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Abstrakt 

Biosémiotika – studium živých organismů ze sémiotické perspektivy (sémiotika C. S. 

Peirce). Umwelt – subjektivní svět organismu (Uexküll). Funkční kruh. Biosféry 

autonomních agens (Kauffman). Evoluce symbiogenezí (Margulis). Biosémiotické 

experimenty – technozoosémiotika (Bec). Semoisféra prostorem semiose (Lotman). 

Genomu jako druh textu. Interpretace biologických textů v organismech. Změna 

paradigmatického pohledu na živé organismy v biologii (Kuhn). 

 

Biosemiotics - study of living systems from a semiotic perspective. Semiotic 

perspective on living nature in tradition of general semiotics of C. S. Peirce. Sign is a 

biological adaptation of useful function (pragmatism). Every organism is a sign, and its 

life cycle is a continuous process of self-interpretation. Semiotic approach as candidate 

for new paradigm (T. Kuhn) in biology. The role of observer -  animals as interpreters of 

their environment. Umwelt - subjectively interpreted environment (Uexküll). Umwelt is 

the semiotic world of organism, unites all semiotic processes of an organism into a 

whole. Organisms are autonomous agents (S. Kauffman) living in their own semiotic 

Umwelt. Semiotic mechanisms are embedded in a semiosphere (Lotman). Semiosphere is 

the set of all interconnected Umwelts. Signs are created and shared inside semiosphere. 

Extended concepts of knowledge, meaning, interpretation, and subject - applicable to 

both human and non-human actors (autonomous agents). Genes play a dominant role in 

evolution. Difference between genes (genotype) as information and DNA (material). 

Organisms as self-reading texts. Symbiotic evolution of organism. Organic codes.  

 

Klíčová slova: biosémiotika, umwelt, autonomní agens, symbiogeneze, biologické 

kódy, interpretace genetických textů, semiose, buňka, význam, semiosféra, 

technozoosémiotika. 

 

Keywords: biosemiotics, umwelt, autonomous agents, semiosphere, semiosis, 

biological codes, genetic texts, DNA interpretation. 
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1 ÚVOD 

Ve své diplomové práci se pokusím ukázat, že všechny živé bytosti komunikují 

pomocí znaků a tato komunikace je vyložitelná sémiotickou teorií. Mojí snahou bude 

nastínit podobnost peirceovského sémiotického pojetí znaku a biosémiotického pohledu 

na moderní biologii. Biosémiotika (dříve nazývaná) zoosémiotika se zabývá vztahy mezi 

prostředím a organismy, studuje tvorbu a interpretaci znaků v biologických systémech, 

přičemž se pokouší propojit znalosti biologie a sémiotiky. Jedná se o určitý způsob 

změny výkladového paradigmatu v biologii, jež zdůrazňuje význam semiosis ve všech 

organismech. Esenciálním kritériem přístupu se stává interpretace významu živými 

bytostmi. Biosémiotika je v dnešní biologii považována za okrajový proud, rád bych však 

ukázal, že se jedná o teorii schopnou vyjasnit jevy a procesy, které jsou současným 

vládnoucím paradigmatem odsunuty do pozadí, neboť je nedokáže uspokojivě vysvětlit. 

K tomu, abych mohl uvést biosémiotiku na scénu, potřebuji představit současný tradiční 

pohled na biologii. Dále ukáži, jakým způsobem dochází k „vědeckým revolucím“, které 

změny vědeckého pojetí provázejí.  

 

Biosémiotická teorie je poměrně novým odvětvím, které se vyvíjí především od 

osmdesátých let dvacátého století. Přesto se již na začátku dvacátého století dají 

vystopovat předchůdci, na něž současní autoři ve svých dílech navazují. Zde se budu 

věnovat dílu Jakoba von Uexkülla, jež používá pojem Umwelt k denotaci subjektivního 

světa organismu. Umwelt je druhově specifický svět, biologický základ, ležící v samém 

centru studia komunikace a signifikace u živých organismů. Uexküll mimo to rozvíjí 

teorii funkčního kruhu, která je považována za ekvivalent principu zpětné vazby, 

definované později Gregory Batesonem. Teorie Jakoba von Uexkülla velmi výrazně 

koresponduje s pragmatickou teorií poznání, jak je nastíněna v dílech Ch.S.Peirce, 

Williama Jamese a Johna Deweyho. „Pragmatický Umwelt“ a peirceovská sémiotika 

tvoří pojmovou základnu pro vymezení biosémiotiky.  

 

 Tato práce se skládá ze dvou poměrně autonomních oblastí. První se věnuje 

sémiotice ve vztahu k „celku“ - vysvětluje subjektivní stránku živých organismů, jejich 

Umwelt a způsob, jakým tyto Umwelty jednotlivých druhů sdílejí společnou semiosféru. 
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Jedna z cest k ověření užitečnosti biosémiotické teorie je skrze tvorbu modelů 

zakládajících sémiotickou interakci s živými bytostmi. Technozoosémiotické 

experimenty Luise Beca přímo navazují na tuto linii, neboť se věnují tvorbě 

komunikačních rozhraní sloužících k propojení živého/umělého, organismu/stroje. 

Uvedu příklady dvou jeho projektů a pokusím se je zařadit do biosémiotického rámce. 

Jejich zájmem je překlenout „komunikační mezeru“ mezi jednotlivými entitami, 

samoorganizovanými systémy, které budu v souladu s terminologií Stuarta Kauffmana 

nazývat autonomní agens. Ukáži, že umělí a živí agens spolu komunikují, tj. dokáží 

navzájem interpretovat své signály. To nám umožňuje, abychom na ně společně pohlíželi 

prismatem sémiotické teorie a možná tím pootevřít nové možnosti technobiologické 

evoluce.  

 

Druhá část práce se zanořuje dovnitř těchto agens a věnuje se interpretaci 

biologických textů uložených v DNA. Písmo představuje mnohem víc než jen trvalou 

fixaci promluvy. Promluva se v okamžiku zaznamenání stává sémanticky autonomní, 

odloučenou od mluvčího. Jednou zapsaná zpráva otevírá v každém novém kontextu nový 

interpretační svět. 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. Stejně 

jako se pochopení textu váže na individuální výkon čtenáře, se výklad genetického textu 

váže na aktivitu buňky, která jej zpracovává. V případě buňky je situace zajímavější o to, 

že buňka sama je interpretací tohoto genetického textu.1 Důraz je kladen na roli čtenáře, 

který smyslu textu rozumí a dokáže jej smysluplně vyložit, interpretovat. Budu se snažit 

ukázat, kde je možné v organismech tohoto čtenáře genetických textů hledat a jakým 

způsobem tato „exegeze smyslu“ probíhá.  

 

Společným pojítkem mezi oběma částmi bude pojem semiosféry, převzatý od Yuri 

Lotmana, ruského lingvisty a sémiotika. Lotman definoval semiosféru především ve 

vztahu k psaným textům, v posledním desetiletí dvacátého století se však objevily práce 

rozšiřující její vymezení i pro biologické systémy. Semiosféra je prostor, kde se 

                                                 
1  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 82-83;  
 Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 85-88, 94. 
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odehrávají veškeré sémiotické interakce, odehrává se v ní i interakce mezi rozdílnými 

Umwelty a za semiosférický prostor můžeme považovat i genom organismu. Živé 

organismy jsou entitami, jež se snaží přežít v semiosféře – znakovém prostoru významů. 

Cílem této práce je představit biosémiotiku jako obor, který umožňuje novým způsobem 

uchopit specifičnost živých bytostí, a tedy ve svém důsledku i nás samých.   
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2 VĚDA 

„Není žádná „věda o celku“, vědecké poznání platí jen ke vztahu k částem. Celku můžeme 

jen rozumět…Být, humanitně vzdělán znamená mít smysl pro kruhový pohyb rozumění, v němž 

celek se prosazuje proti zaslepeným cílům svých částí. Kdo filosofuje v této epoše extrémní 

specializace, je sémionaut, vyšlapává stezky mezi různými možnými významy, které pak 

humanitní vědy zaznamenávají do svých nepřesných map, aby se nevytratily z paměti lidí.“ 

Václav Bělohradský2 

 

2.1 Vyprávění vědy 

Dějiny naší civilizace jsou lemovány dvěma základními přístupy ke světu, 

přístupy, které jsou často dávány do vzájemného protikladu: První je svět příběhů, mýtů, 

vypravování a eposů. Cyklus a opakování, „věčný návrat“ jsou přiblíženími tomuto 

rozvrhu. Dějiny ve smyslu lineárnosti tento svět neměl. Bozi i lidé byli protagonisty 

Příběhu, který vyprávěl o všem na tomto světě. Svět byl tkán ze slov vypravěčů, která 

vytvářela velký příběh stvoření, smrti, života a žití. Příběh byl zároveň návodem 

sloužícím k orientaci v tomto světě. 3  

 

Druhý přístup vynalezli před dvěma a půl tisíci lety Řekové. Nespíše byli 

nespokojení vnitřní rozporností své mytologické tradice a pokusili se do chaosu, 

panujícího ve vypravování i ve světě samém, vnést pořádek. Postulovali existenci 

skrytého řádu v pozadí, jež ovládá věci viditelné v tomto světě. Odhalením logických, 

matematických a jiných zákonitostí tohoto řádu lze potom všechny vlastnosti světa 

odvodit a vypočítat. Věda se stala samostatnou oblastí lidského poznání zkoumající tyto 

mechanismy, které prezentují reprodukovatelné a neměnné, tedy věčné pravdy o jsoucnu.  

 

Markoš tyto dva přístupy ke světu nazývá objektivistický (redukcionistický) a 

hermeneutický. Při hermeneutickém přístupu je každý organismus součástí světa v tom 

                                                 
2  Bělohradský, V. Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2007, s. 22-23. 
3  Srov. Markoš, A. Patálie se životem In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 

60. 
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smyslu, že na něm participuje, čímž jej zároveň přetváří. Svět i subjekt mají vždy i 

historickou dimenzi a každý výklad světa tak vyžaduje nové úsilí, jedinečnou singulární 

aktivitu. Výklad světa (jeho pochopení) je tak především odrazem kulturního kontextu, 

zkušenosti.4 Vědecký přístup je oproti tomu pohledem objektovým: svět je složený 

z objektů, které samotné jsou vlastně neměnné. Pokud se objekty přece jen proměňují, 

tak podle detailně poznatelných pravidel, přičemž tyto vztahy lze popsat a vysvětlit 

univerzálně platnými zákony. Slovy Zdeňka Kratochvíla: „Objekt nemá příběh; je zbaven 

neformálních zákonitostí, zvláště časových“.5  

 

Vědecký popis je v tomto smyslu jedním z možných způsobů, jak přistupovat ke 

světu. Jeho privilegovanost je dána souhrou několika okolností, jež jej vyzdvihly oproti 

jiným popisům světa. Ostatní, „ne-vědecké“ rámce jsou vytěsňovány mimo oblast, jež je 

považována za relevantní k vysvětlení skutečnosti. Pokusím se ukázat, že k popisu „bytí“ 

živých organismů potřebujeme přístupy oba – vědecké zkoumání i vyprávění příběhů. Je 

to dáno tím, že popis živého nezbytně vyžaduje zahrnutí časové (evoluční) složky a tato 

evoluce je především příběhem. Začnu s přístupem vědeckým, jež se vynořuje na 

počátku sedmnáctého století, spolu s koncem renesance a nástupem osvícenství v západní 

Evropě a následně se budu věnovat umění sémiotické interpretace, jež souvisí 

s přístupem druhým. 

 

2.2 Vznik vědeckého přístupu ke světu 

Je důležité si uvědomit, že věda, jak ji dnes známe, vznikla v dějinách pouze jednou a 

to ve velmi specifických podmínkách jako důsledek určité kulturní tradice. Zdeněk 

Neubauer6 jmenuje tři, dle jeho názoru zásadní činitele při formování vědecké metody:  

1.Monoteismus a s ním spojená víra, že Bohem stvořený svět se chová racionálně a 

řídí se malým počtem jednoduchých a poznatelných zákonů.  

2.Prostředí hláskového písma, kde znaky samy o sobě nic neznamenají a jedinou 

jejich charakteristikou je to, že se liší od znaků ostatních.  

3.„Vměstnání“ světa do trojrozměrného geometrického prostoru.  

                                                 
4  Srov. Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 42. 
5  Kratochvíl, Z. Filozofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové, 1994, s. 32. 
6  Např. Neubauer, Z. Poušť a les aneb Dvojí pramen metafyziky. Kritický sborník. 1999,  roč. 18, s. 

85-103.  
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Věda vzniká poté, co se první dvě oblasti propojí v analytické geometrii, „tělesnost“ 

světa se promění v lineární sekvenci znaků a matematika se stane „instrukcí pro 

konstrukci“ světa. Znaky začnou žít vlastním životem a věda začíná zkoumat jen logické 

vztahy mezi znaky.7  

 

Věda zakládá nárok na ontologii, neboť postuluje existenci objektivních, 

bezčasových zákonů řídících přírodu, které následně odhaluje. Věda je hledáním 

bezrozporné pravdy, odhalováním „jednoznačné povahy přírody“ skrze stejně 

jednoznačný jazyk symbolů. Postupně odhaluje jednotlivá písmena abecedy, z kterých 

následně skládá celá slova a nakonec vyloží jejich nesporný (tedy jedinečný a jediný) 

význam, vedoucí k rozluštění celého textu. V základu stojí implicitní předpoklad, že 

všechny děje se dají převést na fyzikální modely a ty je možné následně vysvětlit pomocí 

neměnných zákonů. Tam, kde pozorované děje takto popsat nejde, je nutné dělat 

aproximace a uchylovat se ke statistice. Jde však o projev velmi velkého počtu 

fyzikálních mechanismů, které jsou v principu spočitatelné a při zjištění všech 

neznámých parametrů (a dostatečné výpočetní kapacitě) by se je vysvětlit podařilo. Ve 

vědě vždy vládlo apriorní přesvědčení, že poznání lze postavit na několika málo 

axiomech: „na předpokladu objektivní reality, přísné kauzality a existenci malého počtu 

základních a neměnných přírodních zákonů.“.8  Potíže jsou pouze rázu technického a s 

lepším vybavením by se všechny důležité parametry změřit daly. Pokud se něco jeví jako 

náhodné, je to pouze tím, že příčiny chování zůstávají skryté, avšak bezpochyby existují 

a jejich odkrytím by se náhoda odstranila. Pokud se to nedaří, mohou za to nedokonalé 

metody, nedostatečná data nebo jiné, v principu překonatelné a odstranitelné 

nedokonalosti.9 

 

Věda vytvořila pojítko, které umožnilo rozvoj poznání založeném na několika 

jednoduchých zákonech, extrapolovaných do nejrůznějších oblastí lidské činnosti. 

                                                 
7  Srov. Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 53. 
8  Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 40. 
9  Srov. Markoš, A. Teorie živých systémů. In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 

2008. s. 81;  
 Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 53, 71; 
 Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 76.  
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Zákony se zdály po velmi dlouhou dobu neotřesitelné, neboť jejich aplikace neustále 

potvrzovaly jejich pravdivost. 

 

2.3 Dualismus 

V 17.století je toto schéma použito k vybudování základů moderní fyziky, 

matematiky a přírodovědy a skrze ně se začíná vytvářet nový obraz světa. V 17. století 

René Descartes přichází s radikální dualistickou koncepcí. Všechen okolní svět je res 

extensa (svět rozprostraněný). Člověk je ale jiný, neboť obsahuje duši, res cogitans 

(„věc“ myslící), jež existuje naprosto mimo tento svět a nijak s ním nesouvisí, kromě 

toho, že pobývá v lidském těle: „Duše je povahy naprosto nezávislé na těle a tudíž není 

podrobena smrti; ježto pak nevidíme jiných příčin, jež by duši zničily, jsme vedeni k úsudku, že 

je nesmrtelná“, píše Descartes ve své Rozpravě o metodě. Takto zabydlena, duše vlastně 

vytvoří lidskou bytost, a prostřednictvím těla může zasahovat do běhu světa a poznávat 

ho.10  

 

Tento dualisticko - objektivistický přístup tedy důsledně odděluje poznávající 

vědomí od světa. „Svět je pro každého poznávajícího vnější, tj. existuje celý mimo něj a 

nezávisle na jeho vědomí, sám vědomím nadán není a je přístupný jednoznačnému a 

bezrozpornému popisu.“11 Z. Neubauer charakterizoval tento obrat k subjektu a z toho 

vzniklou novověkou vědu takto: „Člověk – přesněji lidské vědomí – se začal považovat za 

jediného nositele smyslu, rozumnosti, tvůrčí aktivity. Vše ostatní — vesmír, svět a veškerou 

přírodu – prohlašuje novověký člověk za slepý chaos náhody a nutnosti, za shluky hmoty pasivně 

pohybované vnějšími silami vzájemného působení podle fyzikálně-chemických zákonů. Jsoucno 

je tak beze zbytku matematicky, kvantitativně popsatelné. […] Jsoucno o sobě neví, pouze člověk 

ví o jsoucnu: lidské vědomí se tak považuje za jediný subjekt, za jedinou pochodeň světla […] 

v temnu slepého a bezcílného víření hmoty časem a prostorem.“12 

 

V tradiční vědě omezujeme poznávací schopnosti jen na určité typy představ – idejí, 

obsahů mysli, jimž připsal Descartes povahu „realita objectiva“ („předmětná věcnost“), 

                                                 
10  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 44. 
11  Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 42. 
12  Neubauer, Z. Filosofický časopis 39, 1991. Cit. z  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a 

stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 44. 
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která byla později ztotožněna s veškerou skutečností jako „objektivní realita“. Pouze 

z tohoto výseku reality pak „čerpá ta či ona ontologie své pojmy, představy, modely, 

poznávací a myšlenkové postupy, na nichž buduje své teorie, v rámci kterých klade otázky, 

vyslovuje hypotézy, získává odpovědi, formuluje poznatky, uznává důkazy, rozlišuje mezi 

podstatným a případovým, zákonitým a nahodilým, přirozeným a nadpřirozeným, empirickým a 

spekulativním.“13 Toto radikální zúžení poznávacích mohutností na objektivní poznání se 

v novověku stalo základem vědeckosti, modelem pravdy a vzorem pravdivosti. Jeho 

předpokladem byla důsledná geometrizace přírody, jež vrcholí Newtonovou velkou 

syntézou pozemské a nebeské fyziky. 

 

Ztotožnění prostoru s prostorem geometrickým bylo umožněno rozvrhem 

descartovského dualismu, jež odděluje niternost a subjektivitu od veškeré přírody 

pochopené jako rozprostraněnost. Novověký člověk, jež ztotožnil vlastní existenci 

s myšlením, sebereflexí a sebe-vědomím („ego cogito – ergo sum“), byl oddělen od 

veškeré ostatní skutečnosti (přírody). Toto oddělení ducha a hmoty znamená mimo jiné 

také počátek novověké filozofie, soustředící se na analýzu vztahu subjektu a objektu.14 

Novověká věda se pokouší tento dualismus překonat tím, že vědomí vysvětluje z chování 

molekul. Duše (res cogitans) by byla vysvětlena jako přirozená vlastnost hmoty (věci 

rozprostraněné) vznikající na určité úrovni složitosti. Přesto se jí to dodnes nepodařilo a 

„descartovský dualismus nebyl tradiční vědou překonán, zrušen, nýbrž toliko zaretušován.“15  

 

Karteziánské myšlení zakládá vědu z pohledu lidského myslícího subjektu („cogito“), 

schopného rozpoznat podstatu vlastní i okolních objektů a ve výsledku určit pravdivou 

povahu světa. To vše s pomocí přírodních zákonů, které se nemění, jsou pouze 

odkrývány, nahlíženy. Úkolem vědce je odhalovat mechanismus a neměnné zákony řídící 

chod světa - stroje. Tento přístup otevřel netušené možnosti, jak přírodě vládnout. „Ještě 

renesanční názor viděl život všude – v kosmu, přírodninách, živých bytostech –, podle živého se 

hodnotilo vše ostatní! Fyzika najednou přináší obrat – svět je pro ni plný mrtvých a pasivních 

hmotných položek, které jsou posunovány, smýkány, přemisťovány a přetvářeny vnějšími 

                                                 
13  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 25. 
14  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 26. 
15  Srov. Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. 

Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 17. 
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silami.“16 Pro projevy života přestává být v tomto světě místo, protože vše ve světě je 

pouze res extensa, dokonce i všechna zvířata nejsou živá tak jak je živý člověk, jsou 

považována spíše za dobře fungující stroje. „Pro biology, chtěli-li být také přijaty mezi 

vědce, proto vyvstal úkol vysvětlit viditelné projevy živého jen jako epifenomén – jako zdánlivý 

výsledek složité souhry jinak zcela neživých a fyzikou (později i  chemií) popsatelných 

procesů.“17  V následujících století byla tato „fyzikalizace přírody“ ještě dále 

prohloubena. 

 

2.4 Koncepce stroje 

Jako jednu z formujících myšlenek souvisejících nejenom s rozvojem biologického 

poznání musíme zařadit představu, že každý živý organismus je stroj. Tuto koncepci 

formuloval René Descartes, ale vznikla především jako důsledek celkového kulturního a 

společenského klimatu,  evropského racionalismu sedmnáctého století. V té době se 

stroje stávají nejen pomocníky poznání, ale také přímo jeho modely, podstata objektů 

byla hledána v jejich stále intenzivnějším rozpadu na menší části. V biologii se usazuje 

přesvědčení, že k pochopení lidského těla je nezbytné rozebrat jej na části a studovat 

funkci jeho komponent, což není nic jiného než analogie procesu dekonstrukce a re-

konstrukce stroje. 18  

 

Fungování stroje lze popsat bezčasovými zákonitostmi, pravidly, která jsou dána 

předem a po dobu jeho činnosti se nemění (jedinou pozorovatelnou  změnou v čase je 

opotřebení). V principu lze stroj rozebrat a z uspořádání částí poznat jeho fungování a 

vypočítat jeho chování v čase. Smysl stroje tedy není v něm samém, je dán jeho 

konstruktérem, který jej postavil (k čemuž musel vynaložit práci). Stroje mají za úkol 

usměrňovat rozptyl volné energie: části zabrání v proměně na „neužitečné“ teplo a 

transformují ji v jiný druh energie - konají práci. Usměrňování energie probíhá v cyklu a 

po určitém počtu kroků se systém vrací do výchozího stavu. Oproti živým bytostem lze 

stroj vypnout a zase zapnout (restartovat), přičemž ve vypnutém stavu může být stroj 

                                                 
16  Srov. Markoš, A. Patálie se životem In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 

61. 
17  Srov. Markoš, A. Patálie se životem In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 

62. 
18  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 28. 
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téměř po libovolně dlouhou dobu (mezní hranice je dána opotřebením stroje). Jak budu 

dále v textu rozvádět, stroje různých druhů jsou součástmi živých bytostí na všech 

doménách jejich organizace.19  

 

Koncepce stroje změnila i představu o Bohu, který byl považován za Nejvyššího 

Mechanika, tvůrce zákonů, jež ovládá „stroj“ vesmíru: „Stvoření bylo pochopeno jako 

konstrukt a svět jako výrobek zařízený a seřízený Bohem-konstruktérem, který svět zařídí a 

zbuduje dle svého plánu, vloživ své záměry – „odvěké úradky“ – do „počátečních podmínek“, 

avšak nadále do svého dokonalého díla už přímo nezasahuje. Toto pojetí, označované jako 

deismus (na rozdíl od „theismu“, v němž Stvořitel a stvoření zůstávají ve vzájemném vztahu), 

patří k zapomenutým a zasutým leč nezrušitelným základům vědeckosti. V něm je celý svět 

pochopen jako jakási „machina ex deo“ – stroj z vševědoucího boha . Od té chvíle zkoumá věda 

pouze „jak“ to-a-to funguje, nikoliv proč: studuje mechanismy přirozených pochodů – tj. blízké 

příčiny (causae proximae) jevů, nikoliv příčiny vzdálené – důvody a původy, účely a cíle. 

Význam a smysl. To ponechává nevyzpytatelným úradkům Božím a neprokazatelným 

teologickým (metafyzickým) spekulacím.“20 

 

V průběhu devatenáctého století se studium stroje stalo ideálem vědeckého 

zkoumání. V té době se však také objevuje dramatický rozdíl mezi fyzikálními zákony, 

které ovládají stroje a biologickými procesy v živých bytostech. Zvláště objev druhého 

termodynamického zákona (míra entropie každého uzavřeného systému se neustále 

zvyšuje) odhalil zásadní rozdíl mezi fyzikou a biologií - živé organismy si svojí vnitřní 

uspořádanost uchovávají, dokonce ještě zvyšují. Vysvětlení této skutečnosti bylo 

založeno na několika premisách: organismy nejsou uzavřené, ale otevřené systémy, což 

znamená, že neustále vyměňují energii s okolním prostředím a jejich vnitřní 

uspořádanost se zachovává proto, že entropie, vytvářená jejich chemickými reakcemi, se 

neustále odčerpává do okolí. I přes tyto rozpory bylo na organismy pohlíženo jako na 

složité chemické stroje, které v podstatě zvyšují svou složitost tím, že snižují 

uspořádanost okolního prostředí.21  

 

                                                 
19  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 91-93. 
20  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 30. 
21  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 31. 
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2.5 Redukcionismus a jeho hranice 

Posledním stavebním kamenem současné vědecké metody, kterému se v této 

práci budu věnovat, je redukcionistický přístup při zkoumání skutečnosti. V jeho jádru je 

ukryto přesvědčení, že pokud se něco zdráhá uchopení, změření, výpočtu, je třeba jít na 

nižší, jednodušší úroveň, nejlépe až na nejelementárnější prvočinitele (atomy, molekuly, 

geny), ze kterých se daná věc „skládá“ a z této úrovně jí následně popsat a odvodit. 

Důkladným poznáním „základní“ úrovně je možné porozumět i chování na „vyšších“ 

úrovních: „Redukcionismus je snahou o redukci skutečnosti na jedinou elementární úroveň 

popisu charakterizovanou jistými kvalitami a bezčasovými, jednou provždy danými vztahy mezi 

nimi.“22 

 

Redukcionismus je základem vědy dodnes. Jeho pojetí nicméně doznalo určitých 

změn, které formuloval například Dawkins23, jež je přesvědčen o tom, že redukcionismus 

je správným způsobem, jak by věda měla postupovat, na případě počítače však popisuje 

druh „hloupého redukcionismu“, který by žádný rozumně uvažující člověk neměl 

přijmout: vše, co počítač provádí, je v principu vysvětlitelné pohybem elektronů, ale bylo 

by hloupé pomocí elektronů vysvětlovat funkce programu Word od Microsoftu. Software 

této hierarchické úrovně by měl být vysvětlován na základě softwaru stojícího o jednu 

úroveň níže, procedurami a podprogramy, jejichž fungováním bude vysvětlena další nižší 

úroveň atd. Tento způsob „krok po kroku“ nazývá krokovým redukcionismem či 

hierarchickým redukcionismem. Dawkinsonovský umírněný redukcionismus uvnitř stále 

vyjadřuje přesvědčení, že biologie je v posledku redukovatelná na chemii a fyziku 

molekul. Molekuly představují pro současnou biologii, zcela v souladu s descartovským 

dualismem, elementární jednotky prostorové rozprostraněnosti (res extensa). Jedná se o 

objekty, jejichž přirozeností je, že vyplňují prostor. Základ darwinistického i 

neodarwinistického (molekulárního) evolucionismu je tedy geometrický: Všechno se 

skládá z těchto molekul a všechny děje jsou projevem jejich vzájemných interakcí. 

 

                                                 
22  Srov. Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 

2008. s. 162. 
23  Dawkins R. Stroj na přežití. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké revoluce. 

Praha: Academia, 2008. s. 69. 
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První vědou, které se úspěšně podařilo dosáhnout syntézy, skrze všechny její 

disciplíny, byla fyzika. Prvním krokem bylo sjednocení mechaniky a termodynamiky  v 

první polovině devatenáctého století a následná integrace elektromagnetismu. Fyzika 

vytvořila koncepční systém, jež dokázal popsat veškerou realitu ze „základní úrovně 

popisu“ - v pojmech částic a vln.  Na konci devatenáctého století téměř nikdo 

nepochyboval, že se jedná o pravou logiku vesmíru. V prvních letech dvacátého století 

však začali fyzikové studovat strukturu atomů a brzy zjistili, že ji nelze popsat modely 

částic ani vln, tudíž že klasická fyzika v atomárním měřítku neplatí. Zákony, které se 

uplatňovaly na jedné úrovni reality, neplatily nezbytně na úrovních jiných. S objasněním 

atomárního světa se nakonec vypořádala kvantová mechanika, jelikož kvantový model 

byl schopen zahrnout jako speciální případ i popis klasické fyziky. Kvantová mechanika 

ale ukázala také na nemožnost kanonické (tj. jednoznačné) transformace jevů popsaných 

na jedné úrovni, na úroveň druhou (například mezi úrovní molekulární a 

makroskopickou). Na kvantové úrovni neexistuje jediný privilegovaný popis jevů, záleží 

na záměrech pozorovatele, tj. co a jak chce měřit. Při přechodu z jedné úrovně na jinou 

vždy cosi získáme a cosi ztratíme a mění se i významy některých základních pojmů.24 Na 

každé z úrovní organizace se vynořují jevy emergentní, neodvoditelné z předchozích, 

nepopsatelné jazykem a pojmy úrovní jiných. 

 

Současná fyzika opět stojí jen krůček před ambiciózní cílem dalšího „velkého 

sjednocení“ – jednotnou teorií slabé a silné elektrické interakce. Tato teorie, označovaná 

zkratkou GUT („Grand Unification Theory“), by měla být mezikrokem k „teorii všeho“ 

(TOE  - „Theory of Everything“), která by zahrnula i čtvrtou známou interakci, 

gravitaci.25 Na adresu univerzality těchto zákonů je třeba dodat, že základní fyzikální 

zákony jsou základní v tom smyslu, že všechny další zákony jsou na nich postaveny, což 

ale automaticky neimplikuje, že je možné z nich odvodit všechny ostatní principy: To, že 

fyzika elementárních částic je fundamentální, neznamená, že bez přidání dodatečné 

informace lze na ni redukovat biologii. Jak uznává i umírněný redukcionismus, je 

důležité studovat organismy na jejich vlastní úrovni, přičemž na každé se odhalují nové 

zákony a pravidla. U některých z nich je nutné přidat speciální rysy světa – u organismů 

                                                 
24  Srov. Heisenberg, W. Část a celek. Rozhovory o atomové fyzice.Olomouc: Votobia, 1997. 
25  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 58; 
 Langer, J. John D. Barrow: Teorie všeho. In. Vesmír 75,  1996, s. 647.  
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například časovou složku vývoje – evoluci. Je tedy užitečnou strategií, jež obohatí 

poznání více než zaměření na popis úrovně jediné, vybudovat propojení mezi 

jednotlivými doménami, a to jak zdola nahoru, tak shora dolů.26 

 

Dominanci redukcionismu jako první zpochybnila sama fyzika, v sedmdesátých 

letech díky nerovnovážné termodynamice. Fyzikální chemik I. Prigogine27 ukázal, že 

makroskopické systémy vzdálené od rovnováhy, kterými protéká energie (tzv. disipativní 

systémy28), mají tendenci ke zdokonalování, zvyšování své organizovanosti, mají svou 

jedinečnou historii. Kvantová mechanika, nerovnovážná termodynamika, teorie 

deterministického chaosu, principiální nekompatibilita popisů na různých úrovních 

pozorování, jež vylučuje jednoznačně definovat „základní úroveň popisu“ a další objevy 

společně posunuly představu o povaze skutečnosti na kvalitativně jinou úroveň. Fyzika 

se poněkud paradoxně stala v mnoha svých oborech hybnou silou výzkumu 

emergentních jevů, u kterých jsou popisy téhož jevu pořízené na různých velikostních a 

časových úrovních navzájem komplementární. Jednotlivé úrovně nejsou postaveny 

hierarchicky. Ačkoliv je možné pravdivě popisovat systém na různých úrovních popisu, 

přechod z jednoho popisu na jiný není jednoznačný. Nejsou navzájem izomorfní, 

neumožňují jednoznačné vyjádření jevu, jež se odehrál na jedné úrovni, na úrovni jiné. A 

to ne proto, že nejsou známy všechny parametry systému, ale z podstaty věci: 

„jednosměrné vztahy“, zdola nahoru, neplatí úplně.29 

 

Biologie tento výše zmíněný trend nenásledovala a stále se pokouší redukovat 

život na chemii a fyziku životních procesů: „zatímco fyzikové čím dál víc uznávají důležitost 

pohledu na kolektivní, organizační a kvalitativní rysy komplexních systémů a uznávají, že tyto 

systémy mají své vlastní zákony, pravidla a kvality, které jsou stejně fundamentální jako základní 

částice, z nichž je tento svět složen, biologové se ubírají přesně opačným směrem, přehnaně 

podléhají redukcionismu a považují život za pouhou sbírku jednotlivých částic, které na sebe 

                                                 
26  Srov. Gell-Mann M. „Plektika“. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 325-326. 
27  viz. Prigogine, I. - Stengersová I. Řád z chaosu. Nový dialog člověka s přírodou. Praha: Mladá 

fronta 2001. 
28  Viz. Příloha 1 
29  Srov. Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 48, 73, 170; 
 Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 82, 186. 
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náhodně vzájemně působí slepými a bezúčelovými silami.“30 Biologie spolu s Darwinovými 

objevy sice přijala evoluci a historičnost zkoumaných procesů, ale ve všech ostatních 

ohledech trvala na přísné příčinnosti odvoditelné z jednodušších úrovní a následně 

vyjádřitelné existujícími fyzikálními pojmy. Stále je hledána základní úroveň, na níž 

probíhá přirozený výběr.31 Přitom fyzika zná již dlouho sebeutvářející systémy, v nichž 

se objevují významné korelace na každé možné úrovni, tudíž „i evoluce nejspíše probíhá 

současně na celé škále úrovní. Informace je samozřejmě zakódována na jediné úrovni – na úrovni 

genu, nicméně se projevuje na každé úrovni, od individuální buňky, přes organismus a druh, 

možná až k biosféře jako celku.“32 

 

 

 

                                                 
30  Davies P. Cesta syntézy. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké revoluce. 

Praha: Academia, 2008. s. 310. 
31  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 76. 
32  Margulis L. Gaia je pěkná bestie. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 326. 
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3 OBRAT V BIOLOGII 

Podle dnes široce přijatého kosmologického modelu vznikl náš svět před nějakými 

patnácti miliardami let, přičemž okamžitě při jeho vzniku byl vybaven zákony, které 

determinují interakce hmotných částic a fyzikálních polí. Tyto zákony vedly 

přinejmenším na jednom místě vesmíru k postupnému vývoji stále složitějších soustav 

organických molekul, kterým říkáme živé bytosti. Tento vývoj k neustále narůstající 

složitosti je dnes stále nedostatečně postihnut - pochopení života nám stále uniká. Proto 

bych se rád zaměřil na teoretické přístupy a směry, které se vydávají za hranice 

současného paradigmatu. Stuart Kauffman, teoretický biolog, pokládá za nezbytné 

formulovat „čtvrtý zákon termodynamický“, který tento proces zahrnuje. Jeho teorii se budu 

věnovat v kapitole věnované autonomním agens. Agens se ve svém světě vyzná, neboť se 

v něm chová rozumně – jeho chování vykazuje znaky účelovosti. Tím nás agens přivádí 

na pole biosémiotického zkoumání. Předtím je však nutné se seznámit s biosémiotikou, 

jejím vymezením oproti sémiotice tradiční a způsoby, jakým se táže po vlastnostech 

živých bytostí. Všechny tyto úvahy vedou mimo rámec tradiční biologie, proto tuto 

kapitolu začnu u T. Kuhna a M. Foucaulta, u změny paradigmatu, respektive 

nespojitelných epistémé. 

