
Zápis  

z obhajoby disertační práce Mgr. Marka Kučery 

konané dne 13. února 2012 

téma práce: Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona 

přítomni: dle prezenční listiny 

Obhajobu zahájil předseda komise doc. Martin Matějů. Přítomným představil kandidáta jeho 

školitel PhDr. Václav Soukup. Poté zhodnotil průběh celého doktorského studia kandidáta a 

konstatoval, že Mgr. Marek Kučera splnil předepsané studijní povinnosti ve stanoveném 

harmonogramu.  

Ve svém úvodním vystoupení kandidát představil disertační práci a osobnost Batesona. Důraz 

klade na bioantropologický přístup, lidská mysl je konkrétním projevem přírodního dění. 

Otevírá prostor pro línání humanitních a přírodních věd. Práci tvoří dvě části: seznámení 

s jeho myšlením, druhá rozvíjí bioantropologický pohled na svět. Jedná se o první monografii 

věnovanou komplexnímu zhodnocení Batesona v českém prostředí.   

Dále byla komise seznámena s hlavními body obou posudků. První oponent doc. Jiří Patočka. 

Práce je obšírná a náročná. Autor se držel kompilací, pouze překládal s nedokonalou češtinou 

a neznalostí v dílčích oborech. Neobsahuje jednotící hypotézu ani závěr. Chybí zde analýza. 

Jazyk je těžkou uchopitelný, někdy nesrozumitelný. Pozitivní je snaha o začlenění do 

kontextu společenských věd.  Kandidát uvedl, že nejsou stěžejní body Batesona díla. Nejdříve 

usiloval seznámit obecně s jeho idejemi. Ozřejmil také, z jakého důvodu překládal. Pokud je 

překlad profesionální, usiluje o čtivost. V tomto případě autorský text.  

Oponentský posudek PhDr. Martin Soukup, CSc. V některých částech práce nečerpal 

z primárních pramenů, zejména v části antropologické. Vytkl, že označuje Meadovou za 

autorku beletristické literatury. Kandidát reagoval, že v některých případech to nebylo možné. 

Kandidát ozřejmil, že se jedná o její vlastní označení.   

 

Diskuse 

PhDr. Zdeněk Uherek kladl otázku, zdali práce obsahuje něco, co by se nedočetl nikdy jinde. 

Kandidát odpověděl, že by se nedočetl o polaritě mezi historickým a transcendentálním 

přístupem k životu. Prof. Tomáš Durdík vyslovil problém s pojmem objektivní. Má doktorand 

definováno, co to je? Kandidát uvedl, že ano. Musí být uchopitelný, měřitelný. Školitel se 

vyjádřil, že kandidát si zajišťoval veškerou literaturu, nesmírná autorská aspirace. Obtížné, 

vše zahrnout do jedné práce. Pochopitelná rizika.  



 

Výsledek hlasování 

Komise se skládala z 8 členů.  

Při hlasování přítomno 7 členů. 

Souhlas vyslovilo 6 členů. 

Jeden je neplatný. 

Nesouhlas vyslovilo 0 členů. 


