
Oponentní posudek na disertační práci Mgr. Marka Kučery 

„Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona“ 

 

Práce  je zacílena do vysoce specializované oblasti kulturní antropologie 

ve vztahu k životnímu dílu Gregory Batesona, k jeho koncepcím interkulturního 

soužití, definici kulturně antropologických rozdílů mezi skupinami a jejich 

vřazení do celkového proudu kulturní antropologie. V tomto smyslu je daná 

práce jedním z klíčů k vědeckému uchopení interkulturního soužití jako jednoho 

z nejzávažnějších problémů současné společnosti. 

 Interkulturní spolupráce, problematika sociokulturní invaze, zánik 

tradičních kultur a ztráta globálního kulturního dědictví patří k nejzávažnějším 

problémům současného světa.  

 Práce je tématicky nesmírně široce založena a v tomto ohledu se pokouší 

uchopit vědecké koncepty G. Batesona v celém vějíři jeho životní 

vědeckovýzkumné praxe. Poznatky z neodarwinistických konceptů vývoje 

biologických a sociokulturních základů společnosti jsou integrálně propojeny 

s pojmologií sociální ekologie, která v době Batesonovy profesní dráhy 

primárně ovlivňovala hlavní proud vědeckého bádání v této oblasti.   

Při zkoumání Batesonova díla nicméně musíme brát ohled na mnohdy až 

neuchopitelnou šíři jeho vědeckých zájmů – od evolučních teorií přes 

psychologii, psychoanalýzu a psychiatrii až po biologické přístupy k definici 

kulturní podstaty člověka. K tomu přistupují ještě jeho teoretické odskoky do 

oceánografie či lingvistiky; nastíněná šíře vědeckého zájmu je i dnes zcela 

unikátní, neopakovatelná a logicky zakládá značné problémy jak při interpretaci 

Batesonova díla, tak i pro rozvoj dalších výzkumných prací v oblasti kulturní 

antropologie. 

 Zadání tématu disertační práce proto považuji za značně široké a jeho 

zpracování za zvláště obtížné. 

První díl práce je věnován biografii osobnosti Gregory Batesona, jde více méně 

o kompilaci z prací věnovaných jeho dílu, které autor přejímá spíše v rovině 

konstatace, než ve smyslu analytickém. Je zřejmé, že tato biografie je na místě, 

zvláště z hlediska uvození dalších pasáží práce a jejich vřazení do jinak těžko 

uchopitelného proudu Batesonových myšlenek. Jelikož jde zpravidla o 

překladové citace, vytýkám autorovi menší orientaci v české odborné 



terminologii a celkově složitý, květnatý, místy až nesrozumitelný jazyk. Hojné 

používání cizích termínů v češtině mnohdy neukotvených („pohlavní role“ místo 

uzančně používaného termínu generové role), či málo srozumitelné formulace 

„…artikulace teoretických premis  vědecké explanace a celková reflexivita …“ 

zdaleka nepřispívají k čtivosti předložené práce.  

Práci by v tomto ohledu prospělo spíše přehledové schéma ke vztahu 

k požívaným termínům a jejich významu v jednotlivých teoretických proudech 

či dílech zmiňovaných autorů.  

V dalších částech práce se autor s přiměřenou mírou obeznámenosti 

s jednotlivými teoretickými přístupy věnuje jednotlivým tematickým oblastem 

kulturní antropologie, médiím kulturně antropologického výzkumu, výzkumným 

technikám  a pokusům o jejich vědecké zakotvení. 

 Při analýze jednotlivých těchto oblastí autor stále usiluje o propojení 

dvou základních přístupů, tj. biologismu a kulturního nazírání, které tvoří 

základní problémovou osu celé práce. Analýza jednotlivých autorů a jejich 

vědeckých postojů k tomuto dilematu pak tvoří sjednocující osu celého výkladu 

předložené disertační práce.  