 

3.1 Vědecké paradigma 

 „Na objektivní vědě není nic „absolutního“. Věda není vybudovaná na skále, brány jejích 

teorií se tyčí vlastně nad močálem. Je podobna stavbě na kůlech, kůly se však pod ní propadají do 

bahna, aniž naráží nějakou přirozeně danou základnu.“  

Karl Popper33 

 

 „Buňky nepředstavují pouze to, co vidíme v biologickém vzorku pod mikroskopem, nýbrž 

také to, co všechno vidíme lupou teorie. Vždyť buňka je systém a pochopení logiky systému 

vyžaduje, aby se o něm teoreticky uvažovalo.“ 

Marcello Barbieri34 

 
                                                 
33  Popper. K. R. Logika vědeckého bádání. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 102-103. 
34  Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 22. 
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Pokud chceme zjistit, jaké jsou pilíře současného poznání, není možné opomenout 

Thomase S. Kuhna a jeho knihu Struktura vědeckých revolucí. Kniha byla mnohokrát 

předmětem kritik a kontroverzí, nicméně dnes jsou tvrzení v ní obsažená považována za 

pravdivá (pokud můžeme něco takového s ohledem na obsah knihy a jejím důrazem na 

relativitu toho, co je považováno za pravdivé, prohlásit). Kuhn se zaměřuje na vývoj 

vědeckého poznání, které se podle něj vyvíjí dvěma rozdílnými způsoby. Prvním je věda 

tak, jak je běžně pojímána. Tu nazývá „normální vědou“ a popisuje jí jako „puzzle-

solving-activity“, přikládání dílků skládanky na předem připravená, přesně odpovídající 

místa. Jedná se o postupné přidávání nových poznatků k tomu, co již bylo poznáno. Jde o 

řešení úloh, o kterých se ví, že mají řešení (jak by mělo řešení vypadat) a většinou je 

znám i postup, jak se k němu dobrat. K řešení totiž existuje předloha, kterou je původní 

vzor rozřezaného obrazu – zkoumaná skutečnost. Ta však není zkoumána přímo, ale 

skrze zmenšenou reprodukci, vědecký světonázor - paradigma35. Jednotlivé kousky jsou 

již předem všechny uložené v krabičce, ze které je skládanka tvořena. Díly jsou dále 

nedělitelné, představují zadání, definitivní a neměnná fakta. Bílá místa ze skládačky 

postupně mizí a celek je stále viditelnější. Přitom je vyloučeno, aby něco přebývalo, tedy 

nebylo zařaditelné a vědecky zmapovatelné. Normální věda pracuje s určitým 

paradigmatem, postupem řešení problémů, po jehož oprávněnosti a správnosti se netáže - 

oprávněnost paradigmatu spočívá v jeho úspěchu.36  

 

Skutečný pokrok ve vědě se však podle Kuhna neděje takto spojitě, nýbrž skoky – 

změny paradigmat, jež jsou odděleny hlubokými propastmi, diskontinuitami. Ty se 

objevují ve chvíli, kdy se v normální vědě nahromadí objevy, které již nejde zařadit do 

skládačky. Nejprve jsou vytěsňovány na pokraj studia, nebo přímo označovány za 

nevědecké, starý způsob myšlení a vidění (nazírání věcí) přesto postupně ztrácí svojí 

přesvědčivost a spolu s tím i poznání absolutnost a spolehlivost. Pokud dojde k jejich 

nahromadění „jiného“ až na kritickou mez, dochází k vědeckým revolucím, které Kuhn 

označuje jako „koperníkovské zvraty“. Je důležité, že „jakkoli krize paradigmatu může mít 

důvody vědecké nebo alespoň vědecky formulovatelné, důvody právě toho kterého určitého 

způsobu řešení krize – prosazení se nového paradigmatu – jsou bytostně mimovědecké a 

                                                 
35   Paradigma je dle Kuhna vnitřně jednotný (ucelený) obraz světa charakteristický pro určité 

historické období. Je to tedy univerzum existujících názorů, hypotéz, koncepcí, teorií, charakteristických 
pro určitý vědní obor v určité době. 

36  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 48-9. 
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souvisejí s historickými a společenskými okolnostmi v nejširším slova smyslu, totiž právě se 

skutečností. […] Dokud považujeme svět, v němž žijeme za způsob rozumějící samozřejmosti, a 

jak je popisován vědou, za jedinou skutečnost, pak nám jev koperníkovské revoluce zůstává 

nepochopitelným.“37 

 

Změna paradigmatu je chvílí „prozření“, kdy původní mizí a dochází k nastolení 

nového (Kuhn to označuje jako „paradigma-shift“). Během tohoto procesu se opouští 

většina z toho, co bylo předtím poznáno a začíná se znovu (a jinak). Minulé se ve světle 

revolučního zvratu ukazuje být omylem, způsob provádění výzkumů a interpretace 

výsledků již není považována za vědu, spíše za jakési bloudění v temnotě, kde byly 

pouze náhodou objeveny nějaké alespoň částečně pravdivé skutečnosti. Dalo by se říci, 

že svět, popisovaný předchozí vědeckou teorií, se zhroutí (pilíře se zanoří do bahna). Vše 

se najednou jeví jinak a koperníkovská revoluce je prožívána jako teprve ten pravý 

počátek vědeckého poznání.38  

 

3.2 Epistémé 

"Pořádek je to, co se předkládá ve věcech jako jejich vnitřní zákon, jako skrytá síť, pomocí 

níž se svým způsobem prohlížejí, a zároveň je to něco, co existuje jenom prostřednictvím mřížky 

nějakého pohledu, nějaké pozornosti a nějakého jazyka; a jedině v prázdných polích tohoto rastru 

se v hloubce ukazuje pořádek jako už přítomný, tiše čekající na chvíli, až bude vysloven." 

Michel Foucault 

 

Podle Kuhna vidí vědci po koperníkovské revoluci stejné věci jinak a změna 

paradigmatu je svou povahou nevratným procesem: „Se změnou paradigmatu (interpretace 

skutečnosti) se otevírají nové prostory možností, nová předmětnost se prosazuje do popředí na 

úkor starého, které je zakrýváno, zapomínáno, jež mizí ze zorného pole zájmu, tedy ze světa.“39 

Změna paradigmatu je způsobem, jak se mění nazírání zkušenosti. Nejde o změnu 

v interpretaci téhož světa, nýbrž je prožívána jako změna světa samotného. Jde o 

neopakovatelnou singulární zkušenost, jež zakládá nový řád - staré a nové není následně 

převoditelné. Michel Foucault (1926-1984) nazývá obě pole diskontinuitami, zcela 

                                                 
37  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 109. 
38  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 45. 
39  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 107 
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jedinečnými způsoby pohlížení na svět, jež jsou obě naprosto soběstačnými. Ve své knize 

Slova a věci z roku 1966 tematizuje problém kulturních a historických předpokladů 

uspořádání vědění. Foucault odmítá prezentaci historie jako lineárního vrstvení událostí, 

které logicky vyplývají jedna z druhé. Nesouhlasí s tím, že evropské ratio postupuje 

v nepřetržitém sledu neustálého zdokonalování vědeckých teorií a poznatků, které po 

menších úpravách stále platí. Naopak pro Foucaulta je tato kontinuita pouze povrchový 

dojem, který se na archeologické úrovni zkoumání vytrácí. Tvrdí, že v základu každé 

kultury nebo historické epochy působí specifický pořádek významů - historické apriori, 

které je přenášeno jednotlivými popisy světa, diskursy. Tento specifický kulturní kód, jež 

vymezuje jednotnou epistemologickou konfiguraci sdružující historické diskursy40, 

nazývá epistémé.  

 

Epistémé Foucault charakterizuje jako jakousi pomyslnou uspořádávající mřížku, 

rastrovací princip, který umožňuje člověku v rámci jazyka řetězit slova do výpovědi a 

poskytuje mu pravidla pro relevantní (pro druhé srozumitelné) myšlení tak, že mu dává 

taxonomii jsoucen, se kterými může operovat. Epistémé je polem možností konkrétních 

diskursů, diskursivních formací a reálných výpovědí, díky čemuž vytyčuje hranice 

znakových operací a určuje, jak a o čem se v jednotlivých diskursech hovoří. Epistémé je 

společný prostor pro projevy vědění, který determinuje charakter signifikantních prvků 

každého možného uspořádání. Je to kognitivní schéma, které je základem vědeckého a 

filozofického poznání určité historické epochy, jejíž kulturní kódy a vědecké teorie 

určují, a zároveň ospravedlňují konkrétní epistémé.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Foucault rozlišuje v Evropě mezi šestnáctým a devatenáctým stoletím tři základní 

epistémé (typy racionality - modality pořádku). Prvky teorií se mohou sbližovat pouty 

analogie a podobnosti (renesanční epistémé), podle principu identity a rozdílu se mohou 

vkládat do tabulky (epistémé klasického období),  nebo jsou zřetězené do linie 

historického vývoje (moderní epistémé). Epistémé uvnitř sbližuje a zvenku ohraničuje, 

navzájem jsou nepřevoditelné a neredukovatelné. V zásadě není možné vykročit 

                                                 
40   Diskurz je každý systém výpovědí, který množinu výpovědí, jimž vládne, drží pohromadě 

konečným množstvím pravidel a takto brání, aby se rozplynula v nějakém jiném systému výpovědí 
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z epistémé do jiného modu vědění. To, co se při těchto mutacích, přechodech z jedné 

epistémé k druhé radikálně přetváří, je jazyk ve svém postavení k věcem. 41  

      

Výzkum epistémé Foucault nazývá archeologií vědění. Tento projekt v sobě 

zahrnuje popis diskontinuální historie myšlení, v níž jde o zkoumání kontextu dané doby, 

podmínek odpovídajícího paradigmatu. Foucaultova archeologie slučuje horizontálně a 

odděluje vertikálně, ve směru postupu času. Historie se jeví jako nesouvislá plocha, 

rozdělená nepřeklenutelnými trhlinami. Jednotlivá epistémé nepřecházejí plynule jedna 

v druhou, jsou vzájemně nesrozumitelná, oddělená zlomy, neboť vycházejí ze zcela 

odlišných principů. Foucault ukazuje na dva radikální zlomy: v sedmnáctém století mezi 

tradiční a klasickou epistémé, v devatenáctém století mezi klasickou a moderní. Těmito 

zlomy se mění celá struktura vědění tak, že nový typ nelze odvodit z předchozího: 

Epistémé renesance založila poznatelnost světa na principu analogie, epistémé klasického 

věku nespočívá ve sbližování věcí, ale na rozdílnosti, podobnost již není považována za 

formu vědění, ale příčinu omylu, prvky vědění se zařazují do tabulky dle principu 

totožnosti a rozdílnosti. S nástupem moderní epistémé se tabulka klasického věku 

transformovala do podoby uspořádané linie dějinné posloupnosti - historického vývoje. 

V principu podle Foucaulta nejde popsat vývoj poznatků směrem k jejich zdánlivě větší 

objektivitě a všechny pevné kategorie odmítá jako umělé - nejsou jednou a provždy dané 

a v každé epistémé se vytváří znovu. Epistémé vytváří diskontinuity v dějinách vědění a 

znemožňuje nalézt pravdu nezávislou na historických a kulturních podmínkách. Aby 

pravda byla pravdou, musí být jako pravda uznána. Napříč epistámami nelze hovořit o 

kontinuitě na úrovni idejí a témat, uvnitř nich se totiž mění způsob bytí věcí a pořádek, 

který je člení, a tím formuje vědění. Podle Foucaulta se musíme vzdát myšlenky, že se 

nám podaří překlenout všechny mezery a začlenit fragmenty našeho jednání minulosti do 

monolitého celku. Výzkum epistémé je tedy především připomínkou toho, že žádný 

pohled na svět není jediný a univerzálně platný, vždy půjde o dílčí a proměnlivý způsob 

výkladu světa. 

 

Epistémé je podložím pro vědecká paradigmata, o kterých hovoří Thomas S. 

Kuhn. Změna vědeckého paradigmatu se velmi blízce podobá přechodu z jedné epistémé 

                                                 
41  Srov. Foucault, M. Slová a veci: Archeológia humanitných vied. Bratislava: Kalligram, 2000. 
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do druhé, kdy náhle jeden historický typ vědění nahrazuje druhý. Současná věda, jež 

považuje svět za „objektivní realitu“, je výrazem určitého pochopení skutečnosti, 

konkrétního paradigmatu v (post)moderní epistémé. Galileo řekl, že vědecký popis je 

konstatováním toho, vůči čemuž nejsme oprávněni  se ptát „proč?“. Tato „konstatace 

skutečnosti“ je tedy zároveň její konstitucí, sestavováním a každý vědecký výklad je 

zároveň návodem na konstrukci. Vždy jenom skrze „pohlížení“ na skutečnost se vytváří 

osnova pokusů a jejich následná realizace, která musí být „vědecky interpretovatelná“, 

přičemž „interpretace“ se svou multiplicitou nejistých významů je vytěsňována a 

nahrazena spíše „poznáním“ (skrze „vědění o objektivním světě“). 42 

 

 

 

 

                                                 
42  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 42-45. 
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4 BIOSÉMIOTIKA 

„Nikdy nemohla existovat semiose, která by předcházela evoluci života.“  

 Thomas Sebeok43 

 

„Znak by měl být spíše než molekula pokládán za základní jednotku při studia života.“ 

Jesper Hoffmeyer44 

 

„Znakové procesy prostupují všemi částmi organismu. Signifikace je základní vlastností 

živých systémů a tudíž by měla být zahrnuta i do definice života.“ 

Alexei Sharov45 

 

4.1 Peirceovská sémiotika 

Ve své práci budu vycházet z Peirceovské sémiotiky, která oproti Saussurovskému 

lingvisticko-strukturalistickém pohledu (jež popisuje význam založený na struktuře 

synchronních a diachronních znaků), pohlíží na strukturu jako na produkt evoluce znaků. 

Význam může být vystižen v konkrétní struktuře, ale struktura se může změnit a význam 

zůstat stejný. Peirce navrhuje jít za strukturu při hledání významu. Morris46  rozlišuje tři 

oblasti sémiotiky: syntax, sémantiku a pragmatiku. V této terminologii bychom mohli 

říci, že syntax a sémantika byly studovány i Saussurem, ale byl to Peirce, kdo objevil 

pragmatiku. 

 

Charles Sanders Peirce se narodil v roce 1839 v Cambridge v Massachusetts. Jeho 

otcem byl Benjamin Peirce, profesor astronomie a matematiky na Harvardově univerzitě. 

Peirce je pokládán za významného amerického logika, matematika a filosofa47. Sám se 

považoval v první řadě za logika, přičemž logiku pojímal jako část sémiotiky. 

Vystudoval Harvardovu univerzitu a v letech 1864 až 1865 a 1869 až 1871 na ní také 

                                                 
43  Sebeok, T. A. The Sign & Its Masters, University of Texas Press, 1979, s. 436. 
44  Hoffmeyer J. The semiotic body-mind. In. Essays in Honor of Thomas A. Sebeok. N.Tasca (ed.). 

Porto, 1995, s. 369. 
45  Sharov, A. From cybernetics to semiotics in biology. In. Semiotica 120, 1998, s. 404-405. 
46   Srov. Morris, C. Writings on the general theory of signs. Hague: Mouton de Gruyter, 1971.  
47  V tomto ohledu je zájimavé, že Peirce původně vystudoval obor chemie, za který dostal v roce 

1863 univerzitní titul na Lawrence Scientific School. 
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vyučoval.  Mezi lety 1879 a 1884 zastával funkci profesora na John Hopkins University. 

Většinu svého života však v akademické sféře nepracoval, především kvůli osobním 

antipatiím některých význačných osobností amerického intelektuálního života vůči 

němu. Mezi léty 1861 a 1887 pracoval jako zeměměřičský inženýr v U.S. Coast and 

Geodetic Survey. Zemřel v roce 1914, v chudobě a zapomnění na své farmě nazvané 

„Arisbe“ v Milfordu v Pensylvánii.48  

 

Peirce byl autorem mnoha studií publikovaných v různých vědeckých časopisech a 

rozsáhlé práce The Grand Logic. Jeho dílo bylo za jeho života přehlíženo a hlavní části 

vychází až dvacet let po jeho smrti pod názvem Collected Papers of Ch. S. Peirce (1931-

1935). V roce 1967 provedl Richard Robin katalogizaci filmových svitků obsahujících 

všechny jeho dochované články a došel k závěru, že Peirceovo nevydané dílo se skládá 

přibližně z 1650 článků, které dohromady čítají sto tisíc stran. (přičemž mnoho článků již 

bylo nenávratně ztraceno).49 Většina jeho prací je tedy dodnes nepublikovaných.   

 

4.2 Semiosis 

„Znak je cokoli, co vztahuje něco jiného (interpretans) k nějakému objektu, k němuž se samo 

vztahuje týmž způsobem, přičemž interpretans se stává postupně znakem, a tak se opakuje ad 

infinitum.“ 

C. S. Peirce 

 

Ve společenství vědců dochází skrze abstraktní pozorování k formulování pravd – 

tedy výroků, které musejí platit o všech znacích užívaných vědeckým intelektem. Proces 

abstrakce je tedy jistým druhem pozorování. Z hlediska epistemologického je podle 

Peirce předpokladem každé vědecké teorie  logika (obecná teorie znaků, do níž je 

zahrnuto i studium jejich významů). Logika je jenom jiným názvem pro sémiotiku, učení 

o znacích – sémiotice, jejíž základy rozvedl Peirce k knize Gramatica Speculativa.50  

                                                 
48  Srov. Hroch, J. Soudobá Anglo-americká a kanadská filosofie. Brno: Masarykova univerzita, 

2003. s. 17-18. 
49  Ransdell J. Some Leading Ideas of Peirce's Semiotic. In. Semiotica 19, 1977. 
50  Česky hlavní pasáže této knihy v: Palek B. Sémiotika. Praha: Univerzita Karlova, 1997. Z ní 

vychází této kapitola a klasifikace znaků obsažená v příloze. 
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Podle Peirce se veškeré myšlení a poznání uskutečňuje s pomocí znaků. Objekty se 

mohou interpretovi zjevit jen skrze znaky. Znak zastupuje (reprezentuje)51 bezprostředně 

vnímatelný nebo alespoň představitelný objekt. „Representamen se nabízí mysli tím, že se 

postaví „před“ ni (objectum), je pro mysl překážkou: jen proto přidělí mysl této překážce „znak“ 

– jinak by ani nebylo representamenu třeba. Representamen se tedy objeví nikoli z potřeby 

poznat objekt, ale z potřeby nějak obejít neprůhlednou překážku, která se před ní vytvořila.“52 

Znak (representamen) něco zastupuje v mysli, tvoří interpretanta objektu. Zastupuje 

vzhledem k obecné ideji v platonském smyslu – základu (ground) representamina. V 

myšlení musí existovat nějaké vysvětlení či argument, na základě jakého systému nebo z 

jakého důvodu znak reprezentuje objekt. Znak a vysvětlení spolu tvoří další znak. Je 

naivní si představovat, že znaky pouze párují slova s objekty reálného světa. Znakové 

vztahy nemusí přímo záviset na fyzických objektech. Zastupující objekt nemusí být 

reálně existující, stačí existovat jako možnost, potencialita, kterou je příjemce schopen 

pochopit v rámci systému vyjadřování (jako odkaz znaku vyjádřeného daným 

systémem).  

 

 Znak zahrnuje triádu nerozlučně propojených činitelů: representamen (též 

vehikulum, znak, Prvost), objekt, či přesněji bezprostřední objekt (Druhost) a 

interpretant (Třeťost). Komponenty tohoto triadického vztahu nelze uvažovat odděleně, 

mají charakter vztahů nebo funkcí.53 Peirceova definice znaku tedy zní: „Znak neboli 

representamen je to PRVNÍ, co je k nějakému DRUHÉMU, nazývaného jeho OBJEKTEM 

v takovém pravém triadickém vztahu, že je schopno určit jakési TŘETÍ, nazývané jeho 

INTERPRETANTEM, jako to, co je v témž triadickém vztahu k příslušnému objektu, v němž je 

k tomuto objektu první samo.“54 Nebo si můžeme vypůjčit poněkud novější od Umberta 

Eca:„Prvost [representamen] nám umožňuje poznat, že je možné, že je zde cosi. Aby se však toto 

dalo vyslovit, abych mohl říct, že cosi mi vzdoruje, musela už předtím vstoupit do hry Druhost. V 

oblasti Druhosti [interpretans] opravdu můžeme do onoho čehosi vrazit. Když nakonec přejdeme 

                                                 
51  Reprezentovat je být k něčemu v takovém vztahu, že pro určité účely s něčím mysl zachází tak, 

jako by bylo něčím jiným. 
52  Srov. Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 

2008. s. 178. 
53  Srov. Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 

2008. s. 177. 
54  Palek B. Sémiotika. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 
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k Třeťosti, která implikuje zobecnění, dopracujeme se k bezprostřednímu objektu. Ten mi otevřel 

přístup k obecnému, ale právě proto mi už není zárukou, že zde skutečně přebývá nějaké cosi, že 

nejde jen o mou konstrukci. […] A tak perceptuální proces povstává v beztvarém bažinatém 

terénu mezi Prvostí, Druhostí a Třeťostí.“55 Znak je triadickým vztahem mezi znakovým 

vehikulem, které odkazuje k objektu a interpretans (představě objektu) v mysli interpreta. 

Příkladem znaku je kouř na obzoru (representamen) označující místo oheň (bezprostřední 

objekt) vyvolávající představu ohně (interpretant) v mysli interpreta. Peirce rozdělil 

znaky do tří trichotonomií (triád), přičemž nejvíce citovanou je triáda druhá, kde 

nacházíme znaky tří druhů: ikóny, indexy a symboly, které se odkazují k objektům na 

základě podobnosti (ikón), fyzického vztahu (index) a nebo čisté konvence (symbol). 

Peirceova klasifikace znaků se nachází v příloze diplomové práce. 

 

Podle Peirce patří k podstatné funkci znaku to, aby přeměňoval „neúčinné, nepůsobivé 

(non-effective) vztahy na účinné.“ Jeho funkcí však není uvádět tyto vztahy v činnost, 

„nýbrž zavést takový zvyk nebo obecné pravidlo, jehož prostřednictvím by tyto vztahy mohly 

působit při určité příležitosti.“56 Tyto vztahy se stávají účinnými, působivými 

prostřednictvím poznání. Znak je podle Peirce takovou entitou, jejímž „poznáním víme 

něco více. S výjimkou poznání v přítomném okamžiku, obsahu vědomí v tomto okamžiku […] 

všechno naše poznání je zprostředkováno znaky. Znak je proto předmět, který má vztah 

k označovanému předmětu na jedné straně, a interpretovi na straně druhé“.57 

 

Samy znaky vědění neobsahují, k tomu již vyžadují interpretaci (interpretant je 

nedílnou součástí definice znaku). Znak na něco poukazuje, něco označuje, zastupuje, 

znamená. Co znamená konkrétně, poznáme až z jeho interpretace. A interpretovat 

nějakou myšlenku-znak je možné jen pomocí jiné myšlenky-znaku. Tento proces, 

nazvaný Peircem semiosis, je procesem neustálé produkce, interpretace, re-interpretace a 

výkladu znaků. Poznání je proto nikdy nekončícím výkladovým procesem překladu 

                                                 
55  Eco, U. Kant and the platypus. Essays on language and cognition. New York: Harcourt Brace & 

Co., 1997, s. 113. 
56  Peirce, C. S. - Welby, V. Semiotic and Significs: The Correspondence Between Charles S. Peirce 

and Lady Victoria Welby. Hardwick, Ch. S. (ed.). Bloomington and London: Indiána University Press, 
1977, s. 31.  

57  Peirce, C. S. - Welby, V. Semiotic and Significs: The Correspondence Between Charles S. Peirce 
and Lady Victoria Welby. Hardwick, Ch. S. (ed.). Bloomington and London: Indiána University Press, 
1977, s. 32.  
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jednoho znaku do druhého.58 Semiosis je neustálou hrou podobností a odkazování, kde 

dochází k neustálému kroužení mezi jednotlivými vrcholy trojúhelníku. Znak, objekt i 

interpretant jsou v neustálé proměně: co je v jednom kontextu znakem, může být ve 

druhém objektem a celý trojúhelník se může stát vrcholem trojúhelníku jiného.59  

 

4.3 Biosémiotika 

Po krátkém úvodu sémiotickém se můžeme přesunout k biosémiotické teorii: 

poněvadž jsou akustické, vizuální, chemické a jiné znaky používané nejenom lidmi, ale i 

vyššími organismy, přičemž jejich nervovým systémem jsou zpracovávány podobným 

způsobem, jakým to činí mozek lidský, bylo přirozeným počinem rozšířit lidské 

sémiotické poznatky i na ně. Nejdříve pouze na zvířata, ale následné studie ukázaly, že 

zpracování znaků nevyžaduje nutně nervový systém.60 V souladu s těmito objevy se 

biosémiotika zaměřuje na komunikaci v živých systémech. 

 

V Oxfordském Slovníku biochemie a molekulární biologie je biosémiotika 

definována jako: „studium znaků, komunikace a informace v živých organismech,“61 což se 

shoduje vymezením jako „biologie, která interpretuje živé systémy jako znakové systémy.“62 

Není problém nalézt mnoho jiných definic63, které jsou ale většinou jenom jinou 

formulací výše uvedených. Biosémiotika se zabývá studiem živých systémů ze 

sémiotické perspektivy. Není jednou z dalších biologických disciplín, spíše konstituuje 

odlišný rámec pro studium biologie - nový způsob tvorby a popisu biologických 

experimentů. Základní posun není ve zdůraznění úzkého vztahu mezi biologií a 

sémiotikou, ale v odlišném pohledu na biologii samotnou. Chemicko-fyzikální procesy 

                                                 
58  Hroch, J. Soudobá Anglo-americká a kanadská filosofie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 

20. 
59  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 87. 
60  Krampen ukázal, že i rostliny jsou schopné interpretace znaků, ačkoliv nervový systém nemají. 
 Srov. Krampen M. Phytosemiotics. In. Semiotica 36, 1981, s. 187-209. 
61  "The study of signs, of communication, and of information in living organisms"  
 Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology. Oxford: Oxford University Press, 

1997, s. 72. 
62  Emmeche, C. - Kull, K. - Stjernfelt F. Reading Hoffmeyer, Rethinking Biology. Tartu: Tartu 

University Press, 2002, s. 26. 
63  Např. na http://www.zbi.ee/uexkull/biosem.htm nebo 

http://www.biosemiotics.org/definitions.html 
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v organismu jsou chápány jako znakové nosiče (vehikula)64 uvnitř organismu samotného 

i mezi organismy navzájem. Biologie je tedy studovaná jako znakový systém, kde 

interpretace znaků probíhá mnoha různými způsoby a je přihlíženo k subjektivní roli 

interpreta. Biosémiotika ale nemůže sama sebe omezovat na pouhou reinterpretaci 

současných znalostí aplikací nových termínů. Navzdory tomu, že již pro Uexkülla, jemuž 

se budu věnovat v další kapitole, bylo studium Umweltu experimentální vědou 

vycházející z detailního fyziologického popisu funkčních kruhů a senzomotorických 

orgánů, většina současných biosémiotických děl se zaměřuje na vybudování teoretických 

základů a zatím bohužel nebyl příliš zkoumán biosémiotický přístup v experimentální 

biologii. 65  

Biosémiotkové sdílejí společnou předpoklady, že:  

– semiose povstala se vznikem života, tj. s prvními buňkami.  

– semiose, symbiose a životní procesy jsou téměř identické (izomorfní) 

– život je především sémiotickým fenoménem a znaky jsou základními elementy 

života.  

 

4.4 Evoluce biosémiotiky 

Biosémiotika vznikla díky spojení myšlenek několika myslitelů z rozdílných oborů. 

Počátky biosémiotiky se dají najít v dílech německého biologa estonského původu 

Jakoba von Uexkülla (1864-1944). V roce 1926 založil Uexküll v Hamburgu Institut pro 

výzkum Umweltu (Institut für Umweltforschung). Institut byl zaměřen na zkoumání 

jevového světa zvířat. Je vhodné zmínit, že výsledky  Institutu výrazně ovlivnily Konráda 

Lorenze a Institut se tedy podílel i na vzniku etologie. Uexküllově díle je věnována 

samostatná kapitola této práce.  

V roce 1963 navrhl Sebeok použít termín zoosémiotika k vymezení oboru 

zabývajícího se studiem zvířecího chování. Tento rok je také považován za počátek 

moderní biosémiotiky jako vědy zabývající se interpretací přírodního znakového 

univerza v kontextu sémiotické tradice vycházející z díla Charlese Sanderse Peirce, 

tvůrce moderní sémiotiky a pragmatismu. Sebeok nejprve používal termín zoosémiotika, 

                                                 
64  Vehikulum je zde míněno v peirceovském smyslu jako abstraktního nosiče znaku, nikoli jak jej 

používá Richard Dawkins v knize Sobecký gen, pro kterého jsou těla vehikuly (tj.pasivními přenašeči, 
vozidly) genů.  

65  Srov. Kull, K. On semiosis, Umwelt, and semiosphere. In. Semiotica 120, 1998. 
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přičemž termín biosémiotika byl poprvé použit již v roce 1962 Friedrichem S. 

Rotchildem66 a následně použit v roce 1971 Juri Stepanovem v ruské semiotické 

literatuře. Teprve jeho uvedení v díle Sebeoka67  znamenal vstup do terminologie a ústup 

zoosémiotiky ze scény. 

 

Mezi spoluzakladatele biosémiotiky bývá kromě Jakoba von Uexkülla a Thomase 

Sebeoka zařazován také Gregory Bateson (1900-1980) a Thure von Uexküll (1908-

2004). Bateson se sice nikdy za biosémiotika nepovažoval, nicméně celý jeho vědecký 

projekt se zabýval komunikací mezi zvířaty, lidmi a stroji a jeho koncepce o vztahu 

evoluce a myšlení zapadá do celkové osnovy biosémiotických myšlenek. Thure von 

Uexküll, syn Jakuba von Uexkülla, dále rozvinul Umwelt-teorii a použil jí jako základ 

pro biosémiotické pochopení psychosomatické medicíny. Vytvořil také sémiotickou 

teorii přírodních úrovní semiose, které začínají buňkou, tvořící základní stavební prvek 

(sémiotický atom), skrze rostlinou semiosi (fytosémiotika), zvířecí semiosi 

(zoosémiotika), až k lidským znakovým systémům, které dokáží reprezentovat a 

modelovat nepřítomné objekty a možné světy.68  

 

4.5 Dělení biosémiotiky 

Biosémiotika je primárně dělena na endosémiotiku a exosémiotiku. Exosémiotika se 

věnuje znakovým procesům probíhajícím mezi jednotlivými organismy. Do 

exosémiotiky můžeme zařadit vnímání feromonů u všech organismů, poplašná volání 

ptáků atd. Exosémiotika se věnuje především vnitrodruhové komunikaci a tvoří základ 

několika dalších oborů (etologie, sociobiologie a behaviorální ekologie).  

 

Endosémiotika se zabývá znakovými procesy, které se odehrávají uvnitř organismů. 

Teprve v poslední době se jí věnuje náležitá pozornost.69 Procesy odehrávající  se uvnitř 

                                                 
66  Viz. Kull, K. On the history of joining bio with semio: F. S. Rothschild and the biosemiotic rules. 

In. Sign Systems Studies 27, 1999, s. 128-138   
 Přesná citace prvního použití pojmu biosémiotika, viz. Příloha 3. 
67  Sebeok, T. A. - Umiker-Sebeok, J. (ed.). Biosemiotics. The Semiotic Web 1991, Berlin/New York: 

Mouton de Gruyter, 1992 
68  Uexküll, Thure von. Medicine and Semiotics. In. Semiotica 61, 1986. 
69  Např.Uexküll, Thure von. Medicine and Semiotics. In. Semiotica 61, 1986. 
 Hoffmeyer, J. Signs of Meaning in the Universe, Bloomington, IN: Indiana University Press, 

1996. 
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organismu byly totiž po dlouhou dobu považovány za dostatečně vysvětlené kauzálními 

chemicko-fyzikálními vztahy. Dle biosémiotiky jsou však biochemické a fyziologické 

procesy primárně podřízeny jejich sémiotické funkci. Stejné chemické reakce mohou 

vstupovat do různých sémiotických vztahů a na základě těchto vztahů se mění i význam 

reakcí v organismu. Receptory umístěné na membráně každé buňky, jež jsou schopné 

rozpoznat specifické signální molekuly v okolním prostředí, fungují jako komunikační 

kanály, skrze které spolu buňky, tkáně a orgány neustále komunikují v celém organismu. 

