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Práce, v jejímž středu stojí výklad o různých podobách a složkách Buffonovy fJí.s/oz.re #c}/%re//G,

začíná zasazením Buffonovy tvorby do kontextu úvah o živé přírodě v  17. a  18. století. Toto představení

Buffona v kontextu doby považuji -až na výjimky, jako je neúměriiě dlouhé citování jež zastoupí vlastní

výklad (str. 7-8), -za velmi zdařilé (str. 8-13, 23-29).

Podobně zdařiláje i pasáž o Buffonově stylu a obecněji o významu stylu pro vědecký výklad (str.

18-22), pasáž, v niž autor čtenáře místy dobře baví: klesající tendence Buffonova stylu souvisí mj . s tím,

že už nepíše o živých bytostech, ale o minerálech a geologických jevech (21 ).

Jádrem práce je výklad Buffonovy koncepce, která klade důraz na přírodu jako totalitu, jež „zná

pouze individuality". Pojem druhu podle této koncepce vnáší do tohoto kontinua abstrakci, kterou v něm

nenajdeme (30). Poté, co autor nastíní Buffonovu vlastní -proti Linnému zaměřenou -klasifikaci (zejm.

str. 33) -nastíní, v čem tkví Buffonova metoda analýzy.

Tato část -konkrétně str. 35-36 -pro mne představuje nejméně srozumitelnou partii celé práce.

Když si větu po větě rozebereme prostřední odstavec na str. 35, jen stěží získáme koherentní „metodu". Je

zřetelné, že zkoumání příčin samotnýchje podle Buffona nemožné, a tedy se zkoumají jen účinky. Není

všakjasné,jako postupuje „vyvození obecného" ze srovnání méně a více konkrétních účinků. Ovšem

věta: „se znalostí příčin končíme u nejobecnějšího účinku" naznačuje, že určité propojení účinků a příčin

existuje. Jaké přesně? Další nové prvky metody („řád je k nám relativní", člověk má „při své cestě

kupředu nějaký imaginámí cíl") tyto otázky nijak nevyjasní, a naopak přidávají nové. Tato metodaje

patmě složitou spletí,již měl autor diplomové lépe rozplést.

Naopak následující část (11. 2 -Historie přírody) je opět velmi dobrým výkladem nejen o

Buffonově -téměř vývojové -teorii, ale i o jejím kontextu. Autor zde dokáže obsáhlý výklad místy

shmout velmi pádnými formulacemi, když například ukazuje důsledek Buffonem načrtnutého vztahu

mezi „vnitřní tvarovostí" a „organickými molekulami": „reprodukce (é'xpanze) je jen konkrétním

případem růstu" (46).

Část o „velké syntéze" (53nn) je psána poutavě, a přitom s odstupem. Líčí Buffonovu teorii

utváření Země a jeho predikci postupného vychládání planety, jež lidská činnost může nanejvýš zpomalit.

Autor přitom upozorňuje na možnou souvislost mezi vychládáním Země a nutným zánikem života na ní

s postupným vyčerpáni'm „Ancien Régime" ve Francii. Jako čtenářjsem tento zajímavý postřeh s vděkem

přijal, ale jako oponent musím dodat, že u podobných „příčných" spojení je třeba postupovat opatmě.

Například představa, že 47ccz.Gn Régz.mG se vyčerpává podobně, jako vychládá Země, je do jisté míry

retrospektivním pohledem těch, kdo vědí, že došlo k Revoluci.



Práce svědčí o velmi dobré znalosti Buffonova díla. Oponent, který není biolog ani historik

přírodních věd, v tomto ohledu nemůže nic dodat. Může však říci, že nuě.které koncepce autor načrtne až

příliš zkratkovitě, takže jim není rozumět. Autor např. mluví o tom, že .se novověká přírodní věda kriticky

vymezovala vůči Aristotelově pojetí pohybu. Tam, kde má říci, jaké Aristoteolovo pojeti' pohybu je,

převezme větu z knihy Spaemanna a LÓwa: pohyb je „uskutečňování možného, jakožto možného" (26,

parafráze F)/zz.b;, 201  a). Taková věta se tváří jako definice -a vzhledem k tomu, že jí není rozumět, volá

po vysvětlení. Následující dovětek, že principem pohybu je /Č?/os, nic nevyloží.

Podobně mluví autor na str. 49 o Buffonově definici druhu. Jájsem ale na daném místě žádnou

definici nenašel, jen jeden dlouhý citát (a ani v něm definice není, poku`d jsem dobře četl).

Četbu práce poněkud narušuje řada neobratností stylistických či chyb'  či překladatelských2.

Domnívám se, že autor by měl lépe vystihnout -na teoretické či pojmové rovině -podstatu metody, ji'ž

Buffon pracuje. A pokud určitou koncepci necharakterizuje dostatečným způsobem (viz příklad

sAristotelovýmpojetímpohybu),pakbyoníradšinemělmluvitvůbe;.Buffonovakoncepcesamaje

však něčím, o čem autor mluví s velkým přehledem a zasvěcením.

Práci hodnotím jako velmi dobrou.

V Praze, 29. října 2008

Jakub Čapek
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