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Bakalářská práce Viléma Uhlíře se liší od běžné bakalářské práce ve více ohledech. Jde o 
práci více než dvojnásobně obsáhlou oproti práci normální,  odhadem má v normo stranách 
cca 150 stránek,  také více než 500 odkazů  či seznam cca 150, z valné části cizojazyčných 
položek v seznamu literatury se hned tak nevyskytne ani v kvalifikačních pracích o jeden či 
dva stupně vyšších, ale především: obsah práce přesně odpovídá názvu, práce má jasně 
formulovanou hypotézu a napíši-li, že je rozdělena na teoretickou a praktickou část, pak to 
skutečně znamená, že autor obsáhle vyloží koncept, s kterým chce polemizovat, objasní 
důvod svých pochybností o jeho platnosti, zformuluje vlastní hypotézu, navrhne 
experimentální ověření, připraví, provede a vyhodnotí vlastní výzkum a přesvědčivým 
způsobem práci završí. Klobouk dolů, takových prací jsem za uplynulých bezmála dvacet let 
neměl v ruce mnoho! 
Terén, na kterém se Uhlíř pohybuje je interdisciplinární a navíc jde o pomezí přírodních a 
humanitních věd. Inspirace přišla z evoluční biologie a jejích sociobiologických a 
etologických aspirací, autor se však zasvěceně pohybuje i na teritoriu soudobé psychologie, 
antropologie, etnologie a folkloristiky a zdá se, že ze svého studia na FHS UK vytěžil opravdu 
maximum. Na tomto místě si dovolím formulovat námitku: Je s podivem a je to nepochybně 
škoda, že si autor dostatečně neuvědomil, že v podobné oblasti jako on čerpá v posledních 
letech inspiraci i profesor Jan Sokol a těsněji s ním nespolupracoval. Vytknout to autorovi by 
však bylo trochu nekorektní, protože Sokolova zatím poslední kniha „Etika a život“ dosud 
nevyšla, měla by se na knižním trhu objevit do Vánoc. Já jsem ji četl v rukopise o 
prázdninách, kdy autor dělal poslední úpravy. Při té příležitosti jsem si také uvědomil, jak 
výrazně se posunulo Sokolovo etické myšlení biologickým směrem za poslední dva, tři roky. 
Uhlíř Sokolovy přednášky nepochybně navštěvoval, to je z textu patrné, ale patrně ještě před 
tímto obratem. Jeho kritika „sobecké memetiky“ tedy není totožná se Sokolovou a patrně není 
ani Sokolem bezprostředně ovlivněna, ale pro nejbližší budoucnost se tady autorovi nabízí 
velmi podnětná inspirace. 
Práce je členěna do 6 částí, v první, do s.24 textu uvádí čtenáře do tématu, shrnuje a kritizuje 
memetickou teorii, druhá, stejně zasvěcená a zralá část se věnuje fenoménu „urban legends“ 
(s.24-34), část třetí (s.35-45) se pokouší zasadit téma do širšího kulturního kontextu a 
představit vlastní model. Část čtvrtá (s.46-53) se věnuje metodologii výzkumu. Tuto 
problematiku ovládá autor pozoruhodným způsobem a jeho přístup lze označit jako příkladný 
a inspirativní. Ocenil jsem nápaditost, schopnost realisticky odhadnout časové možnosti i 
důkladnou znalost literatury včetně schopnosti nejen autority citovat, ale i inspirovat se jimi. 
Část pátá analyzuje výsledky výzkumu (s.54-66), šestá část, (s.67-73) obsahuje závěry. 
Stránkové rozsahy jsem uvedl mj. i proto, že instruktivně ukazují, že práce je dobře a 
vyváženě koncipována a působí dojmem, že téma je zažité a dotažené do konce.  
Chtěl jsem napsat, že na práci není patrný obvyklý spěch a časová tíseň, která pochopitelně 
plodí i školácké chyby. Neudělal jsem to, protože práci zbytečně hyzdí velké množství 



překlepů či pravopisných chyb. Jejich počet narostl, protože autor z pochopitelných důvodů 
minimálně občas vypnul korektorskou funkci editoru. Tomu rozumím, text se hemží cizími 
slovy a odbornými termíny a editor by řval, jako když jej na nože berou. Ale na závěr práce 
bylo třeba editor zapnout, a překlepy a chyby opravit. Na některých místech totiž v důsledků 
těchto chyb dochází i k znejasnění smyslu textu. Obecně lze říci, že jazyk, kterým je práce 
napsána, je příliš poplatný vědeckému žargonu, někdy je patrné, že text je toporný v důsledku 
neprecizovaného překladu z angličtiny. Také obrovské množství odkazů není zpracováno tak, 
aby čtenářovi četbu nekomplikovalo. Technika odkazu, která uvádí v závorce jméno autora a 
letopočet vydání práce a jenom u komentovaných odkazů ukazuje pod čáru, by asi byla 
vhodnější. Nic proti odbornosti textu, nejde ale přeci o to, aby čtenář pokračoval v četbě jen 
proto, že má povinnost práci hodnotit. 
Závěry Uhlířovy jsou obšírné a dobře formulované, připadají mi přesvědčivější, pokud jde o 
kritiku memetismu, než tam, kde jde o konfrontaci s problémem ´péče o srst´, to bych však 
nechal do diskuse  při obhajobě. 
Celkově pokládám za nesporné, že bakalářská práce Viléma Uhlíře vysoko překračuje 
parametry stanovené pro bakalářské práce, nepochybně by uspěla i jako práce magisterská. 
Uvedené výhrady jsou detailní a upozorňují spíše na vady na kráse, práci navrhuji hodnotit 
známkou „výborně“ a po jazykové úpravě publikovat, patrně v podobě článku v některém 
odborném časopise. 