Psychosomatická interakce nervového, imunitního a endokrinního systému uvnitř 

zdravého organismu je výsledkem gigantické sémiotické interakce mezi mnoha 

miliardami buněk, z nichž každá je schopna dekódovat určitý rozsah molekulárních 

signálů.70  

 

Další významným rozlišením je dělení na horizontální a vertikální sémiotiku. 

Horizontální sémiotika se zabývá semiosí rozvíjející se v konkrétní časoprostorové 

dimenzi a zahrnuje většinu z toho, co bylo popsáno výše jako endosémiotika a 

exosémiotika. Vertikální sémiotika se zabývá časovými a rodovými aspekty 

biosémiotiky - dědičností a obecně přenosem zpráv mezi generacemi skrze nezávislý 

proces reprodukce a ontogeneze.  

Neradikálnější verze biosémiotiky pohlíží sama na sebe jako na „obecnou sémiotiku“, 

zatímco tradiční sémiotiku studující lidskou semiosis chápe jako zvláštní podoblast, 

kterou nazývá antroposémiotika.  

 

Živý systém je samoorganizující se víceúrovňová struktura, jehož jednoduchá 

sémiotická interakce je výsledkem poměrně složitého mechanismu, pokud je popisována 

v klasických pojmech. Velmi vysoký stupeň informační komplexity se nachází již u 

nejprimitivnějších živých organismů, mnohem vyšší, než popisuje současná biologie, 

věnující se molekulárním interakcím, u kterých se nepředpokládají vyšší významové 

celky prováděné v závislosti na sémiotické interpretaci. Jednou z největších výzev 

biosémiotiky je udělat z ní kandidáta na novou teorii obecné biologie, tedy poskytnout 

vhodnější jazyk k popisu fenoménů, které jsou současnou teorií obtížně popsatelné a 

přitom z ní nevypustit žádné podstatné detaily. Biosémiotika se snaží vybudovat most 

                                                 
70  Srov. Hoffmeyer, J. Biosemiotics. In: Encyclopedia of Semiotics. P.Bouissac (ed.). New York: 

Oxford University Press, 1998. 
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mezi biologií, filosofií, lingvistikou a komunikačními studii. Dnešní hlavní prioritou je 

prohloubit vědecké chápání biologického významu. Organické kódy a interpretační 

procesy jsou základními elementy žijícího světa a biosémiotika se takto snaží nově 

definovat základy života.71 

 

4.6 Pragmatismus  

V následující kapitolách představím Umwelt teorii Jakoba von Uexkülla a autonomní 

agens Stuarta Kauffmana. Oba autoři vycházejí při vysvětlování specifičnosti živých 

bytostí především z popudů vnitřních - uznávají subjektivní universum organismu, 

základ účelného jednání, které je dle nich nezbytné k pochopení povahy živých bytostí. 

Takové jednání je jednáním pragmatickým, proto je třeba tuto pragmatickou stránku 

blíže vysvětlit.  

 

Pragmatismus je filosofií, která vznikla ve Spojených státech hlavně díky dílům 

Charlese Peirce, Williama Jamese a Johna Deweyho. Předpokládá, že všechny hranice a 

rozdíly jsou subjektivní. Subjektivita ale neznamená čistou náhodnost, vždy totiž 

obsahuje prvek vlastního zájmu nebo užitečnosti (od toho je odvozen termín 

pragmatismus), díky které je subjektivita částečně předvídatelná. Užitečnost vyvolává 

aktivitu která podporuje, nebo vytváří existenci. Struktury a hranice mají pro systém 

význam, protože podporují funkce sytému.  

 

Jako první použil termín pragmatismus72 Charles S. Peirce, a to v článku „Jak učinit 

jasnými naše ideje?“. Peirce vychází z Kantova rozlišení mezi termíny „praktický“ a 

„pragmatický“ v  Základech metafyziky mravů. Zatímco termín „praktický“ se vztahuje 

k zákonodárství prostřednictvím pojmu svobody, z něhož pocházejí mravní zákony, 

považované Kantem za apriorní, termín „pragmatický“ se týká pravidel umění neboli 

pravidel technických, jež mají svůj základ ve zkušenosti. Peirce se chtěl zabývat 

uměním, jak ujasňovat pojmy a sestrojovat výstižné a účinné definice, jež by se 

shodovaly s duchem vědecké metody. Podle něho má filosofie především napomáhat 

                                                 
71  Srov. Barbieri M. Life is „artifact-making“. In. Biosemiotics 1, 2005. 
72  Termín pragmatismus je odvozen z řeckého slova pragma (=věc). 
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tomu, aby se vágní pojmy staly přesnými.73 V roce 1905 začíná Peirce používat místo 

pragmatismu pojem pragmaticismus, neboť se dle jeho názoru pojem pragmatismus 

objevuje v časopisech s konotacemi, které nemají s jeho původním záměrem nic 

společného. Doslova říká, že pragmaticismus používá proto, že slovo je „dost ošklivé na 

to, aby bylo v bezpečí před vykradači“.74  

 

 Ve své teorii poznání a vědy vystupuje proti Descartově metodě univerzální 

pochybnosti. Podle Peirce se nemůžeme ve filosofii tvářit, že „pochybujeme o tom, o čem 

nepochybujeme v hloubi duše“. Vědec a filosof by neměli pochybovat kvůli pochybování 

samotnému, nýbrž jejich pochybování má být východiskem získávání nových poznatků, 

korigováním dosavadního poznání. Peirce také podrobil kritice Descartovu teorii myšlení 

a poznání. U Descarta se vědění vyjadřovalo v idejích, pravdivých do té míry, jak byly 

jasné a zřetelné. Proti tomu Peirce namítá, že Descartes si nevšímal rozdílu mezi jasnou 

idejí a idejí, která se jasnou a pravdivou pouze zdá: „je určitě důležité vědět, jak učinit 

jasnými naše ideje, avšak ideje mohou být jasné, aniž by byly pravdivé.“75 Otázka jasnosti 

ideje nemůže být řešena pouze intuitivně, nazíráním ideje, jak tvrdí Descartes, neboť 

žádná idea sama o sobě neobsahuje vědění.  

 

Ve spojitosti s pragmatickou teorií je často zmiňován fallibilismus, tj. učení o 

omylnosti vědy a vědění vůbec. Teorie jsou považovány za pravdivé, jestliže jsou v 

souladu s experimenty a za nepravdivé, jestliže odporují zjištěným faktům. Podle 

fallibilismu však ani pravdivost není absolutní hodnotou, všechny názory o světě i 

vědecké teorie jsou v principu vyvratitelné a nikdy není možné dosáhnout absolutní 

jistoty, přesnosti, hodnověrnosti a univerzálnosti při poznávání faktů. Podle Peirce 

v oblasti vědy „nelze žádným způsobem dosáhnout ani úplnou jistotu, ani úplnou přesnost. 

Nikdy nebude možné být si v něčem absolutně jist a nikdy nebudeme schopni ani pouze na 

úrovni libovolné míry pravděpodobnosti se přesvědčit o exaktní hodnotě jakéhokoliv kritéria 

nebo univerzální míry.“76  Přitom fallibilismus nehlásá tezi, že není možné dosáhnout 

žádného poznání, pouze říká, že není možné dosáhnout absolutní určitosti v otázce faktů. 

                                                 
73  Srov. Hroch, J. Soudobá Anglo-americká a kanadská filosofie. Brno: Masarykova univerzita, 

2003. s. 18. 
74  Peirce, C. S. Collected Papers, 5.414. 
75  Peirce, C. S. What Pragmatism Is?. In. The Monist XV, 1905. 
76  Peirce, C. S. Philosophical writings of Peirce. Buchler J. (ed.). New York: Dover Publications, 

1955. 8.58,59.  
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Mezi filosofy, kteří byli tímto směrem ovlivněni, je zařazován Karl Popper, jehož princip 

falzifikace z fallibilismu přímo vychází, nebo Willard Van Orman Quine, který na jeho 

základě napadl rozlišování mezi syntetickými a analytickými tvrzeními.77 

 

Pragmatismus považuje organismus za subjekt, jež si vytváří vlastní verzi vidění 

světa. Pravda je tedy až sekundární hodnotou, neboť je vždy ovlivněna subjektivitou. 

Pragmatismus neodděluje objekt od interpretů, realita se nestane objektivní, ani když se 

na ní shodneme, stane se pouze sdílenou subjektivní realitou. Pokud se na určitém 

fenoménu shodne většina vědecké obce neznamená to, že se fenomén stane objektivním. 

Pragmatismus ale netvrdí, že poznání je nemožné. Poznání existuje ne proto, že je 

pravdivé ale proto, že je užitečné: vhodnou paralelou jsou staré geografické mapy, které 

nebyly pravdivé, byly nicméně užitečné, a proto používané.78 

 

                                                 
77  Quine, W.V.O. Two Dogmas of Empiricism. In. The Philosophical Review 60, 1951, s. 20-43.  
78  Srov. Sharov, A. Umwelt theory and pragmatism. In. Semiotica 134, 2001. 



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 38 - 

5 UMWELT 

5.1 Jakob von Uexküll 

 

„Nikdo není produktem okolního prostředí. Každý je pánem svého Umweltu.“ 

Jakob von Uexküll79 

 

Jako první, kdo se zajímal o aspekty, jež se v současné terminologii nazývají 

biosémiotické, byl Jakob von Uexküll. Jakob von Uexküll (1864-1944) je považován za 

stoupence vitalistického pojetí živé přírody. Stejně jako například Hans Driesch vychází 

z holistického pohledu na živý organismus. On sám se považoval za pokračovatele 

biologického směru vycházejícího z děl Johannese Müllera (1801-1858) a Karla Ernsta 

von Baera (1792-1876). Uexküllovy práce na poli biologie rozvíjely Baerovy výzkumy 

týkající se zvířecího chování. Jeho filosofická koncepce byla ovlivněna především díly 

Immanuela Kanta (1724-1804). Jakob von Uexküll je řazen mezi zakladatele 

behaviorální psychologie a etologie. Významně se zapsal do komparativní fyziologie 

bezobratlých, komparativní psychologie a filosofie biologie. Napsal také jednu z prvních 

prací  teoretické biologie. Je považován za zakladatele biosémiotiky (sémantické 

biologie). Thomas Sebeok se na něj odkazuje ve svých knihách o zoosémiotice.80  

 

Většina Uexküllových prací je věnována otázce, jak živé bytosti subjektivně vnímají 

a interpretují okolní prostředí, a jak toto vnímání ovlivňuje jejich chování. Je jedním 

z vědců, kteří zpochybňují objektové („objektivní“) pojetí přírodovědy: „Na první pohled 

před sebou má každé zvíře ve svém obytném světě určitý počet předmětů, k nimž má těsnější 

nebo volnější vztahy. Z tohoto stavu věcí tak pro každého experimentujícího biologa zdánlivě 

samozřejmě vyplývá úkol předkládat různým zvířatům tentýž předmět, aby prozkoumal vztahy 

mezi zvířetem a předmětem, přičemž tento stejný předmět představuje při všech pokusech 

konstantní měřítko.“81 Uexküll oproti tomu na mnoha případech ukazuje, že objekt se nedá 

                                                 
79  Uexküll, J. von. Weltanschauung und Gewissen. Deutsche Rundschau. 1923, č. 197, s. 266. 
80  Srov. Deely, J. Semiotics and Jakob von Uexküll’s concept of umwelt. In. Sign Systems Studies 

32, 2004; 
Kull, K. Jakob von Uexküll: An introduction. In. Semiotica 134, 2001. 

81  Uexküll, J.von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 
světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 16. 
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oddělit od významu, který představuje pro subjekt a že k popisu Umweltu nestačí jen 

matematické prostředky, neboť ve světě živého organismu hrají rozhodující roli 

významové faktory jako barvy, tóny či pachy, jež se principiálně nedají poznat 

kvantitativními metodami výzkumu. Organismy jsou v první řadě komunikativními 

strukturami a struktura organismů není dle Uexkülla dána v celkovém plánu živé přírody, 

který se pokouší odhalit klasická přírodověda, ale vyplývá z jejich vlastního 

sebeuskutečňování - životní vývoj organismu je postaven na sebe-utváření a sebe-

regulaci.  

 

5.2 Tělní plán 

Uexküll vždy zdůrazňoval  zásadní význam biologické stavby organismu, v jeho 

terminologii nazývané tělní plán. V úvodu svého stěžejního díla Theoretische Biologie to 

shrnuje lakonicky: „Každý tělní plán je dán svým rozvrhem.“82 Do angličtiny bývá tato věta 

překládána jako „Every design is from design“, přičemž podobnost tohoto tvrzení s Rediho 

„Omne vivum ex vivo“83, Virchowovým „omnis cellula e cellula“84 a Peirceovým „omne 

symbolum de symbolo“85 je více než zřejmá. 

 

Podle Uexkülla  je základním předmětem biologie studium tělního plánu organismů. 

Zastává názor, že narozdíl od strojů, jejichž plán strojů je z převážné části prostorový, 

obsahují organismy i časovou složku tělního plánu, jež odráží jejich vývoj v čase. 

Rozlišuje tedy prostorovou  (Planmässigkeit) a teleologickou (Zielstrebigkeit) složkou 

                                                 
82  Přesná citace: „An der Satz: Omnis cellula e cellula darf man den Satz hinzufuügen: Alles Planmässige aus 

Planmässigem.“  Uexküll, J. von. Theoretische Biologie. 1. vyd. Berlin: Verlag von Gebrüder Paetel, 1920, s. 
5. 

83  Francesco Redi (1626 – 1697) zveřejnil v roce 1668 výsledky své dlouholeté práce, ve které 
ukázal, že „vše živé pochází ze živého“. Konkrétně dokázal, že musí muší larvy objevující se na hnijícím 
mase nevznikají spontánně a pocházejí z malinkých, okem neviditelných vajíček, nakladených mouchami. 
Vycházel z objevů Williama Harveyho, který se jako první postavil v té době obecně sdílenému 
přesvědčení, že malé organismy, jako hmyz a červi vznikají spontánně. Někdy se uvádí spíše „omno vivum 
ex ovo“ (vše živé je z vejce) - tento nápis se také nachází na hrobu Jana Evangelisty Purkyně.  

84  Rudolf Virchow (1821 – 1902) je považován za jednoho z nejvýznamějších antropologů 
devatenáctého století – byl například první, kdo popsal leukémii. Právě jemu je připisován tento citát z 
roku 1858 („každá buňka pochází z již existující buňky“), který je jasným popřením v té době stále 
populární teorie spontánního vznikání živého z neživé hmoty. 

85  Časově se tento citát shoduje s předcházejícím, Peirce jej napsal v roce 1865. Pro objasnění jeho 
záměru uvádím relevantní odstavec: „Symbols grow. They come into being by development out of other signs, 
particularly from likenesses or from mixed signs partaking of the nature of likenesses and symbols…If a man makes a 
new symbol, it is by thoughts involving concepts. So it is only out of symbols that a new symbol can grow. Omne 
symbolum de symbolo.” (Peirce CP 2.302) 
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tělního plánu. Druhý pojem koresponduje s pracemi Karla Ernsta von Baera, který stejně 

jako Uexküll klade důraz na zásadní důležitost časové organizace organismů.86   

 

5.3 Funkční kruh 

„Všechny kvalitativně odlišné smyslové příznaky označujeme shrnujícím názvem „vnímané 

příznaky“ (Merkzeichen) ty se – přeloženy ven – stávají vnímanými znaky (Merkmale) věcí.“  

Jakob von Uexküll87 

 

V roce 1905 Uexküll formuloval v knize o vodních živočiších88 princip 

neuromotorické regulace, který je dnes považován za jeden z prvních popisů principu 

zpětné vazby. V knize se nachází detailní popis receptorů, svalů a nervového systému 

vodních živočichů, na který navazuje kapitola o stavebních plánech („Bauplänen“) zvířat. 

Později89 představil ještě obecnější zpětnovazební princip nazvaný funkční kruh, který 

popsal takto: „Každé jednání, které se sestává z vnímání („Merken“, doslova postřehování, 

všímání) a působení („Wirken“), tak vtiskuje bezvýznamovému objektu svůj význam, a tím z něj 

činí k subjektu vztaženého nositele významu v příslušném Umweltu. Jelikož každé jednání 

začíná vytvořením vnímaného znaku a končí tím, že témuž nositeli významu je vtištěn způsobený 

znak, můžeme mluvit o funkčním kruhu („Funktionskreis“), který spojuje nositele významu se 

subjektem.“90 Tuto teorii propracovával v průběhu celého života. Pokud porovnáme první 

vydání Theoretische Biologie z roku 1920 a druhé z roku 1928, kapitoly o funkčním 

kruhu byly rozšířeny nejvíce. Funkční kruh je v podstatě popisem zpětnovazební smyčky 

u živých organismů, jež byla později proslavena v kybernetice Norbertem Wienerem 

(1894-1964).  

 

Uexküll ukazuje, že i prostý reflex zavření víčka při přiblížení cizího tělesa k oku 

není pouhým proběhnutím kauzálního řetězu fyzikálních příčin a účinků, ale 

                                                 
86  Srov. Uexküll, J. von. Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung. Gesammelte Aufsätze, 

herausgegeben und eingeleitet von Felix Gross. München: F.Bruckmann A.-G., 1913. s. 30, 33. 
87  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 36. 
88  Uexküll, J. von. Leitfaden in das Studium der experimentellen Biologie der Wassertiere. 

Wiesbaden: J.F.Bergmann, 1905.   
89  Uexküll, J. von. Theoretische Biologie. Berlin: Verlag von Gebrüder Paetel, 1920.  
90  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 20. 
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zjednodušený funkční kruh, který začíná vnímáním a končí působením: „Funkční kruh se 

skládá ze dvou vztahů, kterými subjekt na způsob kleští uchopuje objekt svého světa. Jedno 

rameno představuje subjektivní vnímání objektu. Objekt se v Umweltu objevuje právě jen 

v takové podobě, jak se organismu týká, tj. jen v té kvalitě, která je pro subjekt upotřebitelná. 

Subjekt nezaznamenává objekt v nějaké jeho neměnné substanci, zaznamenává pouze jeho 

užitečnou kvalitu, funkční znak vnímání (Merkmal). Znak přitom označuje jednu z mnohých 

kvalit předmětu, ne nutně tu „zásadní“, „charakteristickou“ pro předmět sám. Tento znak funguje 

jako impulz pro vnímání, který je ve vnitřním prostředí subjektu (Innerwelt) proměněn na 

odpovídající impulz k jednání, jenž se projevuje jako druhé rameno funkcionálního okruhu. Toto 

rameno představuje aktivitu vykonanou subjektem na objektu. Objekt jakožto objekt aktivity se 

ukazuje subjektu pomocí znaku působení (Wirkmal), tedy opět formou specifické uchopení ze 

dvou stran, skrze vnímání a jednání, vzniká v Umweltu objekt jakožto význam. Objekt jako 

nositel významu se dle Uexkülla nachází v tzv. okolí (Umgebung). Umwelt, svět významu 

vystupuje z Umgebung, světa nositelů významů, a to tak, že je z okolí vynecháno vše, co je pro 

subjekt bezvýznamné.“91 

 

Funkční kruhy, které si vytvořily primitivní organismy, většinou na vyšších úrovních 

nemizí, ale jsou rozvinuty k větší komplikovanosti, komplexitě a ve starém kontextu 

zachovávají svojí původní funkci. „I ten nejjednodušší reflex je svou podstatou proces 

vnímání a působení, a to i kdyby měl reflexní kruh představovat jen řetěz jednotlivých buněk.“92 

To, že v tomto případě funkční kruh neproniká až k velkému mozku, ale probíhá nižšími 

centry, na jeho charakteru nic nemění. Funkční kruhy složitých organismů v sobě 

zahrnují velké množství reflexů, které dohromady vytváří reflexní celek. Tento celek 

může být buď koordinován z jediného centra, jako je tomu u živočichů s vyvinutou 

centrální nervovou soustavou, nebo vytvářet jakousi „reflexní republiku“, v níž se volně 

sdružují na sobě nezávislé „reflexní osoby“, jako je tomu například u ježovky mořské. 

Obecně platí, že vše, co mohou organismy vnímat a rozlišovat závisí na vnitřní stavbě 

(tělním plánu) a systému funkčních kruhů.  

 

                                                 
91  Kliková, A. Teoretické důsledky Uexküllovy Nauky o významu a možnosti její reinterpretace. In. 

Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: 
Pavel Mervart, 2006. s. 74. 

92  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 
světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 22. 
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5.4 Umwelt 

V knize Umwelt und Innenwelt der Tiere, napsané v roce 1909, používá Uexküll 

poprvé pojem Umwelt k denotaci subjektivního (smysluplného) světa organismu. 

Poukazuje na to, že organismus se vztahuje ke svému okolí zásadně formou 

nejrůznějších funkčních kruhů, které dohromady utváří percipovaný svět daného 

organismu. Na tomto východisku je důležitý implicitní předpoklad, že každý organismus 

je vždy již subjektem, tudíž jednotným a jednotícím jsoucnem. Umwelt je tato jednota 

vzniklá koordinací funkčních kruhů a je tedy výsledkem působení percepčního a 

operačního světa (Merkwelt a Wirkwelt). Umwelt  je dnes nejvíce citovaným pojmem z 

Uexküllových prací, je používán v mnoha oborech, jako například psychologie, 

antropologie, etologie a další. Často bývá překládán jako subjektivní universum, i když 

v němčině znamená pouze prostředí („okolní svět“). Ve francouzštině bývá často 

suplováno slovem „milieu“.  

 

Uexküll přirovnává Umwelt k neviditelné mýdlové bublině93 (po přidání časové 

dimenze by to spíše měl být mýdlový tunel), uvnitř které žije každý druh. Jeho hranice 

jsou z velké části předem určeny apriorním stavebním plánem a není je možno žádným 

způsobem opustit nebo překročit. Každý Umwelt je naprosto unikátní. Příkladem 

Umweltu naprosto rozdílného od lidského je Umwelt klíštěte: „Klíště sedí nehybně na 

konci větve, dokud pod ním neproběhne nějaký savec; pak je pach kyseliny máselné probudí a 

ono spadne. Spadne na srst své kořisti, kterou se musí propracovat, aby se dostalo k teplé 

pokožce; do ní zarazí svůj sosák a nasaje do sebe krev. Chuťový orgán nemá. Konstituce klíštěte, 

které je slepé a hluché, je složena jen s ohledem na to, aby v jeho Umweltu každý savec vystoupil 

jako stejný nositel významu. Tohoto nositele významu můžeme označit za krajně 

zjednodušeného savce, který nemá viditelné a slyšitelné vlastnosti, jimiž se savci navzájem 

odlišují. Tento nositel významu má jen jediný pach, který pochází z potu savců a je všem 

společný. Kromě toho je tento nositel významu hmatatelný a teplý, dá se navrtat a dá se z něj 

odsávat krev. Tímto způsobem je možné převést všechny savce jak je před sebou máme v našem 

Umweltu, tak odlišné tvarem, barvou, zvukem a pachy – na společného  jmenovatele, jehož 

                                                 
93  Uexküll, J. von. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Berlin: J. Springer, 

1934. s. 22. 
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vlastnosti při přiblížení kteréhokoli savce, ať je to člověk, pes, srnec nebo myš, kontrapunkticky 

nastoupí a aktivují životní zákonitost klíštěte.“94 

 

Na uvedeném příkladu je vidět, že jenom percipované vjemy se mohou  stát nositeli 

významu: „každý subjekt může ve vnímané znaky svého Umweltu proměnit jen ty vnímané 

příznaky, které má k dispozici.“95
 a zároveň pouze působení mající pro subjekt význam je 

proměněno v nervové vzruchy: „každý Umwelt tvoří v sobě uzavřenou jednotu, která je ve 

všech částech ovládána svým významem pro subjekt. Podle svého významu pro zvíře zahrnuje 

jeviště Umweltu širší nebo užší prostor, jehož místa co do počtu a velikosti zcela závisí na 

rozlišovací schopnosti smyslových orgánů příslušného subjektu.“96 Tímto dvojím působením 

je určena struktura Umweltu, do něhož je organismus vsazen (zabydlen). Jelikož každý 

živočišný druh má specifický způsob interakce s okolím, vycházející z druhově 

podmíněné struktury vnímání a chování, dají se rozlišovat specifické světy – Umwelty, 

pojící se s konkrétními živočišnými druhy. Různé organismy jsou tedy obyvateli 

rozdílných Umweltů, i když sdílejí společné prostředí  - Umgebung.  

  

5.5 Umgebung 

Je důležité nezaměňovat „Umwelt“ a „Umgebung“. Umgebung je chápán ve smyslu 

okolí, ve kterém se organismus vyskytuje, aniž by ho jako takové nutně vnímal. Je 

světem nositelů významů, ale není konstruován významově, nýbrž skrze mechanismy 

chemicko-fyzikálních vazeb. Umwelt je vždy jakýmsi výsekem z nekonečného množství 

podnětů v tomto okolí. Význam je konstituován až jednotlivými subjekty v jejich 

Umweltech. Všechny existující Umwelty vyvstávají z jednoho a téhož okolí (Umgebung) 

a totožnost významu je umožněna totožností předmětnou. Jen díky tomuto jednotnému 

podkladovému prostoru je možno významy  v různých Umweltech vztáhnout k jejich 

nositelům a na rovině nositelů je porovnávat, ukazovat jejich vazby a souvislosti.97  

 

                                                 
94  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 47. 
95  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 37. 
96  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 19. 
97  Srov. Kouba, P. Možné světy. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého světa 

Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 109. 
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Umgebung je vlastně ideou postulující existenci smyslově nepoznatelné sféry 

potenciálních98 nositelů významů, z níž emanuje veškerý význam žitých světů. 

Umgebung, ač smysly nedostupný, Uexküll v teorii implicitně předpokládá, neboť je 

třeba přijmout jednu rovinu „nad“ jednotlivými Umwelty, aby bylo možné vzájemně 

k sobě vztahovat významy vzniklé v různých Umweltech, jež se týkají totožných 

předmětů (totožných na rovině Umgebung).  

 

5.6 Význam 

Jak Uexküll na mnoha místech zdůrazňuje, otázka po významu je u všech živých 

organismů zcela prvořadá: „Životní úloha zvířete a rostliny spočívá ve zhodnocování nositelů 

významu, resp. významových faktorů, a to podle subjektivního stavebního plánu. V každém 

funkčním kruhu se opakuje tentýž proces vnímání a působení. Ba o funkčních kruzích lze mluvit 

jako o kruzích významových, jejichž úloha spočívá ve zhodnocování nositelů významu.“99 

Poukazuje především na to, že klasický popis předmětů okolního světa často 

nezohledňuje subjektivní rovinu interpreta a jeho vztah k vnímaným objektům: „Všechny 

věci, které používáme, ač jsou bez výjimky nositelkami lidmi daných významů, označujeme 

nepřesně jako předměty, jako by to byly prosté objekty beze vztahů.“100 Jako příklad pomíjení 

významu u věcí uvádí dvě vodorovné dlouhé tyče spojené svislými příčkami. 

V závislosti na přisouzeném významu se může jednat o plot, nebo pokud se dlouhé tyče 

opřou šikmo o zeď, je možné je považovat za žebřík. Uexküll připomíná, že u plotu je 

nutné dodržovat rozestupy mezi tyčemi přibližně na délku kroku, dá se tedy vypozorovat 

jeho jednoduchý „stavební plán“, který umožňuje lezení.101  

 

Uexküll uvádí několik příkladů toho,  kde se nositel významu v nejmenším nemění, a 

přesto se stává předmětem protikladného jednání subjektu, protože ten se přeladil na 

příjem jiného významu: První ukázkou je jeden druh střevlíků, u nichž samečci a 

                                                 
98  Přičemž některé potencionality jsou pro určité jedince a druhy díky omezenosti jejich 

percepčního pole nedostupné. 
99  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 25. 
100  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 17. 
101  Srov. Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce 

žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 17  
 Jeden z dalších příkladů uvedených na stejném místě je kámen ležící na cestě (s tónem cesty) a 

jeho použití k zahnání divokého psa (tón házení). 
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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. Nositel významu „přítel“ se v Umweltu samičky změnil na 

nositele významu „potrava“. Druhým příkladem je sova, která vyseděla dvě kachní vejce 

a s vylíhnutými kachňaty zacházela jako se sovími mláďaty - snažila se je krmit syrovým 

masem a po celý den je z větve nad rybníčkem sledovala. Večer se s nimi vrátila do své 

klece. Když se k nim připojila jiná kachňata, sova je okamžitě zabila a sežrala Přitom se 

„její“ kachňata od ostatních lišila jen významem, který jim propůjčila. Zatímco všechna 

ostatní kachňata vstupovala do jejího Umweltu jako nositelé významu „kořist“, hrála 

kachňata, která sova vyseděla, roli sovích mláďat.102 Platí tedy, že „všechno, co se dostane 

do dosahu nějakého Umweltu, je přelaďováno a přeformováváno, dokud se to nestane 

použitelným nositelem významu, anebo je to zcela odsunuto. Přitom jsou od sebe původní 

komponenty často hrubě oddělovány beze všeho ohledu na stavební plán, který je předtím 

ovládal. Jak jsou nositelé významu v různých Umweltech různí co do obsahu, tak jsou naprosto 

stejní co do struktury. Jedna část jejich vlastností stále slouží subjektu jako nositel vnímaného 

znaku (Merkmal), jiná jako nositel způsobeného znaku (Wirkmal).“103  

 

5.7 Kategorie 

Živé bytosti jsou charakteristické tím, že jsou schopny kategorizace podle znaků 

kvalit. Touto cestou živí tvorové organizují a uspořádávají do konečného souboru prvků 

nekonečný proud potenciálních smyslových vjemů. Být ve světě, existovat, znamená pro 

živou bytost vybírat skrze znaky specifické kvality okolních objektů a konstituovat z nich 

jednotlivé entity, jejichž totožnost je živý tvor schopen opakovaně identifikovat. Mezi 

vnímanými znaky, organismem samotným a jeho vnitřní stavbou se vytváří síť vztahů, 

která vzájemnou interakcí mezi jednotlivými částmi vytváří objekty zkušenosti. Na 

nejnižší úrovni jsou znaky řazeny do obecných kategorií jako příjemné (+), nepříjemné 

(–), neutrální (�). Mohou být ale členěny konkrétněji (jídlo, přístřešek, nebezpečí atd.) 

Důležité je, že vnímané kvality jsou vybírány na základě významu pro organismus, což 

Uexküll předvádí na příkladu můr, jež mají „…ve sluchovém orgánu jako rezonátory jen dvě 

                                                 
102  Srov. Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce 

žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 46. 
103   Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 20. 
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napjaté sluchové lišty. Díky jim mohou reagovat na chvění vzduchu, které pro naše lidské ucho 

představuje horní hranici rozsahu sluchu. Tyto tóny odpovídají hvízdání netopýra, hlavního 

nepřítele těchto můr. Můry vnímají jen zvuky vydávané jejich úhlavním nepřítelem, jinak je pro 

ně svět němý. V Umweltu netopýrů slouží hvízdání jako poznávací znamení ve tmě. Tentýž zvuk 

dorazí jednou do ucha netopýra, jindy do sluchového orgánu můr. V obou případech vystupuje 

hvízdající netopýr jako nositel významu – jednou jako přítel, jednou jako nepřítel – podle toho, 

s jakým zhodnocovatelem významu se setká.“104 Tento příklad ukazuje, že stejný předmět 

vnímání (hvízdání netopýra) nese v závislosti na interpretujícím subjektu jiný význam a 

poukazuje na propojení významu a tělesné stavby u organismů. Sluchové orgány můr se 

vyvinuly v souladu se zvukem, který bylo zapotřebí rozlišit v okolním prostředí, aby 

můry přežily. 

 

Jak vyplývá z uvedených příkladů, kategorizace probíhá na několika úrovních 

současně, jeden předmět může být začleněn do více kategorií a kategorie nemusí být 

jednoduše hierarchicky členěny. Způsob kategorizace bývá u jednotlivých druhů zcela 

odlišný. Díky kategoriím lze specificky sjednotit různost a ztotožnit mnohost.  Umwelty 

jsou světy znakových entit řazených do kategorií a vzájemně propojených skrze znaky 

různorodých kvalit, nikoli skrze podstaty. Organismus samozřejmě takto (sémioticky) 

neuvažuje - používá  prostě dostupné znaky, aniž si uvědomuje, že se o znaky jedná.  

 

5.8 Čas, prostor a Umwelt 

 Uexküll tvrdí, že není nic takového jako absolutní prostor, existující nezávisle na 

organismech, kteří v něm žijí (ve dvacátých letech dvacátého století tato myšlenka jistě 

zněla mnohem radikálněji než dnes) a nabízí novou interpretaci prostoru: Oproti 

newtonovské představě absolutního prostoru považuje prostor za funkční prostor 

organismu. Mimo rozměru času a prostoru, existuje také „rozměr“ různých Umweltů, 

kde se objekty opakují ve stále nových formách a mění svůj význam i podobu. Vlastnosti 

látky nějakého předmětu jsou závislé na smyslových kvalitách subjektu, v jehož 

Umweltu látka vystupuje jako nositel významu. „Tónová škála můry, pachová škála klíštěte, 

chuťová škála žížaly a tvarové škály většiny obratlovců jsou zcela jiné než lidské. Ani jedna 

                                                 
104  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 38. 
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vlastnost hmoty nezůstane stejná, procházíme-li řadou Umweltu. Každý předmět, který 

pozorujeme, mění od jednoho Umweltu k druhému nejen svůj významový tón, ale i stavbu všech 

svých vlastností, jak hmotných, tak tvarových.“105 

Organismy vytvářejí vlastní prostor tkaním sítí vztahů mezi znakovými vehikuly. Již 

na nejzákladnější úrovni - těle organismu jsou stejné signály interpretovány rozdílně 

v závislosti na umístění receptorů v organismu. Je tudíž nemožné oddělit strukturu 

organismu od jeho Umweltu: „Obloha je vlastně produktem oka…živé bytosti bez očí neznají 

ani oblohu ani slunce.“106 Uexküll zastával názor, že idea „objektivního světa“ je 

výsledkem abstrahování znaků od významu. Rozdílných prostorů a časů  (Umweltů) je 

tolik, kolik je druhů organismů. Svět, stejně jako čas a prostor, jsou podle Uexkülla vždy 

prožívaným světem, prožívaným časem a prožívaným prostorem a mají pokaždé 

specifickou podobu, přičemž jednotícím principem je kontinuální a konzistentní 

zkušenost subjektu.107  

 

5.9 Sémiotika Umweltu 

Uexküllovou snahou bylo přestavět biologii tak, aby akceptovala roli subjektu při 

interakci s okolním světem a z tohoto důvodu je považován za průkopníka sémiotického 

přístupu v biologii.  Když však tvořil svojí teorii neznal díla ani F. Saussura ani Ch.S. 

