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P ísp vek je na dané téma jen poznámkou a vlastn  je spíše otázkou než sd lením. 

Genetika je dnes velice úsp šnou v dou, která má své významné místo v celém systému 

biologických v d. V návaznosti na chemické a fyzikální jevy na úrovni molekul DNA je 

schopna analyzovat strukturu, roli a evoluci gen . Dokonce usiluje o to chápat biologickou 

evoluci p edevším jako evoluci práv  genovou. Lze sledovat prodloužení genetiky i do 

evoluce lov ka, vývoje jeho mozku a snad i do evoluce povahy sociální. 

A tu se snaží p evzít ot že disciplína zvaná memetika [1]. Memy jsou v ní novým typem 

evolu ních replikátor  s obvyklými rysy ve h e: obm na, sout ž, p ežití, replikace atd. 

Memetika se nabízí jako úsp šný p ístup p i studiu spole enských a kulturních jev . Jako 

p esv d ivé „infek ní“ memy se nabízí kup . zvyklosti, názory, móda, melodie ... 

N kdy se objevuje snaha podep ít tento p ístup jinými, p írodov dnými disciplínami, které 

mají blízko k evolu ním proces m vytvá ení struktur, samoorganizaci, komplexnosti ap., jako 

jsou nap . n které ásti kybernetiky, synergetika, teorie deterministického chaosu, geometrie 

fraktál  atp. Hledání souvislostí a vazeb je záslužné a p ínosné, nesmí však být založeno jen 

na novosti, atraktivnosti, nesnadné pr hlednosti i prost  na neúplném pochopení atp. 

P i návaznosti biologických a spole enskov dních p ístup  na popis fyzikální povahy  

bývá problém p evodu vztah  založených na kauzálním pohledu „protože–tedy“ a vztah

vyjád ených ú elov  „aby–tedy“. To je ovšem problém hlubší, problém hierarchi nosti, 

emergentních pojm  atd. 

Jazyk memetiky se zdá být bližší práv  p ístupu kauzálnímu spíše než ú elovému. N kdy

lze oba p ístupy kombinovat. I sama fyzika úsp šn  využívá vedle kauzálního popisu (v 

Newtonov  mechanice je kup . síla p í inou zm ny pohybu) i popisu varia ního (pohyb se 

d je tak, aby p i cest  ze stavu po áte ního do stavu kone ného byl extremalizován 

funkcionál veli iny zvané akce). 

Vážnou otázkou pro memetiku je dotaz: „Co je to vlastn  mem?“ Odpov : „Svébytný 

replikátor, který ...“ vyžaduje pokra ování a další rozbor. asto uvád né: „Element 

informace“, „ur ité množství informace“ ap. p ivádí ovšem k otázce další: „Co je to vlastn

informace?“ Tady už odpov  snadná není. Teorie informace vzniklá z pot eby p enosu

zpráv, jejich kódování, zajišt ní jejich odolnosti proti šumu atd., vedla k definování množství 

informace. Nejsou v ní však dob e zahrnuty její relativní, vztahové aspekty: ú el, význam, 

hodnota atp. 

Z fyzikálního hlediska je pojem informace jedním z rozhodujících pro interpretaci 

kvantové teorie a lze o ekávat, že ve fyzice budoucnosti to bude dokonce pojem klí ový. Tyto 

problémy by nás však nem ly vzdálit od našeho p vodního tématu. 

P ísp vek nese název Memy a v da. To m žeme chápat jako dv  otázky: „Je v da (jen) 

souborem mem ?“ a „Je memetika (novou) v dou?“

K analýze metodologie a filozofie v dy ve 20. století významn  p isp li T. Kuhn [2] a K 

Popper [3]. Kuhn zd raz oval, že v da v ur itém období p ijímá jisté paradigma a v jeho 

rámci formuluje a zkoumá jí kladené otázky. Zm na paradigmatu obvykle p ichází náhle, 

revolu n , když se možnosti starého p ístupu vy erpaly tvá í v tvá  novým pozorováním. To 

ovšem není nic špatného a divného. Otázky, samoz ejm , klademe tak, abychom jim rozum li

a využíváme prost edk , které se d íve osv d ily. Když nelze pokra ovat, dojde ke zm n , a 

to t eba i základních a nosných p edstav teorie. Ale ne ke zm n  jakékoli, nikoli ke zm n

svévolné. Zm na má dobré d vody, musí p inést nové úsp chy (a zachovat staré, ovšem). 



V da není prost  jen n co jako móda krátkých i dlouhých sukní a úzkých i širokých 

nohavic.

