
Školitelský posudek na bakalářskou práci Viléma Uhlíře (FHS UK) 

Role jednotlivce v přenosu kulturních prvků: 

Urban legends jako polemika s memetickou teorií 
Vypracoval Marco Stella 

 Předložená bakalářská práce o rozsahu 78 stran (řádkování 1) včetně nebývale rozsáhlého seznamu 
literatury (kolem dvou set titulů) se mi coby školiteli dostala do rukou vlastně až ve své finální fázi 
zpracování a do samotného tématu jsem v zásadě již nikterak nezasahoval. Přiznám se, že když se mi 
pan Uhlíř někdy o prázdninách v těžké situaci nabídl, zda mu práci nechci vést, přistupoval jsem 
k jeho volbě tématu a vlastně i ke zpracování poněkud zdrženlivě. Autor, jak snad mohu předem 
předeslat, však podle mého stvořil něco, co zdaleka přesahuje požadavky bakalářské práce – možná 
až ke škodě jeho samotného. Ve velmi krátkém čase dokázal z původního nesourodého a 
útržkovitého textu vykřesat nějakou hlavní výkladovou linii, jasně si stanovit cíle a pevně a 
konsekventně kráčet za jejich dosažením. Tím má být polemika či vyvrácení memetiky, nauky o 
hypotetických jednotkách kulturního přenosu zvaných memy (jsou jakousi analogií dawkinsovských 
genů). 

Práce se skládá v zásadě ze dvou hlavních celků, kdy v prvním se autor věnuje až na některé drobné 
nedostatky a věcné chyby týkající se evoluční biologie přesvědčivě původu, postavení a možným 
výkladům memetické teorie se speciálním ohledem právě na princip kulturního přenosu, v druhé 
formou výzkumu šíření Urban Legends dokazuje, že ani v tomto případě (který často sama memetika 
udává jako exemplární příklad toho kde její teorie „sedí“) memetický výkladový rámec nefunguje.  

Práce doslova hýří nápady a občas snad až příliš odvážnými povšechnými hodnoceními celých 
vědeckých disciplín (se kterými bych osobně snad i souhlasil, jen bych si je netroufl napsat) a snad i 
tato přílišná ambicióznost, která jednak vyplývá z volby komplikovaného tématu, občas snad až příliš 
paušálních vyjádření a konečně z jisté neukotvenosti práce (je snad až příliš multidisciplinární) jí 
poněkud ubírá na hodnotě. To však neznamená, že by po formální stránce nebyla provedená precizně 
a pečlivě a znova bych zde rád připomněl, že i svým rozsahem a hlavně množstvím sestudované 
literatury dalece překračuje požadavky na kvalitní bakalářskou práci. Vytknul bych snad čistě 
praktickou věc – řádkování 1 se velmi špatně čte a seznam literatury se velmi špatně používá, když 
jednotlivé bibliografické záznamy nejsou odděleny řádkou či mezerou mezi odstavci ani nějak graficky 
odlišeny. 

Konečně si neodpustím komentář k volbě tématu – při autorově talentu, vyjadřovacích schopnostech 
a přehledu mi vlastně přišlo poněkud zbytečné snažit se vyvracet teorii, na kterou už dlouhá léta 
v zásadě nikdo nevěří, zvláště tak komplikovaným způsobem, který si zvolil. Obdobná snaha 
zaměřená jiným, snad trochu standardnějším směrem by jistě vedla k vynikajícím výsledkům. 

 Přesto – pokud dám dohromady autorovu samostatnost, značný přehled v celé škále vědních oborů, 
náročnost provedeného výzkumu a v neposlední řadě i formální stránku práce, navrhuji práci 
hodnotit jako výbornou až velmi dobrou, přičemž pouze místy patrná roztříštěnost textu vyplývající 
z toho, že předložená práce je jen fragmentem původně předloženého rozsáhlého textu, by toto 
hodnocení mohla v mých očích toto hodnocení nějak snižovat. 
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	Role jednotlivce v přenosu kulturních prvků:
	Urban legends jako polemika s memetickou teorií