Peirce. Vyvinul si tedy vlastní terminologii, jež je z větší části koherentní s peirceovským 

pojetím sémiotiky. Pokud do ní přeložíme Uexküllovu teorii, mohli bychom říci, že 

Umwelt není množinou objektů v prostředí, ale spíše systémem znaků interpretovaných 

organismy. Na Umwelt je možné pohlížet jako na společný znakový jazyk používaný ke 

komunikaci celým druhem. Uvnitř semiosféry, které se budu věnovat v následující 

kapitole, mohou být znaky sdíleny napříč Umwelty díky množině chemických, 

akustických, vizuálních a jiných signálů.  

 

                                                 
105  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 69. 
106  Uexküll, J. von. The theory of meaning. Semiotica. 1982, vol. 42, s. 65. 
107  Srov. Kliková, A. Teoretické důsledky Uexküllovy Nauky o významu a možnosti její 

reinterpretace. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 75. 
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Najdeme samozřejmě i rozdíly mezi teorií Peirce a Uexkülla. Důležitým bodem 

Uexküllovy teorie  významu je tvrzení, že znaky používané organismy jsou organizovány 

do integrovaného celku a Umwelt reprezentuje tuto biologickou přirozenost organismu. 

Peirce podobnou strukturu neuvádí. Uexküll se jako biolog věnoval všem živým 

organismům, včetně nejmenších buněk. Peirce také předpokládal, že i jiné organismy 

používají znaky, většina jeho sémiotické teorie však byla orientována lidsky. Peirce tvrdí, 

že znaky jsou interpretovány jako mentální koncepty (interpretanty). Dle Uexkülla je 

každý znak částí funkčního kruhu, který začíná percepcí znaku a končí akcí organismu a 

charakter akce vychází z předchozího roztřídění do kategorií (být „pitný“, k sezení atd.). 

V případě většiny organismů se jedná o nižší úroveň semiosis v porovnání s lidským 

jazykem, nicméně se stále jedná o stejný proces.  

 

5.10 Subjekt a objekt 

Karteziánsko-dualistický rozvrh myšlení rozlišuje pouze dvojí způsob bytí jsoucích 

věcí: jsoucno je buď lidským subjektem, nebo nelidským objektem, předmětem. Toto 

dělení zároveň implikuje dualismus duše (jako substance subjektu) a hmoty (těla, jako 

substance objektu). Uexküll tento dualismus kritizuje, neboť má dojem, že na jeho 

základě nelze adekvátně hovořit o živé přírodě v její rozmanitosti. Všem živým 

organismům přiznává specifickou subjektivitu a autonomii a studuje je výhradně z jejich 

vlastní prožívané perspektivy. Dnešním slovníkem bychom mohli říci, že považuje 

organismy za autonomní agens. Jeho mottem se stává věta: „Náš antropocentrický způsob 

pozorování musí stále více ustupovat do pozadí a jediným směrodatným hlediskem se má stát 

hledisko zvířete.“108  

 

Zkušenost musí být zkušeností někoho (subjektu) o něčem (o objektu). Mezi 

subjektem a objektem existuje bytostné a nezrušitelné pojítko, kterým je význam objektu 

pro subjekt. Každý subjekt je zároveň ontologicky i objektem: Jako objekt účinkuje 

v žitých světech jiných subjektů, které ale nijak neprožívá. Účinkuje v nich jako 

chemicko-fyzikálně fungující mechanismus, skrze který procházejí funkcionální okruhy. 

Význam je záležitostí vztahu mezi živým a neživým, vychází z kontrapunktu subjektu a 

                                                 
108  Uexküll, J. von. Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin: J. Springer, 1921. s. 5. 
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objektu. Pokud se „proti sobě staví dva rovnocenní partneři, každý ve světě svého okolí vládne 

jako subjekt a jako příjemce významu, zatímco druhému partnerovi je přisouzena role nositele 

významu“109 V rámci svého Umweltu se subjekt nemůže s jiným subjektem sejít jinak než 

jako s objektem.110 Z výše řečeného vyplývá, že ačkoliv Uexküll karteziánský dualismus 

kritizuje, nedaří se mu jej překročit, neboť již prvotní uznání organismu za subjektivní 

entitu v sobě zahrnuje implicitní přijetí východiska, které myslí v pojmech subjektu a 

objektu.111 

 

5.11 Lidský Umwelt 

„Jen poznání, že všechno v přírodě je uděláno podle svého významu a že všechny Umwelty 

jsou jako hlasy zakomponovány do partitury světa, nám otevírá cestu, která vede z úzkého 

rozsahu našeho vlastního Umweltu ven. Nad nás samé nás nezvedá nafukování našeho vesmíru o 

miliony světelných let, ale poznání, že kromě světa našeho osobního okolí jsou ve 

všeobjímajícím plánu skryty i světy okolí našich lidských a zvířecích bratří.“ 

Jakob von Uexküll112 

 

Pro Uexkülla je člověk (lidský subjekt - Cogito) tím, kdo disponuje význačnou 

schopností přehlédnout celou scénu stvoření živého, aniž by byl autorem tohoto stvoření. 

Jenom lidský subjekt má schopnost svůj Umwelt radikálně transcendovat přes racionální 

„poznávání“ a nahlížení podstat.113 Tato transcendence však nevstupuje do Umweltů 

jiných druhů. Uexküll si je vědom toho, že člověk nemůže bezprostředně studovat 

Umwelt jiných druhů. Přesto se domnívá, že výzkumem Umweltu jiných organismů lze 

adekvátně uchopovat specifický způsob jejich bytí.  

 

                                                 
109  Uexküll, J. von. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Berlin: J. Springer, 

1934. s. 133.  
110  Uexküll zároveň předpokládá, že každý subjekt je ve svém Umweltu sám sobě bezprostředně 

subjektem. 
111  Kliková, A. Teoretické důsledky Uexküllovy Nauky o významu a možnosti její reinterpretace. In. 

Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: 
Pavel Mervart, 2006. s. 83. 

112  Uexküll, J. von. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Berlin: J. Springer, 
1934. s. 153.  

113  Srov. Kliková, A. Teoretické důsledky Uexküllovy Nauky o významu a možnosti její 
reinterpretace. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. 
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 84. 
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I lidský Umwelt musí emanovat ze světa nositelů významů, Umgebung, který lidé 

nejsou schopni v celku smyslově vnímat. Z tohoto okolí se skládá lidský Umwelt. 

Umwelty jiných organismů lze studovat jedině tak, že je člověk konstruuje jako 

podmnožiny svého Umweltu, který nemůže překročit. Lidské percepční a pozorovací 

schopnosti jsou omezené a ačkoliv lze lidský Umwelt díky nejrůznějším nástrojům a 

přístrojům rozšiřovat tak, že pojme smyslovou zkušenost jiných subjektů, nikdy ho nelze 

principiálně obohatit o smyslové schopnosti zcela nového druhu. „Naše přednost před 

zvířaty spočívá v tom, že můžeme okruh vrozené lidské přírody zvětšovat. Sice nemůžeme 

vytvářet nové orgány, můžeme ale své orgány opatřovat pomůckami. Vytvořili jsme nástroje pro 

vnímání i působení, které poskytují každému, kdo s nimi umí zacházet, možnost prohloubit a 

rozšířit svůj Umwelt. Ven z okruhu Umweltu žádný z nich nevede.“114 Je nutno tedy 

předpokládat, že pokud organismy disponují kvalitativně jinými smysly než člověk 

vybavený měřicí technikou, nebudou prožívané kvality těchto smyslů pro lidské 

zkoumání nikdy zachytitelné. Přenesení přímo do Umweltu jiného organismu je 

neuskutečnitelné a veškeré zkoumání je vedeno v Umweltu lidském.  

 

5.12 Semiosféra Umweltů 

Umwelt by se dal popsat jako specifický svět určitého biologického druhu. Je založen 

na interpretaci vnímaných znaků vedoucích následně k jednání. Je celkem funkčních 

kruhů, jež determinují vnímání daného organismu. Umwelt není prostředí samo, je to 

spíše způsob, jakým jsou vjemy z prostředí poskládány do smysluplného obrazu pro 

organismus. Každá životní forma disponuje percepčními orgány, které zase vycházejí 

z fyzických dispozic životní formy (embodiment). Tyto percepční orgány umožní vnímat 

pouze určitý výsek fyzického univerza. Tělesná konstituce a senzorické filtry tak 

omezují, ale rozhodně nedeterminují objekty, které si organismus bude uvědomovat. 

Části tohoto výseku jsou „objektivizovány“, kognitivně rozpoznány a vše ostatní se stává 

irelevantním, neboť z kognitivního úhlu pohledu neexistuje. Objekty Umweltu tak 

vznikají až z interakce mezi subjektivně vnímanými znaky, jejich interpretací dodávající 

význam a tělním plánem (stavbou organismu), který vytváří hranice (fyzická omezení) 

pro množinu možných realizací objektu.  

                                                 
114  Uexküll J. von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 63. 
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Uexküll svým dílem upozorňuje na roli subjektu, aktivního podílení se každé bytosti 

na tvorbě svého prostředí, což jej bezesporu staví na zvláštní místo mezi jeho 

biologickými současníky. Zároveň i tento model upozorňuje na to, že život často 

deleguje provádění životních úkonů na automatismy – funkční kruhy. Bubliny Umweltů 

jsou navzájem propojeny na všech časových a velikostních úrovních. Různé organismy 

sice nemohou překročit bublinu svého Umweltu, nicméně sdílejí prostředí, kde se jiné 

Umwelty vyskytují, projevují. Tento proces neustálé hry s významy vedoucí ve svém 

důsledku ke vznikání nových vjemů, které následně vstupují do stávajících nebo i zcela 

nových funkčních okruhů, se pokusím ohraničit prostorem sdílené semiosféry.115 

Semiosféra je množina vzájemně propojených Umweltů. Organismy samy o sobě jsou 

znaky, které se stávají konstitutivními částmi semiosféry. Jakékoliv dva vzájemně 

interagující organismy (Umwelty) musí být součástí stejné semiosféry. Populace okupují 

specifické sémiotické niky – musejí si osvojit a umět využít dostupnou množinu znaků 

(pachy, taktilní, sluchové, vizuální impulsy atd.), což jim umožňuje v semiosféře přežít. 

Evoluce organismů je tedy do velké míry vývojem dokonalejších a sofistikovanějších 

způsobů přežití v semiosféře – prostoru vyplněném Umwelty jiných organismů.116  

                                                 
115  Srov. Markoš, A. Mezi zvonkohrou a improvizací. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. 

Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 105. 
116   Srov. Hoffmeyer, J. Signs of Meaning in the Universe, Bloomington, IN: Indiana University 

Press, 1996, s. 61. 
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6 SEMIOSFÉRA 

Současná sémiotika vychází ze dvou rozdílných sémiotických tradic. Navzdory 

rozdílným pojetím sdílejí určité společné obsahy: jsou založeny na jednoduchém 

atomickém elementu (znaku) z něhož vychází vše ostatní. Vždy je tedy nejprve 

analyzován izolovaný znak a další sémiotické fenomény jsou vyvozovány z těchto znaků. 

Objektu je přiřazena struktura odvozená z jednoduchých a jasně vymezených atomárních 

elementů - je redukován na totalitu jednoduchých částí. Důsledkem tohoto přístupu je, že 

individuální komunikativní akt je považován za primární element jakéhokoliv sémiotické 

znakové výměny. Yuri Lotman tuto strukturu formuluje jinak. Tvrdí, že funkčně čisté 

mono-sémantické systémy neexistují v izolaci a jejich izolace je výsledkem redukce 

vynucené heuristickou nezbytností jejich studia. Vždy fungují jako část sémiotického 

kontinua, které je vyplněno multi-variantními sémiotickými modely na mnoha 

hierarchických úrovních. Takové kontinuum analogicky ke konceptu biosféry a noosféry 

V.I.Vernadskyho pojmenovává Lotman jako semiosféru.  

 

Biosféra je termín poprvé použitý rakouským geologem Eduardem Suessem, 

zpopularizován byl až Vladimirem Vernadskym. Vernadsky byl jeden z prvních vědců, 

jež dokázal, že kyslík, kysličník uhličitý a dusík v zemské atmosféře jsou produkovány 

organismy. V roce 1926 vyšla jeho kniha Biosféra, ve které ukazuje, že živé bytosti 

mohou proměnit planetu stejně jako každá jiná fyzická síla. Vernadského teorie 

vývojových stádií Země je rozdělena na tři fáze: první je geosféra (neživá hmota), 

následuje biosféra (živá hmota) a posledním vývojovým stadiem je noosféra117 spojená s 

lidskou racionální činností. Stejně jako vznik a rozšíření života od základů změnil vzhled 

a chemické složení planetárních složek (přechod z geosféry k biosféře), emergence 

lidského vědomí zásadně transformovala biosféru. Vernadsky definoval biosféru jako 

„totalitu všech živých organismů“ - prostor vyplněný „živou hmotou“ (“living matter”) 

nacházející se na zemském povrchu a zahrnující v sobě všechny živé organismy.118 

Považuje jí za kosmický mechanismus, který zaujímá specifické strukturální místo 

v planetárním celku. Biosféra transformuje sluneční energii v energii chemickou a 

                                                 
117  Tento termín byl později použit i Teilhardem de Chardin 
118  Srov. Vernadsky, V. Biosphere. Oracle, Ariz.: Synergetic Press, 1986, s. 350. 
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fyzickou, noosféra se objevuje, když lidská aktivita obsadí dominantní roli v celém 

procesu. Podle této teorie je život a jeho projevy základním evolučním rysem Země a byl 

na ní v implicitní formě vždy přítomný.119  

 

Analogicky k biosféře je možné si představit sémiotické univerzum jako totalitu 

individuálních textů a izolovaných jazyků ve svých vzájemných vztazích. Oproti 

biosféře, kterou je možné ztotožnit s fyzickým výsekem prostoru na povrchu planety, je 

sémiotický prostor abstraktního charakteru - jedná se o speciální prostor znaků. Na 

semiosféru je možné pohlížet jako na sjednocený mechanismus, kde prvotní důležitost 

není přikládána izolovanému znaku, ale celému systému. Pouze existence takového 

univerza umožňuje použití znakového aktu. Semiosféra je sémiotickým prostorem, vně 

kterého semiose nemůže existovat. Tato sémiotická formace funkčně předchází 

jednotlivý izolovaný jazyk a stává se podmínkou pro jeho pozdější existenci. Bez 

semiosféry by jazyk nejenom že nemohl fungovat, nemohl by ani existovat. Koncept 

semiosféry byl představen120 Yuri Lotmanem (1922-1993), sémiotikem pracujícím na 

Univerzitě v Tartu v Estonsku. Lotman je považován za prvního sovětského 

strukturalistu, zakladatele strukturální sémiotiky v kulturologii a vedoucí postavu Tartu-

moskevské sémiotické školy. Poblikoval velké množství knih o ruské literatuře v 18. a 

19. století, struktuře poetických textů a kulturní typologii.  

 

Semiosféra je vnitřně diferencována - skládá se z propojených struktur, které se 

vzájemně podílejí na dialogickém prostoru semiosféry jako celku. Důležité je, že 

jednoduché sémiotické systémy v ní nejsou brány jako základní ale naopak: elementární 

sémiotické systémy jsou zjednodušenými abstrakcemi pro účely analýzy. Semiosféra je 

základní jednotkou z které se vyvozují další. Části semiosféry hrají roli podobnou 

orgánům v organismu – každá vytváří izolovaný strukturální celek. Na vyšších úrovních 

sebeorganizace disponují značnou autonomií, ve vztahu k celku si však zachovávají 

izomorfické kvality. Stejně jako Prigogine u disipativních struktur také Lotman ruší 

hodnotovou hierarchii a ukazuje, že každá z domén popisu je svébytná a navzájem jsou 

převoditelné pouze nekanonicky. V semiosféře platí, že systém je integrován přes 

všechny úrovně organizace. Tento předpoklad je zásadním rozdílem, který jej odlišuje od 

                                                 
119  Lotman, Y. M. On the semiosphere. In. Sign Systems Studies 33, 2005, s. 207-208. 
120  Lotman, Y. M. O semiosfere. In Trudy po znakovym sistemam, 1984, č. 17, s. 5-23. 
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všech redukcionistických přístupů, které postulují existenci jedné základní úrovně, jejíž 

podstatu odrážejí úrovně ostatní.121 Všechny úrovně semiosféry participují na dialogu 

v semiosférickém prostoru. Jedna z nich zastává dominantní pozici a dospívá do stadia 

tvorby metajazykové sebe-deskripce, díky níž dokáže popsat nejenom sama sebe, ale i 

ostatní části systému. Semiosféra není homogenní povahy, některé části procházejí 

rychlejším procesem semiosis než jiné. Z této vlastnosti vyplývá, že dochází opakovaně 

k porušení substruktur, které se vyvíjejí jinou rychlostí. Toto narušování (sémiotická 

invaze), hra významů mezi jednotlivými strukturami a sub-strukturami je jedním 

z kořenů dynamických procesů v semiosféře a strukturální heterogenita sémiotického 

prostoru je předpokladem možnosti vzniku nové informace uvnitř sféry. Na periferii, kde 

jsou struktury méně organizované a více flexibilní, se dynamické procesy setkávají 

s menší opozicí a obecně transformují se rychleji.122 

 

6.1 Hranice semiosféry 

Vnímání semiosférické autonomie úzce souvisí s vnímáním hranice mezi 

semiosférou a mimo-semiosférickým prostorem, který jí obklopuje. Stejně jako 

v matematice, kde je hranice reprezentována množinou bodů náležejících k oběma 

množinám (vnitřní i vnější), je semiosférická hranice množinou bilingvních translačních 

filtrů, skrze které je text překládán do jazyků nacházejících se vně semiosféry. Hranice 

zabírá důležitou pozici ve struktuře semiosféry, pouze skrze hranici může semiosféra 

navázat kontakt s okolím - extra-sémiotickým a ne-sémiotickým prostorem. Dochází zde 

k translačním procesům, při kterých jsou vnější signály překládány do semiosférického 

prostoru a naopak. Vnější znaky mohou i nemusí být sémiotickými znaky. Pokud do 

semiosféry vstupuje entita nacházející se mimo sémiotické struktury, musí být 

sémiotizována. Hranice jsou oblastí zvýšeného generování nového smyslu, pro 

semiosféru fungují jako katalyzátor procesů. V případě porušení semiosférické integrity 

právě hranice často začínají s procesem rekonstrukce systému (která může samozřejmě 

vést k jiným výsledkům než původní systém - často vznikají nové kódy, které jsou přesto 

subjektivně vnímány jako rekonstrukce předcházejících). 

                                                 
121  Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. 

s. 193. 
122  Lotman, Y. M. On the semiosphere. In. Sign Systems Studies 33, 2005, s. 214-216. 
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Hranice propojuje zajišťuje vzájemnou výměnu sémiotických struktur. Lotman 

uvádí nejrůznější případy hranic semiosfér.123 Jejich činnost přirovnává k funkci buněčné 

membrány, která překládá chemické signály do specifických reakcí uvnitř buňky. 

S odkazem na Barbieriho124 je možné dodat, že v buňce vždy dochází k překladu 

vnějšího chemického signálu skrze alespoň jeden prvek, který nazývá kódovač (jedná se 

vlastně o interpreta chemického signálu pro buňku). Důsledkem vnějšího signálu může 

být široká škála nejrůznějších reakcí. Tento buněčný proces, způsob, jakým buňka 

reaguje na změny v jejím okolí, je podle Lotmana manifestací stejného zákona. Funkce 

semiosférické hranice, buněčné membrány i biosférického filmu pokrývajícího planetu (u 

Vernadskyho) je podobná – cílem je omezit transformační procesy překladu mezi 

vnějším a vnitřním. Hranice reprezentuje oddělení, místo translace externí komunikace, 

tedy její semiotizaci - transformaci v informaci. Semiosféra vyžaduje hranici, která zase 

předpokládá „chaotickou“ vnější sféru (uměle jí zkonstruuje v případě, že neexistuje). 

Semiosféra tudíž vytváří nejen vnitřní organizaci, ale i vnější disorganizaci, jež není 

považována za strukturu ekvivalentní semiosféře.125   

 

Hranice stojí v protikladu oproti jádru semiosféry, kde se nacházejí dominantní 

sémiotické systémy. Toto centrum je možné popsat pouze v metajazyku, neboť jinak je 

jeho pozice relativní k pozici subjektu interpretace, který se může nacházet kdekoliv 

                                                 
123  Velké říše (semiosféry ztotožněné s prostorem teritoriálně-kulturním) obklopené nomády, barbary 

nebo pustinou často osídlovaly své hranice příslušníky „vnějších“ kmenů, které zároveň najímaly 
k ochraně svých hranic. Tito obyvatelé vytvořili zónu kulturního bilingvismu, jež zajišťovala sémiotický 
kontakt mezi oběma světy. Jiným příkladem pozice na hranici jsou osoby, jež díky svému zaměstnání 
zaujímají role překladačů mezi oddělenými teritorii (kovář, soudce, popravčí atd.). Hraničními body lidské 
semiosféry jsou zase senzorické receptory-smysly, které transformují externí stimuly do jazyka nebo 
obecněji nervových vzruchů – reakcí našeho mozku. 

124  Vnější signály genů nikdy nedosahují, transformují se do odlišného světa vnitřních signálů, tzv. 
druhých poslů, a pouze ti, či jejich deriváty, genů dosahují. Přenos informací z okolí ke genům tedy 
probíhá ve dvou odlišných krocích: jeden od prvních ke druhým poslům (signální transdukce), druhý od 
druhých poslů ke genům (signální integrace). To, co ke genům dospívá, je konečným výsledkem velice 
komplikované, zatím ne zcela vysvětlené, dekódovací procedury: ačkoliv existují pouze čtyři typy druhých 
poslů, signály, jež uvádějí do chodu, jsou schopné vyhledat jednotlivé geny mezi desetitisíci jiných 
v závislosti na ostatních signálech. Přenos mezi prvními a druhými posli tedy není kanonický. Druzí 
poslové mají více než jedinou funkci, jejich funkce neurčuje jejich struktura, nýbrž prostředí cílové buňky - 
kontext, v němž se ocitají. Existence těchto molekul naznačuje, že je u každé buňky rozdíl mezi 
syntaktickou informací proteinu, která je určena pořadím aminokyselin, a jeho kontextovou informací - 
aktuální funkcí proteinu v buňce.  

 Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 93-
96.  

125  Lotman, Y. M. On the semiosphere. In. Sign Systems Studies 33, 2005, s. 212. 
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uvnitř semiosféry (a nebo i v semiosféře jiné). Rozdíl mezi jádrem a hranicí je základem 

vnitřní organizace, strukturou vymezující prostor. Dává substanci všem vnitřním 

sémiotickým mechanismům, spojuje znaky do prostoru, ve kterém se může odehrávat 

semiosis. 126  

 

Na místě je otázka, zda může existovat více oddělených semiosfér: možné to je 

pouze pokud neexistují sémiotické procesy, které je propojují, jestliže se mezi oběma 

sférami začne realizovat jakákoliv komunikace, stanou se součástí jediné, spojené 

semiosféry. 

 

 

                                                 
126  Lotman, Y. M. On the semiosphere. In. Sign Systems Studies 33, 2005, s. 216. 
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7 AUTONOMNÍ AGENS 

 Stuart A. Kauffman je americký matematik a biolog, jehož práce by se dala 

označit za alternativu vitalistického hnutí. Jeho výzkumy a experimenty se dlouhodobě 

zaměřují na hledání původu řádu v živých bytostech. Neodarwinistické vysvětlení, že se 

jedná o zmrzlé náhody, jež prošly sítem přírodního výběru, nepovažuje za dostatečné. 

Jeho výsledky získané modelováním chování složitých matematických systémů ukazují, 

že pokud v prostředí existuje soubor entit schopných mezi sebou komunikovat, při 

určitém stupni složitosti celého systému povstane spontánně jistý řád, které zajistí 

koordinované chování uvnitř systému.127  

 

V roce 1993 napsal knihu Origins of Order, kde analyzuje matematické modely 

složitých systémů. Tyto systémy se vyznačují sebeorganizací: samy se uspořádají do 

dynamické struktury schopné evoluce natolik stabilní , že dovede vyrovnávat odchylky z 

vnitřních i vnějších zdrojů. Jedním z poznatků které učinil je, že s tím, jak stoupá 

komplexita systému vystaveného selekci, je selekce stále méně schopna měnit jeho 

vlastnosti.  Vzniklý řád je pak výsledkem vnitřní dynamiky systému. Kauffman jej 

popisuje jako „řád zadarmo“, neboť není do systému vnesen zvenčí. Tyto dynamické 

systémy pak používá k modelování vzniku života, a to evoluce i ontogeneze. V závěru 

knihy dochází až k radikálnímu závěru, že evoluce života probíhá nikoli působením 

přírodního výběru, ale jemu navzdory, neboť život neustále balancuje v úzkém, nestálém 

rozhraní mezi zmrzlým, krystalickým, nečasovým řádem a totálním chaosem. 128  

 

 Ve své další knize Čtvrtý zákon používá Kauffman matematické modely k popisu 

chování otevřených termodynamických systémů, zejména složitých autokatalytických 

chemických sítí. Její originální název (Investigations) je stejný jako slavná kniha 

Ludwiga Wittgensteina (česky vyšla jako Filosofická zkoumání). Kauffman inspiraci 

touto knihou přiznává, z jejího čtení si odnesl poznání, že konečným počtem výroků 

nelze předem stanovit všechny vlastnosti daného systému. V případě biosfér jsou 

počáteční a okrajové podmínky neustále modifikovány koevolucí autonomních agens. 

                                                 
127  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 155. 
128  Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. 

s. 199. 
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Důležité je, že deterministické zákony tvořící jádro fyziky, jsou v tomto ohledu pouze 

speciálními případy, neboť jejich schopnost předem vypočítat chování systému129 

funguje jen díky tomu, že jsou stanoveny počáteční a hraniční podmínky. Kauffman z 

toho následně vyvozuje, že Newtonovu a Einsteinovu fyziku nelze uplatnit na systémy s 

evolucí, kde počáteční a okrajové podmínky předem určit nelze:130 „v tom případě 

nemůžeme otázku po uspořádanosti pracovního procesu skrýt do počátečních a okrajových 

podmínek. Musíme vznik a šíření uspořádanosti nějak uchopit z ní samé. Pak ale je způsob 

provozování vědy, kterému nás naučil Newton za své obdivuhodné kariéry, jaksi – neúplný.“131 

 

7.1 Definice agens 

„Známe molekulární uspořádání živých tvorů, metabolické dráhy, funkci membrán atd., ale 

netušíme, co způsobuje, že to vše je živé.“  

Anton Markoš132 

 

Do biologického kontextu zavádí Kauffman pojem autonomního agens, již dlouho 

používaného v informatice a robotice. Jsou to entity (systémy), které jsou díky vnitřní 

reprezentaci světa (modelu) schopné samostatného rozhodování a jednání ve vlastním 

zájmu. Konání ve vlastním zájmu zahrnuje hledání zdroje energie, minimalizaci 

nebezpečí, poznávání světa, získávání zkušeností (reprezentací), učení se reprezentacím 

novým. Mohli bychom říci, že autonomní agens záměrně manipuluje se světem. 

Autonomními agens jsou všechny volně žijící buňky a organismy, stejně jako některé 

produkty umělé inteligence, umělého života nebo pokročilé robotiky.133  

 

Agens se nechová nahodile a zároveň ani naprosto předvídatelně: „Agens svou 

reprezentaci měnit na základě minulé zkušenosti s prostředím, může si nastavit a upravit své 

vnitřní prostředí, odhalovat ve vnímaných parametrech jisté trendy, může dokonce přistupovat ke 

svému prostředí s jistým očekáváním.“134 Má v sobě zabudovanou reprezentaci vnějšího 

                                                 
129  Kauffman jej nazývá konfiguračním prostorem systému. 
130  Srov. Kauffman, S. A. Čtvrtý zákon. Cesty k obecné biologii. Praha: Paseka, 2004. s. 93-95; 
 Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. 

s. 199. 
131  Kauffman, S. A. Čtvrtý zákon. Cesty k obecné biologii. Praha: Paseka, 2004. s. 94. 
132  Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 202. 
133  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 152-153. 
134  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 82. 
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prostředí a tuto reprezentaci obohacuje o nově zaznamenané znaky v prostředí a neustále 

jí konfrontuje s okolním světem. Znakům přiřazuje důležitost (význam)  a podle ní se 

rozhoduje v budoucnu: „Agens je bytost či systém, jehož aktivita není přísně příčinná, ale bere 

ohled na své minulé a současné vnitřní stavy, a také na stavy okolí. Na podněty prostředí agens 

neodpovídá podle „slepých“ zákonů akce a reakce, ale koná podle toho, jak vyhodnotil 

situaci.“135 Autonomní agens mají proti strojům „zájem na svém bytí“, dokáží smysluplně 

reagovat na vzniklé situace a plánovat své budoucí chování. Smysluplná reakce zahrnuje 

zhodnocení situace na základě minulé zkušenosti, a to jak evoluční i individuální. 

Evoluce organismů a druhů je tedy především příběhem neustálého zkoušení, 

experimentování a vytváření.136 Autonomní agens vytváří systém, jež neustále 

„ohmatává“ (mapuje), prozkoumává okolní vesmír, aby v něm vyhledal nové zdroje 

energie využitelné ke konání práce. Řečeno obecněji - manipuluje s okolním prostředím 

(biosférou) ve vlastním zájmu.  

 

Autonomní agens je definováno jako systém schopný sebereprodukce. 

Sebereprodukce-rozmnožování je jednou z hlavních definic života. Produkce sobě 

podobných entit vyžaduje stanovení hranic. Agens, stejně jako jakákoliv živá bytost, 

musí být oddělen od svého okolí, což zakládá jeho autonomii. Uspořádání uvnitř těchto 

hranic – tělní plán, jak jej nazývá Uexküll, představuje jeho paměť, neboť nově vzniklí 

jedinci jej přebírají:  „navazují tam, kde přestal jedinec mateřský, a zakládají genealogickou 

linii.“137  

 

Autonomní agens je zároveň schopný vykonat alespoň jeden druh uzavřeného 

pracovního cyklu. Pracovní cyklus je při definici autonomního agens stěžejní 

podmínkou, která jej vymezuje vůči disipativním systémům. „Konat práci v pracovním 

cyklu znamená mít k dispozici zařízení – stroj – které se periodicky vrací do výchozí polohy. 

Cyklické děje jsou tedy paradoxně podmínkou acyklického, historického děje – evoluce.“138 

Díky tomu, že agens jsou charakterizována pracovním cyklem (nebo spíše spirálou) se 

dostáváme k zajímavému kruhu, neboť sestavení struktury určené ke konání práce samo 

                                                 
135  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 80. 
136  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 186. 
137  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 161. 
138  Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. 

s. 200. 
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vyžaduje vykonání práce. Pokud agens sestrojí takovou strukturu, může jí použít 

k vytvoření další struktury konající více práce, nebo koná práci efektivněji, s menší 

ztrátou nebo výdejem energie, nebo se konání práce dá využít ke zvýšení organizovanosti 

systému. Jak Kauffman neustále upozorňuje, procesy umožňující tento kumulativní 

nárůst organizovanosti nejsou uchopeny žádnými zavedenými koncepty typu hmota, 

energie, informace či entropie, nejsou nijak reflektovány v současné fyzice, chemii, ani v 

biologii. Přesto jsou to fyzikální systémy, které tento nárůst složitosti neustále provádějí. 

139  

 

7.2 Biosféra 

„Život emerguje z četných interakcí mnoha individuálních agens, jejichž aktivity se 

rozmanitě podmiňují, ovlivňují, spouštějí a zastavují v takové složitosti, jež si dnes ještě ani 

neumíme představit.“140 

 

Kauffman upozorňuje na to, že nestačí studovat jednotlivé agens, je třeba se věnovat i 

chování systémů složených z více agens - různým prostředím. Tato prostředí nazývá 

biosférami. Biosféry jsou otevřenými sebekonstruujícími systémy, společenstvy 

autonomních agens, které neustále expandují z „aktuálna“ do „nejbližšího příštího“.141 V 

tomto procesu neustále zvyšují svoji organizovanost a  tedy i diverzitu (dimenzionalitu) 

toho, co může nastat v dalším okamžiku. Přitom z aktuálního stavu není možné předem 

vypočítat stav v nejbližším příštím. Soubor informací o autonomním agens není nikdy 

z principu dostatečný k předpovězení jeho konání v budoucnu. Příkladem je to, že na 

molekulární úrovni u něj mohou vznikat nové, dříve v systému se nevyskytující 

sloučeniny, které následně vstupují do sítě už přítomných chemických reakcí a katalýz. 

Existence autonomního agens je historická, časová, evoluční a proto i biosféry složené 

z autonomních agens (a ve výsledku celý vesmír) nemají deterministický vývoj, ale 

                                                 
139  Srov. Markoš, A. Čtvrtý zákon. In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 44-

45. 
140  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 62. 
141  „Nejbližší příští“ je definováno jako stav biosféry za jeden časový interval. 
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historii. Manipulace agens uvnitř biosfér způsobuje, že vesmír každým okamžikem 

nabývá na komplexitě, vyvíjí se.142  

 

Kauffman předpokládá, že život je projevem hmoty na určité úrovni složitosti. Věří, 

že je možné vytvořit koordinovaný sebereprodukující chemický systém z víceméně 

náhodného mixu chemických látek, které se vyskytují někde ve vesmíru. Snaží se najít 

systémy, které vykazují nárůst složitosti, emergentní chování a stavové přeskoky. 

