
 Předloženou DP Josefa Lhotského "Fenomén symbiózy jako model pro novou biologii" 

oceňuji veskrze kladně. Autor se mi dle tohoto textu jeví být zralou osobností s jasným názorem, 

zajímavě rozvíjející metafory svých inspirativních předchůdců a co je rozhodně ocenitelné, v rámci 

standartního vědeckého pojednávání se snažící o syntézu a nalezení konceptuálně holistického a 

přitom testovatelného přístupu. Autor se zjevně výborně orientuje v celé škále oborů od evoluční a 

teoretické biologie, přes filosofii a historii vědy až po evo-devo a biosémiotiku. Práci je možno také 

vidět jako umné převyprávění historie a filosofie (evoluční) biologie pomocí klíčových termínů a 

konceptů, jako jsou historicita, informace, význam, kontext, analogie či metafora, a které tak dobře 

známe od "klasických" autorů této katedry - nicméně analýza je to stále překvapivě objevná, 

nerozkecaná a velice příjemně explicitní.  //Je vůbec zajímavé, jak umně autor zrešeršoval oblíbená 

témata svých oblíbených "místních" autorů typu Neubauer, Markoš, Portman či von Uexküll; 

našince jen napadá, že Kratochvíl je ještě zmíněn "alespoň" v jednom z prvních mott, zatímco na 

chudáka Komárka se už (téměř) nedostalo - to jen tak mimo záznam jako doklad sociomorfního 

modelování //   

 Předložená DP je sdostatečně rozsáhlá, využívá zajímavé a převelice bohaté literární zdroje, 

které autor funkčně využívá a které jsou rozkročené opravdu "od agamy po žraloka". Práce je 

naplněna nejen přesnými, explicitními soudy, leč i zajímavými a mnohdy objevnými metaforami; 

autor tak kupř. při popisu obrovského rozmachu současných evolučních teorií mluví o "speciační 

události", leč podobných je zde přehršel. Autor čitelnost a pochopitelnost jinak velice dobře 

čitelného a srozumitelného textu ještě zvyšuje tím, že vkládá sumarizující a mezisumarizující 

kapitolky, aby čtenáře pevně udržel u linie sdělení, což je přehlednost u běžných DP opravdu 

nevídaná. Nejen v tomto ohledu si myslím, že jak první, tak i druhou část předložené DP by bylo 

lze rovnou převézt do podoby publikace nejspíše rovnou knižního formátu. Celou prací navíc 

prostupují zajímavá motta, namátkou vybírám Sapkowského Zaklínače, Stokerova Drákulu, 

Goetheho, Lermontova či Wirginii Woolfovou; dokonce i nad názvy kapitol stojí za to se pozastavit 

a zamyslet (srv. Od hodináře k hodinám, Heuréka: mechanicismus jako heuristika; Gen s námi a zlý 

pryč). Na úplném konci DP se pak ještě nacházejí 4 popularizující články, opět výborně 

dokumentující autorův zájem o věc, schopnost psát a hlavně mít, co sdělit. 

 DP se skládá ze dvou částí: v prvním části "Hledání ztracené biologie" autor charakterizuje 

novověkou vědu, analyzuje zakotvení biologie v matematice a fyzice z historicko 

epistemologického hlediska a identifikuje teorii evoluce jako zásadní zastřešující koncept studia 

veškerých živých organismů. Přitom, aniž by jakkoliv dehonestoval současnou vědu či stav 

poznání, vznáší požadavek na nový, ucelený rámec biologie a na potřebu "modelu, který by takový 

rámec ukotvil v oblasti standartních biologických dat a metodiky". Jako vhodného kandidáta pak 

vidí hermeneutickou biologii a metaforu života jako přirozeného jazyka, aplikovanou na model 

symbiogeneze. Ne, že bych se v tomto s autorem nějak zásadně rozcházel, nicméně je autor opravdu 



přesvědčen o tom, že jakýkoliv zastřešující model může být aktivně používán všemi odvětmími 

dnešní biologie, resp., že dokážeme najít dostatečně inspirativní metaforu, která by mohla být 

funkčně využívána všemi či alespoň většinou biologických oborů? Kupř. Dawkinsova představa 

sobeckého genu, která pro některé obory jistě představuje zásadní úhelný kámen, je mnohými 

jinými obory viděna jako něco naprosto metaforického, trapně zjednodušeného a na data těchto 

oborů rozhodně nepoužitelného.  

 V druhé části DP, nazvané "Fenomén symbiózy jako model pro novou biologii", autor 

popisuje koncepty symbiózy a symbiogeneze jako jakýsi všeobjímající a všeprostupující biologický 

fenomén a v návaznosti pak seznamuje čtenáře s představou, přirozeného jazyka jako analogie 

některých zásadních vlastností živých organismů. Organismy jsou viděny jako aktivní 

vyhodnocovatelé významu znaků, kdy se "z akcí a reakcí stávají interakce"; tento model 

samozřejmě pracuje s příměry, interpretacemi a jako zásadní bod je viděn posun těžiště aktivity na 

klíčové aktéry života - organismy. Autor správně tvrdí, že důsledky takové změny náhledu na pojetí 

živých organismů jsou více než zajímavé a užitečnost tohoto postupu ihned vykazuje na několika 

vhodně zvolených příkladech. Recenzent s tímto modelem samozřejmě a radostně souhlasí a dokáže 

docenit i zjevné a zásadní důsledky těchto náhledů. Teorie symbiogeneze jistě představují 

alternativní evoluční model "evoluce splýváním", nicméně tak jako autor vyčítá klasickým 

modelům, že jsou přílis zoocentrické a že vycházejí hlavně se zaměření na období zhruba od 

Kambické exploze, tak symbiogenetický model bude zase "omezen" na ranější evoluční události 

typu vzniku prokaryot a eukariotické buňky, je zde možnost splnutí či jednoho čtecího rámce? 

 

Drobnější připomínky a poznámky:  

- autor píše (str. 28, box 3), že Linnaeovský systém je umělý, což prý úzce souvisí s jeho 

binomickou nomenklaturou etc. a cituje Rádla: zatím jsem žil v domění, že Linného systém je 

považován za umělý, neboť nemá tendence "reflektovat" v systému genealogii či fylogenezi, tedy 

"je tu pro člověka a díky člověku" - mýlím se?! 

 

- zajímalo by mě, když autor mluví o představě "hodináře" (ať už je to všemohoucí bůh či slepý 

přírodní výběr) jakožto o entitě vystupující archetypálně mimo prostor a čas, bezrozměrně a 

stáletrvajíce, šklebící se na nás jako "jungovský stín", zda-li případné "principy" symbiogeneze by 

nemohly být nahlíženy stejně? Já osobně nemám žádný problém vidět přirodní výběr alespoň 

částečně (řekněme) hermeneuticky, jako něco, co je výsledně z jisté části ustanovováno samotnými 

organismy, jejich interakcemi a jejich vlastní aktivní snahou o přežití, ať už ji definujeme jako 

struggle for existence, či jako žízeň po životě.  
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