K. Popper dokazoval, že v da nenalézá poslední a nezvratné pravdy, ale jen pravdy 

p ibližné a do asné, a že její tvrzení nemusejí být vždycky formulována tak, aby je bylo 

možné testovat („ov ovat“) a tedy i vyvrátit (falzifikovat). Proto je v da v dobrém smyslu 

„poznáním“ a její poznatky jsou základem rozvoje technických zm n. P íklad  snad není 

t eba uvád t mnoho. Kup . fyzika studiem elektromagnetických jev  v 19. století 

p edpov d la existenci elektromagnetických vln. Dnes máme rádio, televizi, dálková 

navád ní raket k cest  na M síc (ale i na nep átelské cíle), lasery, mobilní telefony… Je t eba 

p esv d iv jších argument , dokládajících, že v da je opravdu poznáním „ ehosi“, že není 

jen nezávazným obecn  p ijatým „vypráv ním“? 

Nelze souhlasit s postmoderním názorem, že lze p ijmout vcelku cokoli. K sout ži ano (i 

kdyby to vypadalo p ekvapiv  a divn ), ale v deckou metodou je kritická racionalita (v domá 

si ovšem svých omezení, kup . omezenosti axiomatickým p ístup  – Gödel). 

M žeme-li strukturu v dy a její rozvíjení vyjád it v terminologii mem , pak tato evoluce, v 

níž n co mizí a n co p ežívá a je aplikováno (!), iní rozvoj v dy procesem velice svébytným! 

lov k není ovšem tvorem jenom racionálním. Miluje mýty. Zná, i spíše cítí, svá omezení 

a chce je p ekro it. Tíhne k symbol m. Na hroby svých blízkých klade dary, kv tiny… Touží 

uniknout svým, racionalitou vyjevovaným, omezením. Potud je vše asi v po ádku.

Bohužel, lov k je mnohdy ochoten zap ít i tu základní racionalitu, která jej vynesla na 

vrchol hierarchie živých tvor . P es p esv d ivé výsledky novodobé v dy, kterých b žn

užívá, je asto ochoten v it v astrologii, numerologii, pyramidologii, lé ení nemocí drahými 

kameny atp. Takováto „nakžlivá“ lehkomyslnost a neodpov dnost v myšlení, najde-li své 

místo ve správ  v cí ve ejných a v politice, m že být velice nebezpe ná. M že vést kup . k 

militarizmu, nacionalizmu, náboženskému fanatizmu a podobným jev m.

Snadné napodobování a všete né prozkoumávání všech otev ených zákoutí, které tvora 

Homo sapiens vlastn  v evoluci vynesly na vrchol p írody mohou vést i k jeho pádu. O 

n kterých varovných aspektech této možnosti jsme se zmínili na seminá i k miléniu 2000 [4]. 

V da a technika daly lov ku moc. Až p íliš moci. Umož ují mu p etvá et (nejen popisovat, 

ale opravdu p etvá et) celé své životní prost edí a podmínky své existence. 

Memy p edávané v lidských myslích a procházející rychlým (i horizontálním) ší ením a 

vývojem mohou být „sobecké“ a „slepé“ a neregistrují v as hrozící nebezpe í. To, co bylo 

kdysi lov ku k užitku a prosp chu, m že dnes p ivodit i vážná rizika, která neumíme a 

nechceme v as dohlížet. 

Umožní-li nám „memetika“ podívat se na naše myšlení a jednání, v etn  rys  sobeckosti, 

hlouposti a pošetilosti, hloub ji a nezaujat ji a jakoby více „zvn jšku“, než obvykle iníme, 

dokáže tím velmi mnoho. 

Umožní-li teorie mem  spole enskov dné a kulturní studie p ivést blíže k v d  p írodní,

dokáže, že je plnohodnotnou v dou.

V da p írodní ovšem nejen popisuje a „vypráví“, ale musí také um t nalézat souvislosti, 

„rozum t“ a init „p edpov di“, takové testovatelné p edpov di, které v p írodov d  práv

vedou k aplikacím a k využití v technice. 

Poda í-li se memetice v jistém smyslu „zobjektivnit“ a p írodní v d  p iblížit chápání 

kulturních a spole enských jev , m že p inést zásadní užitek. Pak bude opravdu v dou a 

v dou velice záslužnou. Je to ale v bec možné, není tu nevyhnutelná uzav enost v sebe sama? 

A lze-li to, dokáže to? Nebo je memetika spíše jen vtipnou hrou se slovy, která však ve 

svých možnostech ve srovnání s tradi ními spole ensko-v dními a kulturn -v dními p ístupy

nic navíc vlastn  nep ináší? 

Odpov  na tuto otázku nám asi p inese až její další rozvoj. 
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