Pokouší se formulovat výzkumný program studující způsob, jakým u komplexních 

adaptivních systémů (tedy i živých bytostí) povstává řád. Poukazuje na to, že žádný 

biologický teoretický systém nezahrnuje samoorganizaci do evoluční teorie. Jeho ambicí 

je vybudovat základy obecné biologie, neomezené pouze na zemský ekosystém. a najít 

zákony a modely, které by byly platné v jakékoliv potenciální biosféře ve vesmíru. 

Výhodou tohoto přístupu je, že pokud se jednou podaří objevit nebo sestrojit jiné 

autonomní agens, budeme už disponovat pojmovým prostorem, abychom je zahrnuli do 

rozvrhu věcí.143 Podle Kauffmana by koncepce obecné biologie mohla nakonec vést až k 

biologizaci fyziky, jako odpověď na neúspěšný pokus o fyzikalizaci biologie144: „Příběh 

je přirozený způsob, jak my, autonomní agens, povídáme o tom, jak se nám daří, jak se 

prodíráme a zápasíme ve svém žití. Pokud příběh do vědy nepatří a pokud příběh je výpovědí o 

tom, jak zvládáme svůj stále se měnící život, pak se musí změnit věda, nikoli příběh. To proto, že 

náš neustále se měnící život je částí rozvíjejícího se fyzikálního vesmíru.“145 

 

7.3 Sémiotika autonomního agens 

Kauffman se snaží popsat způsob, jakým biosféry – soubory autonomních agens 

neustále zvyšují svou uspořádanost. Agens neustále měří parametry biosféry a odhalují 

využitelné zdroje energie. Tyto zdroje následně s pomocí strojů k tomuto účelu 

postavených přetvářejí na energii určenou ke zvýšení vlastní uspořádanosti, k reprodukci, 

nebo k čemukoliv jinému, co je pro agens „užitečné“. V tomto bodě se do hry dostává 

                                                 
142  Srov. Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 

2008. s. 200; 
  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 62, 153. 
143  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 154. 
144  Srov. Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 

2008. s. 204. 
145   Kauffman, S. A. Čtvrtý zákon. Cesty k obecné biologii. Praha: Paseka, 2004. s. 119. 
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sémiotika: Je nutné si položit otázku, jakým způsobem autonomní agens ví, které 

veličiny mají měřit. Kauffman uvádí klasický případ Maxwellova démona, se kterým se 

musely vypořádat celé generace fyziků. Kauffman se ptá, jakým způsobem tento 

„démon“, jež je pro něj synonymem pro autonomního agens, ví, jaké veličiny prostředí 

má měřit, aby následně zjistil, kde se nachází energie (energetický potenciál), kterou 

může použít k vykonání práce. A jak zároveň ví, jaký stroj má postavit, aby tuto 

naměřenou energii využil. V okolním prostředí se nachází nekonečné množství 

nejrůznějších parametrů (kvalit), které se dají měřit, přičemž změřit všechny je nemožné, 

neboť každé měření stojí nějakou energii. Agens musí vybrat jenom ty veličiny, u 

kterých má velkou šanci energetickou nerovnováhu najít. Jakým způsobem ale 

autonomní agens ví, které to jsou veličiny? Zde se dostává do hry jeho vnitřní struktura: 

využitelná energie je ta, kterou může zpracovat (Kauffmanovými slovy „použít 

k vykonání pracovního cyklu“). K omezení měření pouze na perspektivní parametry je 

nutné, aby si agens pamatoval svou minulou zkušenost, které veličiny již měřil 

v minulosti a s jakým výsledkem.  Musí být tedy obdařen pamětí. Takto vybaven „vybírá 

na základě své předchozí zkušenosti a paměti (která se odráží  mimo jiné na jeho ustrojení), 

porušuje nové a nové symetrie, ohmatává okolní vesmír, hledá a nalézá nové cesty kanalizace 

energie (přitom často riskuje vlastní existenci), přisuzuje poznanému význam, staví stroje, jedním 

slovem tvoří.“146  

 

Entity schopné koordinovaného chování jsme rozdělili na stroje a autonomní 

agens, kam jsme zařadili i všechny živé organismy. Zde se možná nabízí cesta ven ze 

sporu trvajícího již několik set let, ve kterém se řeší otázka, zda jsou živé bytosti 

pouhými stroji, nebo naopak zda pro živé organismy strojová analogie pokulhává. 

Definice agens posouvá spor do jiné roviny, neboť je syntézou obou – je autonomním, 

někdy jedná naprosto nepředvídatelně, a přitom uvnitř koná deterministicky popsatelné 

pracovní cykly jako stroj. Agens nutně potřebuje stroje, aby mohl konat užitečnou práci, 

nutnou k vlastní kontinuitě. Skládá se tedy z mechanismů, které můžeme označit za 

ekvivalenty strojů. Právě tyto mechanismy jsou předmětem zkoumání moderní biologie, 

která stejně jako každá jiná věda usiluje o poznání těch vlastností živých bytostí, které 

jsou opakovatelné a měřitelné („věda nestuduje neopakovatelné“). Nesdílím názor, že 

                                                 
146  Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. 

s. 203. 
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všechny aspekty života jsou plně vysvětlitelné strojově – mechanicky. Markoš 

upozorňuje na hermeneutickou stránku živého, „v němž hraje roli interpretace nejen 

fyzikálních parametrů, ale také symbolů, a že tato interpretace, založená na kontextu, na 

zkušenosti individuální, rodinné, druhové atd., nikdy nebude jednoznačná […] Stvoření je proces, 

nebylo dokonáno kdysi dávno jednou provždy, stále trvá. Stvoření (stváření?) je způsob bytí 

světa. Dlouhá zkušenost bytí ve světě a se světem nám, živým bytostem, dovoluje vyznat se ve 

světě, každému po svém, a chovat se způsobem, který považujeme za přiměřený. Tímto 

chováním určujeme budoucnost – a také tím pádem za ni přebíráme odpovědnost. K evoluci jsme 

nebyli puzeni pouze vnějšími fyzikálními silami; my, autonomní agens, také stváříme svět a sebe 

z popudů vnitřních.“147 

 

 

 

                                                 
147  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 192. 
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8 EXPERIMENTY – TECHNOZOOSÉMIOTIKA 

 Jak jsem se již v kapitole o biosémiotice zmínil, považuji za velkou škodu, že u ní 

není kladen dostatečný důraz na experimentální stránku. V následující kapitole se 

pokusím představit jednu z možností aplikace biosémiotiky na pomezí biologie, 

informatiky a kognitivních věd. Z mnoha  experimentů Luise Beca vybírám pokusy s 

elektrickými rybami, které mi přijdou obzvláště vhodné jako příklad hranice mezi živým 

/ umělým, také díky tomu, že stejně jako dnešní moderní stroje–počítače, používají ke 

komunikaci modulované elektrické signály. 

 

8.1 Luis Bec 

„Stal jsem se zoosystematikem abnormálně přirozenou cestou. Poměrně brzo jsem zjistil, že 

nebudu ničím jiným, než artefaktem smýkaným sem a tam mezi otázkami umění, vědy a 

technologie. Tento povznesený stav mě přinutil, abych stvořil novou terminologii a řadu 

neologismů potřebných k vytvoření elementů paranaturální zoologie a její taxonomie. 

Zoosystematikova myšlenka, praxe a artefakty nejsou situovány do psycho-sociologického 

kontextu umění, nýbrž do rámce přírodní produkce, která rozšiřuje kulturní paměť tázající se 

paměti biologické a naopak."  

  Louis Bec  

 

Louis Bec se narodil v roce 1936 v Alžírsku a v současné době žije a pracuje v 

Sorgues ve Francii. Svá díla již po několik desetiletí zaměřuje na zkoumání hraničních 

oblastí mezi  uměním, vědou a technologiemi. Stal se známým díky instalacím, které 

znázorňují další fáze a možnosti biologické evoluce a simulace nových životních forem. 

Je biologem a pravděpodobně jediným technozoosystematikem (sémiotikem) na světě. 

Jeho filosofický koncept k dílům vychází z „fabulační epistemologie“, která je ovlivněna 

teorií umělého života (AL) a technozoosémiotikou. Velmi dlouho spolupracoval s 

Vilémem Flusserem, který mimo jiné napsal o Becovu artefaktu „Vampyroteuthis 

infernalis“ povídku se stejným názvem. Hledání nových zoomorfických typů a především 

nových forem komunikace mezi přírodními druhy a umělými bytostmi ho vedlo v roce 
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1972 k založení Institutu paranaturálního výzkumu148, ve kterém  působí jako ředitel. 

Institut studuje „neschopnost žijících bytostí pochopit jejich vlastní existenci“. V průběhu 

paranaturálního výzkumu Bec vytvořil několik potenciálních bytostí, které obdařil 

chimérickými smyšlenými vlastnostmi. Působil také jako Inspektor nových technologií 

při francouzském ministerstvu kultury. V současné době je ředitelem CYPRES (Centre 

Interculturel de Pratiques et Echanges Transdisciplinaires). Jeho dílo tvoří články, 

přednášky, konference, umělecké instalace, systémové modely, obrázky syntéz a 

robotické experimenty. 

  

 Bec považuje umělý život za spojnici mezi uměleckými experimenty a vědeckými 

koncepty, přičemž při jeho popisu používá pojmů estetiky autonomie, estetiky amputace 

a estetiky proudění. Strojová inteligence podle něj přispívá k vynořování nové estetiky 

autonomie. Tato estetika slouží k přenosu biologických znalostí do oblasti technologické 

a obráceně. Je charakterizována posloupností stavů (procesů) viditelných ve formě 

morfogenetických transformací. Becova estetika autonomie vychází z předpokladu, že 

virtuální bytosti jsou schopné, ve smyslu reprodukce a mutace, vytvořit nové bytosti s 

naprosto rozdílnou stavbou. Zároveň tato procedura vyžaduje jinou estetiku -  estetiku 

amputace. Tlak na adaptaci ve virtuálním prostředí vyžaduje opustit nebo zapomenout 

schopnosti, které se v novém prostředí již jeví jako zastaralé nebo nepotřebné. 

Interaktivita mezi jednotlivými částmi není pouhou instrumentální odpovědí na reakci, 

ale především potenciální možností aktivovanou díky pragmatickým vlastnostem 

komponent. K popisu konstitutivní logiky života, charakterizované proměnlivostí, 

autonomií, samoorganizací a neustále vzrůstající komplexitou využívá pojmu estetika 

proudění.149   

 

8.2 Obecná teorie technozoosémiotiky 

Život ve skupině, společné plnění úkolů zajišťujících přežití kolonie, založení 

symbolických a kulturních hodnot, to vše vyžaduje specifickou komunikaci. Role 

komunikace při studiu chování zvířat byla vždy klíčová. Živé bytosti komunikují většinu 

času pohybem těla, bezděčnými změnami napětí ve svalech, změnou barvy, výrazu 

                                                 
148  L'Institut scientifique de recherche paranaturaliste. 
149  „Aesthetics of refloating“= „ésthétique du renfloué“. 
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obličeje, změnou rytmu dýchání, výškou vydávaných tónů atd. Etologové a 

psychologové vyvinuli nejrůznější techniky ke studiu tohoto chování. Sbírka jejich 

metod sahá od opakovaných pozorování, vedoucích k odhalení pravidelností v chování, 

až k jejich výuce zahrnující snahu je naučit nějaký druh společně sdíleného jazyka. 

Používají fyzické předměty, klávesnice, obrazovky, plastické symboly a v poslední době 

také počítačové zachycení pohybu a jeho následnou analýzu. Současný výzkum 

překračuje hranice věd o životě a vstupuje do hájenství humanitních oborů. V důsledku 

toho se stále více stírá hranice mezi přírodou, kulturou a  člověkem/zvířetem a zvířecí 

komunikace se nachází v epicentru těchto transformací.  

 

 Zoosémiotiku150 založil v roce 1963 Thomas Albert Sebeok. V jednom z prvních 

článků napsal: „Všechna zvířata jsou sociální bytosti a každý druh řeší stejnou problémovou 

oblast komunikace. Všechny aktivity jsou potenciálně informativní, což znamená, že každý 

výskyt individuálního chování ovlivňuje pravděpodobnost výskytu jiného chování v sociální 

skupině. Některá gesta, činy, chování, jsou produkovány častěji nebo jsou komplexnější, než 

vyžaduje jejich funkcionalita. Konečně, některé akty jsou hodnoceny pouze jako nosič  

informace.“151 Dle Sebeoka je nutné porozumět těmto zvířecím komunikativním projevům 

a k jejich studiu používat všechny využitelné vědní disciplíny, přičemž zoosémiotiku 

považoval za hraniční vědu mezi biologií, sémiotikou a etologií.  

 

 V roce 1975 představil Luis Bec svůj koncept technozoosémiotiky, kterou 

definoval jako vědu na pomezí sémiotiky, etologie, kognitivních věd, informatiky a 

umění. Zůstává integrální součástí zoosémiotiky (biosémiotiky), využívá ale 

technologických a instrumentálních nástrojů k vytváření numerických rozhraní jako 

prostoru ke snímání a překódování signálů mezi systémy paralingvistickými, či mezi 

různými formami syntaktických a sémantických jazyků. Cílem technozoosémiotika je 

provádět komunikační experimenty zaměřené na příjem, dekódování a vysílání 

druhových i mezidruhových kódů. Záměrem je vytvářet rozhraní schopná přenášet 

potenciálně informativní znaky. Technozoosémiotika se připojuje k tezím zoosémiotiky a 

                                                 
150  Sebeok nejprve zavedl termín zoosémiotika. Termín biosémiotika byl poprvé zmíněn Juri 

Stepanovem v ruské semiotické literatuře v roce 1971, ale teprve jeho užívání v Sebeokových dílech v 
osmdesátých letech znamenalo jeho obecné přijetí.  

151  Výzkumy T.A. Sebeoka: Approches de Semiotics (La Haye) a Approaches de Animal 
Communication (La Haye) byly uveřejněny v několika číslech mezinárodního časopisu Semiotica.  



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 67 - 

její základní hypotéza zní: „Všechny živé bytosti jsou bytosti sociální, tudíž vlastní společnou 

množinu komunikačních problémů a charakteristik. Tento komunikační problém nemůže být 

vyřešen bez pomoci technologického rozhraní pro vzájemný překlad informací.  Záměrem 

technozoosémiotiky je vytvářet nová rozhraní určená k produkci znaků vzájemně pochopitelných 

mezi různými druhy, živými i umělými. Prezentuje se jako základna vztahů mezi zvířetem / 

strojem / zvířetem a  zvířetem / strojem / člověkem.“152  

 

8.3 Elektrické ryby 

 Zhruba před třiceti lety si britský profesor H.Lissmann během své ghanské 

expedice všiml v řekách hemžení “živoucí elektřiny“. Spojil dva měděné kabely 

ponořené v řece v zesilovač a připojil k nim telefon. Praskavé šumy, které následně ze 

sluchátka zaslechl, nebyly ničím jiným než manifestací elektrické aktivity ryb různých, 

většinou do té doby neznámých druhů, které sídlily v řekách a jezerech sahelské a 

rovníkové Afriky, od Nilu až k povodí Konga. Zkušenost profesora Lissmanna byla 

jedním z prvních  podnětů ke vzniku technozoosémiotiky. Následný výzkum těchto ryb 

ukázal, že díky vysoce specializovanému orgánu pod kontrolou nervového systému 

produkují elektrické náboje k chycení kořisti, obraně, orientaci v prostoru a ke 

komunikaci s ostatními jedinci. Jde o příklad bioelektrogeneze, která se stala samotným 

chováním.   

 

 Biologové rozlišují dva typy elektrosenzitivních ryb. První z nich jsou ryby 

používající silné elektrické výboje k omráčení nebo přímo zabití kořisti. Například 

torpilla, ryba známá již z dob antiky, zasahuje konkrétní místo napětím 400 až 6000 

voltů. Druhá skupina elektrosenzitivních ryb má schopnost detekovat elektrické pole 

vytvářeného jinými organismy, díky čemuž jsou schopny nalézt predátora nebo kořist. 

Například žraloci dokáží lokalizovat kořist pomocí malých záchvěvů, které oběť 

indukuje ve svém  geofyzickém elektrickém poli. Zde se budeme zajímat speciálně o 

ryby emitující slabý výboj, jež jsou zároveň schopné jeho detekce. Většina z nich byla 

objevena až v nedávné době. Jejich velmi slabý proud, který produkují, totiž vyžaduje k 

zachycení moderní elektroniku. Tyto ryby vytvářejí vlastní kontinuální elektrické pole 

                                                 
152  Bec, L. Petit traité de technozoosémiotique. 
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(nejedná se tedy o izolované impulsy), které je informuje o objektech v jejich okolí a 

zároveň slouží jako komunikační nástroj pro jedince stejného druhu.153  

 

 Gnathonemus petersii154 patří mezi elektrické ryby pocházející z Afriky, které 

jsou dohromady zařazeny do skupiny Mormyriformales zahrnující řád Gymnarchidés a 

řád Mormiridés. Oba řády čítají dohromady okolo dvou set druhů. Mormyriformy 

používají systém druhové komunikace založený na elektrických impulsech, které jsou v 

jejich přirozeném prostředí mnohem výhodnější než vizuální nebo akustické signály, 

neboť voda vytváří vhodné prostředí pro přenos elektrických nábojů. Vodivost 

elektrických signálů ve vodním prostředí a jejich okamžité mizení po zastavení produkce 

náboje umožňuje rychlý přenos zpráv. Intenzita signálu umožňuje Gnathonemus petersii 

komunikovat s příslušníky stejného druhu na vzdálenosti řádově metrů. 

 

 Gnathonemus petersii  používá elektrického náboje k systému detekce, naprosto 

jedinečného v živém světě, elektrolokaci.155  Tato ryba vysílá trvalý slabý elektrický 

náboj o síle kolem jednoho voltu pomocí zvláštního výrůstku připomínajícího chapadlo 

vzniklého z brady (proto bývá nazývána ryba-slon). Tyto náboje jsou tak nízké, že je 

zapotřebí nejjemnějších technik k jejich zachycení. Výboj vytváří okamžité elektrické 

pole a přítomnost každého objektu v okolí naruší jeho siločáry. Toto narušení je mozkem 

zaznamenáno a vyhodnoceno. Výsledkem analýzy je určitá “reprezentace” tvaru 

elektrického pole a tím informace o povaze okolí. Tento mechanismus umožňuje 

nacházet potravu a přemisťovat se v tak nepřehledných prostředích, jako jsou stále 

zakalené vody afrických řek a jezer, kde se viditelnost počítá maximálně na desítky 

centimetrů. Náboje produkované elektrickými rybami jsou zároveň opravdovými „otisky 

prstů“ každého individua daného druhu.156 Modulací jejich rytmů vysílání si mohou 

elektrické ryby vyměňovat informace o jejich hierarchickém postavení, výši jejich 

agresivity nebo jejich sexuální motivaci.  

 

                                                 
153  Srov. Bec, L. Les Poissons électriques.  
154  Viz. Příloha 2 – Obrázek 1. 
155  Viz. Příloha 2 – Obrázek 2. 
156  Každý jedinec má rozdílné amlitudy a frekvenci impulsů.  
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8.4 Projekt Stimulatogy 

Projekt Stimulatogy se zaměřuje na sestrojení interaktivního zařízení, které má 

zaznamenávat, zprostředkovávat a vyhodnocovat komunikaci mezi elektrickými rybami. 

Jeho cílem je vytvořit prostředí smíšené reality (propojení živý – umělý), ve kterém je 

možná komunikace mezi jedinci jednoho druhu a následně i mezidruhová  komunikace 

pomocí konverzačních agentů („Agents conversationnels“).  

 

 Elektrické ryby spolu normálně komunikují pomocí elektrických signálů. Tento  

„elektrický smysl“ ryb bude tvořit část „kybersmyslu“, který kombinuje jejich klasické 

vnímání s technologickými nástroji a skrze počítačové sítě umožní rozšířit komunikaci i 

na jedince nacházející se ve velké vzdálenosti. Projekt se v současné době skládá z 

několika podoblastí, mezi nimiž jmenujme tři: 

Logognathe Artifact  

Logognathe Artifact je interaktivní zařízení umožňující komunikaci mezi elektrickou 

rybou druhu Gnathonemus petersii a speciálně vytvořeným počítačovým programem 

nazvaným Logognathe Artifact – cílem je vytvoření komunikačního kanálu mezi živým a 

umělým. Přibližme si, jak experiment vypadá: 

 Gnathonemus petersii žijící v akváriu je elektrodami zavedenými k neurálním 

drahám připojená k softwarovému programu – komunikačnímu agentu Logognathe 

Artifact. Elektrické signály vydávané Gnathonemus petersii jsou zachyceny a převedeny 

do digitální podoby. Následně jsou zaslány komunikačnímu agentu, který na základě 

vnitřního modelu zasílá zpět odpověď. Tato výměna informací vytváří komunikační 

smyčku mezi rybou a agentem. Pokud tedy například ryba zatočí doprava, agent obdrží 

tuto informaci a pošle rybě zpět jinou posloupnost elektrických signálů, které mozek 

ryby interpretuje jako příkaz k tomu, aby zpomalila, což také učiní.  Logognathe Artifact 

hledá v množině pro něj dostupných signálů, vyslaných rybou nebo zjištěných jinak157, 

určitý vzor a na jeho základě vytváří model chování. Celý experiment vytváří v programu 

sémiotický model znakových projevů Gnathonemus petersii. Ten je neustále korigován 

korelací mezi anticipovaným a skutečným chováním ryby. Zároveň vysílá zpět k rybě 

                                                 
157   Např. senzory zachycující polohu ryby a změny směru a rychlosti pohybu. 
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jiné posloupnosti signálů, kterými se pokouší ovlivnit její následné chování. Opět platí 

to, že vysílané impulsy jsou modifikovány v závislosti na skutečně vykonaných akcích.  

Ichtyophonie 

Ichtyophonie je program který je využíván ke komunikaci na velké vzdálenosti mezi 

dvěma Gnathonemus petersii. V první fázi bylo propojeno více Gnathonemus petersii v 

jedné laboratoři. Druhá fáze propojila dvě Gnathonemus petersii v rozdílných městech. 

Závěrečná fáze se pokouší pomocí počítačových sítí o vzájemnou vzdálenou vizualizaci 

a teleprezenci ryb. Tento experiment tedy umožňuje sémiotickou komunikaci mezi 

elektrickými rybami stejného druhu, které se nacházejí v geograficky odlišných lokacích.  

Pangea 

Navazující projekt Pangea vytváří přes světovou počítačovou síť komunikační kanál 

mezi dvěma různými druhy elektrických ryb – Mormyridy ze Střední a Jižní Ameriky a 

Gymnarchidy z Afriky. V symbolické rovině propojí projekt Pangea africký a americký 

kontinent, které před 300 miliony let tvořily jeden kontinent nazvaný Pangea. V té době 

neexistoval ani Atlantický ani Indický oceán. Kontinenty tvořily dvě základní části – 

Laurasii na severu (tvořící současnou Severní Ameriku, Evropu a Asii) a Gondwanu na 

jihu (současná Jižní Amerika, Afrika, Indie, Austrálie a Antarktida). Tyto dvě části byly 

odděleny oceánem nazývaným Téthys. 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.158  

 

8.5 Elektrický smysl – Umwelt elektrických ryb 

„Můžeme si představit, že lidský druh, který dorazil na křižovatku technologií, nejistý svou 

budoucností a životaschopností, je povinen naslouchat formy percepce, které mu jsou v principu 

cizí, neboť se nachází mimo senzorické pole, které mu bylo vtisknuto v průběhu jeho specifické 

evoluce.“  

                                                 
158  Srov. Bec, L. Le projet: Stimutalogues. 
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          Luis Bec159 

 

 Kromě elektrosenzitivních ryb, které byly představeny v minulé kapitole, jsou 

známy i primitivní organismy, které se orientují v elektrických polích, nicméně 

biologický význam a senzorické báze tohoto chování jsou nám stále nejasné. Pouze 

několik druhů ryb má vnímavost, kterou bychom mohli nazvat elektrickým smyslem. 

Elektrický smysl je pro ryby specifickou reprezentací světa, tvoří součást jejich 

druhového Umweltu. Jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, Umwelty jiných 

organismů lze studovat jedině tak, že jsou „rekonstruovány“ jako podmnožiny lidského 

Umweltu, neboť ven z Umweltu žádná cesta nevede. Elektrický smysl je rozhodně 

kvalitativně jiným smyslem než je vybaven člověk a jako celek se nachází mimo lidský 

Umwelt, s pomocí technických nástrojů se lze alespoň přiblížit k jeho pochopení: Je 

možné zachytit signály vyměňované mezi jedinci jednoho druhu a následně s pomocí 

translačního rozhraní – konverzačního agenta, vstupovat do této výměny informací. Na 

základě reakcí na vyslané signály se dá zjistit jejich význam. Zde však narážíme na 

druhou limitní hranici – neznáme jakým způsobem jsou tyto signály reprezentovány ve 

„vnitřním světě“ ryby. Naše interpretace významu signálů vychází pouze z vnějších 

reakcí organismu, nikoliv z opravdového pochopení vnitřního modelu – reprezentace 

světa. V současné době nemáme nástroje k jeho zachycení. Ale i kdybychom je měli, 

nevíme, jestli bychom je dokázali nějakým způsobem zpracovat. Stěžejní otázka zůstává 

tedy stále nezodpovězena: můžeme si představit senzorické univerzum elektrického 

smyslu?  

 

                                                 
159  Bec, L. Les Stimutalogues.  
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9 KÓDY, GENY, TEXTY 

„Cukr znamená pro všechny buňky těla totéž: palivo, zdroj energie, hormon naproti tomu je 

znak, který musí být interpretován, vyložen: každá buňka, která hormon „cítí“, si jej vyloží po 

svém, na základě předchozí  zkušenosti – individuální nebo geneticky zajištěné.“ 

Anton Markoš160 

 

V této kapitole bych rád ukázal, jakým způsobem jsme oprávněni mluvit o znakovém 

vyjádření skutečnosti na buněčné úrovni. V celé zaznamenané historii lidstva se o kódech 

a konvencích uvažuje výhradně jako o kulturních jevech. Spolu s nástupem vědeckého 

zkoumání se rozšířila představa, že přírodu ovládají objektivní a neměnné zákony, 

zatímco kulturu vytvářejí konvence – pravidla vytvořená a osvojená lidským 

společenstvím. Pro účely následujících kapitol bude nutné si tuto představu poněkud 

upravit, neboť i v přírodě se nalézají kodifikované procesy. Kódy budeme pojímat 

poněkud šířeji a kód budeme definovat jako soubor pravidel, jež ustavují vztah mezi 

dvěma nezávislými světy. Nejdříve je však nutné se podívat na to, jakým způsobem na 

geny pohlíží současná biologie. 

 

9.1 Neodarwinistická syntéza 

Za Darwina nebyl znám přesný způsob dědičnosti znaků; on sám se domníval, že 

jisté znaky organismus získává jako výsledek změn v prostředí a lze je předat potomstvu. 

Tuto představu poprvé vyslovil francouzský přírodovědec Jean-Baptisté Lamarck. V roce 

1900 byly „objeveny“ padesát let staré práce Mendelovy a gen, ačkoli jeho přesná 

podstata byla tehdy neznámá, se stal aktérem syntézy (spíše oboustranného kompromisu) 

Mendela a Darwina, která biologii umožnila, aby zůstala vědou v newtonovském smyslu. 

Tato „neodarwinistická syntéza“ (také nazývaná „moderní syntéza“, „univerzální 

darwinismus“ nebo „neodarwinismus“), jež uvedla genetiku do souladu s Darwinovou 

vizí přirozeného výběru, spočívá ve dvou vzájemných ústupcích: evoluční biologie 

uznala základní, molekulární – genovou úroveň popisu s neměnnými částicemi, ze které 

musí být všechny makroskopické útvary plně popsatelné. Fyziologie a vývojová biologie 

                                                 
160  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 86. 
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zase uznaly, že geny nejsou neměnnými zcela a mohou občas nepředvídatelným 

způsobem mutovat, tedy zásadně měnit své kvality. Mutace jsou jedinými skutečnými 

původci změn a to i na makroskopické úrovni, která je plně odvoditelná od vlastností 

částic základní úrovně. Neměnnými, i když mutujícími částicemi se staly geny, 

ze kterých lze odvodit vše, co označujeme životem (alespoň pozemským).161 

 

Díky syntéze se biologické vědy mohly věnovat „normální vědě“ (v kuhnovském 

smyslu). Potenciál syntetické teorie byl nedozírný. Moderní syntéza došla k závěru, že 

variace (rozmanitost) pochází z náhodné mutace (vznikající nezávisle na selekci), 

přičemž mutace je definována jako jakákoliv genetická změna. Přesto dodnes mezi 

evolučními biology panují neshody, především kvůli mechanismu vzniku druhů: jestli 

přirozený výběr funguje na úrovni genů, organismů, druhů, nebo všech tří úrovní 

dohromady. Své pochybnosti o neodarwinismu vyjadřuje poměrně ostře např. Lynn 

Margulisová: „Neodarwinismus je pokusem uvést do souladu mendelovskou genetiku, která 

říká, že organismy se s časem nemění, s darwinismem, který tvrdí opak. Je to racionalizace, která 

spojuje dvě poněkud defektní tradice pomocí matematiky. Neodarwinista používá aritmetiku a 

algebru způsobem, které se pro biologii nehodí. Jazykem života není obyčejná aritmetika a 

algebra; jazykem života je chemie.“162 

 

Během století však také došlo k málo reflektovanému posunu. Geny přestaly být 

nedělitelnými částicemi,  staly se z nich řetězce znaků, jež označují transkripční kódy, 

programy - algoritmy či dokonce texty. V samotné biologii se však ponejvíce nadále 

mluví o genech jako o základních entitách biologických hierarchií a z nich se 

deterministicky odvozují jevy na úrovních ostatních.  Tradiční biologie zůstává uzavřena 

v rámci novověkého, mechanistického pojetí vědy. Všechny projevy živého (volby mezi 

alternativami, zvyšování vlastní složitosti atd.) vykládá pomocí „regulačních 

mechanismů“. Molekulární úroveň popisu je považována za základní a vysvětlující 

všechny ostatní úrovně.163 

                                                 
161   Srov. Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: 

Academia, 2008. s. 168. 
162  Margulis L. Gaia je pěkná bestie. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 128. 
163  Srov. Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 

2008. s. 186. 



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 74 - 

 

9.2 Současná biologie  

Současná biologie přijímá genocentrický pohled na život, za podobu, vlastnosti, 

fungování a projevy organismů činí odpovědné geny, tedy části genetického textu.164  

Genem je míněna konkrétní chemická struktura polynukleotidové makromolekuly - 

pořadí čtyř „bází“ (znaků, písmen) genetické abecedy (genotypu), jíž jsou psány 

biologické programy (fenotyp). Tento model představuje genotyp-fenotypovou dualitu, 

jež rozděluje dvě odlišné biologické funkce - dědičnost a metabolismus. Genotyp 

(informační stránka) dává vzniknout fenotypu (tělu) organismu. Obě jsou zároveň dále 

ztotožněny s dalšími fyzikálními kvalitami - informaci a energií. Tato dichtonomie se 

stala základním paradigmatem současné biologie a v návaznosti na posun ve fyzice je 

vydávána jako posun z energeticky založené biologie 19. století v informačně založenou 

biologii 20. století.165  

 

 Toto pojetí je v současné době prezentováno neodarwinismem, k jejímž hlavním 

představitelům patří John Maynard Smith, George Williams a Richard Dawkins, jehož 

kniha Sobecký gen zdůrazňuje právě tuto informační úroveň logiky života, kde není 

kritériem evoluce přežití jedince či druhu, jako tomu bylo v klasickém darwinismu, nýbrž 

přežití genů. Neodarwinisté se  snaží vysvětlit strukturu a historii rozsáhlých systémů na 

základě frekvencí výskytu příbuzných genů. V tomto ohledu jsou redukcionisty, přičemž 

za základní úroveň popisu považují úroveň molekulární.166 Dawkins se rozhodl hledat 

úroveň vysvětlování co nejníže a prohlásil molekulární úroveň atomového uspořádání za 

„základní úroveň popisu“. Svojí teorii dovedl svým způsobem do naprostého extrému 

když prohlásil, že organismy vlastně o nic neusilují, neboť za jejich tužbami je třeba 

hledat geny v pozadí, které jsou jedinými aktivními faktory.167 Geny jsou považovány za 

„jakési samostatné jednotky, které existují proto, aby se staraly o své vlastní dynamické 

uchovávání, tj. množení a šíření v biologickém médiu – v organismech. Z tohoto zorného úhlu 

                                                 
164  Srov. Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. 

Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 11. 
165  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 176. 
166  Srov. Elderidge, N. Bitva slov. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké revoluce. 

Praha: Academia, 2008. s. 118. 
167  Srov. Gould, S. J. Obraz dějin života. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 54. 
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lze na živé bytosti hledět jen jako na výslednici výhodné kombinace ,sobeckých genů‘, jimž 

buňky a těla organismů, jejich chování a funkce slouží vlastně jen jako prostředí a prostředky 

jejich uchování, zmnožování a šíření. Organická těla jsou tak jen jakési ,nástroje k přežití‘ 

(survival machines), které si geny vytvořily jako výsledek své vzájemné soutěže – produkt 

darwinistické přirozené selekce.“168  

 

 Přirozený výběr funguje na úrovni replikátorů v tom smyslu, že svět se plní 

úspěšnými replikátory a zbavuje se těch neúspěšných. Úspěšnost se poměřuje schopností 

postavit vehikul – tělo, fenotyp. Takto redukcionisticky pojatý přírodní výběr vede 

k tomu, že geny jsou pojímány pouze jako replikátory - představují v daném kontextu 

takovou informaci, která zvyšuje pravděpodobnost jejich přetrvání. Jedině geny jsou 

schopny množení se ve smyslu replikace – kopírování. Vše ostatní, tedy vše hmotné, 

tělesné, vyskytující se, jen vypadá, že se množí, ve skutečnosti se rozšiřují podobně jako 

auta: geny je vyrábějí jako své dopravní prostředky (Dawkins používá pojem 

„vehikula“). Vztah je založen na vzájemném doplňování - vehikula rozsévají po světě 

své replikátory (nikoliv samy sebe) a replikátory zase staví vehikula. Jednotlivé 

organismy jsou jen obalem pro geny, stroje určené k přežití svých genů („survival 

machines“), které zajišťují jejich ochranu, kopírování a šíření. Jedině tomuto cíli má 

sloužit také stavba živých bytostí (tělní plán), jejich veškeré chování a projevy.169  

  

 Dawkins uvádí tři kritéria tohoto přirozeného výběru, které jsou mírou zdatnosti:  

dlouhověkost, plodnost a přesnost kopírování. Třetí postulát vypadá zdánlivě přirozeně, 

neboť každá odchylka v přepisu znamená vznik jiné, konkurenční verze a ne pokračování 

stávající. Přesto jsou takové „chyby“ zdrojem alternativ, jež vytváří prostředí vhodné k 

selekci, jež je považována za vlastní hybnou sílu evoluce. Proto se dle Neubauera ve 

vzájemné soutěži replikátorů uplatňuje ještě čtvrté kritérium - právě tato proměnlivost. 

