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Jana Kirsová: Zvířata v sociálním světě člověka. 

Posudek na bakalářskou práci 

 

 Bakalářská práce Jany Kirsové věnovaná problematice vztahu zvířat a člověka 

v sociálním světě má převážně teoretickou povahu. Obsah práce je rozčleněn do osmi kapitol, 

ve kterých se autorka postupně zabývá historií filozofického chápání vztahu člověk – zvíře 

(kap. 1), problematikou řeči (kap. 2), počátky sociologické reflexe zvířat (kap. 3), human-

animal studies (kap. 4), vývojem vztahu mezi člověkem a zvířetem (kap. 5), vybranými 

sociologickými aspekty chovu zvířat (kap. 6), týráním zvířat (kap. 7) a zvířetem jako 

pomocníkem člověka (kap. 8).  Text zpracovaný na základě poměrně rozsáhlého souboru 

odborné literatury, ve kterém nechybí ani řada cizojazyčných titulů, usiluje o co 

nejkomplexnější uchopení zkoumané problematiky ve všech jejích podstatných aspektech, 

což je pochopitelně – jde-li o formát bakalářské práce – poněkud nesnadný úkol, který vede 

k tomu, že je sledováno mnoho různorodých témat, ale většinou jen ve značně omezeném 

rozsahu, který neumožňuje vytvořit propracovanější a vyargumentovanější pohled na 

formulované otázky.  

 Celkově lze konstatovat, že předložená práce není nezajímavá. Obsahuje velké 

množství relevantních informací, na jejichž získání, osvojení a prezentaci autorka vynaložila 

jistě nemalé úsilí. Z textu je patrné, že jeho zpracování věnovala hodně pozornosti a snažila se 

sledované problémy všestranně promýšlet. Měřeno požadavky, které se na práce tohoto typu 

obvykle kladou, lze konstatovat, že bakalářská práce Jany Kirsové je na takové úrovni, aby 

mohla být úspěšně obhájena.  

 K práci uvádím několik poznámek a připomínek: 

 - Z formálního hlediska je nutné upozornit na to, že odkaz na literaturu v závorce se má 

v naprosté většině případů dávat před tečku za větou, ke které se vztahuje, a nikoli až za 

tečku. Odkazy na tištěnou literaturu a na webové stránky by měly být prováděny jednotným 

způsobem, tj. oboje v závorkách. – Jakým způsobem se to dělá, se lze dočíst např. na 

webových stránkách Sociologického časopisu. 

- Na str. 7 je zmíněn Norbert Elias. Formulace v závorce, v souvislosti s níž je odkazován, je 

poněkud přehnaná, a navíc bude patrně nepřesný i bibliografický údaj, který je k tomu uváděn 
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(jedná se o knihu?). Zábavní funkce je v dalším textu doložena lepšími příklady, než na tomto 

místě. 

- Výčet funkcí, který je uveden na str. 7, by mohl být – a to i s ohledem na to, o čem všem je 

možné se na dalších stránkách práce dočíst – koncipován podrobnějším a přesnějším 

způsobem (co např. funkce pomáhající, pracovní, bojová aj.?). 

- Ke straně 12 lze dodat, že podobným pokusům s komunikací se zvířaty se u nás dlouhodobě 

věnují Marina a Václav Vančátovi. 

- Descartes na str. 13 i následujících je interpretován jako hlavní viník toho, že se člověk dívá 

na zvířata značně přezíravým způsobem. Není ale tomu tak, že tento postoj je mnohem starší a 

je vlastní např. některým monoteistickým náboženským systémům?  

- Str. 11-14: Celá prezentace problému řeči je v druhé kapitole koncipována poněkud 

neobratně. Navíc lze neupozornit na to, že podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem byl 

v nejrůznějších charakteristikách často spojován také s prací a kulturou (člověk pracuje a 

vytváří kulturu, zvířata nepracují a nevytváří kulturu). Tyto dva distinktivní znaky jsou ale 

dnes – podobně jako rozdíl v používání jazyka – některými etology relativizovány. 

Zkoumáním analogií mezi zvířecím a lidským chováním se proslavil zejména Desmond 

Morris, který mohl být v daném kontextu zmíněn. 

- Str. 16: Domnívám se, že spíše než o sociobiologii by bylo na této i jiných stránkách 

adekvátnější hovořit o etologii (zakladatel K. Lorenz), která se jako první začala zabývat 

kolektivním chováním zvířat v přirozených podmínkách, a historicky vznik sociobiologie 

předcházela. 

- Str. 25: K symbolům evangelistů patří vedle lva a orla také býk. 

- Na str. 25-26 nerozumím odstavci, který interpretuje názor J.-P. Digarda. 

 Celkově hodnotím bakalářskou práci Jany Kirsové jako velmi dobrou. 

 

Praha 4. 6. 2012         doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 


