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EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1  
 
Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení 
 
Evoluční biologie – věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a 
adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími časovými obdobími 
 
x 
 
Vývojová biologie – věda o ontogenezi, tj. individuálním vývoji organismu, počínaje 
rýhováním vajíčka, vznikem a vývojem embrya, přes larvální stadia až po dospělce 
 
ontogeneze – individuální vývoj jedince (zabývá se jí vývojová biologie) 
fylogeneze – určitý vlastní evoluční proces, např. fylogeneze hmyzu nebo končetin (zabývá se 
jí evoluční biologie) 
 
[ evoluční biologie bývá někdy označovaná jako „vývojová“, zde se ale myslí vývoj v čase, tj. 
fylogeneze, evoluce] 
 
Evoluce [z lat. – ‚evolutio‘] – několik všeobecně uznávaných definic, které jsou ale více či 
méně podrobným opakováním toho samého: 

1.) vývoj organismů v čase 
2.) změna historické informace organismů 
3.) ireverzibilní transformace genetické, epigenetické, fenotypové a společenské struktury 

populací a druhů, zahrnující historické události (změny, štěpení) 
4.) vznik a zánik jednotlivých vývojových linií organismů 

 
- my se budeme zabývat biologickou evolucí, tj. vývojem živých organismů, existuje ale 

i evoluce geologická, biochemická, kosmická, jazyků… 
 

[epigeneze – morfogenetická embryogeneze se všemi jejími regulačními interakcemi] 
 
2 komponenty evoluce: 

1.) genetická evoluce – změny genotypu, frekvence alel, jednotkou (!tím, co podléhá 
změnám!) je gen 

2.) kulturní evoluce – negenetický přenos informací, jednotkou je mem 
3.) existují publikace popisující další komponenty evoluce, např. jednotky evoluce 

zbarvení a kreseb - semy 
 
[kultura  – jakýkoliv přenos informací negenetickou cestou x filosofická definice – vše, co 
vytvořil člověk (to druhé je příroda)] 
 
2 složky evoluce: 

1.) mikroevoluce – změny probíhající v rámci jednoho druhu, hlavními mechanismy jsou 
mutace, přirozený výběr (selekce), genetický drift a evoluční tahy 

2.) makroevoluce – změny probíhající nad úrovní druhu, tj. vzniky, zániky a přeměny 
vývojových linií 
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Základní evoluční pojmy 
1.) hypotéza – ve vědě se v současnosti pracuje způsobem testováním hypotéz, 

metodologie testování hypotéz ve vědě se nazývá statistika 
- probíhá následovně: stanovíme si co chceme dokázat (‚Všichni savci mají 

chlupy‘); nulová hypotéza je ta, kterou chceme vyvrátit, tj. (‚Někteří savci mají 
chlupy, ale existují i takoví, kteří je nemají‘), pak proběhne pokus kdy zjistíme, 
že 2400 druhů savců chlupy má a 240 je nemá; statistickou metodou zjistíme, 
že 10% chlupy nemá, což je moc, protože pracujeme na 5% hladině, nulovou 
hypotézu tedy nemůžeme zamítnout  

- parsimonie – pokud máme preferovat jednu hypotézu, je to vždy ta, která je:  
a) nejjednodušší 
b) nejproduktivnější 
c) nejsnadněji formulovatelná (a vysvětlitelná) 

 
2.) redukcionismus – každý biologický jev zkoumáme jen na určité hladině, nemůžeme 

zkoumat všechno (někdo je entomolog, jiný je botanik, ale nikdo nemůže dělat 
všechno, protože těch potvor je hrozně moc…) 

3.) individuum (≠ jedinec) – jednotka, která má něco společného, co studujeme, může se 
jednat o jedince, populaci, druh a hlavně monofylum …, opakem je třída – nemá daný 
okamžik vzniku a společné vlastnosti 

4.) příbuznost organismů – ‚three taxon statement‘ – můžeme říci, že A a B jsou si více 
příbuzné než A a C 

A B C

 
5.) genotyp – genetická varianta daného druhu, tj. soubor genů zodpovědný za fenotyp – 

vnější vzhled a vlastnosti jedince (malý, tmavovlasý, líný, vzteklý …); norma reakce 
genotypu – hranice reakce genotypu, tj. všechny možnosti, jak může jedinec daného 
druhu vypadat; evoluční omezení (constraints) – možnosti, které určují fenotyp 
jedince (nemůžeme mít centimetrového růžového slona ani dvoumetrovou zelenou 
myš…, pokud se neopijeme) 

