah anatomických struktur a projevovaného chováníChyba! Záložka není definován

3.5  Chovatelské počiny Oskara Heinrotha a jeho první ženy Magdaleny a publikace „Die Vögel 
Mitteleuropas“ ...............................................................................Chyba! Záložka není definována.

3.5.1  Die Vögel Mitteleuropas ...........................................Chyba! Záložka není definována.
3.6  Oskar Heinroth coby popularizátor ...................................Chyba! Záložka není definována.

4  Heinrothovi myšlenkoví dědicové.............................................Chyba! Záložka není definována.
4.1  Institucionalizace etologie a zařazení nových myšlenkových vlivů v druhé polovině 20. 
století Chyba! Záložka není definována. 

5  Závěr: Souhrn přínosů Oskara Heinrotha pro vznik novodobé německé etologieChyba! Záložka n
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Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou pro daný účel dostatečné, správně citované a užité relevantním 
způsobem 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vzhledem k tomu, že se jedná o práci z historie vědy, není účelné zde lišit práci 
s prameny a vlastní výsledky, práce je v rámci žánru velmi nadprůměrná a 
představuje  nový a velmi podrobný pohled na dnes pozapomenutou kapitolu dějin 
etologie 
 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Velmi dobrá 
 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce by mohla být bez obzvláštních komplikací obhájena i jako diplomová a v rámci 
prací bakalářských vyčnívá obsahem i rozsahem vysoko nad průměr, své cíle splnila 
a hodnotím ji jako velmi zdařilou. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně   
Podpis školitele/oponenta: 
Prof.RNDr.Stanislav Komárek, Dr. 
 
 
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

