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Diplomová  práce  Martina  Buchty  nabízí  zajímavý  pohled  na   současné  propojování 

informačních věd s biologickými jakožto nutný a vlastně základní rys veškerého života na naší planetě. 

Organismy nejsou ani mechanickým strojem, jehož části se nám zatím nepodařilo identifikovat, ale ani 

ztělesněnou duší  či  duchem, jehož podstata uniká materiální  manifestaci.  Jsou to komunikační  a 

přesněji  biosémiotické  fenomény,  které  tvoří  základ  veškerého  života  a  definují  organismy.  Žít 

znamená neustále komunikovat a interagovat s okolím, ať už je to příroda, jiné bytosti nebo stroje. 

Právě tato komunikace a interakce s okolím jsou základem evoluce, která se neomezuje pouze na 

organismy, ale stále častěji naznačuje možnost jakési post-biotické budoucnosti. 

Aktuální  témata  biotechnologického  věku  Martin  Buchta   sleduje  v  kontextu  sémiotických 

diskusí a snaží se rehabilitovat biosémiotiku jakožto vědu, která dovede propojit fenomény přírody, 

kultury a techniky tak, aby se vyhla jakémukoli redukcionismu. Vývoj lidí a strojů, ale také přírody, 

kultury  a  techniky  netvoří  dva  nebo  tři  oddělené  příběhy,  ale  to,  co  autor  popisuje  jako 

„technobiologickou evoluci“  (str.  10).  Jasným projevem je  současná  biotechnologická  revoluce  ve 

vědě, technice a také podnikání, jakožto i řada nových disciplín typu bioinformatika. Z perspektivy 

diplomové práce Martina Buchty se tento vývoj jeví jako přirozený projev života spíše než  cizorodý 

zásah,  který  by  měl  zničit  duchovní  či  jinak  nedotknutelný  základ  života  nebo  naopak   vést  ke 

konečnému vítězství mechanického stroje. Práce je navíc originální také svým důrazem na význam 

uměleckých  experimentů  a  vizí,  které  často  předcházejí  vědeckým  objevům  a  dnešním 

biotechnologiím,  jakými  jsou  například  „technozoosémiotické“  experimenty  Luise  Beca  hledající 

komunikační rozhraní mezi  živým a umělým, organismem a strojem.  

Podezření, že biosémiotika může být jenom dalším redukcionistickým pokusem, při kterém se 

organismy stanou  textem a  souborem jasně  definovaných  znaků,  autor  rozptyluje  hned v  úvodu. 

Metafory textu a znaku, hlavně v současné dekonstruktivní a postmoderní podobě mají naopak velice 

blízko k biologickým metaforám něčeho živého, proměnlivého a variabilního, jak to autor naznačuje v 

úvodu (str.  10):  „Text  začíná žít  svým životem u každého čtenáře,  který se četbou na konstrukci 

významu podílí. Analogicky lze nahlížet vztah fenotypu ke genetické informaci - život je založen na 

interpretaci „biologických textů“ zapsaných v DNA. Je to záznam toho, čím organismy jsou,  čím v 

minulosti prošly a čím by mohly být.“

Biosémiotika je podle autora alternativou k různým redukcionismům, které poznamenaly vývoj 

myšlení i civilizace za posledních 500 let. Práce proto začíná kritikou redukcionismu ve vědě (kapitola 

2. a 3.). Definice vědy a objektivity vycházející z karteziánského oddělení res cogitans a res extensa 

vedla   k  redukci  organismů a biologických fenoménů na mechanický model  spojený s  metaforou 

stroje. Zatímco fyzika v 20. století opustila tento mechanický a redukcionistický obraz světa, v biologii 

přetrvává představa, že organismy lze redukovat na chemické a fyzikální procesy. Martin Buchta se 

následně snaží uchopit podmínky podobného obratu v biologii, který by vedl ke kritice redukcionismu 



(hlavně kapitola 3.). Podle autora je to hlavně sémiotika, kterou se podrobněji zabývá v kapitole 4., 

kde popisuje její vývoj k biosémiotice a také  různé typy biosémiotiky. V 5. kapitole se následně věnuje 

původní konceptům biosémiotické teorie Jakoba von Uexkülla,  Umwelt  a  Umgebung, které nabízí 

hybridní a holistický pohled na život.  V kapitole 6. a 7. rozšiřuje tyto původní koncepty o novější pojmy 

biosféry  a  sémiosféry,  ale  také  autonomního  „agens“,  které  se  také  snaží  o  podobnou  syntézu 

chemického, fyzikálního a kulturního projevu života na planetě. Díky těmto pojmům se autorovi daří 

identifikovat  stejný boj  proti  redukcionismu v současné sémiotice a biologií,  který  vždy směřuje k 

snaze popsat možnosti a hranice současného vývoje než k hledání základních kamenů. 

Martin Buchta by si přál vidět biosémitoku hlavně jako experimentální vědu  (str.32 – 33), která 

zkoumá tyto hranice vývoje a hledá podobně nová rozhraní a propojení mezi organismy a stroji, proto 

v 8. kapitole zmiňuje různé příklady úspěšného propojování a hybridů z oblasti umění a vědy. Celá 

práce pak končí kapitolou o současném propojování genů, kódů a signálů  (kapitola 9.), které vlastně 

rozhodně o dalším vývoji a společné budoucnosti.  Podle Martina Buchty je tato budoucnost zásadně 

hybridní a komplexní, protože tomu tak bylo od samotných prvopočátků a vzniku mnohobuněčných 

organismů (teorie  Lynn Margulis,  str.  74 –  84).  Kódy  a  geny  nejsou stavebními  kameny našeho 

univerza a života, ale jen potenciálem k tvoření komplexnějších celků, jakými jsou právě organismy, 

ekosystémy apod.. Velice pěkně to pak v závěr (str. 73) shrnuje věta: „...kód budeme definovat jako 

soubor pravidel, jež ustavují vztah mezi dvěma nezávislými světy.“ 
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