V přirozeném výběru totiž figuruje především kontinuita, jež nemusí být prezentována 

stejnou strukturou. Přesnost kopírování je spíše kritériem kvality paměti, umožňující 

zachování nabytých výhod, lze si však docela dobře představit evoluční situace, které 

budou zvýhodňovat variabilní alternativy. Autoreprodukční programy mohou být 

                                                 
168  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 13. 
169  Srov. Dawkins R. Stroj na přežití. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 77. 
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nastaveny na selektivní variabilitu, tedy na schopnost vyvíjet se neustálými změnami 

s minimalizovaným rizikem ztráty dosaženého stupně dokonalosti.170 

 

Chemická konkurence, která kdysi začala v Millerově omáčce praoceánů tedy 

pokračuje i po vzniku organismů: „jednotlivé molekuly však již spolu nebojují tváří v tvář, 

nýbrž prostřednictvím obrovských (vzhledem ke své velikosti) a pomalých (vzhledem k rychlosti 

chemických reakcí) robotů – strojů na přežití, totiž organických těl a jiných genotypových 

projevů...[]...Vzhledem k této propastné odlišnosti v prostorových a časových měřítcích neřídí 

geny své roboty přímo, ale jaksi na dálku, vybavujíce je vlastními autonomními mechanismy 

fungování, chování, vnímání, volby strategií. Naprogramovaly je předem jako nějaké kosmické 

sondy, které mají operovat na povrchu vzdálených kosmických těles, přímá interakce by tady 

nebyla k ničemu, automat musí být naprogramován předem. Ale vše, čím jsme vybaveni – včetně 

vědomí, myšlení a jazyka – je principiálně odvoditelné z nějaké „přežívací funkce“ některého 

z našich genů. Vším, co činíme, sloužíme lépe či hůře tomu, k čemu jsme naprogramování: 

množení genů a jejich předávání dalším generacím, jejich potenciální nesmrtelnosti.“171 

 

Problémem této teorie je, že se jí dodnes nepodařilo formulovat pravidla, která by 

z výchozí konfigurace dovolila odvodit vlastnosti při dalším vývoji, tj. matematicky 

předpovědět evoluční chování. Evoluce je bytostně kontingentní a pomyslné zopakování 

„znovupromítnutí“ („rewinding the tape“), jak to nazývá Stephen Gould, nevede k témuž 

výsledku.172 

 

9.3 Frame shift 

Dawkins trvá na tom, že substrátem selekce jsou geny, jednotlivé nukleotidové 

řetězce. Vše ostatní je jen nástrojem k jejich šíření. Těla považuje za dopravní 

prostředky, nebo rovnou za pouhé stroje na přežití. Dawkinsovo pojetí „genu“ je do 

určité míry hybridní. Gen pro něj představuje na jedné straně materiální výskyt molekuly 

DNA, na straně druhé je to řetězec písmen, tedy kodifikovaná posloupnost určující 

zakódovanou informaci. Rozlišuje to, co se uchovává - obsahová stránka informace daná 

posloupností znaků uložených v médiu, a právě toto médium - DNA, materiální realizace 

                                                 
170  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 15. 
171  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 104. 
172  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 99. 
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určitého uspořádání, která určuje, jak a kde se uchovává informační stránka. 

Paradigmatická revoluce této koncepce spočívá v tom, že darwinovská logika 

přirozeného výběru byla přenesena z úrovně druhů a jedinců na úroveň jejich genů, ze 

světa makroskopického na úroveň mikroskopickou, z těla na informaci: pořadí genů je 

prvotní, určuje podobu a rozdílné sekvence představují různé tělesné podoby. Tato 

informace uložená v chemické struktuře jednoho typu molekul se má stát onou hledanou 

podstatou života. Život je pro Dawkinse výsledkem (realizací) kombinatorické hry, 

prováděné se čtyřmi písmeny genetické abecedy –  nukleotidy adeninu, guaninu, 

cytosinu a thyminu.173 Geny tedy pokládá za textové řetězce, ale již nebere v úvahu 

kontextovost procesu jejich čtení, jejich výklad. Nejspíš předpokládá, že takový výklad 

není potřeba, neboť genetický text funguje na principu překladu do Morseovy abecedy, 

tedy že jednomu písmenu odpovídá jedna posloupnost teček a čárek, že jedná se o přepis, 

spíše než překlad. Tato víra vychází z toho, že víme, že některé aminokyselinové řetězce 

dávají vždy vzniknout stejným proteinům. I když použít slovo stejné není asi úplně 

přesné. Každý aminokyselinový řetězec při svém prostorovém rozvíjení do proteinové 

formy zaujímá unikátní tvar daný především svým prostoročasovým umístěním v buňce 

a celku organismu. Jinými slovy, závisí také na kontextu, jaký protein nakonec vznikne. 

Proto by bylo vhodnější považovat za substrát selekce celý komplexní vztah mezi 

genetickou informací a ostatními složkami buňky.  

 

 Již v době vydání knihy Sobecký gen byly známy případy, kdy byla stejná 

informace (stejný řetězec genetického textu) různě interpretována, a to již na úrovni 

čtení: Bakteriofág  φX184 patří k nejmenším známým virům. Jeho genom kóduje tři 

různé proteiny, ačkoliv délka jeho genetického zápisu vystačí nanejvýš na jeden. 

Objasnění podal jev nazývaný posun čtecího rámce (“frame shift“). Pořadí znaků (genom 

bakteriofágu) je rozděleno do trojic, které následně určují pořadí aminokyselin 

v proteinech. Toto rozdělení je však provedeno třemi různými způsoby a ze stejného 

řetězce je možné získat tři různé proteiny. 174 To, co se vyvíjelo, nebyl text, nýbrž různé 

souběžné způsoby čtení, dalo by se to snad přirovnat ke čtení mezi řádky. To vytvořilo 

prostředí, které některým textovým obměnám (genovým mutacím) poskytlo výhodný 
                                                 
173  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 113, 123. 
174  Genetický kód je triplexový (čte se po třech písmenech) a tak podle toho, kde se začne, 

dostáváme tři různá čtení: 123456789 lze interpretovat jako 123 456 789, nebo jako 1 234 567 89 či 
konečně 12 345 678 9.. podle toho, kde je čtení zahájeno. 
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kontext, přičemž syntaktické změny usnadnily alternativní čtení. Důležité bylo, aby 

výsledky interpretací zůstaly v každém kroku funkční (což umožnilo zachovat spojitost 

řady následných verzí), jinak by bakteriofág zanikl. Vyústění tohoto vývoje zajistilo 

trojnásobnou jednoznačnost „genoskriptu“ φX184.175 Je zřejmé, že genetický zápis musí 

být velmi důmyslně sestaven, aby umožňoval všechna tři čtení, která musí být nejen 

možná (nevznikne žádný nesmyslný triplet), a zároveň také funkční a ve výsledku vedou 

k tvorbě funkčních a spolupracujících produktů. Posun čtecího rámce ukazuje opačnou 

cestu k úspornosti, než je vkládání a skládání - cestu vykládání. „Jde o vývoj na rovině 

textové exegeze, využívající sémantického rozměru informace. Ten nemusí sloužit pouze 

k úspoře místa, nýbrž především k otevírání nových rozměrů významu – k rozevírání prostoru 

smysluplnosti.“176 

 

 Šlo o první zaznamenaný případ sémantického překrývání. Jev byl zprvu 

považován za kuriozitu, okrajovou výjimku. Vyskytla se domněnka, že překryvný 

způsob zápisu genetické informace je výsledkem silné selekce na úspornost 

(kompaktnost) uložení. Mezitím se však ukázalo, že tento způsob překryvného zápisu je 

zcela běžný, zejména pak u vyšších organismů, kde nedostatek paměťové kapacity 

rozhodně nehraje závažnou roli. Byla objevena řada jiných způsobů, díky nimž jeden a 

tentýž genetický zápis může buňka využívat jako informaci pro tvorbu několika produktů 

(bílkovin), které jsou často strukturně zcela odlišné, avšak funkčně související. Jedním ze 

způsobů takových alternativních čtení je vystřihování různých částí textu a následné 

druhotné spojování, což je velmi podobné funkci vyjmout a vložit u textových editorů. 

Další možností je připojování a dokonce dodatečné vřazování písmen do přepisů. Tento 

způsob posttranskripční úpravy vedl v některých komentářích k přirovnání k hebrejské 

vokalizaci, tj. doplňování samohlásek při čtení textu psaného pouze souhláskami.177 

 

                                                 
175  Srov. Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. 

Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 25-26. 
176  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 26. 
177  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 16-17. 
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9.4 Genová turbulence 

 Genom je turbulentní vysoce komplexní strukturou, v níž jsou geny v neustálých 

proměnách. Mendelovské chování genů je pouhým hrubým odhadem pravdy, který 

dostačuje k mnoha praktickým účelům, ale nikoli ke skutečnému chápání fluidního 

genomu. Ve čtyřicátých letech dvacátého století si Barbara McClintocková při studii 

genů ovlivňujících barvu kukuřičných zrn všimla, že v četných skupinách buněk 

docházelo k jedné či více mutacím, které měnily bílé zbarvení ve švestkově modré. 

Neočekávanou byla  jejich frekvence - pro každý daný gen činí přirozený mutační poměr 

asi jedna k milionu, ale McClintocková pozorovala, jak k téže mutaci dochází současně 

ve spoustě buněk téže rostliny v  jediné generaci. Došla k závěru, že tyto mutace 

vytvářejí geny přeskakující z jednoho chromozomu na druhý. Tato teorie, tolik odlišná 

od tehdy vládnoucího vědeckého paradigmatu způsobila její izolaci od hlavního proudu 

na dlouhých třicet let. Mechanismus objevený McClintockovou by byl později nazván 

genovou transpozicí, evoluční změnu způsobenou neustálou genovou proměnou. V 

osmdesátých letech pro něj Gabriel Dover zvolil výraz evoluce molekulárním tahem. 

Jeho popis postupu je však obdařen poněkud odlišnou teorií a má poněkud odlišný 

výstup a proto je lepší oba výrazy odlišovat.178 V roce 1983, ve svých jednaosmdesáti 

letech, obdržela za svůj objev Nobelovu cenu za lékařství. Byla první individuální 

nositelkou Nobelovy ceny v této kategorii. Nobelova cena byla především uznáním, že 

po celý život vytrvala ve svém postoji, který byl podpořen dalšími poznatky až o dlouhá 

desetiletí později. Objev stěhovavých (skákajících) genů byl přitom jenom první z řady 

objevů, které následovaly a doslova otevřely bránu nemendelovské dědičnosti 

(nerovnoměrný crossing-over, smýkání (slippage) DNA  a genové konverze).179 

 

Na této představě variabilního genomu je zajímavá domněnka, že genom se v čase 

mění a vyvíjí svými úpravami tak, že staré verze zůstávají uchovány. Nové verze 

nahrazují staré jen funkčně, nepřepisují je však v genetické paměti, kde jsou staré vrstvy 

evoluční zkušenosti uchovány jako alternativní větve, jejichž realizace je však potlačena 
                                                 
178  Dover rozšířil návrh Stephena Goulda a Elizabeth Vrbové, který poukazoval na nutnost využívání 

rozličných výrazů pro různé evoluční procesy, neboť již od Darwinových časů používají biologové 
k vyjádření veškerého dění mezi organismy a prostředím pojmu adaptace, jež však nezahrnuje úplný rozsah 
možností. Příkladem, který Dover uvádí, je situace, kdy molekulární tah umožňuje organismům využívání 
nového prostředí místo adaptace na prostředí dosavadní. V takovém případě by se organismy na prostředí 
„neadaptovaly“, nýbrž by je „adoptovaly“. 

179  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 54. 
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hodnotami přepínačů (switches) na bázi větví. Objevy týkající se struktury genomu 

vyšších organismů vskutku naznačují, že objem paměti nebude limitujícím faktorem. 

Toto překrývání genetické informace, přeskakování řádků genetického textu při jejich 

čtení, je zřejmě důvodem nesmírného urychlení vývoje u kmenů organismů. Současné 

evoluční teorie také předpokládají, že vývoj probíhá na úrovni skládání funkčních bloků 

(což je popisováno jako „lego-like evolution“), spíše než na úrovni zásahů do fungujících 

genetických komplexů. Neubauer v tomto ohledu uvádí, že mezi netopýrem a velrybou je 

větší kvantitativní shoda v podobnosti pořadí bází než mezi mlokem a žábou.180 

 

9.5 Sobeckost genu 

Genocentrické zaměření nepředstavuje přesun na úroveň molekulární v rámci 

mechanistické ontologie, nýbrž nahrazení ontologií informační. Informační existence 

není ani hmotná, ani prostorová, ani strukturální. Tento zásadní posun je dosud spíše 

opomíjen a „informace je stále ztotožňována s textem, text se strukturou, struktura s tvarem, tvar 

s hmotným nositelem, nositel se spojitostí, spojitost s trváním, trvání s neměnností.“181 Je 

důležité si uvědomit, že informace se kopírováním nemnoží, neboť totožné verze jsou 

informačně identické. Počet kopií tedy není mírou informace, nýbrž mírou redundance. 

Vlastní informace neroste s počtem svých kopií ani s množstvím svých projevů, ale svým 

obsahem, jež se zvětšuje diverzifikací, vznikáním nových verzí.182 Přitom v tradičním 

pohledu jsou modifikace považovány za zdroj šumu, který informaci poškozuje a ničí. 

 

Z informační povahy genů vyplývá, že jejich existence je z řádu vědění. Každý gen 

přežívá na základě toho, že nesenou informaci předá dále. Gen je „sobecký“, což není 

jeho vlastnost, nýbrž bytostná povaha. Geny jsou úseky genetického zápisu napomáhající 

vlastnímu přetrvání. Gen přispívá k přežití organismu jen v míře měřitelné jeho vlastním 

přežitím. Geny jsou svou povahou sobecké, neboť kdyby nebyly sobecké, nebyly by 

vůbec.183 Svou existenci odvozují ze své úspěšnosti jakožto replikátorů, přičemž tato 

úspěšnost souvisí s obsahem informace, kterou nesou a ta zase odráží vlastnosti prostředí, 
                                                 
180  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 118-119. 
181  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 23. 
182  Srov. Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. 

Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 23. 
183  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 104. 
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v němž vznikla a ve kterém je propagována: „Replikátory jsou tedy na jedné straně ,samy 

soběvztažné‘ a v tom smyslu ,sobecké‘: jejich informace je návodem ke svému množení. Zároveň 

jsou však způsobem, jímž se prostředí vztahuje k sobě samému: úspěšný replikátor vypovídá o 

světě, vystihuje jeho povahu.“184 

  

To, co v případě formálních systémů vypadá jako okrajová kuriozita známá již 

v antice jako tzv. Epimenidův paradox,185 je u živých organismů charakteristické. 

Informace se zde nutně a podstatně týká sebe samotné - geny jsou samovztažné. Jejich 

existence (výskyt) závisí na jejich obsahu, jejich syntax a sémantiku od sebe nelze 

oddělit: „Metodické rozlišení formální a obsahové stránky (syntaxe a sémantiky) nelze 

z principu dodržet tam, kde je formální stránka výrazem a součástí obsahu. Tj. kde se informace 

týká sebe samotné, kde je samovztažná. Roku 1933 rakouský matematik, brněnský rodák Kurt 

Gödel ukázal, že samovztažnost nelze vyloučit ani v těch nejpřísněji budovaných axiomatických 

systémech: ve všech lze utvořit samovztažný výrok „jsem nedokazatelný“.186 Tato tzv. Gödelova 

formule musí být navíc pravdivá, tj. nevyvoditelná z axiomů – v opačném případě by 

představovala spor a systém by se zhroutil.“187 Biologické informace se týkají vlastního 

uspořádávání, ukládání, realizace a interpretace. Jsou důsledkem sebe samých, svého 

smyslu. A jelikož smysl závisí na okolnostech (okolí), je soběvztažnost biologických 

informací zároveň výpovědí o světě. Je hypotézou, jež se ověřuje přirozenou selekcí – 

přežitím: „Sebe v sebeprosazení není jedinec, nýbrž daná interpretace skutečnosti, její obraz, 

který jedinec ztělesňuje, zosobňuje, nese, šíří.“188 

 

9.6 Viry 

 Pro popis a definování živého jsou viry velmi důležitými, protože právě na nich 

se hledá hranice mezi živým a neživým. Viry jsou z informačního hlediska stejně „živé“ 

jako buněčné organismy, samy o sobě však nemají žádný metabolismus, žádnou 

biologickou aktivitu. Jsou to „pouhé řetězce“ RNA, které využívají zdrojů buněk, ke své 

vlastní interpretaci, aktivaci a propagaci. Jejich šíření je „ideální“, netělesné, nesené 
                                                 
184  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 42. 
185  Epimenides byl Kréťan, který tvrdil, že všichni Kréťané lžou. 
186  Gödelova věta říká, že lze vytvořit tvrzení, která nelze dokázat, ať už se použije jakýkoliv systém 

předem stanovených pravidel. Způsob dokazování formální nedokazatelnosti výroku zároveň odhaluje jeho 
pravdivost. 

187  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 24. 
188  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 30. 
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zápisem a nikoliv tělesnou kontinuitou. Neubauer v tomto ohledu poznamenává, že 

tělesnost u virů pro nás neznamená hmotný výskyt, nýbrž pouze proces sebeproměny a 

sebevytváření. „To, co je činí živými, je jenom to, že jsou samovztažnými informacemi, tj. 

informacemi týkajícími se sebe samotných – totiž toho, jak se množit.“189  

 

 Virům tedy náleží schopnost sebereprodukce, která je považována za 

pravděpodobně hlavní podmínku života. Viry samy o sobě, bez hostitelské buňky, jsou 

neaktivní, teprve buňka, jež dokáže správně přečíst - interpretovat informaci uloženou 

v RNA viru („napsanou“ v jazyce genetického kódu živých organismů) způsobí, že se 

projeví jejich aktivita. Pokud přijmeme viry za součást živého, stane se pojetí života ryze 

formální a tělesný výskyt již pro něj nebude podstatným. Jedním z důsledků je, že 

dovoluje rozšířit obzor biologického zkoumání na daleko širší spektrum objektů, než jsou 

organismy. John von Neumann ukázal, že lze teoreticky sestrojit stroj, který se také sám 

replikuje, vytváří své kopie. Tudíž i klasické stroje mohou být obdařeni schopností 

reprodukce. Neumannův autoreplikační stroj však není platným modelem živé buňky, 

neboť jeho genotyp musí obsahovat úplný popis svého fenotypu. Von Neumannův stroj 

tedy není epigenetickým systémem, který by byl schopen zvyšování vlastní složitosti. Je 

však ale schopnost vlastní replikace dostatečnou podmínkou k definování živého? Viry 

stále potřebují hostitele, který dokáže informaci interpretovat. Je to stejné jako se tázat, 

zda kniha má nějaký význam ve světě, kde neexistuje jediný čtenář. Existuje úzký vztah 

mezi strukturou systému a informací, kterou tento systém využívá - musí být sestaven 

tak, aby dokázal informaci použít (je zřejmé, že lidská DNA nebude pracovat správně v 

buňce améby).190 

 

9.7 Symbiotická evoluce organismů 

“Klíčem k semiosi v mikrokosmu je symbióza” 

Thomas Sebeok191 

 

                                                 
189  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 10. 
190  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 10. 
191  Sebeok, T. A. Global semiotics. Bloomengton: Indiana Univ. Press, 2001, s. 24. 
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Všechny živé buňky obsahují ribozomální ribonukleové kyseliny (rRNA), jež se 

během buněčné evoluce měnily jen málo. Jejich nepatrné odchylky umožňují 

vypočítávání vzdáleností, které existují mezi druhy a poodhalit tajemství prvních fází 

buněčné evoluce. Díky tomu bylo zjištěno, že buňky se dělí na tři hlavní skupiny: 

bakterie, archea (archeonta) a eukaryonta, které mají stejný fylogenetický věk a 

představují tedy tři rozdílné taxony na nejvyšší úrovni (tři primární říše), z nichž žádná 

nemůže předcházet ostatní.  

 

Všechny tři primární říše měly společného předka, jakousi mateřskou buňku, jež 

se nazývá poslední společný předek. Z ní nejprve vznikly eubakterie a následně byla 

archeonta oddělena od eukaryontní linie. Poslední společný předek postrádal mnohé 

struktury obvykle spojované s eukaryonty (neměl jádro, cytoskelet, mitochondrie, 

chloroplasty, byl bez mitózy, meiózy i bez pohlavnosti), a přesto už vlastnil základní 

rysy, které eukaryontní buňku výrazně charakterizují. Termín posledního společného 

předka zároveň naznačuje existenci prvního společného předka, neboť ještě před 

rozdělením na primární říše prošly pravděpodobně mnohými změnami samy první 

buňky. O prvním společném předkovi se toho ví ještě méně než o posledním. Jeden 

z mála obecně přijímaných předpokladů je, že jeho genom se sestával z ribonukleových 

kyselin. Z toho vyplývá, že v průběhu přechodu od prvního k poslednímu společnému 

předkovi nahradily buňky RNA ve svých genech DNA.  

 

Po vzniku života obývaly po další tři miliardy let, přes osmdesát procent celkové 

doby života na planetě, pouze jednobuněčné organismy neobsahující jádro - prokaryonta. 

Prokaryonta žijí téměř výlučně jako samostatné buňky a mohou žít v podstatě kdekoliv. 

Byla nalezena v prostředí s kyslíkem i bez něj, stejně tak s organickými molekulami i bez 

nich. Přenos genů u nich neprobíhá pouze vertikálně, tedy mezi jedinci různých generací, 

ale i horizontálně, mezi jedinci téže generace, díky čemuž se dokáží velmi rychle 

adaptovat na změněné prostředí. V určitou chvíli se na scéně objevil mnohem složitější 

druh buněk - buňky eukaryontní. Eukaryonta jsou převážně organismy závislé na 

kyslíku, obsahují organely, vynalezla nové mechanismy buněčného dělení (mitózu a 

meiózu), nové typy pohybu, meiotické pohlavnosti a především embryonální vývoj, který 

je potenciálně schopný vytvářet nespočet rozmanitých struktur. Kromě jednobuněčných 

forem vytvořila všechny tři říše mnohobuněčných bytostí - rostliny, houby a živočichy. 
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Eukaryontní buňka je velmi komplikovaný systém, o jehož původu dlouho 

panovaly spory. Schimper už v roce 1883 přišel s představou, že chloroplasty, části 

eukaryontních buněk, kdysi představovaly volně žijící bakterie, které se nahodile, 

nějakou symbiózou192, inkorporovaly do určitých eukaryont. V sedmdesátých letech 

dvacátého století tuto hypotézu znovu předložila Lynn Margulisová. V roce 1970 napsala 

knihu Symbióza v buněčné evoluci, kde se podrobně zabývá úlohou symbiózy v evoluci 

buněk, tím, jak odlišné bakterie vytvářejí společenstva, která se pod ekologickými tlaky 

spojují a procházejí metabolickou a genetickou změnou, až nakonec jejich úzce 

propojené komunity vytvářejí organismus na mnohem složitější úrovni organizace. 

Studovala genetické systémy vyskytující se v cytoplazmě, kde se nacházejí nejenom 

geny (ty jsou v buněčném jádře), ale i další genetické systémy s odlišnou strukturou 

dědičnosti. Zjistila, že téměř všechny mimojaderné geny pocházejí z bakterií či jiných 

druhů mikroorganismů, jinými slovo by se dalo říci, že menší živé buňky sídlí uvnitř 

větších buněk. Jedním z důkazů ve prospěch symbiogeneze v buněčných organismech 

jsou mitochondrie a chloroplasty, které stále obsahují fragmenty vlastní starobylé 

kruhové DNA. Mitochondrie pocházejí z naprosto odlišné linie, která se dědí pouze po 

matkách, tudíž v každé houbě, živočichovi či rostlině existuje vedle sebe více 

rodokmenů. To implikuje domněnku, že v jistém bodě tyto organely bývaly oddělenými 

mikroorganismy, které v průběhu evoluce spojily své síly. Odhaduje se, že k tomu došlo 

asi před jeden a půl miliardou let, neboť teprve tehdy vykazují geologické vrstvy 

fosilizované buňky natolik velké, aby pojaly nitrobuněčné organely. Lynn Margulisová 

se domnívá, že symbiogeneze je hlavní evoluční novátor ve všech liniích větších 

nebakteriálních organismů a že druhy tvoří nové složité entity především propojováním a 

splýváním. 193 

  

Eukaryonta tedy pravděpodobně vznikla splynutím několika buněk 

prokaryotických, přičemž zpočátku šlo nejspíš o invazi predátorů, z nichž některé 

nakonec skončily příměřím a vražedné spojení se změnilo ve spojení symbiotické. Je 

                                                 
192  Symbiogeneze je dlouhotrvající symbióza vedoucí k novým formám života.  
 Symbióza je fyzické spojení mezi organismy, soužití organismů různých druhů na stejném místě a 

ve stejný čas. 
193  Srov. Margulis L. Gaia je pěkná bestie. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 128-133. 
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zřejmé, že pokud eukaryonta vznikla symbioticky – splynutím z několika organismů 

jednodušších, musel takový proces obsahovat specifický druh komunikace, který 

umožňoval vzájemnou výměnu informací mezi dvěma nezávislými světy - Umwelty 

těchto organismů. A tento překlad mezi dvěma nezávislými světy vyžaduje kodifikované 

kódy a následnou interpretaci těchto kódů. 

 

9.8 Kódy 

„Historii života nelze porozumět bez historie organických kódů.“ 

Marcello Barbieri194 

 

 V 50. letech uplynulého století se stalo zřejmým, že proteosyntéza vyžaduje 

přenos informací z nukleových kyselin do proteinů. Ukázalo se, že DNA obsahuje 

význam (návod k sestavení a fungování) biologických těl. Takový proces musí nezbytně 

využívat nějaký kód, překládající tuto informaci z jednoho média (DNA) do druhého 

(proteinového řetězce). Existence genetického kódu byla předpokládána ještě předtím, 

než jej experimenty skutečně nalezly. Následný objev genetického kódu z roku 1961 

prokázal, že i v přírodě existuje konvence, která vystavěla most mezi dvěma nezávislými 

biologickými světy (doménami) - nukleovými kyselinami a proteiny. Genetický kód je 

jednou z nejuniverzálnějších struktur života a dokonce i jeho vzácné varianty (např. u 

některých mikroorganismů) se liší jen v nemnoha detailech. Z toho se dá usuzovat, že 

pravidla kódu se během evoluce neměnila a sahají až k samému vzniku buňky.195 

Bohužel, při studiu přenosu těchto signálů byly experimenty od počátku koncipovány ke 

stanovení biochemických kroků tohoto jevu. Důsledkem bylo, že zjištěné biochemické 

reakce byly pokládány za běžné katalytické procesy a nikoli za navzájem kodifikované 

procesy překladu mezi dvěma doménami. Poněvadž se žádný kód nepředpokládal, nebyl 

žádný objeven: organické kódy se podaří objevit pouze pokud jsou hledány a pátrat po 

nich pokud se věří v jejich existenci.196 Genetický kód, ačkoliv má všechny definiční 

znaky kódů, byl ihned označen za „zmrazenou náhodu“, za šťastnou výjimku přírody, 

která se na Zemi objevila pouze jednou při vzniku života.  

                                                 
194  Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 16. 
195  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 129. 
196  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 192. 
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 V nedávné době se však ukázalo, že i další biologické procesy vykazují nápadné 

známky kódů197, které se nejen objevovaly v průběhu celé historie života, ale také 

vyznačovaly její hlavní kroky makroevoluce. Barbieri je s odkazem na to, že jde o 

procesy mezi organickými molekulami, nazývá organickými kódy.198 Příkladem mohou 

být kompartamentové kódy, které poskytují informaci o tom, kam se má protein po svém 

stvoření přesunout: Syntéza proteinů započíná cytoplazmě a již během této fáze jsou 

proteiny opatřeny znakem, který specifikuje jejich finální geografické určení:199  

„Proteiny si tedy nesou signály vlastních geografických určení, a tak má význam dokonce i 

nepřítomnost takových signálů, protože sděluje, aby protein v cytosolu zůstal. Podstatné je, že 

mezi proteinovými signály a geografickými určeními není žádný nezbytný vztah. Tak např. 

signálů pro export do jádra by se dalo využít pro jiné kompartmenty, popřípadě by se mohly 

zcela lišit podobně jako názvy, kterými se označují města, letiště a rekreační letoviska. Existence 

eukaryontních kompartmentů se tedy zakládá na přírodních úmluvách, a proto můžeme těmto 

vztahovým pravidlům legitimně přisoudit označení kompartmentové kódy.“200  

 

 Kódy vyžadují ke své funkci význam. Význam je objekt, který se vztahuje 

k druhému objektu přes kód.201  Ve vztahu mezi dvěma nezávislými světy musí být 

kódovač činitelem, který se ontologicky liší od objektů obou světů, protože kdyby 

k jednomu z nich příslušel, oba světy by už nebyly nezávislé. Jinak řečeno, kód vyžaduje 

tři entity: dva nezávislé světy a kódovače, který náleží do třetího světa. V určitém smyslu 

jde o obdobu triadického systému Ch. S. Peirce. V případě genetického kódu představují 

kódovače, který provádí tyto dva nezávislé procesy, transferové ribonukleové kyseliny 

                                                 
197  Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 177: 
 V roce 1996 navrhli Redies a Takeichi k objasnění chování kadherinů ve vyvíjející se nervové 

soustavě adhezivní kód a William Calvin napsal knihu Mozkový kód. V roce zjistil Chris Ottolenghi, že se 
rozmanité molekulární systémy nejlépe objasňují z hlediska degenerovaných kódů. V roce 1999 rozšířil 
představu o kódech přenosu signálů Nadir Maraldi, a to o jadernou signalizaci, a Richard Gordon zavedl 
představu diferenčního kódu. V roce 2000 poskytl důkazový materiál o cukerném kódu Gabius (Gabius, 
2000), zatímco Strahl, Allis a Turner se spolupracovníky objevili histonový kód (Strahl a Allis, 2000; 
Turner, 2000). 

198  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 84. 
199  Část aminokyselinového řetězce, jenž se z ribozomálního stroje vynoří první (tzv. peptidový 

vodič), může obsahovat sekvenci, kterou buňka interpretuje jako exportní signál. Pokud se taková sekvence 
v řetězci nenachází, odplouvají výsledné proteiny do cytosolu. Avšak většina z nich se přesouvá dále, 
protože aminokyselinový řetězec může obsahovat další signály – další „destinace“ (existují signály pro 
export proteinů do endoplazmatického retikula, jádra, mitochondrií atd.). 

200  Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 149. 
201  Barbieri to vysvětluje přííkladem tak, že významem tří nukleotidů je v genetickém kódu obvykle 

aminokyselina a  významem genu je obyčejně protein. 
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(ribotyp), jež působí jako třetí rovnocenná součást vedle genů (genotyp) a proteinů 

(fenotyp). Barbieri proto navrhl, aby buňka nepředstavovala dualitu genotypu a fenotypu, 

nýbrž triádu tvořenou genotypem, fenotypem a ribotypem202: „Fenotyp je sídlem 

metabolismu a genotyp sídlem dědičnosti, ribotyp představuje sídlo genetického kódování. 

Rozdíl mezi fenotypem, genotypem a ribotypem odráží rozdíl mezi energií, informací a 

významem.“203 Pokud akceptujeme, že kódy existují, docházíme k závěru, že biologickou 

evoluci vytvářely dva odlišné faktory: přírodní výběr a přírodní úmluvy. Tuto představu 

evoluce prostřednictvím přírodních úmluv navrhl Barbieri již roku 1985 v knize 

Sémantická teorie evoluce.  

 

Je zajímavé, že nový organický kód nikdy nezrušil předešlé kódy. Pravidla nového 

kódu se vždy přiřadila k předešlým a podnítila tak v systému nárůst složitosti. Ačkoliv se 

strukturní složitost některých organismů časem redukovala, složitost kódů se nesnižovala 

nikdy. Množství organických kódů by tedy mohlo být považováno za míru biologické 

složitosti.204 

 

9.9 Genom a DNA 

„Geny poskytují možnosti, propůjčují moc, neboť vědění je moc.“ 

Zdeněk Neubauer205 

 

Na úvod kapitoly o vztahu mezi DNA a geny je třeba vymezit rozdíl mezi 

informací a její realizací, jinými slovy mezi kódováním a implementací. Následně se 

pokusím ukázat, jakým způsobem geny–texty působí, co je oním principem nutícím 

genové komplexy k rozdílným funkcím v závislosti na kontextu.  

