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Martin Buchta: Biosémiotika

Posuzovaná práce (110 stran včetně seznamu literatury a příloh) se již svým názvem vymyká 
obvyklému rozvrhu běžně zadávaných diplomových prací, jež se zpravidla nevěnují výkladu celého 
oboru, nebo dokonce oborového pole, v jeho historicko-teoretickém kontextu. Pretendent si tak uložil 
těžké břímě. Předestírám, že četné kritické poznámky netřeba chápat jako projev zlovůle recenzenta.
Naopak to znamená, že se oponent textem opravdu zabýval. Cílem práce je vyzdvihnout skutečnost, že 
živé bytosti komunikují pomocí znaků a tato komunikace může být tedy adekvátně nahlížena a 
vykládána prizmatem sémiotické teorie. Důsledkem aplikace sémiotiky v biologických vědách je 
Biosémiotika, jejíž analýze a charakteristice se tato práce věnuje. Autor si klade za cíl „představit 
biosémiotiku jako obor, který umožňuje novým způsobem uchopit specifičnost živých bytostí, a tedy ve 
svém důsledku i nás samých“ (s. 9). 

Práce sestává z deseti kapitol (+ literatura a přílohy), které jsou dále členěny do tématicky 
sevřených podkapitol.  Abstrakt neplní úlohu abstraktu, neboť necharakterizuje cíle, obsah, a výsledky 
práce; má podobu vzájemně neprovázaných a lineárně uspořádaných heslovitých sdělení a svou
formou tak koliduje s institucí „klíčových slov“. Kapitoly 2 a 3 mají veskrze úvodní charakter a 
shrnují obecně známé skutečnosti postihující povahu vědeckého přístupu ke světu a jeho vývoj. Adept 
zde plně prokazuje schopnost užití příslušného pojmového aparátu v rámci oborové oblasti dějin a 
filosofie vědy. Nutno podotknout, že diskuze nejde příliš do hloubky, což však nelze považovat za 
nedostatek předkládané práce, neboť tyto skutečnosti se jejího zaměření dotýkají spíše okrajově. 

Počínaje kapitolou 4 „Biosémiotika“ se již dostáváme k tematickým okruhům, které jsou pro 
práci ústřední. Úvodní oddíl (4.1) věnovaný sémiotice Ch. S. Peirce je pojednán s akribií vlastní 
příznivcům tohoto klasika (k potěšení čtenáře zde nacházíme trefný komentář od Umberta Eca).  Na s. 
30 (kap. 4.3) si autor povzdechne, že dosud nebyla věnována patřičná pozornost biosemiotickému 
přístupu v experimentální biologii. Jak by si autor takový experimentální přístup založený na 
biosemiotické teorii představoval? Vždyť práce biosémiotika se nemusí nutně odlišovat od práce 
klasického biologa, rozdíl by měl vystat až při interpretaci výsledků. Co autor myslel touto závěrečnou 
větou v kap. 4.6: “Struktury a hranice mají pro systém význam, protože podporují funkce sytému“. 

Za zdařilé považuji kapitoly 5 a 6, zabývající se vzájemnou provázaností koncepce umweltu a 
semiosféry, přičemž se zde autor dotýká několika zásadních aspektů výkladu živého obecně. Autor 
správně poukazuje na skutečnost, že chceme-li myslet evolučně, pak je namístě spíše představa 
umweltu coby „tunelu“, který si razí cestu v čase, nežli synchronní „bubliny“. Absence časové 
dimenze je jedním s problematických bodů Uexküllova umweltu, jak mu to ostatně někteří trochu 
neprávem vyčítají (důvodem této Uexküllovy pozice je zřejmě tzv. „smrt Darwinismu“ na přelomu 
19./20. století). Zde se nabízí materiál pro další teoretická bádání, která by obohatila Uexküllovu 
synchronní koncepci umweltu o diachronicitu implicitně přítomnou v evolučním myšlení. Dokázal by 
pretendent charakterizovat důsledky přechodu od zkoumání evoluce organismů ke studiu evoluce
umweltů? Je něco podobného vůbec myslitelné? Na s. 40 autor uvádí, že „druhý pojem 
[Zielstrebigkeit] koresponduje s pracemi Karla Ernsta von Baera, který stejně jako Uexküll klade 
důraz na zásadní důležitost časové organizace organismů“. Co se tím přesně myslí? Baerova koncepce 
divergentní povahy ontogeneze? Škoda, že autor neužívá k přiblížení teoretických problémů vlastních 
biologických příkladů; např. popis umweltu klíštětě je v literatuře natolik častý, že co do otřepanosti 
již nemá daleko k „Lamarckově žirafě“. Na s. 45 pretendent doslova říká: „První ukázkou je jeden 
druh střevlíků, u nichž samečci a samičky zprvu společně vycházejí na lov a pak se pohlavně spojují. 
Jakmile je páření ukončeno, chování samečků k samičkám zůstane stejné, samičky se však na samečky 
hladově vrhnou a roztrhají je.“ Jaký druh střevlíků? Není možné odkazovat na „jeden druh střevlíků“
jako na exemplární jsoucno. Nutno tento druh přímo specifikovat (aspoň rodově). Srovnání 
Kaufmannova přístupu se snahami starých vitalistů (kap. 7, s. 57) se mi nezdá být příliš přiléhavé. Už 
jen proto, že vitalismus bylo a je označení pro kverulanty často dosti různého ražení. Podivné názvy 
taxonů na s. 68 (kap. 8.3) vznikly evidentně opisem z francouzštiny, ordinální koncovky neodpovídají 
pravidlům zoologické nomenklatury (stačilo zařadit např. takto:  Gnathostemus petersii (Mormyridae, 