Velmi zajímavá je v tomto smyslu diskutace s Baldwinovým pojetím 

sociální dědičnosti, s klasickým neolamarckistickým  proudem a jeho nositeli 

(Maturana, Ward, Gifford apod.). Názorové lavírování mezi subjektivní selekcí 

a objektivním prosazováním kulturních vzorců v sociálním prostředí je zajímavé 

a svědčí o autorově dostatečném vhledu do problematiky. Velmi zajímavé je 

praktické použití sociálně ekologických přístupů, které bohužel není vázáno, jak 

by bylo lze předpokládat, na klasické teorie Chicagské školy a její převratné 

objevy v oblasti soužití etnokulturních skupin v rámci vzájemného předávání 

kulturních i genetických vzorců. Autor spíše vychází z konfrontace 

z biologizujícími proudy sociální ekologie (např. Hoffmeyer a j.). 

Z tohoto hlediska, zejména v rámci předpokladu „genetické asimilace 

získaných vlastností“ nedochází autor k adekvátní teoretické generalizaci 

(stránka 140-143). Po rozsáhlé expozici geneticko -biologických názorových 

proudů přechází ke spíše filozofickému pojetí (K. Popper) či k evoluční 

epistemologii K. Lorenze, která rezultuje v základnímu poznatku, že adaptace 

představuje v sociokulturním pojetí v zásadě kognitivní proces.  



Sympatické je rovněž autorovo úsilí o propojení klasických světových proudů 

s myšlením českých autorů kupříkladu citace Karla Čapka a jeho v českém 

prostředí známému pragmatickému přístupu. Ve stejném smyslu jsou zařazeny 

do výkladového kontextu i základy opozice proti darwinistickým přístupů, 

zejména v díle Emanuela Rádla. V tomto smyslu lze souhlasit s výkladem 

anglického termínu „natural history“ usilujícího o propojení a vysvětlení 

základních vazeb mezi biologickou a kulturní podstatou člověka ve společnosti 

v různých vývojových dynamikách. Je pochopitelné, že jde o jeden 

z principielních předmětů sporu mezi biology a historiky, že autor pochopitelně 

tento zásadní rozpor nemůže sám vyřešit, je však účelné, že na něj poukazuje a 

pokouší se zaujmout alespoň částečné vlastní stanovisko.  

Po rozsáhlém souboru hlavních oblastí střetu mezi humanitními a 

přírodovědnými přístupy k itergeneračnímu přenosu biologických a 

sociokulturních vzorců autor v závěru usiluje o vymezení hlavních možností, 

které by mohly směřovat k budoucímu sjednocení kulturologie a 

bioantropologie.  

Je škoda, že v syntetizujícím přehledu, se M. Kučera nedokáže odpoutat 

od tendencí k návratům k jednotlivým aspektům této souvztažnosti, které 

masivně pojednal předchozích pasážích práce . V závěru poměrně vágně 

formuluje potřebu vytvořit „společné základy (fundamentals)“ podpírající 

jednotlivé oblasti výzkumu (str. 210).  

Vize střetávání a obohacování „různých výzkumných a interpretačních 

strategií“ je pravděpodobně nosná a logicky vyplývá z autorovy analýzy 

Batesonova díla. Je nepochybné, že integrace biologických a humanitních nauk 

předpokládá vzájemnou komunikaci, a že právě k této komunikaci přispěl G. 

Bateson svým téměř renesančním dílem.  

Závěr: 

Jako celek lze práci považovat za důkladné přehledové, místy i analytické dílo 

přibližující význam jedné z největších postav světové kulturní antropologie. 

Přestože práce nepřináší téměř žádné syntetizující poznatky, že kromě výkladu 

díla tohoto myslitele není založena na jiné hypotéze, je možné disertační práci 

Mgr. Marka Kučery považovat za přínos v celkovém proudu vědeckého výzkumu 

v oblasti kulturní antropologie. 

 



Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.     


