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Clověk, evoluce a kultura (evoluční modely kultury)představuje velmi zajímavou studii 

věnovanou analýze monograficky propojeného modelu věnovaného současným pohledům a 

poznatkům, týkajících se soupeření společenských a biologických věd o vysvětlení evolučních 

procesů, působících jak v tradiční, tak i soudobé společnosti. Práce je zajímavá a podnětná 

z hlediska velmi zdařilého a poznatkově bohatého výkladu dosavadních paradigmat, jež 
, 

podrobuje rozboru a v mnohých případech i oprávněné kritice. Usilí doktoranda je proto 

zaměřeno velmi intenzivně k nalezení dalšího z možných současných teoretických modelů, za 

který pokládá poznatky z nově se utvářejícího pojetí biokulturologie. 

Pochopitelně nejdůležitější je pro doktoranda výklad nesnadného fenoménu kultury, 

jemuž věnuje zásadní pozornost. V tomto smyslu bych velmi ocenil, pokud by autor vysvětlil 

specifiku volby evolučního charakteru interpretace fenoménu kultury a zdůvodnil specifiku 

(výhody i nevýhody) evolučního sociálně kulturního pojetí. 

Evoluční teorie je rozhodně velmi relevantní zvolenému tématu a umožňuje použití 

různých výkladových témat i paradigmat. Pro odpověd' na tuto alternativu mne zajímá to, 

proč autor zdůraznil význam darwinismu a geneze společenských věd. 

v v , 

PREDMET PRACE 

Předmětem doktorandské práce PhDr. Martina Soukupa je teoretická analýza 

evolučních modelů kultury v kontextu vývoje evolučních sociálních věd. Zvláštní pozornost 

je věnována pojmu kultura a jeho užívání v evolučních sociálních vědách. Evoluční sociální 

vědy dnes zahrnují široké spektrum směrů, přístupů, škol a paradigmat, které studují lidské 

chování a prožívání z perspektivy teorie biologické evoluce. Svým zájmem o pochopení 

fenoménu kultury skrze prizma darwinismu tyto disciplíny překračují horizont přírodních věd 

a zásadním způsobem ovlivňují nadčasové diskuze na téma kultura versus příroda. Spor mezi 

zastánci biologického a kulturního determinismu má ve vědách o člověku, společnosti a 

kultuře velkou tradici. S lehkou nadsázkou lze konstatovat, že tradici "pustošivých nájezdů" 



přírodovědců do teritoria společenských věd dnes převzali po klasické etologii a sociobiologii 

právě reprezentanti evolučních sociálních věd. Jak správně konstatuje autor v úvodu své práce 

"v posledních desetiletích vznikla na půdě přírodních i společenských věd řada modelů 

kultury, založených na teorii biologické evoluce". Reprezentanty tohoto přístupu do značné 

míry spojuje předpoklad, že kultura je bud přímý produkt, nebo vedlejší produkt a nástroj 

biologické evoluce. Podle PhDr. Martina Soukupa představují evoluční modely kultury, které 

se zrodily na půdě darwinismu, velkou výzvu pro představitele společenských věd. Proto 

učinil z evolučních modelů kultury a rekonstrukce jejich typologie, ohnisko své doktorandské 

práce. V této souvislosti považuji za nezbytné ocenit již samu volbu tématu. V současné době 

neexistuje v naší odborné literatuře syntetická práce, která by systematicky analyzovala teorie 

kultury, které vznikly v rámci etologie člověka, evoluční psychologie, behaviorální ekologie 

člověka, memetiky a přístupů., které jsou označovány koevoluce genů a kultury. Z tohoto 

hlediska lze práci PhDr. Martina Soukupa označit a průkopnickou. Neopírá se totiž pouze o 

analýzu rozsáhlé, reprezentativní a relevantní literatury z oblasti evolučních sociálních věd., 
, 

ale také o osobní konzultace s jejich předními světovými představiteli. U středním motivem 

celé práce., který ji dává vnitřní konzistenci, je testování přístupů představitelů evolučních 

sociálních věd k pojmu kultura a snaha etablovat při řešení problému člověk, příroda, kultura 

biokulturní perspektivu. Pojem biokulturologie uvedl do antropologie v roce 1981 americký 

antropolog Ino Rossi ve sborníku Lidé v kultuře. Biokulturologii vymezil jako podobor 

fyzické antropologie, který se zabývá teoretickou explanací vztahů mezi biologickou a 

kulturní evolucí., přičemž tyto vztahy interpretuje z hlediska kultury. Podle PhDr. Martina 