 

9.10 Totožnost DNA 

„Genetická nepřetržitost zakládající rodovou tradici je zajišťována úrovní buněčnou – jejími 

nositeli jsou zárodečné buňky, přinejmenším jedna z nich – buňka vaječná, mateřská“ 

                                                 
202  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 16-

18;  
203  Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 131. 
204  Srov. Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 188. 
205  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 29. 
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Zdeněk Neubauer206 

 

 Panuje obecná představa, že i když jsou pohlavní buňky při každém množení jiné, 

geny, které nesou, jsou tytéž. Z hlediska tradiční molekulární biologie je totiž DNA 

jediným co trvá, neboť je neustále předávána mezi jednotlivými generacemi buněk i 

celých organismů a díky nesenému genetickému zápisu zajišťuje reprodukci všech 

ostatních molekul. Jedině změny chemického složení nukleové kyseliny směrují další 

vývoj. To však není zcela pravda. Stejně jako buňky vznikají dělením, jsou geny 

replikovány.  Z molekulárního pohledu se jedná o jiné molekuly, potomky původních 

molekul DNA. Z chemického hlediska by se dalo uvažovat o tom, že repliky DNA jsou 

identické, neboť se skládají ze stejně sestavených atomů. V tomto smyslu jsou však právě 

tak stejné i ostatní molekuly, které se nereplikují, nýbrž jsou enzymaticky opakovaně 

produkovány. Neobstojí ani argument, že zatímco DNA vzniká jako otisk sebe sama a 

ostatní molekuly jsou oproti tomu sestavovány jinými molekulami, neboť molekuly 

nukleových kyselin také vyžadují ke své úspěšné reprodukci mnoho jiných molekul 

(například přítomnost proteinů, přičemž návod k sestavení těchto proteinů samy nesou). 

DNA se prostě zapojuje do tvorby mnoha jiných makromolekul, a stejně tak se jiné 

molekuly podílejí na kopírování DNA.207  

 

 Neubauer upozorňuje, že ona totožnost, o kterou se při replikaci DNA jedná: 

„není materiální – chemická ani strukturální – geometrická, nýbrž digitální - syntaktická, tedy 

textová, spočívající v pořadí – bez ohledu na to, co je pořádáno a jak je přikládáno (spojováno), 

tedy nezávisle na způsobu značení či řazení.“208 A je-li toto pořadí stejné, jde o tentýž text. 

Používat termín replikace při kopírování DNA je tedy nevhodné, neboť se jedná o přepis 

textu, lépe řečeno o řadu pokynů k přiřazování znaků. Informace však není totožná 

s textem, jež je pouze jednou z možných forem jejího uložení. To, co u DNA přetrvává 

není odolnost struktury jednotlivé molekuly, nýbrž způsob chemického uspořádávání: 

„Totožnost, zdůrazňovaná u replikace – na rozdíl od reprodukce – tudíž nevypovídá o žádné 

mimořádné neměnnosti a odolnosti chemické struktury DNA. Rodiče a potomci se svou DNA liší 

                                                 
206  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 19. 
207  Srov. Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. 

Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 19. 
208  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 22. 
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mnohem víc než ostatními molekulami. Totožnost, která z tzv. „replikátorů“ činí výlučné 

protagonisty evoluce, proto neodpovídá chemické stejnosti ve smyslu nerozlišitelnosti. Vypovídá 

o DNA jako o genetickém zápisu, o její textové povaze. Obecně podstata jakéhokoliv textu 

jakožto textu nespočívá ani v konkrétním způsobu zápisu (provedení), ani v jeho prostorovém 

uspořádání (struktuře), nýbrž pouze a výhradně v lineárním seřazení čili v pořadí – posloupnosti 

malého počtu volně kombinovatelných (libovolně seřaditelných) diskrétních znaků.“209 

Struktura řetězců nukleových kyselin (tedy jejich chemické složení) se při rozmnožování 

organismů mění. Jediné, co je možné považovat za identické, jsou kousky informace 

dávající smysl, geny: „Gen je úsek DNA dostatečně velký, aby nesl informaci, a dostatečně 

malý, aby při výměně – rekombinaci úseků během pohlavního množení nedocházelo příliš často 

k jeho fragmentaci.“210   

 

9.11 Genetické texty 

Stejná informace může být nejrůznějším způsobem prostorově či prostoročasové 

kódována a její obsah zůstane nezměněn. Způsob její realizace může být více či méně 

řízený a způsob tohoto řízení představuje opět informaci. Příkladem rozdílné realizace 

totožné informace je první návrh počítače: prvním počítačem byl pravděpodobně 

Babbageův „analytický stroj“, navrhnutý již v první polovině devatenáctého století. 

Jednotlivé vztahy v něm byly uloženy mechanicky, v prostorové konfiguraci hmotných 

součástek. Oproti tomu v dnešních počítačích se již nepřesouvají kolečka, jež by na 

základě změny prostorové konformace prováděla různé funkce, „proudí“ v nich pouze 

nehmotné bity – elektrické náboje informující o změně jednoho stavu (ANO/NE). 

Teoreticky je tedy naprosto lhostejné, zda informaci realizujeme mechanicky, chemicky, 

jako je tomu u informace genetické, nebo elektricky na binárním principu, jak to činíme s 

dnešními počítači. DNA je pouze způsobem uložení informace, nosičem zprávy 

(genetického textu), není zápisem samotným.211 Stejně jako se dá informace uložit 

mnoha způsoby, na různá média, je možné genetickou informaci přepsat do jiného 

média, jako pořadí čtyř „písmen“ genetické abecedy a kdykoliv ji opět přepsat zpět do 

formy dvojité šroubovice. Stanislav Komárek popisuje DNA jako médium, kterým se 

                                                 
209  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 21. 
210  Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 103. 
211  Srov. Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. s. 27. 
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informace šíří, přičemž sama není zprávou, ale papírem, na který může být informace 

napsána. Gen je oproti tomu onou nesenou informací, nejedná se o hmotnou věc.212 

Informace v genomu je uložena syntakticky, určena pořadím jeho nukleotidů (znaků 

genetické abecedy). To, že abeceda obsahuje uzavřenou množinu znaků znamená, že 

uložení je „digitální“, neboť nejmenší změnou je záměna jednoho znaku za jiný. Jak 

podotýká Neubauer: „přepis – na rozdíl od nápodoby – připouští chybu, nikoliv však odchylku, 

nepřesnost. Díky tomu mohou být textové kopie zásadně dokonale přesné.“213 Toto 

„kvantování“ tedy umožňuje potenciální reprodukovatelnost genetického textu 

v identických kopiích.  

 

  Genom je lineární posloupností všech jeho nukleotidů (znaků), přičemž člověk 

jich má přibližně tři miliardy, rozdělených do dvaceti tří svazků (chromozomů). Některé 

jiné organismy214 mají obsah genetického textu ještě desetkrát větší. Molekulární 

biologie se pokouší zjistit, co všechno je v této posloupnosti nukleotidů zapsáno. 

V šedesátých letech dvacátého století, v době objevu genetického kódu, panovalo 

přesvědčení, že genetická informace slouží pouze jako návod k sestavení lineárního 

pořadí aminokyselin. Polypeptidový řetězec aminokyselin se díky elektrickým silám, 

které mezi nimi existují, dále skládá a tvoří trojrozměrnou strukturu. Výsledná funkce 

proteinů je určena až touto trojrozměrnou konfigurací aminokyselin. Některé proteiny 

dále po zformování sestavují větší komplexy, jež opět dávají vzniknout vyšším 

strukturám.215 V sedmdesátých letech přichází zakladatel molekulární biologie Jacques 

Monod s „konečným řešením“ otázky života, když o buňce řekne: „Celý systém je naprosto 

a v nejsilnějším smyslu konzervativní, sám do sebe uzamčený, naprosto neschopný přijmout 

jakékoli ,poučení‘ z vnějšího světa. Tento systém,  jenž s přesností mikroskopického hodinového 

stroje ustavuje jednosměrné vztahy jak mezi DNA a proteinem, tak i mezi organismem a 

prostředím, se očividně vymyká ,dialektickému‘ popisu. Je svou podstatou karteziánský, nikoli 

hegelovský: buňka je vskutku strojem.“216 S postupujícím výzkumem eukaryontních 

                                                 
212  Srov. Stanislav Komárek: Pocit pikantnosti. In: Sto esejů o přírodě a společnosti – Doudlebia a 

jiné fenomény. Vesmír, Praha 1995. s 243. 
213  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 22. 
214  Například lilie či mloci 
215  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 181-182; 
 Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia, 2006. s. 36. 
216  Monod, J. Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. 

Paris: Seuil,  1970, s. 145. 
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organismů však musela být představa o tom, co všechno je v DNA zapsáno, znovu 

přehodnocena. DNA totiž obsahuje mnoho funkčních úseků, jež k sestavení proteinů 

neslouží. Původní předpoklad, že jde o slepé větve evoluce bez praktického významu se 

nepotvrdil. Zároveň se ukázalo, že i mnohé kontinuálně čtené úseky informace jsou 

v DNA uloženy nespojitě, například části zápisu pro jedinou bílkovinu se často nalézají 

na vzdálených koncích řetězce: „Sám gen je přerušovaný jinými sekvencemi, takže místo 

1 500 může být dlouhý až 100 000 znaků, a výsledná „zpráva“ musí být sestřižena dodatečně. 

Kdybychom to porovnali s textem nějaké učené knihy-vědecké monografie nebo komentované 

Bible – najdeme tam odstavce, podtržené úseky, sazbu různými fonty a různými barvami, 

poznámky pod čarou, na margo i za kapitolou, seznam pramenů a kdovíco ještě.“217 

 

 Každý gen se do jisté míry podílí na mnoha výsledných vlastnostech. Geny 

nejsou zápisy tělesných tvarů či vzorců chování, nejsou jednoznačnou determinantou 

výsledného tvaru. Jsou spíše návody k utváření tělesných podob, poukazy k získání 

schopností vnímat, poznávat, učit se a konat. Jejich čtení probíhá nelineárně, nicméně ne 

náhodně, jde o obdobu zaškrtávání podobných pasáží ve velmi objemné knize. Jsou to 

jakési pokyny, podněty a poukazy k vývinu, které se adaptují na nové situace218: „Záleží 

totiž na tom, jak je čten: nejen na postupu při jeho dešifrování (dekódování), nýbrž a především 

na jeho výkladu – na tom, jak je mu rozuměno a jakým způsobem je informace, kterou vyjadřuje, 

pochopena a využita. Informace není „někde“, neskrývá se v textu a nespočívá ani v syntaxi – 

pořadí znaků, spočívá v různých možnostech čtení. K takovým typům textů náležejí i texty 

genetické, jež nejsou psány „programovacím jazykem“, ale nesou význam. Jejich smysl není 

syntaktický, nýbrž sémantický.“219  

 

Genetický zápis je sémantické povahy, je to druh textového zápisu (složeného ze 

čtyř písmenek), jehož využití (použití) je interpretačním výkonem. Je zřejmé, že stejný 

text lze číst (vykládat) několika způsoby. Bylo by velmi zajímavé uplatnit tuto analogii i 

na geny, v tom případě by vedle genů pro dědičné vlastnosti měly existovat geny pro 

způsoby čtení. Nejsou tedy nakonec geny, jež nejsou látkou ani textem, právě těmito 

ustálenými způsoby čtení a výkladů situací? A není soupeření mezi nimi – „konfliktem 

                                                 
217  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 183. 
218  Srov. Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. 

Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 11. 
219  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 25. 
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interpretací“? ptá se Zdeněk Neubauer, odkazujíc na stejnojmenný název Ricoeurových 

hermeneutických esejů.220„Z hermeneutického hlediska se lze na přírodní výběr dívat právě 

jako na takový konflikt interpretací, totiž jako na vzájemnou soutěž různých výkladů a 

odhalování možností nových. Na této rovině nejde o kompetici či konkurenci o něco vnějšího – o 

omezené zdroje, niky, příležitosti. […] Úspěšná není strategie vysilujícího protlačení či 

proklouznutí, nýbrž strategie exegetická, která dané prostředí a situaci – vnější i vnitřní – nejlépe 

vyloží ve prospěch svého uznání a prosazení.“221 Přežití nejschopnějšího v hermeneutické 

rovině znamená tedy vítězství výkladu, který nejlépe odpovídá situaci. Prosadí se tím, že 

„imponuje“ – vtiskne okolí svůj tvar, způsob a řád, takovou interpretaci, kterou 

interpretované okolí nejochotněji přijme a zesílí. O evoluční úspěšnosti rozhoduje, spíše 

než obsazování nik již existujících, jejich vytváření a vynalézání (často právě re-

interpretací stávajících).222 

 

Pokud přijmeme tezi, že genom je určitý typ velice složitě strukturovaného textu, 

zůstává otázka, kdo je jeho čtenářem. Pokud by se jednalo o text v programovacím 

jazyku, je jeho čtenářem (interpretem) počítač, na kterém je program realizován. Pokud 

by šlo o text v přirozeném jazyce, jeho čtenář by jej interpretoval na základě znalosti o 

světě, jiných textů a svých vnitřních stavů, šlo by o hermeneutický počin.223 Otázka, kdo 

je „čtenářem“ (interpretem - autonomním agens)  genetického textu zůstává 

nezodpovězena. Lépe řečeno, v tradiční biologii není takto vůbec položena. Odpověď na 

ní budu hledat na dvou úrovních (doménách) popisu – proteinové a buněčné.  

 

9.12 Proteinová síť 

„V savčí buňce se zhruba devět desetin všech proteinů angažuje ve vyhledávání, zpracovávání a 

posílání informací.“ 

Anton Markoš224 

 

                                                 
220  Ricoeur P. Le conflit des interprétations – essais ďherméneutique. Éditions du Seuil, Paris 1969. 
221  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 29. 
222  Srov. Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. 

Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 29-30. 
223  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 183. 
224  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 176. 
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DNA v jádře zabírá jen něco přes půl procenta jeho objemu a zbytek tvoří 

především proteiny. „Vysoce strukturovaný genetický zápis sám o sobě není autonomním, ani 

obyčejným agens, DNA je prostě médiem se zapsaným kódem, bez dynamiky a vlastního života, 

pokud není propojena se sítí proteinů a struktur.“225  Tato komplexní proteinová síť, která 

genetický text obklopuje, organizuje a přepisuje, nakonec rozhoduje, kdy a jak, v jakých 

kontextech a zda vůbec se bude specifický gen číst (exprimovat): „První členění se podobá 

členění klášterní knihovny v Ecově Jménu růže – některé části se nebudou v buňce číst nikdy, 

skončí v nepřístupné místnosti Finis Africae. Jaterní buňka takto třeba zablokuje čtení genu pro 

kožní protein keratin: játra opravdu nepotřebují rohovatět.“226 Další proteiny v buňce 

usnadňují čtení často používaných genů (geny pro metabolismus, typické funkce pro 

daný typ buňky atd.) a jiné umožňují čtení nejrůznějších genů na základě specifických 

požadavků, jako je například dělení buňky, nebo přijetí a interpretace signálů 

z buněčného okolí. Mezi jednotlivými úseky DNA (geny) a proteinovou sítí tedy existuje 

velmi složitá, stále ne úplně pochopená (natož probádaná) struktura vzájemných 

funkčních vztahů, k jejichž popisu je sémiotický přístup výhodný.227 Účinek genu je 

ovlivněn přítomností či nepřítomností jiných proteinů v buňce, tudíž účinky stejných 

genů mohou být u různých jedinců odlišné. Geny projevují mimořádnou variabilitu v 

závislosti na genetickém pozadí, genotypu a prostředí, v němž se nachází. Význam genu 

– jeho funkce je tedy silně závislá na kontextu. Nemůžeme přesně říci, jak se bude 

chovat jeden gen, pokud nevíme, jaké geny (proteiny) se budou nacházet v jeho okolí. 

Dostáváme se opět ke konceptu semiosféry. Genom je ekvivalentem semiosférického 

prostoru, geny jsou jednotlivé znaky, které svůj význam dostávají až v rámci celkové sítě 

vztahů k ostatním znakům-genům v semiosféře.228 

 

 

 

                                                 
225  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 185. 
226  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 184. 
227  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 184. 
228  Srov. Hoffmeyer, J. - Emmeche, From language to nature.  In. Semiotica 84, 1991, s. 1-42. 

[online]. [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: <http://www.geneticengineering.org/dna5/default.htm>. 
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9.13 Buňka 

„Představa, že buňka řídí svou vlastní reprodukci, postihuje situaci buněčného dělení celkem 

výstižně; naproti tomu představa, že DNA řídí svou vlastní syntézu, vyjadřuje podstatu replikace 

jen stěží.“  

Zdeněk Neubauer229 

 

 Buněčná doména mnohobuněčného organismu by se dala znázornit jako 

komplexní síť paralelně zpracovávající ohromné množství informací. Pomocí 

nespočetných receptorů – čidel – buňka podněty zaznamenává, třídí, zpracovává, 

srovnává se svou vnitřní reprezentací, a nakonec přijímá rozhodnutí ohledně svého 

chování. Buňka je zcela nepochybně autonomním agentem. Je schopna se dělit a 

interagovat se světem tak, že koná užitečnou práci.230  

   

 Není správné považovat genom za jediného hráče evolučního zápasu, neboť 

genom nemá žádný význam mimo organismus. DNA není nikdy replikována sama, ale 

vždy ještě s dalšími složkami (na počátku ontogeneze zygota, zárodečná buňka, následně 

potom všechny buňky organismu), které informaci uloženou v DNA používají k vlastní 

přestavbě a vývoji. DNA propojuje text s interpretem, který jej dokáže číst a rozumět mu. 

Tento čtenář nikdy zcela nezmizel, kontinuita čtenářů a jejich forem nás dovádí až k 

první společné buňce.231 Genom je pouze částí této sebereplikující struktury – její 

paměťové úložiště. Je to buňka, která využívá genom ke svým účelům a dle svých 

záměrů, k tvorbě proteinů využívá zpravidla pouze jeho část. Zcela stejný genom může 

být použit k tvorbě mnoha morfogeneticky velmi rozdílných organismů. Pokud 

pozměníme metaforu K. E. von Baera, mohli bychom prohlásit, že genom je klavírem, na 

který může buňka zahrát nejrůznější melodie (nebo lingvistickou metaforou  je genom 

slovníkem, ze kterého si organismus vybírá vhodné pasáže a tvoří nejrůznější promluvy 

či texty). 
 

                                                 
229  Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In. Markoš, A. Tajemství 

hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 20. 
230  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 181. 
231  Srov. Hoffmeyer, J. - Emmeche, C. Code-Duality and the Semiotics of Nature. In. On Semiotic 

Modelling. Anderson, M - Merrell, F. (ed.). New York: Mouton de Gruyter, 1991.  
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 Pokud budeme gen považovat za znak, jež svůj význam vyjevuje až ve vztahu ke 

konkrétnímu interpretovi a vyjdeme z Peirceovy definice znaku jako triadické relace 

mezi znakovým vehikulem, objektem a interpretantem, docházíme k závěru, že gen 

obsahuje informaci pro interpreta – buňku. V případě, že gen kóduje protein, bude gen-

znak triadickou relací mezi řetězcem DNA- znakovým vehikulem, objektem – proteinem, 

jež určuje interpretant – účinek proteinu na buňku, interpreta genu jako znaku. Jiný 

způsob interpretace dá vzniknout novým vlastnostem, které mohou být následně 

zafixovány genetickou změnou (která ale nemusí být nutná). Zárodečná buňka obsahuje 

paměť – způsob minulých čtení, tudíž organismy mohou obsahovat v podstatě stejný 

genom ale funkčně a tvarově být zcela jiní.232 Rozdíl mezi genomem člověka a šimpanze 

nečiní více než jedno procento, tudíž rozdíl není v textu, ale kontextu. Kontext vyjadřuje 

jakým způsobem číst a rozumět danému textu. Stěžejní roli zde hraje zárodečná buňka, 

která již v sobě nese informaci, jakým způsobem má genetický text číst – interpretovat 

(tedy rozumět způsobu, jakým použít genetický text k sestavení fenotypu – těla 

organismu). Bez této znalosti by přepis nefungoval. Z toho vyplývá, že genetická 

informace není zdaleka informací dostačující ke kompletnímu popisu organismu po 

dokončení procesu. Zygota je tím hledaným čtenářem (interpretem) průběhu epigeneze. 

Zahajuje celý proces a v jeho průběhu se sama mění v embryo v závislosti na probíhající 

interpretaci.233 

 

 Je možné, že základem biologického vývoje není změna genů, ale změna jejich 

používání? Je známo, že organismy používají jenom malé procento genetického textu 

k svému sestavení (tj. k tvorbě proteinů). Organismy se mohou měnit a vyvíjet a jejich 

geny zůstat stejné.234 Je důležité, že toto tvrzení není v rozporu s „centrálním dogmatem 

molekulární biologie“, které říká, že informace v živých bytostech proudí od DNA 

k proteinům, nikdy ne opačně. Genetická paměť slouží pouze ke čtení, může být 

kopírována, ale buňky do ní nijak nemohou uložit novou informaci. Ta se objevuje pouze 

                                                 
232 Srov. Kull, K. Outlines for a post-darwinian biology. In. Folia Baeriana 7, 1999. 
233  Srov. Hoffmeyer, J. - Emmeche, C. Code-Duality and the Semiotics of Nature. In. On Semiotic 

Modelling. Anderson, M - Merrell, F. (ed.). New York: Mouton de Gruyter, 1991.  
234 Srov. Kull, K. Copy versus translate, meme versus sign: development of biological textuality. In. 

European Journal for Semiotic Studies 12, 2000. 
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evoluční náhodou – mutací. Toto dogma přežilo i objev reverzní transkripce.235 Původní 

verze centrálního dogmatu, podle níž se genetická informace přenáší jednosměrně z 

DNA do RNA a odtud do bílkovin, byla ovšem upravena: informace se jednosměrně 

přenáší z nukleových kyselin do bílkovin.  

 

S tímto pohledem úzce souvisí Baldwinův efekt, podle kterého změny v organismech 

předcházejí změnám v genetické paměti, které je pouze následně fixuje („dokud 

nezačneme plavat, nemohou se nám vytvořit ploutve“). Organismus může měnit svůj 

funkční genom (úseky, které využívá) a tyto změny po velmi dlouhou dobu fixovat 

v buněčné paměti, přičemž tyto změny mohou být následně uchovány náhodnými 

mutacemi DNA (tedy tím, co považují neodarwinisté za jediný postup evoluce). Jedná se 

o opačné pořadí změn při vývoji – nejprve je předpokládána morfogenetická změna a 

následně teprve genetická.236 Oproti klasickému neodarwinismu, kde je primární 

genetická mutace dávající vzniknout novému jedinci, je zde předpokládána prvost 

ontogenetické změny, tedy změny ve využívání genetické paměti. Organismus je ten, 

který volí nejrůznější evoluční varianty, není pouhým náhodným výsledkem faktorů 

prostředí a genetických mutací. Genotyp nikdy zcela nedeterminuje fenotyp. Je to 

organismus, v každé fázi svého vývoje, který při utváření fenotypu svůj genotyp 

interpretuje a tato interpretace se může měnit v závislost na kontextu – okolním 

Umweltu.237 

 

Podle tradičního, ortodoxního darwinismu je evoluce populací podobná hře 

kulečníku. Při každém šťouchu se vyskytne mnoho variací, variant dalšího směřování 

vývoje. Tyto variace jsou náhodné a míří víceméně pravidelně rozloženy do všech směrů. 

Přirozený výběr je zde reprezentovánem tágem – on je tím impulsem, který určí výsledný 

směr. Francis Galton, Darwinův bratranec, příšel v 19. století s jinou zajímavou 

metaforou. Přirovnal organismus k mnohostěnu, který leží na jedné ze svých plošek. 

Přirozený výběr je zde možné opět suplovat tágem (sám mnohostěn se nepohne), 

                                                 
235 Reverzní transkripce je proces, ve kterém dochází k přepisu genetické informace z RNA do DNA. 

Běžně je směr toku genetické informace opačný (DNA→RNA→protein). Tuto schopnost mají retroviry, 
což jsou RNA viry, které přepisují svůj genetický kód do genomu (DNA) hostitelské buňky. 

236 Srov. Kull, K. Copy versus translate, meme versus sign: development of biological textuality. In. 
European Journal for Semiotic Studies 12, 2000. 

237 Srov. Kull, K. Copy versus translate, meme versus sign: development of biological textuality. In. 
European Journal for Semiotic Studies 12, 2000.  
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nicméně jeho vnitřní skladba omezuje možné konečné stavy evoluční změny (mnohostěn 

opět skončí na jedné ze svých ploch - v jedné z konečné množiny stavů). Některé cesty 

jsou pravděpodobnější a jiné naopak nedosažitelné, ačkoliv by mohly být z adaptačního 

hlediska výhodnější. Vše záleží na vnitřní stavbě organismu a způsobu, jakým 

interpretuje genetický text, informaci zpětně vztaženou k němu samému.238 

 

  

  

                                                 
238  Srov. Gould, S. J. Obraz dějin života. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 43.  
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10 ZÁVĚR 

„Procesy semiotické a nikoli genetické jsou hnací silou evoluce.“239 

 

„Navzdory obrovskému úsilí, které vedlo k detailním fenomenologickým popisům 

ontogenetických procesů, navzdory velmi podrobným znalostem o způsobu genové exprese, sám 

proces v pozadí, tj. propojení mezi geny a ontogenezí, uniká stále vysvětlení. Oblast 

experimentální („molekulární“) embryologie patří k nejdynamičtějším oblastem biologie, ale 

zatím se s úžasem dovídáme spoustu podrobností spíše o tom, kolik toho mají organismy 

společného, než o tom, o tom, co je esencí jejich druhově specifického projevu.“  

Anton Markoš240 

 

V základu newtonovské vědy stojí přesvědčení, že je možné předpovědět přírodní 

fenomény, aniž je nutné počítat se záměry či významem. Biologie, ve snaze stát se vědou 

v newtonovském smyslu, posunula svůj předmět studia do oblasti automatismů. Postupně 

vypracovala metodiky umožňující zkoumání strojovitého, neustále se opakujícího 

chování. Je zřejmé, že věda zkoumá obecné zákonitosti, nikoliv jevy nahodilé, nicméně 

je nutné mít stále na vědomí, že předmětem studia biologie jsou živé organismy, jež jsou 

již z principu jedinečnými entitami. Nedávné objevy jenom potvrzují fakt, že žádné dva 

organismy nejsou nikdy stejné, a to ani uvnitř jediného druhu, není ani možné shromáždit 

druhově vyčerpávající genetický zápis.241 Navíc se ukazuje, že u živých systémů jsou 

záměry a účely důležité. Peirce definoval znak s ohledem na jeho funkci, neopomenul 

však i jeho pragmatickou stranu – užitečnost, kterou považoval za kritérium pravdivosti a 

samotného smyslu existence (tyto ideje byly později rozvinuty Williamem Jamesem a 

                                                 
239  Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 88. 
240  Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 179. 
241  Petr, J. Čtení genomu jako „nekonečný příběh“?: „Vědci z The Institute for Genomic Research 

(TIGR) vedení Hervé Tettelinem přečetli kompletní genom osmi kmenů bakterie Streptococcus agalactiae 
a porovnali je mezi sebou.  Odhalili v průměru 1806 genů, které jsou přítomny v každém kmenu. To je 
jakýsi „základní genom“ této bakterie. Zároveň však narazili i na 439 genů, které přinejmenším jednomu 
kmenu chyběly. Kdyby si přečetli další kmeny, jistě by narazili na další chybějící geny či geny „navíc“. 
Matematický model dokazuje, že ještě u tisícího nově přečteného kmene by našli geny, které u předchozích 
999 kmenů neodhalili. Každý nový kmen bude zřejmě obsahovat 33 nových, dosud neznámých genů.“ 
Navzdory intenzivnímu čtení zůstává tento druh přečten jen zčásti a úplně se jej nepodaří přečíst nikdy. 
Přitom se jedná o genom „pouhé“ bakterie, u vyšších organismů budou čísla těcho variabilních genů ještě 
vyšší. Tettelin doporučuje, aby se organismus charakterizoval „základními“ geny („pan-genomem“), které 
se vyskytují u všech kmenů, a pak i „variabilní sadou“ genů vyskytujících se u jednotlivých kmenů.“ 
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Johnem Deweyem a staly se základem pragmatismu). Biologové se ptají po smyslu 

genetické informace a signálech používaných při komunikaci mezi organismy. Tázání po 

významu spojuje vědy přírodovědné a humanitní a ukazuje jejich společnou sémiotickou 

povahu. Neodarwinismus nepotřebuje interpretaci, nepočítá s autonomií organismů – 

složitých sémiotických systémů. Všechny formy organismů jsou vysvětlovány skrze 

funkci svých genetických programů.242 Stále více biologů si však uvědomuje, že esence 

života spočívá ve schopnosti interpretovat znaky a biologie by se měla zabývat i studiem 

znakových procesů v živých bytostech. Ve své diplomové práci jsem se tento pohled na 

živé bytosti pokusil představit. Živé bytosti jsou svou povahou hermeneutické a jejich 

akce jsou především interpretačními výkony. Tento názor, že živé bytosti nelze beze 

zbytku redukovat na soubor jednoduchých a snadno pochopitelných principů, by mohl ve 

svém důsledku vést až k transformaci biologie  i sémiotiky.243  

 

Svět je výhodnější zkoumat ne z jedné jediné základní úrovně, ale z úrovní více, 

protože na každé vyvstávají nové principy a pravidla. Organismy vládnou spoustou nově 

se objevujících, emergentních vlastností. Geny se navzájem ovlivňují nelineárně a 

vzájemné ovlivňování nelze redukovat na úroveň genu. Emergentní vlastnosti vznikají na 

vyšší úrovni jako výsledek neaditivních interakcí úrovní nižších, ze kterých ale takové 

neaditivní vlastnosti vysvětleny být nemohou, neboť na nich v podstatě neexistují.244 

Tento doménový pohled stojí v opozici vůči přesvědčení o jednom objektivním obrazu 

světa a jediné metodě k jeho poznávání. Na příkladu principu komplementarity, jež se 

projevuje ve fyzice při přechodu mezi mikroskopickou (kvantovou) a  makroskopickou 

úrovní, nebo u disipativních struktur a komplexních adaptivních systémů, jsem 

poukazoval na nemožnost existence jediného správného pohledu na svět. Projevy života 

se nedají zcela popsat jen fyzikálními veličinami: „Fyzika je z velké míry vědou nutnosti, 

která odhaluje elementární přírodní zákony a co na jejich základě platí. Biologie je na druhou 

stranu vědou možného, vyšetřuje procesy, které jsou na základě těchto elementárních zákonů 

možné, nikoli nutné.“245 Tyto parametry hrají roli jakýchsi nepřekročitelných mantinelů, 

                                                 
242  Srov. Hoffmeyer, J. - Emmeche, C. Code-Duality and the Semiotics of Nature. In. On Semiotic 

Modelling. Anderson, M - Merrell, F. (ed.). New York: Mouton de Gruyter, 1991.  
243  Srov. Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 315. 
244  Srov. Gould, S. J. Obraz dějin života. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 54. 
245  Langon CH. G. Dynamický obrazec. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 357. 
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horizontů a vlastní projevy živého se vyjevují až uvnitř těchto hranic. Život je neustálou 

interakcí s okolím, výměnou informací, na jehož základě se nastolují různé způsoby 

„čtení“ tohoto okolí a různé interpretace situací vycházející z kontextu minulé 

zkušenosti. Z tohoto porozumění se vytvářejí rozvrhy do budoucnosti - smysluplné 

plány, základ účelného chování, jež je organismům vlastní.246  

 

Sémiotika vznikla ze snahy o uchopení (pochopení) světa pomocí znaků, přesněji 

řečeno znakového pojímání skutečnosti. Tyto sémiotické úvahy v biologii by měly 

vytvořit koncepční rámec k popsání specifické perspektivy živých bytostí. Každý živý 

organismus se vztahuje ke světu skrze vnímané znaky, které následně přetváří ve znaky 

působení. Jiný způsob pojetí není možný. Není možné si představit „čisté vnímání“ bez 

zprostředkujících mechanismů - znaků. Skutečnost nemůže být vnímána jinak než takto 

zprostředkovaně. Jakýkoliv element zkušenosti zpřítomňuje něco jiného, ať už reálného 

či ne. Tento element je vehikulem znaku. Skutečnost se pro organismus neskládá 

z něčeho existujícího nezávisle na zkušenosti, vše je z ní odvozeno a na ní závislé. 

Vztahy, které existují mimo zkušenostní rámec organismu (jsou zkušeností neuchopené), 

dostávají smysl pouze jako součást vztahů, které již ze zkušenosti vycházejí. Sebeok 

používá pojem „sémiotický web“ k popisu sítě vztahů mezi znaky, kde uzly jsou objekty 

zkušenosti, ať je jejich status jakýkoliv (reálný objekt, psychologická konstituce atd.). Síť 

významových vztahů mezi znaky vytváří vnímaný objekt jako takový.  

 

Živá bytost existuje v bytostné spjatosti se světem. Tento žitý svět organismu, 

Umwelt, je světem významu sjednávaným organismem skrze jeho smyslovou zkušenost. 

Živý tvor vnímá jen to, co pro něj má význam – a zároveň jedná pouze tak, že jeho 

aktivita je smysluplná. Umwelt je jednota vzniklá spojením sémiotických procesů v 

organismu do jednoho celku. Uexküll vyvinul svojí teorii významu nezávisle na 

Peirceově. Vytvořil biologickou interpretaci znaků – považoval je za součásti funkčních 

kruhů, přičemž za znak pokládal všechno, co je pro organismus užitečné – například 

všechny zdroje a potraviny. Každý Umwelt má svůj specifický časoprostor, v němž se 

daný organismus pohybuje. Svět sám o sobě, oproštěný od nahlížejícího subjektu, není 

                                                 
246  Srov. Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 323. 
 Markoš, A. Teorie živých systémů. In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 

92. 
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možné postulovat. Místo toho existuje nesmírné množství rozmanitých časoprostorů, jež 

odpovídají konkrétním biologickým světům: „Všechny vlastnosti věcí nejsou v zásadě nic 

jiného než vnímané znaky, které jim vtiskuje subjekt, s nímž vstupují ve vztah.“247 Umwelty 

jsou oddělené světy subjektivních imaginací, které přesto sdílejí množinu znakových 

systémů, skrze které se dorozumívají. Takto jsou Umwelty propojeny v semiosféře, která 

není ani nad ani pod Umwelty, definuje jejich vztahy na jiné úrovni. 

 

Geny jsou druhem textu a život je jednotou tohoto „textu“ a jeho interpretace. 

