
Posudek školitele na diplomovou práci 

Josef  Lhotský: Fenomén symbiózy jako model pro novou biologii 

Úkolem práce bylo  zmapovat teoreticky fenomén symbiózy z pohledu současné biologie. Autor svůj 

úkol rozšířil také o epistemický rozměr a diskutuje postavení biologie a jejho vývoj v kontextu 

statních přírodních věd. 

Práce má dvě části: Hledání ztracené biologie a  Symbióza jako model pro novou biologii. 

V první části autor hledá  kořeny názoru převládajícího v biologii téměř po celý novověk, názoru že 

živé bytosti představují mechanické stroje, plně matematizovatelné, a diskutuje, jak se toto 

přesvědčení odrazilo na vývoji biologického poznání. V další části pak analyzuje postavení biologie 

v kontextu současné vědy.  Biologie chce být rovnocenným partnerem objektivizujících věd, přesto se 

musí vyrovnávat s vlastními specifickými fenomény, jakými jsou např. kód, informace, význam, 

ontogeneze, a především pak evoluce. Jak evoluce sjednocuje vlastně všechny větve biologického 

zkoumání je předmětem analýzy v části. Čtenář dostane stručný přehled názorů na diverzitu života od 

antiky přes Darwina až k nové syntéze. Přehledem některých současných směrů (teorie sobeckého 

genu, teorie Gaia, evo-devo, teorie autonomních agentů, biosémiotika) autor předvádí škálu možných 

přístupů k živému, s důrazem na to, jak každý z těchto směrů staví k centrálnímu pojmu význam a volá 

po sjednocení v jakési všeobjímající teorii. Tyto snahy ilustruje příběhy několika osobností 

zabývajících se teoretickou biologií. Ve druhé části podniká takový sjednocovací pokus sám; vychází 

přitom z fenoménu symbiózy. 

Druhá část svou strukturou zhruba kopíruje tu první. Autor podává dějiny a definice fenoménu 

symbiózy a podává výčet některých významných vztahů; přechází pak k evoluční teorii 

symbiogeneze. Jelikož  biologie je věda o interakcích, nabízí se symbióza a symbiogeneze jako 

modelové případy, na kterých lze vyhmátnout podstatné vlastnosti živého. Předtím však vkládá 

pomocnou kapitolu o jazykové metafoře života, která mu umožní vysvětlit rozdíly mezi formálními a 

přirozenými jazyky – tak se dostává k otázce významu a skrze něj k problémům kolem definice života. 

Tím práce spěje ke svému vyvrcholení v kapitole Symbiotické interakce jako obecný model pro 

biologii. Autor přistupuje k problému skrze hermeneutickou biologii, kterou – pro lepší kontrast – 

staví do protikladu s teorií ID. 

Shrnutí: práce je zdařilým přehledem teoretické biologie, jejích dějin a současných ožehavých 

problémů, to vše vsazeno do kontextu s moderní epistemologií. Hlavní důraz na symbiózu a 

symbiogenezi, tj. intimní spolupráci mezi organismy a její evoluci umožňuje autorovi diskutovat řadu  

problémů kolem poznávání života, které nejdou snadno vřadit do současných vůdčích směrů 

v biologii. Oceňuji sečtělost a odbornou erudici, s jakými byly jednotlivé kapitoly zpracovány, a také 

svěží jazyk a čtivost celé práce. 

Práce splňuje nároky na diplomovou práci, souhlasím s její obhajobou a doporučuji komisi její přijetí. 

V Praze, 17. května 2010     A. Markoš. 