6.) adaptace – jakékoliv přizpůsobení čemukoliv, fyziologická adaptace – momentální 
přizpůsobení, které není dědičné (velké svaly při posilování) x evoluční adaptace – 
vlastnost, která je pro daný účel nejvhodnější a tudíž se ve vývoji prosadila 

7.) pokrok – v evoluci neexistuje, člověk rozhodně není nejodvozenějším organismem 

Cnidaria Deuterostomia

Ecdysozoa

Lophotrochozoa

Acoela
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Vývoj evolučních teorií a evolučního myšlení 
 

1. Kreacionismus (C. Linné) - neměnnost druhů, vše vytvořeno nadpřirozenou silou, 
druhy vytvořeny tak, že vykonávají všechny funkce v protředí, druhy esteticky 
vytvořeny tak, že není možné, že by vznikly jiným mechanismem, představy o 
degeneraci - kůň - osel - mula - opice ...; kreacionisté měli velké výhrady proti 
Darwinovi a jeho teorii právě z toho důvodu, že by se člověk mohl vyvinout z opice 

2. Esencialismus (G. Buffon, C. Bonnet) – filosofický pohled, existuje idea, která je 
neměnná, a její forma, která se mění; scala naturae – organismy lze zařadit do jakéhosi 
pomyslného žebříčku hodnot s člověkem na vrcholu, současné filosofické názory na 
evoluci jsou jiné, jedná se o filosofické interpretace nejčastěji darwinismu nebo 
postneodarwinismu (Z. Neubauer: Eidetická biologie) 

3. Katastrofismus (G. Cuvier) - existují určité sady druhů, které vymřou a jsou 
nahrazeny sadou jinou, vysvětlení fosilií 

4. Programovaná evoluce (T. Akvinský) – každý druh je obdařen určitou škálou změn, 
kterou může podstoupit, zakladatelem Trevianus, poprvé použil v 18. stol. slovo 
biologie; sem patří také E. Haeckel a další, kteří se drželi Haeckelova biogenetického 
pravidla „Ontogeneze je zkrácená fylogeneze“ 

5. Lamarckismus (J. B. Lamarck) - druhy se přizpůsobují změnám prostředí, každý 
jedinec má vrozenou tendenci k pokroku, stimul ke změně dává změna prostředí, aby 
organismy v prostředí přežily, musí se mu přizpůsobit (mechanismem je různá míra 
používání různých orgánů), změny získané během života jsou dědičné (takhle probíhá 
kulturní evoluce, ale ne genetická) 

6. Darwinismus (Ch. Darwin, A. R. Wallace) - hlavní mechanismus změny druhů je 
přírodní výběr 

- 1859: On the origin of species by meas of the natural selection 
- genetická variabilita jedinců v prostředí, zvýhodnění těch, kteří jsou mu lépe 

přizpůsobeni, více se rozmnoží jedinci, kteří jsou plodnější a také atraktivnější 
pro partnera/ku 

- populace příbuzných druhů měly předka, od něhož se odlišily vlivem 
přírodního výběru 

- odlišil i pohlavní výběr (mezi pohlavími jednoho druhu) a umělý výběr 
prováděný člověkem (šlechtění) 

7. Objev Weismannovské bariéry mezi zárodečnou a somatickou linií buněk 
8. Neodarwinismus – znovuobjevení dědičnosti – bouřlivý rozvoj genetiky, stále však 

víceméně dokazování Darwinova díla novými metodami 
9. Postneodarwinismus - po objevu struktury DNA, současný názor, geny – replikátory 

(R. Dawkins), symbiogeneze (L. Margulis), teorie zamrzlé evoluce (Gould & 
Elderedge, G. Hamilton), autonomní agenti (I. Prigogine & I. Stengers, S. Kaufmann, 
A. Markoš) 

  

O

 
 Linné    Cuvier    současnost 
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EVOLUČNÍ BIOLOGIE 2  
 
Vlastnosti živých organismů. Přirozený výběr 
 
Definice života : Život je zvláštní forma existence hmoty tvořená autoregulujícím se 
systémem makromolekulárních látek (bílkovin a nukleových kyselin) přesné a funkční 
organizace se schopností metabolizovat a rozmnožovat se. Je novou kvalitou existence hmoty.  
 
