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1.

Náročnost zpracování řešené problenatiky práce

Hlal'rrí myšlenka práce je bezpochyby fascinující. Autor pracuje se třemi teoriemi pozrárrí: s teorií
Humberta Maturany a Francisca Varely o poznémi biologickém, s teorií Umberta Eca o pozruiní
interpretačníma s teorii Jurije Lotmana o pomiíníkultumím. T1to teorie zpracovává na zákJadé
obecné epistemologie známé jako systémoý nebo komplexní přístup. Tato obecná epistemologie

má své zěl<laóy v exaktrrích vědrách jako ýzika a biologie, nicméně byla formuloviírra spíše
kritérii ťllozofickými, mrám zde na mysli např. dílo francouzského filozofa Edgara Morina,
přinesla však také zajímavévýsledky v oblasti humanitní, v psychologii, sociologii a to, co je
nejpodstatnější pÍo tuto práci, ve filologii.

V lingvistice

a ]iterrímí teorii existuií různésystémové

teorie, avšak autor ve své práci neprezenfuje další'novou sémiotickou teorii systémového typu,

autorovi se podďilo reformulovat, spíšenež znolu vytvořit, celou oblast sémiotiky vybraných
oblastí. Posuzovaná práceje proto nejen novátorskri ale především velice komplexní a keativní.

2. Posouzení úrovně

zpracování práce

Hlavní část práce je rozdělena do pěti sekcí, které se zab1ýlají jednotlivými oblastmi: ,,poznáni",
-ýmatrl"

'

,,komunikace", ,'textualita"

a

,,kultuťď'. Každá sekce

je

složena z ,,poznáÍneť',

krátkých pÍo$esi\mě očíslovanýchtextů, které fingují jako definice, .rrgrrmenty a pozoroviíLrrí.
se k těmto pěti sekcím jsou vzájemně propojeny a odkazují se, podle mého

',Poznétmký'vztahující
nézora, ke třem ztíkladním bodům:

I - ponún{ ýznam a komunikace jako biologické a sociobiologické procesy
2 - komplexnost (neuronová i socirílní)těchto procesů ve váahu k sémiotice
3

_

a

jejímu jazyku

textové a kultumí procesy jako ýsledek této komplexnosti.

Z pohledu teoretického i lingvisticko{erminologického je posuzovaná práce velice heterodoxní,
takže není úplně snadné se v ní orientovat. ZÁe je velice duleži!ý jak úvod práce, kde autor
objasňuje celkovou filosofii práce, tak glosář na konci práse,

kteý lysvětluje terminologii

a

interpretující schémata. Nicméně po překoná:í této obtíže, je zpracoviíní jednotlil",ých témat velice
přesvědčivéa to z pohledu lybraných zdrojů (komě Maturany a Varely, Eca a Lotmana, stojí za
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zmínku i Gregory Bateson, Gilles Deleuze, Hans-Georg Gadamer a laureát Nobelovi ceny Ilja
Prigogine)

iz

pohledu schopnosti autola shmout, integrovat a kondenzovat růménríhledy v

ruzných částech textu. Práce je zptacověna s detailní pečlivostíaje zžejmé, Že autor važil každé
slovo a vždy bral v úvahu všechna qýše zmíněruí kritéria.

3.

Přínos a úroveň výsledků práce

Srítn autor uvádí hned
neŽ

v úvodu velice správně a přesně, že to nejdůležitějšíz jeho práce je, spíše

jednotlivé poznámky, ač jsou velice dobře formulované, celkový pohled na témata pomán|

qýznamu, komunikace' textuality a kulhrry. Právě v tomto komplexním pobledu vytvořeném z

mozaiky ,,poznrárneť' spatřuji největšípřínos práce. Tento komplexní nríhled na popisovaná
témata je velice konzistentní a jednotlivé definice jsou přínosné pro filozofii, lingvistiku a literámí
vědu' Některé definice, napÍ. ,,ýznarrť' jsou jistě diskutabilní, což je dríno i polysémiítohoto
termínu, nicméně jiné jsou velice exakhrí, jako např. ,,texť', ,,iatertextrralitď'' ''překlad'"''
,,umění", ,,vědď' a ,,kultura". Právě poslední ze jmenovaných mne zaujala díky pestrému spektru
potenciálních interpretací. Věřím, že autor zde ptokánal schopnost syntetizovat dosavadní teorie a
uvéstje do kontextu svého vlastního pohledu.

4. Posouzení formální stránky práce

(iary\ styl' struktura)

Ačkoli má práce neoblyklou strukturu' tvořenou krátkými oěíslovanými texty, pro celkový cíl
práce je tato struktrrra plně funkčnía čteniář se v ní snadno orientuje.

Ke snadné orientaci přispívá

i glosríř s vysvětlujícími schématy. Iazyková uroveň práce je vynikající'místy je jazyk až dost
komplikovaný, ale tato okolnost je drína samou podstatou a tématem práce. V každémohledu
výříbený jazyk definic přispívá k jejich preciznosti. Z bibliografre je potom patrné, že autor plně
r.yrrŽil svých nadstarrdardních jazykových znalostí, což mu

umožrilo studovat odbomou literaturu

v mnoha ruzných jazycích a zakomponovat tak do své práce mnoho různých úhlůpohledu'

5.

Explicitně lyjádřený návrh na udělení (resp. neudělení) vědecko-pedagogického titulu
docent

Zastávám nžu;or, že předkládaná habilitačnípráce je ýjimečně kvalitní a prokazuje vědeckou
vyzrálost kandidáta. Doporučuji, aby byl kandidátoví udělen titul docent.

,h"-rhu
Liberec 16.5.2077
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doc. Miroslav Valeš' Ph'D.

