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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová / bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího / oponenta

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě): František Tománek, CSc.

Práci předložil(a): Šárka Fišerová

Název práce: Ekologická etika. Kritika druhové nadřazenosti v díle Petera Singera.


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 
    Cíl bakalářské práce byl autorkou naplněn postupně v kapitolách. Teoretická reflexe kritiky druhové nadřazenosti v díle P. Singera je předmětem druhé až čtvrté kapitoly práce.  Problémy druhové nadřazenosti v praxi řeší autorka v páté kapitole. Šestá až osmá kapitola práce je možnou odpovědí na praktické řešení ve změně životního stylu ve vegetariánské filosofii a praxi.

2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
     Náročnost zpracování spočívá ve zvládnutí specifity ekologické etiky a zvláště bioetiky v reflexi  kritiky druhové nařazenosti v díle P.Singera. Lze ocenit zpracování druhé kapitoly, která uvádí rovnost mezi lidmi  v jednotě individuální nerovnosti s rovností nadindividuálních lidských zájmů. Uvedené řešení pak, v třetí kapitole,  je řešením pro rovnost za hranice druhu pro „osvobození zvířat“.Princip rovnosti rozšířen za hranice druhu. Lze ocenit také výběr textů pro historickou deskripci vzniku druhové nadřazenosti ve čtvrté kapitole. Autorka komentuje starozákonní texty, názory antických filosofů a středověkých teologů i renesančních a novověkých myslitelů v subkapitolách 4.1 až 4.7. 
     Vybrané texty Ch. Darwina v subkapitole 4.6 potvrzují původ člověka jako zvláštního druhu z nižších forem přirozeným výběrem. Chybí zmínka o  Francisi Galtonovi  a  vzniku eugenických koncepcí, zmínka  o naturalistických koncepcích, které vyvozují mravní kvality člověka z biologické  evoluce zvířat až k evoluční etice.
     V páté kapitole práce je autorkou uváděno praktické řešení druhové nadřazenosti k ochraně zvířat v omezení jejich použití jakozdrojů potravy či předmětu kosmetických a lékařských výzkumů. Oceňuji  výběr textů z „Praktické etiky“ P.Singera ,subkap,5.2.,str.22, které osvětlují obtížné hledání kriteria diferenciace kategorií bytostí v cítění bolesti. Jak zvířata zbavit utrpení. (také v závěru práce kap.9.str.32.)
     K uvedení textu k vnitrodruhové a mezidruhové agresi, str.23., doporučuji zvážit zmínku o výzkumu etologa Konrada Lozenze o biologickém významu agresivního chování a jeho spoutání u zvířat i člověka.
     Sedmá a osmá kapitola práce je více tvůrčím vyznáním autorky ve  vegetariánské filosofii a v odpovědi „Proč být vegetariánem“? Neřešení environmentálních problémů  na globální úrovni se dotýká i úbytku  druhů rostlinných a živočišných ,jejich diverzity a  stability.  

3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, sávnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
       Bakalářská práce má kvalitní jazykový projev,  odkazy a  citace literatury odpovídají normě, práce je přehledná ve struktuře kapitol. Lze ocenit i výběr literatury. 






4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
       Celkový dojem z bakalářské práce je velmi dobrý. Cíl práce byl naplněn citlivou prací s texty Petera Singera a dalších autorů v komparaci. Ocenit lze teoretickou reflexi kritiky druhové nadřazenosti  a také  deskripci jejího vzniku a historie do současnosti. Silnou stránkou práce je také vymezení praktických problémů druhové nadřazenosti a formulace vlastního postoje autorky k filosofii a praxi vegetariánství. 
        Připomínky k dílčím problémům v subkapitolách (uvedeny v bodu 2. protokolu) jsou spíše doporučením k možnému dalšímu zpracování tématu.

5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
        Na str. 21 bakalářské práce uvádíte:“Zvířata se používají pro …lékařský výzkum, v genetickém inženýrství. Většina lidí chápe pokusy na zvířatech jako „nutné zlo“, problémem ale je, že mezi námi a zvířaty existují mezidruhové rozdíly“.
        Na konferenci Transplantační medicina současnost a perspektivy byl uveden článek 4. Xenotransplantace, z něhož vyjímám: „Využitím embryonálních kmenových buněk budou jistě v nejbližší době připraveni vepři s knoc-outovaným genem pro a-1,3-galaktosyltransferázu, enzym odpovědný za glykosylaci. Takto geneticky modifikovaný vepř by mohl být dárcem složitých orgánů (srdce,játra,ledviny)jichž je v současné transplantační medicině nedostatek.“ (MU Brno 2001, ISBN 80-210-2714-2)
         Jaký je váš názor na použití takových zvířecích orgánů pro transplataci člověku?







6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Navrhuji  známku – velmi dobře.


Datum: 12.05.2013								Podpis:




