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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předmětem diplomové práce Je "předvedení způsobu, jakým Bateson konceptualizoval 

tematické okruhy relevantní pro současnou kulturologii s akcentem na jeho přínos pro 

sociokulturní antropologii, psychologii kultury, kulturní ekologii, biokulturologii a filozofii 

člověka a kultury". 

Diplomová práce je rozdělena do třech relativně samostatných částí. První část práce je 

věnována Batesonovu antropologickému dílu, které vychází z tradic britského funkcionalismu 

a amerického konfiguracionismu. Autor detailně rozebírá Batesonovo pojetí funkce a kulturní 

struktury a jeho koncepce étosu, eidosu a schizmogeneze. Druhá část práce je věnována 

rozboru Batesonova příspěvku k psychologii s důrazem na teorii dvojné vazby. V této části 

autor analyzoval Russelovu teorii logických typů, která v Batesonových koncepcích hraje 

podstatnou roli. Poslední část práce je zasvěcena Batesonovu ekologickému dílu s důrazem na 

Batesonovo pojetí epistemologie a teorie evoluce. Zde autor sleduje Batesonem 

rozpracovanou distinkci Pleroma versus Creatura, kterou před ním zavedl Cad Gustav Jung. 

Je třeba ocenit volbu tématu, neboť dílu Gregoryho Batesona se v Čechách dosud nedostalo 

zasloužené pozornosti. Autor kvalitně analyzoval celé rozsáhlé vědecké dílo, a jedná se tak o 

první monografii o Batesonovi v českém jazyce. Autor však nezůstal jen u popisu 



Batesonových koncepcí a teorií, ale pokusil se originálním způsobem začlenit Batesonovo 

vědecké dílo do kontextu tří strukturálních úrovní studia kultury v kulturologii. 

Diplomová práce má logickou strukturu a akcentuje kulturo logické téma. Diplomant prokázal 

schopnost pracovat s relevantní odbornou literaturou a práci vybavil odpovídajícím 

poznámkovým aparátem. Obecně lze konstatovat, že diplomová práce kvalitou zpracování 

přesahuje nároky kladené na diplomovou práci a po úpravách může být předložena i jako 

práce rigorózní. V rámci vlastní obhajoby doporučuji, aby autor (1) interpretoval Batesonovy 

ekologické koncepce v kontextu současných environmentálních problémů a (2) stručně 

přiblížil Batesonovy koncepce, které podle diplomanta náleží do studia strukturální úrovně 

"generické kultury". 

Doporučuji k obhajobě. 
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V Praze 13.9.2007 PhDr. Martin Soukup 