Systémy – s pamětí a bez paměti, živé systémy patří do první skupiny – mohou měnit 
kombinaci signálů na svých výstupech podle toho, jakou mají na vstupech, mohou se vyvíjet 
 
Charakteristické vlastnosti živých systémů 

1.) komplexita – velká složitost (z mnoha buněk různě uspořádaných), obecně platí že 
komplexnější organismy vznikly v pozdějších fázích evoluce, ale i zjednodušování 
(paraziti); vzniká působením přirozeného výběru (odvozenější adaptace jsou často 
složitější) a tříděním z hlediska stability (častěji vznikající a méně často zanikající 
vlastnosti prostě převažují a déle se udrží) 

2.) vnitřní uspořádanost – statisticky vysoce nepravděpodobná, často shrnována pod 
komplexitu a účelnost, ale je nutné ji klasifikovat samostatně, měřítkem uspořádanosti 
u organismů není entropie (míra neuspořádanosti, tj. algoritmus, číslo…), ale 
životaschopnost organismu a funkčnost jeho jednotlivých orgánů 

 
Př.: chodník 

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                               
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

 
3.) diverzita (počet druhů na Zemi) a disparita (počet různých životních forem) – nárůst, 

ale ne kontinuální, probíhá ve vlnách  
4.) účelnost vlastností živých organismů – organismy jsou dobře přizpůsobené 

životnímu prostředí a podmínkám, ve kterých žijí, toto přizpůsobení ale nevzniklo 
účelově (žirafa si natáhla krk, aby dosáhla na stromy…) 
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5.) působení evolučních mechanismů – hlavně přirozený výběr, mutace, genetický drift 
a evoluční tahy 

6.) rozmnožování a dědičnost – nadbytečné jedince eliminují vlivy prostředí a přirozený 
výběr, znaky se dědí 

 
Vlastnosti živých organismů – mnoho, z hlediska evoluční biologie je významným znakem 
jen schopnost biologické evoluce a následující: 

1.) komunikace s okolím – sem patří i látková přeměna = metabolismus. S látkovou 
přeměnou souvisí i přeměna energetická = energetický metabolismus. Tyto procesy v 
neživé přírodě neexistují, zahrnuje i dráždivost a přizpůsobivost 

2.) rozmnožování, růst a vývoj – je charakteristikou živých organismů. Rozmnožováním 
vznikají noví jedinci, kteří během svého života rostou (kvantitativní a nevratný proces 
přibývání buněk) a vyvíjejí se (kvalitativní procesy uvnitř těla organismů). 

3.) dědičnost a proměnlivost – je vlastností živých organismů. Dědičnost je schopnost 
vytvářet jedince sobě podobné. Proměnlivost je schopnost plodit odchylky, měnit se. 
Prostředí, kde organismy žijí, se mění a těmto změnám se musí přizpůsobit i 
organismus.  

 
Evoluce – náhodná (stochastická) x nenáhodné (deterministické) jevy; chování prvků určuje 
mimo jiné náhoda, velmi dlouhodobá 
 
př.: v populaci se u jedince vyvine mutace, která bude jedincům přinášet rezistenci k určité 
nemoci, tato mutace je velmi výhodná, ale to ještě neznamená, že se prosadí (může být 
neplodný, ošklivý, zabít ho padající strom…) 
 
oportunismus evoluce – nedokáže plánovat, neví, jak bude vypadat „výrobek“, ten může 
vzniknout velmi složitou cestou a mohou v něm přetrvat nevýhodné znaky  
 
př.: oko obratlovců – nervy ze sítnice jdou dovnitř oka, tj. světlo musí dopadat přes nervy, 
nervy musí být delší a navíc musí někudy jít zpátky, proto máme slepou skvrnu. hlavonožci to 
vyvinuli mnohem lépe… 
 

- evoluce navíc neoptimalizuje, jen lokálně vylepšuje (snaží se vždy o krok zlepšit), 
metafora adaptivní krajiny  – leze se vždy na některý z vrcholů (nevíme jak je 
vysoký, ale z něj se už nevracíme přes hluboká údolí zpátky) 