Soukupa biokulturologie reprezentuje interdisciplinární výzkumné pole a tematickou oblast 

kulturologie., která se zabývá studiem vztahu, biologické, genetické a kulturní determinace 

lidského chování a prožívání a řešením vztahu mezi kulturní a biologickou adaptací a evolucí. 

Z tohoto hlediska je možné práci PhDr. Martina Soukupa označit za cenný příspěvek 

k budování kulturologie jako relativně nového studijního oboru. 

KONCEPCE PRÁCE 

Práci tvoří pět relativně samostatných kapitol, ve kterých autor z různých úhlů 

pohledu analyzuje teorii kultury v kontextu evolučních sociálních věd. V první části práce, 

která představuje expozici zkoumaného problému, autor seznamuje čtenáře s ústředním 

tématem své práce - pojmem kultury a jeho statusem v evolučních sociálních vědách. Druhá 

část práce rozšiřuje dané téma o problematiku teorie biologické evoluce. V této kapitole autor 



provádí zasvěcený exkurz do dějin fyzické antropologie a přírodovědy a poté seznamuje 

čtenáře s proměnami paradigmat evoluční teorie ve 20. století. Třetí část práce je věnovaná 
v 

genezi evolučních sociálních věd v kontextu darwinismu na přelomu 19. a 20. století. Ctvrtá 

část práce, která tvoří jádro zkoumané problematiky, tvořivým způsobem rozpracovává 

originální typologii evolučních modelů kultury v konkrétních evolučních vědách. Logickým 

vyústěním celé práce je závěrečná kapitola věnovaná analýze evolučních modelů kultury 

v kontextu kulturologického myšlení. Autor zde předkládá své vlastní řešení vztahu 

evolučních sociálních věd, biokulturologie a kulturologie. 

Obecně je možné konstatovat, že práce má promyšlenou a logickou strukturu, která 

adekvátně zrcadlí zkoumané problémové okruhy. Charakteristickým rysem celé práce je 

snaha autora o uplatnění interdisciplinárního přístupu. Tento metodologický postoj umožňuje 

zasazovat poznatky přírodních a společenských věd do nového kontextu a realizovat tak 

požadavky kulturologické analýzy. Za inspirativní je možné označit také skutečnost, že autor 

řadu teorií a hypotéz podrobil analýze z kulturologické perspektivy. 

V závěru svého posudku bych chtěl zdůraznit, že autor zohlednil všechny podstatné 

prameny, týkající se daného tématu a použil základní "ukotvenosti" uvažování o člověku, 

kultuře a jejím evolučním pojetí. Disertační práci považuji za velmi dobře zpracovanou a 

inovativní, neboi' vychází především z propojení kulturologie a sociokulturních hledisek. Tam 

se nalézá podle mého názoru "střed práce, jež chápe význam biologické evoluce i dalších 

možných výkladů. Zdá se, že tato předložená práce rozhodně překračuje standard kladený na 

disertační práci, proto ji doporučuji k vydání. 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na doktorandskou 

práci. Autor přesvědčivě formuloval cíle své práce a zvolil vhodnou metodiku zpracování. 

Odborný přínos práce je možné vidět jak v důsledné snaze o uplatnění interdisciplinárního 

přístupu, tak ve schopnosti synteticky zpracovat velice rozsáhlou aktuální problematiku. 

Autor prokázal značnou invenci a erudici při řešení kulturologicky relevantních témat. 

Správně pracoval s odbornou literaturou i poznámkovým aparátem. Práce má logickou 

strukturu a je napsaná odborným, stylově čistým a srozumitelným jazykem. Vzhledem 

k závažnosti zkoumané problematiky a kvalitě zpracování tématu doporučuji tuto práci 

k obhajobě. 

V Praze dne 22.května 2008 