V popisu genomu jako textu se sbližují biologické a kulturní kontexty. Umwelt se 

zaměřuje na vysvětlení povahy živých organismů. Semiosféra je původně míněna 

k vysvětlení textového univerza určité kultury. Přesto i semiosféra, jak Lotman sám 

přiznává, vychází z Vernadskyho konceptu biosféry, který se týká opět živých 

organismů. Pojetí genomu jako textu tyto dva pohledy sbližuje, nedá se říci, že by jeden 

byl nadřazen druhému, jedná se o dva pohledy, rozdílné řezy, které se v mnoha částech 

prolínají. Život je velkou sémiotickou interpretací. Interpretací, která rozhoduje o přežití 

silnějšího, avšak ne ve smyslu darwinovského, nýbrž jako „nejsilnější interpretace“, 

nejpůsobivější exegeze, jak jí pojímá Zdeněk Neubauer. Interpretace je pro organismus 

jediným způsobem vztahování se ke světu, neboť bez interpretace je svět neuchopitelný, 

nepoznatelný, beztvarý a v tomto smyslu absolutní. Vše, co není interpretováno, působí 

jako část nedefinovatelného pozadí, jako vnější příčina, která však ani jako příčina není 

rozpoznána, neboť k tomu by již bylo zapotřebí interpretace. Již dnes je biologické 

pojmosloví plné lingvistických termínů (transkripce, translace atd.), přesto jsou tyto 

termíny chápány stále spíše abstraktně. 

 

Život je historickou kategorií a živé organismy, každý svým způsobem, světu 

rozumějí, vyznají se v něm a přetvářejí jej. Všichni jsme byli vrženi do tohoto světa jako 

plody přes čtyři miliardy let starého stromu života. Skrze kontinuitu zárodečných buňek 

je v nás obsažena zkušenost prvního společného předka v tomto smyslu jsme „ještě nikdy 

jsme nebyli mrtví“. Naši předci nám zanechali text, ve kterém je uložena jejich zkušenost. 

Tento text má svého čtenáře – zárodečnou buňku, skrze kterou je předáván. Buňka a text, 

                                                 
247  Uexküll, J.von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 

světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. s. 64. 
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který nese, jsou nerozlučně spjaty. Lynn Margulisová tvrdí248, že není možné 

upřednostňovat jednu část organismu před jinou. DNA nemůže být důležitější než 

membrány, protože bez jednoho či druhého buňka prostě neexistuje. Všechny složky 

živého systému tento systém neustále vytvářejí a definují. Naše vrženost ve světě je dána 

konfrontací mezi textem genetické knihy a její interpretací - kontextovou situovaností 

našeho pobytu.249 Každá buňka je od okolí ohraničena membránou. Neexistuje živý 

organismus neohraničený od okolí, ke kterému se vztahuje. Bez hranice není nic, nebo 

spíše vše je jedno. Jde o kruhový či síťový proces vedoucí k paradoxu: samoorganizující 

se síť biochemických reakcí produkuje molekuly, které dělají něco specifického a 

jedinečného – vytvářejí hranice které omezují síť, jež je vyprodukovala. Jde o logickou 

smyčku. Síť produkuje entity a ty vytvářejí hranice, jež omezují samu síť. Tato smyčka 

definuje buňku a na obecnější rovině všechny sebevymezující entity, které existují pouze 

tehdy, když si vyprodukují své vlastní hranice.250  

 

 

                                                 
248  Margulis L. Gaia je pěkná bestie. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s. 220. 
249  Srov. Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Praha: Dokořán, 2003. s. 320-321. 
250  Srov. Varela, F. Povstávání sebe. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008. s.20. 
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11 PŘÍLOHY: 

11.1 Příloha 1 – Disipativní systémy 

Ilya Prigogine, zakladatel termodynamiky systémů vzdálených od rovnováhy, 

podává tento příklad klasifikace fyzikálních systémů: 

 1. Systémy klasické mechaniky (molekuly, biliárové koule nebo planety). Jsou 

deterministické a invariantní vůči času: obrácení šipky času nehraje roli. 

 

 2. Izolované termodynamické systémy. Jejich vývoj směruje k termodynamické 

rovnováze charakterizované maximem entropie. Čas zde není reverzibilní (otočení šipky 

času by vedlo k vysoce nepravděpodobnému vývoji); po dosažení rovnováhy čas 

přestává hrát jakoukoli roli. Drobné fluktuace – odchylky od rovnováhy jsou rychle 

utlumeny. 

 

 3. Uzavřené nebo otevřené termodynamické systémy vzdálené od rovnováhy. 

Tyto systémy se nacházejí mezi dvěma energetickými potenciály, které si vyměňují 

energii. Pokud jsou schopny urychlit (katalyzovat) degradaci (disipaci) protékající 

energie, tj. zvyšovat produkci entropie v druhém rezervoáru, mohou zvyšovat svou 

vlastní uspořádanost. Těmto systémům-katalyzátorům se říká disipativní systémy. 

Fluktuace v těchto systémech mohou být zesilovány v různé míře a v různých směrech. 

Vývoj disipativníchsystémů v čase se tedy stává historií: z jejich současného stavu nelze 

jednoznačně rekonstruovat jejich minulost ani odhadnout budoucí vývoj.251 

 

Většinou se automaticky předpokládá, že všechny spontánní procesy vedou 

k degradaci a končí v soustavě s nízkou energií a vysokou neuspořádaností, přesně jak 

předpokládá druhý termodynamický zákon. Disipativní struktury252 jsou ukázkou toho, 

že spontánní procesy mohou dát vznik vysoce uspořádaným, a proto vysoce 

                                                 
251  Markoš, A. Teorie živých systémů. In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 

83. 
252  Příkladem disipativní struktury je plamen ohně nebo tornádo. 
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nepravděpodobným strukturám novým. Jsou to makroskopické systémy vzdálené od 

rovnováhy. Používají malou část dostupné energie k tvorbě složitějších makroskopických 

struktur, které díky svému uspořádání katalyzují rozptyl energie. Čím je jejich struktura 

propracovanější, tím lépe to dělají. Výstavba složitější struktury umožňuje lepší účinnost 

a účinnost rozptylu a naopak, jedná se tedy o druh pozitivní zpětné vazby. Jejich vývoj se 

neřídí pouze zákony předem danými, ty se pro ně stávají pouze hranicemi, horizontem, 

za který nelze jít. Uvnitř těchto omezení si však systém definuje a vytváří své vlastní 

pravidla vnitřního fungování. Vývoj disipativního systému lze pozorovat a následně 

popsat, není však již možné jeho vývoj zpětně rekonstruovat nebo přesně předvídat, 

individuální čas systému se stává historií, další proměnnou nezbytnou k popisu systému. 

Náhodné fluktuace vnějších i vnitřních stavů se stávají určujícími faktory pro jeho 

trajektorii.  

 

Disipativní struktury však nejsou autonomními agens o kterých pojednává další 

kapitola. Jejich chování je systému dáno zvenčí, neboť vznikají z proudu energie, který 

jimi protéká a který nemohou ovlivnit. Mají sice evoluci založenou na disipaci volné 

energie, ale nutnou podmínkou jejich evoluce není ani autoreprodukce, ani schopnost 

konat práci. („Disipativní struktura nerozhoduje, v kterém místě a kdy vznikne barevná skvrna 

či spirála“).253 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253  Srov. Kelemen, J. - Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán, 2004. s. 160; 
 Markoš, A. Teorie živých systémů. In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008. s. 

82-83. 
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11.2 Příloha 2 – Gnathonemus petersii 

 

Obrázek 1: Gnathonemus petersii 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Deformace elektrického pole produkovaného rybou Gnathonemus petersii objektem, který 

je méně vodivý než voda. 

  



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 106 - 

11.3 Příloha 3 – Termín biosémiotika – citace 

 „This approach presupposes acceptance of our position that the history of 

subjectivity does not start with man, but that the human spirit was preceded by many 

preliminary stages in the evolution of animals. The symbol theory of psychophysical 

relation bridges the gulf between these disparate avenues of research and unites their 

methods under the name of biosemiotic. We speak of biophysics and biochemistry 

whenever methods used in the chemistry and physics of lifeless matter are applied to 

material structures and processes created by life. In analogy we use the term biosemiotic. 

It means a theory and its methods which follows the model of the semiotic of language. It 

investigates the communication processes of life that convey meaning in analogy to 

language.“254 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
254  Rothschild, F. S. Laws of symbolic mediation in the dynamics of self and personality. In. Annals 

of New York Academy of Sciences 96, 1962. s. 777.  
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11.4 Příloha 4  – Klasifikace znaků C. S. Peirce 

Representamen je prvním korelátem triadického vztahu, druhý korelát se nazývá jeho 

objektem a třetí se nazývá jeho interpretantem. Triadické vztahy můžeme rozdělit na 

vztahy srovnávání (comparsion), které mají povahu logických možností,  vztahy  

rovádění (performance) s povahou skutečných faktů a myšlení (thought), které se 

vyjadřují ve formě zákonů.  Triadické vztahy lze dělit na tři trichotomie  podle toho, je-li 

první, druhý a třetí korelát postupně po řadě pouhou možností, skutečným faktem nebo 

zákonem.  

 

První trichotomie 

První trichotomie rozděluje znak podle toho, zda je znak sám pouhou kvalitou, 

skutečným faktem nebo obecným zákonem. 

Qualisignum – vlastnost, která je znakem 

Sinsignum – skutečná věc nebo událost, která je znakem. Sin je chápána  ve 

významu býti jen jednou (single, lat. semel).  

Legisignum – zákon, který je znakem. Legisignum je obecný princip  zpravidla 

stanovený lidmi. 

 

Druhá trichotomie 

Druhá trichotomie dělí na základě toho, zda vztah znaku k jeho objektu spočívá v 

tom, že znak má nějaký charakter sám o sobě, nebo spočívá v nějakém existenčním 

vztahu k příslušnému objektu, nebo v jeho vztahu k nějakému interpretantu.  

 

Ikón je znak vztahující se k objektu prostřednictvím vlastních kvalit, které jsou nezávislé 

na existenci objektu, jeho representativní kvalita je dána prvostí jakožto prvého. Ikón je 

cokoli, co je vhodné být substitutem255 na základě své podobnosti. Přitom nemá žádné 

dynamické spojení s objektem, který reprezentuje. Jeho kvality prostě připomenou 

kvality objektu a vyvolají analogické představy v mysli. Znak musí být obrazem svého 

                                                 
255  Pojem substitut zahrnuje pojem záměru, tudíž „opravdové třeťosti“. 
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objektu, který ale fyzicky nemusí existovat (samotná možnost je ikónem na základě své 

kvality), musí vyvolávat interpretativní ideu. Jediný způsob, jak sdělovat ideu, je činit tak 

pomocí ikónu. Ale ani idea, pokud není ve smyslu možnosti neboli prvosti, nemůže být 

ikónem. Každé úspěšné zavedení nepřímé metody sdělování idejí (souboru tvrzení) nutně 

závisí na užití ikónu, tudíž každý takový soubor tvrzení musí obsahovat ikón, soubor 

ikónů, nebo znaky, jejichž význam je zase vysvětlitelný pomocí ikónů.    

 Jedna z významových rozlišovacích schopností ikónu spočívá v tom, že jeho přímým 

pozorováním lze rozpoznat jiné pravdy týkající se objektu než ty, které jsou dostatečné 

pro určení jeho stavby. Znak může být ikonický a reprezentovat svůj objekt hlavně svou 

podobností. Fotografie jsou první pohled přesně podobné objektům, které reprezentují. 

Tato podobnost přímo vyplývá z fyzikálního principu, díky kterému odpovídají bod za 

bodem přírodě a proto se také ikóny zahrnují do druhé třídy znaků, které se vztahují na 

základě fyzikální souvislosti.  

 

 Index (séma) je representamen, jehož reprezentativní charakter spočívá v tom, že 

je individuálním druhým. Index je vlastně zvláštní druh ikónu, který se vztahuje k 

objektu tak, že je tímto objektem opravdu ovlivněn. Díky tomu má s objektem nějakou 

kvalitu společnou. Cokoli, co usměrňuje pozornost, je index. Index vytváří spojení mezi 

myslí a objektem, s kterým je fyzicky spojen a vytvářejí spolu organickou dvojici. Proto 

se zahrnují do druhé třídy znaků, které se vztahují na základě fyzikální souvislosti 

předmětů v Umgebung.256 

 

Symbol je representamen, jehož reprezentativní charakter spočívá v tom, že je 

pravidlem, které bude určovat své interpretans. Symbol se vztahuje k objektu díky 

zákonu, například asociací obecných idejí, která nakonec vedou k tomu, že symbol je 

nutně interpretován jako vztažený k objektu. Signifikace symbolu je závislá na zvyku. 

Symbol je spojen se svým objektem díky ideji v mysli užívající symbolů a bez ní by 

žádné takové spojení nemohlo existovat. Symbol je znak, který je znakem pouze díky 

tomu, že je jako znak chápán.   

                                                 
256  Korouhvička indikuje směr větru, ťukání na dveře usměrňuje pozornost. Polárka je indexem 

Severu, ukazovací zájmena  indexy subjektů, indexy jsou písmena A, B, C přiřazená geometrickému 
obrazci atd . 
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Třetí trichotomie  

Třetí trichotomie dělí podle toho, zda  jeho interpretans představuje jako znak 

možnosti, skutečnosti nebo myšleného.  

Réma je pro své interpretans znakem kvalitativní možnosti reprezentující druh 

možného objektu. 

Dicisignum (dicentní signum)  je pro interpretans znakem  skutečné existence. 

Argument je znak, který je pro své interpretans znakem zákona. Reprezentuje objekt 

jakožto znak. 

 

Deset tříd znaků 

Tři trichotomie dělí triadické vztahy na deset tříd:  

 

Qualisignum 

pocit červeného 

Jakákoliv kvalita sama o sobě, která je znakem. Kvalita je díky společné součásti 

nebo podobnosti nutně ikónem a zároveň je pro interpretans znakem podstaty. 

 

Ikónické sinsignum         

Individuální diagram 

Objekt zkušenosti jehož kvalita působí tak, že určuje představu nějakého objektu. 

Jedná se o ikón, neboť je znakem podle podobnosti, může být interpretováno pouze jako 

znak podstaty (essence) – Rématu. Obsahuje v sobě Qualisignum.  

 

Rématické indexální sinsignum   

spontánní výkřik 
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Cokoliv z přímé zkušenosti, co obrací pozornost na nějaký objekt, jimiž bylo 

vyvoláno. Je zvláštním Ikónickým sinsignem, které upozorňuje interpreta přímo na 

denotovaný objekt.  

 

Dicentní sinsignum  

korouhvička 

Cokoli z přímé zkušenosti, co je znakem a tím poskytuje informace o svém objektu. 

Je opravdu ovlivňováno svým objektem, takže je indexem. Takový znak obsahuje 

Ikónické sinsignum, aby ztělesnilo informace a Rématické indexální sinsignum aby 

ukázalo, ke kterému objektu informace vztahuje.   

 

Ikónické legisignum 

diagram obecně chápaný 

Jakýkoliv zákon nebo typ, který vyžaduje, aby každý jeho jednotlivý případ měl 

určitou kvalitu. 

 

Rématické indexální legisignum  

ukazovací zájmeno   

Jakýkoli obecný typ nebo zákon, který vyžaduje, aby každý jeho jednotlivý případ 

byl skutečně ovlivňován příslušným objektem a to tím způsobem, že na tento objekt 

obrací pozornost.   

 

Dicentní indexální legisignum   

pouliční vyvolávání 

Jakýkoli obecný typ nebo zákon, který vyžaduje, aby každý jeho jednotlivý případ 

byl skutečně ovlivňován příslušným objektem tak, že poskytuje určité informace o tomto 

objektu. Zahrnuje Ikónické legisignum k označení informace a rématické indexální 

legisignum k denotování předmětu této informace. Každá jeho replika bude dicentní 

signum zvláštního druhu.  
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Rématický symbol (symbolické réma)  

obecné jméno 

Znak spojený se svým objektem pomocí asociace obecných idejí tak, že jeho replika 

vyvolává v mysli představu, která díky určitým zvyklostem a dispozicím má tendenci 

vytvářet obecný pojem. Replika je interpretována jako znak objektu, který je případem 

tohoto pojmu.  

 

Dicentní symbol   

obecná propozice  

Je znak spojený se svým objektem asociací obecných idejí a opravdu ovlivněný tímto 

objektem. Jestliže jsou části propozice vyškrtány tak, že prázdná místa se nechají na 

svých místech, a jestliže tato prázdná místa jsou takové povahy, že kdyby každé z nich 

bylo obsazeno vlastním jménem, vznikne propozice, pak se taková podoba propozice 

nazývá réma.    

 

Argument  

Znak, jehož interpretans reprezentuje příslušný objekt jako znak v pozadí, projevující 

se pomocí zákona, a to toho zákona, ze přechod od všech premis jistého druhu k závěrům 

směřuje k pravdivosti. Objekt je obecný, tedy symbol. Jakožto symbol musí být 

legisignem a jeho replika je dicentním sinsignem.  



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 112 - 

12 LITERATURA 

Barbieri M. The Semantic Theory of Evolution. London: Harwood Academic Press, 
1985. 

Barbieri M. The organic codes. An introduction to semantic biology. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2003.  

Barbieri M. Life is „artifact-making“. In. Biosemiotics 1, 2005, s. 81–101.  

Barbieri, M. Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. 1. vyd. Praha: Academia, 
2006. 240 s. ISBN 80-200-1403-9. 

Barbieri, M. (ed.). Introduction to biosemiotics. New York: Springer, 2007. 

Barbieri, M. (ed.). Biosemiotics. Information codes and signs in living systems. New 

York: Nova Science Publishers, 2007. 

Bateson, G. Steps to an ecology of mind. New York: Chandler, 1972. 

Bateson, G. Mind and nature. New York: Bentam Books, 1979. 

Bateson, G. - Bateson, M. C. Angels Fear. Towards an Epistemology of the Sacred. 

New York: Macmillan, 1987. 

Bateson, G. Duše a příroda – nezbytná jednota. Praha: Malvern, 2006. 

Bec, L. Petit traité de technozoosémiotique. [online]. [cit. 2007-09-12]. Dostupný z 

WWW: <http://www.buchtys.net/text/Bec/Technozoo-generale1.pdf>. 

Bec, L. Les Poissons électriques. [online]. [cit. 2007-09-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.buchtys.net/text/Bec/Technozoo-generale2.pdf>. 

Bec, L. Les Stimutalogues. [online]. [cit. 2007-09-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.buchtys.net/text/Bec/Technozoo-generale3.pdf>. 

Bec, L. Le projet: Stimutalogues. [online]. [cit. 2007-09-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.buchtys.net/text/Bec/Technozoo-generale4.pdf>. 

Bec, L. Les Chromatologues. [online]. [cit. 2007-09-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.buchtys.net/text/Bec/Technozoo-generale5.pdf>. 

Bec, L. Dispositif expérimental d’apprentissage. [online]. [cit. 2007-09-12]. Dostupný 

z WWW: <http://www.buchtys.net/text/Bec/Technozoo-generale6.pdf>. 



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 113 - 

Bec, L. Loligo Apoplanesis. [online]. [cit. 2007-09-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.buchtys.net/text/Bec/Technozoo-generale7.pdf>. 

Bělohradský, V. Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby.  Sociologické 

nakladatelství (SLON), Praha, 2007. ISBN: 978-80-86429-80-9. 

Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké revoluce. 1. vyd. Praha: 

Academia, 2008. 429 s. ISBN 978-80-200-1545-7. 

Darwin CH. O pohlavním výběru. Praha: Academia, 2005. 

Darwin CH. O původu člověka. Praha: Academia, 2006. 

Darwin CH. O vzniku druhů přírodním výběrem. Praha: Academia, 2007. 

Davies P. Cesta syntézy. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008.  

Dawkins R. The extended phenotype. New York: Freeman, 1982. 

Dawkins R. Sobecký gen. Praha: Mladá fronta, 1998. 

Dawkins R. Slepý hodinář. Praha: Paseka, 2002. 

Dawkins R. Stroj na přežití. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 

revoluce. Praha: Academia, 2008.   

Deacon T. The Symbolic Species. London: Penguin, 1997. 

Deely, J. Semiotics and Jakob von Uexküll’s concept of umwelt. In. Sign Systems 

Studies 32, 2004, s. 11-34 [online], [cit. 2008–04–26]. Dostupné z: 

<http://www.ut.ee/SOSE/sss/deely32.pdf>. 

Dewey, J. The development of American pragmatism. In: The essential Dewey. Vol. 1. 

L. A. Hickman, L.A. - Alexander, T.M. (eds.). Bloomengton: Indiana Univ. Press, 1998.  

Driesch, H. The science and philosophy of the organism. New York: AMS Press, 1979.  

Eco, U. Kant and the platypus. Essays on language and cognition. New York: Harcourt 
Brace & Co., 1997. 

Eco, U. Hledání dokonalého jazyka. Praha: Lidové noviny, 2001. 

Eco, U. Teorie sémiotiky. Brno: JAMU, 2004 

Eigen, M., Schuster, P. The hypercycle. A principle of natural self-organization. New 
York: Springer Verlag, 1979. 

Elderidge, N. Bitva slov. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 
revoluce. Praha: Academia, 2008.  



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 114 - 

Emmeche, C. - Kull, K. - Stjernfelt F. Reading Hoffmeyer, Rethinking Biology. Tartu: 
Tartu University Press, 2002. 

Farmer J. D. Druhý zákon uspořádanosti. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za 
hranice vědecké revoluce. Praha: Academia, 2008. 

Foucault, M. Slová a veci: Archeológia humanitných vied. Bratislava: Kalligram, 2000. 

Gell-Mann M. „Plektika“. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 
revoluce. Praha: Academia, 2008. 

Gould, S. J. Obraz dějin života. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice 
vědecké revoluce. Praha: Academia, 2008. 

Heisenberg, W. Část a celek. Rozhovory o atomové fyzice.Olomouc: Votobia, 1997. 

Hoffmeyer, J. - Emmeche, From language to nature.  In. Semiotica 84, 1991, s. 1-42. 
[online]. [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.geneticengineering.org/dna5/default.htm>. 

Hoffmeyer, J. - Emmeche, C. Code-Duality and the Semiotics of Nature. In. On 
Semiotic Modelling. Anderson, M - Merrell, F. (ed.). New York: Mouton de Gruyter, 
1991, s. 117-166. [online]. [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nbi.dk/~emmeche/coPubl/91.JHCE/codedual.html>. 

Hoffmeyer J. The semiotic body-mind. In. Essays in Honor of Thomas A. Sebeok. 
N.Tasca (ed.). Porto, 1995, s. 367-383.  

Hoffmeyer, J. Signs of Meaning in the Universe, Bloomington, IN: Indiana University 

Press, 1996. 

Hoffmeyer, J. Biosemiotics. In: Encyclopedia of Semiotics. P.Bouissac (ed.). New 

York: Oxford University Press, 1998, s. 82-85. [online]. [cit. 2008-07-12]. Dostupný z 

WWW: <http://www.zbi.ee/~uexkull/biosemiotics/jespintr.htm>. 

Hroch, J. Soudobá Anglo-americká a kanadská filosofie. Brno: Filosofická fakulta 

Masarykovy univerzity, 2003. ISBN 80-210-3269-3.  

Chardin, T. de. Místo člověka v přírodě. Výbor studií. Praha: Svoboda-Libertas, 1993.  

James, W. Essays in pragmatism. Castell A. (ed.). New York: Hafner Pub. Co., 1954.  

Kauffman, S. A. The origins of order: Self-organization and selection in evolution. 

New York: Oxford Univ. Press, 1993.  

Kauffman S. A. Čtvrtý zákon. Cesty k obecné biologii. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 264 

s. ISBN 80-7185-636-3. 

Kelemen J., Markoš, A. Berušky, andělé a stroje. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 208 s. 

ISBN 80-86569-69-1. 



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 115 - 

Kliková, A. - Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. 

1.vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. 198 s. ISBN 80-86818-24-1. 

Kliková, A. Teoretické důsledky Uexküllovy Nauky o významu a možnosti její 

reinterpretace. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého světa Jakoba 

von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006.   

Kouba, P. Možné světy. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. Koncepce žitého 
světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006.   

Komárek, S. Pocit pikantnosti. In: Sto esejů o přírodě a společnosti – Doudlebia a jiné 
fenomény. Praha: Vesmír, 1995.  

Krampen M. Phytosemiotics. In. Semiotica 36, 1981, s. 187-209. 

Kratochvíl, Z. Filozofie živé přírody. Praha: Herrmann a synové, 1994.  

Kull, K. Semiotic paradigm in theoretical biology. In Lectures in Theoretical Biology: 
The Second Stage. Kalevi, K – Tiivel, T. (eds.), s. 52-62. Tallinn: Estonian Academy of 
Sciences, 1993. [online], [cit. 2008–05–02]. Dostupné z: < 
http://www.zbi.ee/~kalevi/artikkel.htm >. 

Kull, K. On semiosis, Umwelt, and semiosphere. In. Semiotica 120, 1998, s. 299-310 
[online], [cit. 2008–03–22]. Dostupné z: < http://www.zbi.ee/~kalevi/jesphohp.htm>. 

Kull, K. On the history of joining bio with semio: F. S. Rothschild and the biosemiotic 
rules. In. Sign Systems Studies 27, 1999, s. 128-138 [online], [cit. 2007–04–22]. 
Dostupné z: < http://www.zbi.ee/~kalevi/kull27.htm>. 

Kull, K. Outlines for a post-darwinian biology. In. Folia Baeriana 7(1), 1999, s. 129-
142. [online]. [cit. 2008-09-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.zbi.ee/~kalevi/postdarw.htm>. 

Kull, K. Copy versus translate, meme versus sign: development of biological textuality. 
In. European Journal for Semiotic Studies 12(1), 2000, s. 101–120 [online]. [cit. 2008-
09-13]. Dostupný z WWW: <http://www.zbi.ee/~kalevi/copytr.htm>. 

Kull, K. Jakob von Uexküll: An introduction. In. Semiotica 134, 2001, s. 1-59. [online], 
[cit. 2007–04–22]. Dostupné z: < http://www.zbi.ee/~kalevi/kulljvu.pdf>. 

Langon CH. G. Dynamický obrazec. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice 
vědecké revoluce. Praha: Academia, 2008. 

Lewontin, R. C. The genetic basis of evolutionary change. New York: Columbia 

University Press, 1974.  

Lotman, Y. M. Semiotika kul'tury i ponyatie teksta. In. Trudy po znakovym sistemam, 

1981, č. 12, s. 3-7. 

Lotman, Y. M. O semiosfere. In Trudy po znakovym sistemam, 1984, č. 17, s. 5-23. 



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 116 - 

Lotman, Y. M. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. London: 
I.B.Tauris, 1990, 288 s. ISBN 1850433755. 

Lotman, Y. M. On the semiosphere. In. Sign Systems Studies 33, 2005, s. 205-229 
[online], [cit. 2008–09–18]. Dostupné z: <www.ut.ee/SOSE/sss/Lotman331.pdf >. 

Margulis L. Gaia je pěkná bestie. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice 
vědecké revoluce. Praha: Academia, 2008. 

Markoš, A. Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. 1. vyd. Praha: Vesmír, 2000. 2. 

vyd. Praha: Dokořán, 2003. 352 s. ISBN 80-86569-67-5. 

Markoš, A. Profil absolventa. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 348 s. ISBN 978-80-

200-1564-8. 

Markoš, A. Mezi zvonkohrou a improvizací. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) 

Umwelt. Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 

2006.   

Markoš, A. Patálie se životem In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 
2008.  

Markoš, A. Čtvrtý zákon. In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 2008.  

Markoš, A. Majestát zákona přírodního In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: 
Academia, 2008.  

Markoš, A. Teorie živých systémů. In. Markoš, A. Profil absolventa. Praha: Academia, 
2008. 

Monod, J. Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie 
moderne. Paris: Seuil, 1970. 

Morris, C. Writings on the general theory of signs. Hague: Mouton de Gruyter, 1971.  

Minsky, M. L. The society of mind. New York: Simon and Schuster, 1986. 

Neubauer, Z. Poušť a les aneb Dvojí pramen metafyziky. In. Kritický sborník, 1999,  
roč. 18, s. 85-103. ISSN 0862-819X  

Neubauer, Z. Biomoc. Praha: Malvern, 2002. 272 s. ISBN 80-902628-7-2. 

Neubauer, Z. Hledání ztraceného genu cestou biologické hermentutiky. In. Markoš, A. 

Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2003.  

Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology. Oxford: Oxford University 

Press, 1997. 

Palek B. Sémiotika. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 117 - 

Peirce, C. S. How To Make Our Ideas Clear. 1878. [online], [cit. 2008–06–16]. 

Dostupné z: <http://en.wikisource.org/wiki/How_to_Make_Our_Ideas_Clear>. 

Peirce, C. S. What Pragmatism Is?. In The Monist 15, 1905. 

Peirce, C. S. Collected Papers, vols. 1-6, Hartshorne, C. & Weiss, P. (eds.); vols. 7-8, 
Burks, A W. (ed.), Cambridge Mass.: Harvard University Press. 1931-1958. 

Peirce, C. S. Philosophical writings of Peirce. Buchler J. (ed.). New York: Dover 
Publications, 1955. 

Peirce, C. S. - Welby, V. Semiotic and Significs: The Correspondence Between 

Charles S. Peirce and Lady Victoria Welby. Hardwick, Ch. S. (ed.). Bloomington and 

London: Indiána University Press, 1977.  

Petr, J. Čtení genomu jako „nekonečný příběh“? [online], [cit. 2008–04–26]. 

Dostupné z: <http://www.osel.cz/index.php?clanek=1467>. 

Poppper. K. R. Logika vědeckého bádání. Praha: Oikoymenh, 1997. 

Prigogine, I. - Stengersová I. Řád z chaosu. Nový dialog člověka s přírodou. Praha: 

Mladá fronta 2001. 

Ransdell J. Some Leading Ideas of Peirce's Semiotic. In. Semiotica 19, 1977, s. 157-

178. [online], [cit. 2008–06–23]. Dostupné z: < 

http://www.cspeirce.com/menu/library/aboutcsp/ransdell/leading.htm#note2>.  

Ricoeur P. Le conflit des interprétations – essais ďherméneutique. Paris: Éditions du 
Seuil, 1969. 

Rothschild, F. S. Laws of symbolic mediation in the dynamics of self and personality. 
In. Annals of New York Academy of Sciences 96, 1962. s. 774–784.  

Sebeok, T. A. Perspectives in zoosemiotics. Mouton, The Hague, 1972. 

Sebeok, T. A. The Sign & Its Masters, University of Texas Press, 1979. 

Sebeok, T. A. - Umiker-Sebeok, J. (ed.). Biosemiotics. The Semiotic Web 1991, 
Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 1992. 

Sebeok, T. A. Global semiotics. Bloomengton: Indiana Univ. Press, 2001. 

Sharov, A. Biosemiotics: a functional-evolutionary approach to the analysis of the 
sense of information. In Biosemiotics: The Semiotic Web 1991. Sebeok, T. A. - Umiker-
Sebeok, J. (ed.), s. 345-373. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992.  

Sharov, A. From cybernetics to semiotics in biology. In. Semiotica 120, 1998, s. 403-
419. 



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 118 - 

Sharov, A. Umwelt theory and pragmatism. In. Semiotica 134, 2001, s.211-228. 

[online], [cit. 2008–04–22]. Dostupné z: < 

http://www.ento.vt.edu/~sharov/biosem/txt/umwelt.html>. 

Uexküll, J. von. Leitfaden in das Studium der experimentellen Biologie der 
Wassertiere. Wiesbaden: J.F.Bergmann, 1905. 130 s. 

Uexküll, J. von. Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin: J. Springer, 1909. 261 s.  

Uexküll, J. von. Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung. Gesammelte 

Aufsätze, herausgegeben und eingeleitet von Felix Gross. München: F.Bruckmann A.-G., 

1913. 298 s.  

Uexküll, J. von. Biologische Briefe an eine Dame. Berlin: Verlag von Gebrüder Paetel, 

1920. 130 s. 

Uexküll, J. von. Staatsbiologie (Anatomie-Physiologie-Pathologie des Staates). Berlin: 

Verlag von Gebrüder Paetel, 1920. 55 s.  

Uexküll, J. von. Theoretische Biologie. 1. vyd. Berlin: Verlag von Gebrüder Paetel, 

1920. 260 s.  

Uexküll, J. von. Umwelt und Innenwelt der Tiere. 2. vyd. Berlin: J. Springer, 1921. 224 

s. 

Uexküll, J. von. Weltanschauung und Gewissen. Deutsche Rundschau. 1923, č. 197, s. 

253-266.  

Uexküll, J. von. Theoretische Biologie. 2. vyd. Berlin: J. Springer, 1928. 253 s.  

Uexküll, J. von. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. 1. vyd. 

Berlin: J. Springer, 1934.   

Uexküll, J.von. Nauka o významu. In. Kliková, A.- Kleisner, K. (ed.) Umwelt. 

Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006.   

Uexküll, J. von. The theory of meaning. Semiotica. 1982, vol. 42, s. 25-82.    

Uexküll, Thure von. Introduction: Meaning and Science in Jacob von Uexküll’s 
Concept of Biology. In. Semiotica 42, 1982, s. 1-24. 

Uexküll, Thure von. Medicine and Semiotics. In. Semiotica 61, 1986, s. 201-217. 



Biosémiotika  

FHS UK 2008                  Martin Buchta 

 

- 119 - 

Varela, F. Povstávání sebe. In. Brockman, J. (ed.) Třetí kultura: Za hranice vědecké 
revoluce. Praha: Academia, 2008.  

Vernadsky, V. Biosphere. Oracle, Ariz.: Synergetic Press, 1986. ISBN 0-907791-11-5. 

Weizsäcker, Carl-Friedrich von. O krizi. In. Vesmír 73, 1994, s. 211. [online], 
[cit. 2008–08–21]. Dostupné z: < http://vesmir.cz/clanek.php3?CID=3217>.  

Witzany, G. Life:The Communicative Structure. Norderstedt: Libri, 2000. 

Witzany, G. The Logos of the Bios 1: Contributions to the Foundation of a Three-
leveled Biosemiotics. Tartu: Umweb, 2006.  