 
Adaptivní krajina 
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Přirozený výběr (natural selection) 
 

- proces nerovnoměrného předávání alel od jednotlivých jedinců do genofondu 
následujících generací prostřednictvím potomků 

- „rozmnoží se jen ti zdraví a zdatní“ 
- lépe užívat „přirozený výběr“ než „přírodní výběr“ (proč bude ukázáno dále) 

 
Výběr 

a) umělý – probíhající činností člověka, např. šlechtění papoušků, králíků, obilí, 
nevybírají se ty vlastnosti, které zajistí nejlepší přežití a rozmnožení, ale vlastnosti, 
které jsou žádoucí pro člověka (co největší brambory a co nejroztomilejší pejsek) 

b) přirozený – protiklad umělého výběru, výběr probíhající v přírodě mezi organismy a 
prostředím, bez přímých zásahů člověka, dvě složky 

i) přírodní výběr – výběr prováděný prostředím a jeho vlivy 
ii)  pohlavní výběr – provádějí příslušníci opačného pohlaví 
- další možné složky – rodičovský výběr – prováděný rodiči (krmiví ptáci, „Ty máš, 

Pepíčku, hezké vlásky, tak dostaneš tu větší čokoládu…“); neuvědomělý výběr 
prováděný člověkem – mimovolná domestikace (chováme přednostně jedince, kteří 
připomínají dětská mláďata, jsou přítulní a čistotní…) 

 
Formy přirozeného výběru 

a) tvrdý  – z populace odstraňováni všichni jedinci, kteří nedosáhnou určité hodnoty 
nějakého parametru (všichni samci, kteří nedosáhnou 10 kg…) 
b) měkký  – eliminuje určité procento (20% nejmenších a nejlehčích samců), např. 
eliminace nejpomalejších jedinců kopytníků ze stáda šelmami 
- z dosahu tvrdého výběru se lze vymanit, měkký výběr vždy někoho odstraní (nezávisí 

na hodnotách veličin) 
- naopak při změně hodnoty znaku může mít tvrdý výběr vliv vedoucí až k vyhynutí 

druhu 
 
jednostranný x oboustranný výběr – odstraní jedince kteří jsou lehčí než 10 kg x odstraní ty, 
kteří mají méně než 10 kg a více než 50 kg… 
 
náhodný výběr  – odstranění jedinců náhodným procesem, např. zničení celé části populace 
katastrofou, eliminace planktonu filtrátorem (může vyfiltrovat i nositele velmi výhodných 
alel) 
 
Biologická zdatnost  (fitness) – soubor vlastností ovlivňujících šance jedince předat své geny 
do genofondu následující generace 

- měříme v počtu potomků, které jedinec předá do následujících generací, v některých 
případech lze relativní hodnotu fitness jedince zjistit změřením některých jeho 
tělesných parametrů, může souviset i s určitým fenotypem (samice kanárků si 
přednostně vybírají žlutě zbarvené samce, fialový má smůlu…) 

- relativní, nejzdatnější nemusí být jedinci, kteří se nejrychleji množí (Trypanosoma – 
jedinci převažujícího fenotypu se rychle množí, ale jsou brzy eliminováni imunitním 
systémem, pak se množí více druhý fenotyp…) 

- v celých číslech, existují vzorečky, ale těmi se tady nebudeme zatěžovat 
- inkluzivní zdatnost – zahrnuje nejen mé potomky, ale i potomky mých příbuzných 

(je dobré i pomáhat, ale jen rodičům, sourozencům, možná ještě strejdovi…) 
- altruistické chování – chování kdy pomáháme jiným 
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Výběr závislý na frekvenci – v některých případech je důležité zastoupení fenotypu jedince 
v populaci, např. v populaci se samci tří barev, kde samice upřednostňují tu nejčetněji 
zastoupenou; 

apostatický výběr – dravec si vybírá nejčastější kořist až do doby, kdy v populaci 
převáží nositelé druhé alely;  

fenomén vzácných samců – samice si vybírají přednostně nositele vzácných alel, 
jejich frekvence v populaci stoupne a samice si začnou vybírat jiné (a pak že s námi 
ženské nemanipulují!) 