Osteoglossiformes). Ryba má navíc i český název, Rypoun petersův; nazývat ji ryba-slon zní příliš
pohádkově.

Popis cílů projektu Pangea na s. 70 je technicky vzato srozumitelný, ale romantizující.
Představa restaurace pangeických podmínek je naprosto absurdní; viz „Následky tohoto rozdělení 
Pangey jsou zásadní pro evoluci druhů. Mnoho z nich bylo od sebe odděleno a jejich evoluce následně 
pokračovala nezávisle na sobě. Projekt Pangea se pokusí zrestaurovat tuto archaickou komunikaci. 
Propojí navzájem elektrické ryby, které spolu naposled komunikovaly před 300 miliony lety. 
Technologicky tedy umožní znovuobjevení Pangey – místa společného pro všechny druhy, ponořeného 
po eony v temnotě času“. Uvědomme si, že se jednalo o naprosto jiné druhy, než jsou ty recentní. 
Druhy obvykle existují 2 až 10 miliónů let, tzn. nejedná se o žádné obnovení dávno zapomenuté 
komunikace, ale o vznik naprosto nové komunikační události. Pangea se navíc zformovala spíše před
250 miliony lety (nikoliv před 300) a na dva subkontinenty se rozpadla cca před 200 miliony lety. Na 
konci permu zároveň došlo k obrovskému vymírání bioty, při kterém nemizely jen druhy, ale vymíraly 
i celé čeledi. Co znamená tato věta:”Z informační povahy genů vyplývá, že jejich existence je z řádu 
vědění“ (s. 80). 

Kapitoly 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 (ale i jinde) názorově i argumentačně čerpají převážně ze spisů 
Zdeňka Neubauera a Antona Markoše, což originalitě, ba ani aktuálnosti, zpracování této problematiky 
neprospívá. Při čtení těchto pasáží jsem měl pocit jako bych tak nečinil poprvé. Podobně je kap. 9.8 
poněkud příliš zřetelně postavena na českém překladu Barbieriho knihy „Organické kódy“. Prací 
s literárními zdroji v této části práce jsem trochu zklamán. Zejména mne mrzí, že pretendent pochází 
s humanitního prostředí, kde by erudovaná práce s bohatými literárními prameny měla být 
samozřejmostí. Z formálního hlediska je vše v pořádku, problém je spíše v jisté „monofagii“
odkazování a rovněž v nedostatečné rešerši pojednávané problematiky. Hierarchizace částí textu 
nedává vždy smysl. Například sekce 9.9 „Genom a DNA“ sestává ze dvou vět a významově tvoří úvod 
k následující sekci 9.10; proč má sekce 9.9 status vlastní subkapitoly? 

Z globálního hlediska je ovšem patrné, že zpracování spisu byla věnována značná 
pečlivost. Klíčové koncepty a problémy jsou pojednány adekvátně. Práce je psána 
srozumitelným a čtivým jazykem. Překlepů a typografických nedostatečností je v textu pouze 
málo, ale jsou (viz např. na s. 13, 25, 28, 33, 53…). Náležitě je třeba ocenit šíři celé problematiky, 
s kterou se musel pretendent potýkat a dlužno říci, že až na pár nedokonalostí, tak činil úspěšně. 
Jednotlivé kapitoly jsou zpravidla převyprávěním, jakkoli zdařilým a výstižným, teoretických 
přístupů a myšlenek jiných autorů. Trochu postrádám vlastní hodnocení a komparaci 
jednotlivých výkladových systémů (např. jak autor úspěšně předvedl v případě teorie umweltu a 
semiosféry). Celý spis má charakter jakési přípravy k následné badatelské činnosti, které se 
Martin Buchta po úspěšné obhajobě, jak pevně doufám, se vší rozhodností zhostí. Práci tedy, i 
přes kritické poznámky, jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou (26 
bodů).
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