 
Evolučně stabilní strategie – nemusí být nejvýhodnější (být milionář a mít vilu s bazénem a 
čtyři auta), je to strategie, která když převládne v populaci, bude vždy úspěšnější než 
jakákoliv jiná strategie 
 
př.: holubice a jestřáb – kompetice dvou strategií, při konfliktu se holubice o potravu rozdělí, 
jestřáb se popere (vítěz získá vše a poražený je zraněný), pokud narazí holubice na jestřába, 
ustoupí bez boje; v populaci samých holubic si jeden jestřáb nejprve povede velmi dobře a 
stoupne frekvence, bude-li v populaci jestřábů jedna holubice, jestřábi se mezi sebou vybijí 
(holubice občas najde potravu, aniž by byl nablízku jestřáb), v populaci tedy bude určité 
procento holubic a jestřábů; evolučně stabilní není ani jedna strategie, ale strategie chovat se 
s určitou frekvencí jako holubice a s jinou jako jestřáb 

- fixují se tedy evolučně stabilní strategie a ne ty nejvyhraněnější (naopak v populaci 
samých holubic budou mít jedinci větší průměrnou zdatnost než u samých jestřábů) 

 
Kvantitativní znaky  – ve větší populaci mají normální rozdělení (velmi malých a velmi 
velkých jedinců je málo, středně velkých nejvíce) 
stabilizující (normalizující, centripetální) výběr – odstraňuje jedince s extrémními 
hodnotami znaku, dále posouvá průměrné 
disruptivní (diverzifikující, centrifugální) výb ěr – eliminuje jedince s průměrnou hodnotou 
znaku a zvýhodňuje extrémy 
př.: dvě životní strategie obrany proti predátorovi – velcí jedinci mohou predátora přeprat, 
menší se schovat do díry (ostatní mají smůlu), klasickým příkladem je třeba industriální 
melanismus drsnokřídlece březového 
usměrňující (direktivní) výb ěr – posun maxima četností určitým směrem (vybírají se např. 
větší jedinci), většinou jen na přechodnou dobu – reakce na změnu podmínek, ale co třeba 
velikost člověka??? 
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Mezidruhový výběr (kompetice) – něco jiného než vnitrodruhový výb ěr , o kterém jsme 
hovořili dosud, probíhající mezi jedinci téhož druhu, nevytváří (fenotypy, adaptace…), ale jen 
vybírá, který z konkurujících druhů je v daný okamžik na daném místě lepší; hlavní význam v 
„ořezávání nik“ – každý druh má relativně hodně malou niku, a tudíž je hodně specializovaný 
k přežití v podmínkách, které má (bez mezidruhové konkurence by na Zemi žil asi jen jeden 
hodně přizpůsobivý druh) 
 
Výběr podle úrovně (podle toho kdo soutěží) 

a) individuální  – soutěží jedinci, podporovány vlastnosti nejvýhodnější pro jedince 
(nositele), nejčastější, u většiny organismů ani jiný výběr neexistuje, problém u 
modulárních organismů (vegetativně se množící rostliny) 

b) skupinový – soutěží skupiny jedinců (sociální skupiny, populace), prosadí se i 
vlastnosti, které jsou pro jedince nevýhodné, ale pro skupinu výhodné 
altruistické chování – užitečné pro skupinu, ale jedinci škodí (hejno ptáků, jeden vždy 

upozorní na dravce, tím však zruší svoji možnou výhodu při úniku), snižuje 
pravděpodobnost úspěchu dravce, pro jedince je nevýhodné 

pseudoaltruismus -  chování některých sociálních druhů, kdy se někteří jedinci obětují 
(nelze ale brát jako jedince, dělnice včely je jen na práci a nerozmnožuje se, spíše je 
‚orgánem‘ včelstva) 

 
př.: chalcidka Copidosomopsis tanytmemus – polyembryonie (z 1 vajíčka hodně embryí), 
několik málo vylíhlých larev má dlouhá ostrá kusadla a zabijí vše ostatní živé v hostiteli, pak 
ale zahynou, protože nemohou přijímat potravu, a vývoj dokončí jen ostatní larvy), podobně 
je to u cerkárií motolice Dicrocoelium dendriticum 
 

c) příbuzenský – probíhá v rámci příbuzenské skupiny, většina altruistického chování 
zde, pomoc blízkým daného jedince (zvýší svou inkluzivní fitness) , v přírodě mezi 
sebou soupeří kromě jedinců hlavně rodiny (klany) 

d) druhový – patří do makroevoluce, soupeří mezi sebou druhy, soutěží se o speciaci a 
extinkci 

 
Pohlavní rozmnožování – omezuje zásadně individuální výběr, protože se genotypy nedědí, 
ale míchají 
 
Teorie sobeckého genu (R. Dawkins, 1976) – původně rozpracovali W.D.Hamilton a 
G.C.Williams, RD ji zpopularizoval 

- soutěží mezi sebou alely genů (ty se při přenosu mezi generacemi na rozdíl od jedinců 
nemění), závod mezi alelami, která se předá co nejvíce, jedinci a druhy jsou jen stroje 
(vehikuly), které slouží k lepšímu přenosu alel do dalších generací 

- nejde o to, jakou přináší daná vlastnost výhodu svému nositeli, ale jak zvýhodňuje 
alelu, která ji nese 

 
př.: model Modrovousů – samec má na Y chromozómu gen, jehož alela způsobí, že má samec 
modrý vous a zabije všechny dcery a jejich masem nasytí své syny, samec s M  alelou bude 
mít o polovinu nižší fitness než normální samec s m alelou, bude mít i polovinu mláďat; podle 
neodarwinismu  by měla alela z populace rychle vymizet, takhle se ale bude šířit, předává se 
pouze prostřednictvím samců a ti jsou pod ochranou a dobře živeni 

- podobně fungují t-alely u myší (ničí spermie, které nesou alternativní alelu) 
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Teorie zmrzlé plasticity (J. Flegr, 1998) – většina druhů je evolučně plastická jen 
bezprostředně po vzniku, a pak už se příliš nemění, pro to hovoří Teorie přerušovaných 
rovnováh (Gould & Elderedge) 
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EVOLUČNÍ BIOLOGIE 3  
 
Mechanismy mikroevoluce 
 

- nejdůležitějším mechanismem mikroevoluce je přirozený výběr ve všech jeho 
formách, dalšími důležitými mechanismy jsou mutace, genetický drift, evoluční tahy a 
další… 

 
Mutace 
= změny ve struktuře genetického materiálu, respektují však pravidla zápisu genetické 
informace 

- zdroj proměnlivosti a nových znaků 
 
OPAKOVÁNÍ: 
Genetická informace – v řetězci DNA, evoluční paměť buňky nebo organismu, soubor 
instrukcí, jejichž hlavní funkcí je řízení výstavby těla organismu a údržbě tohoto těla při 
životě 
genom – veškerá DNA v buňce (jaderný, mitochondriální…), většinou na několika 
chromozómech, diploidní organismy mají dvojice homologických chromozómů 

- o přenos a interpretaci informace z DNA se stará molekulární aparát buňky 
- genetický kód – pravidla překladu sekvence nukleotidů z RNA do sekvence proteinů 

v bílkovině 
 
gen – základní jednotkou genetické informace, informace, která ovlivňuje nějakou 
rozpoznatelnou vlastnost jedince, tj. výskyt určitého znaku nebo jeho konkrétní formu 

- může se vyskytovat v několika formách (alely) 
genotyp – kombinace konkrétních alel v genetické informaci jedince 
fenotyp – soubor všech vlastností, které daný jedinec vykazuje, určen genotypem a 
prostředím 
genofond – soubor všech alel ve všech lokusech u všech jedinců v dané skupině, může se 
týkat populace, druhu… 

- jeden znak může být ovlivňován více geny nebo jen jedním a naopak 
dědičnost – pravidla přenosu genetické informace do dalších generací 
dědivost znaku – pravděpodobnost (u kvalitativních) nebo míra (u kvantitativních) znaků, že 
se přenesou do další generace 
epigenetická informace – jinde než v DNA, např. v molekulárním aparátu buňky, např. 
priony nebo oplozené vajíčko 
 
mutace působí v opačném směru než ostatní mikroevoluční procesy – zvyšují variabilitu  
 
x poškození DNA – nerespektují pravidla zápisu a výsledná DNA je nefunkční, někdy jde 
opravit 
 
Typy mutací podle fyzické povahy 

a) bodové – v jednom místě 
i) substituce - záměna jednoho nukleotidu jiným– podtypy tranzice (záměna 

nukleotidem stejného typu), transverze (záměna nukleotidem opačného typu) 
ii)  delece – vyjmutí jednoho nukleotidu 
iii)  inzerce – vložení nukleotidu 
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- změna nukleotidu může a nemusí mít vliv (vzhledem k degenerovanosti genetického 
kódu) – synonymní (samesense) – mutace, jejíž vliv se neprojeví, z hlediska evoluce 
jsou neviditelné, neutrální; mutace se změnou smyslu (missense) – může vyvolat 
konzervativní záměnu (podobná aminokyselina, výsledný protein bez změny funkce) 
nebo nekonzervativní záměnu; nesmyslné mutace – vzniká jeden z terminačních 
kodónů; posunová mutace (frameshift) – vzniká vlivem delece nebo inzerce, posune 
se čtecí rámec a výsledkem je úplně jiný protein, nejdrastičtější změna 

 
b) řetězcové – úsek DNA 

i) delece – vyjmutí úseku DNA 
ii)  inzerce – vložení úseku DNA 
iii)  duplikace – zdvojení úseku DNA 
iv) reciproká translokace – dva úseky DNA si vymění místo 
v) transpozice – úsek DNA se přesune jinam 
vi) inverze – úsek DNA se vyjme a vloží opačným směrem do stejného místa 
 

c) genomové – celé chromozómy nebo sady chromozómů, nejznámější jsou 
polyploidizace – zmnožení chromozómových sad 

 
ATTAGCGGATACGTA  původní úsek 
TAATCGCCTATGCAT 
 
ATCAGCGGATACGTA  tranzice 
TAATCGCCTATGCAT 
 
ATGAGCGGATACGTA  transverse 
TAATCGCCTATGCAT 
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ATAGCGGATACGTA   delece 
TAATCGCCTATGCAT 
 
ATCTAGCGGATACGTA  inzerce 
TAATCGCCTATGCAT 
 
AGCTGACTGATCCGAGCCTAGCTAGGCTCGGGA    reciproká translokace 
TCGACTGACTAGCTAGCGATCGATCGATCGCCT 
 
AGCTGACTGGATCCGAGCATCGATCGCTAGCTAGGCTCGGGA transpozice 
TCGACTGACTAGCTAGCGATCCCT 
 
AGCTGACTGATCGATCGCTAGCTAGGCTCGGGA   inverze 
TCGACTGACTAGCTAGCGATCCGAGCCTAGCCT 
 
Rozdělení mutací podle vlivu na fitness organismu: 

1.) pozitivní – jen velmi malé procento 
2.) negativní – mnoho, řada z nich se do další generace nepřenese(sníží životaschopnost 
či schopnost rozmnožení jedince), mírně negativní mutace – je jich velké množství, 
nesnižují fitness výrazně, a tak o jejich osudu rozhoduje hlavně genetický drift 

3.) neutrální – naprostá většina, neprojeví se, ale důležité v jiných směrech 
 
Fixace mutace – nahrazení původní varianty genu v populaci variantou s mutací 
 
Mutace – vznikají náhodně, lze jejich vznik urychlit – indukované mutace za pomocí 
mutagenů – látek urychlující mutování 

- některé organismy však dokážou mutovat cíleně, ale neznamená to, že dokážou 
vytvořit podle předpisu mutaci, kterou zrovna potřebují 

 
př.: baktérie a antibiotikum – na Petriho misce po přidání antibiotika bakterie začnou více 
mutovat než normálně a přežije ta, která vynalezne obranu 
př.: africká Trypanosoma – povrchové antigeny jsou rozpoznávány imunitním systémem 
hostitele, několik možností a právě intenzivnějším mutováním se u některých jedinců přepne 
syntéza na jiný antigen 
 
Genetický drift 
= náhodné posuny ve frekvenci jednotlivých alel v populaci, které nejsou způsobené 
přirozeným výběrem, důvodem vzniku je nesoulad mezi teoretickou kombinovatelností a 
praktickou 
 
př.: házení kostkou – při 30 hodech bude pravděpodobnost, že 5 x padnou všechna čísla, 
pokud ale tento pokus několikrát provedeme, budou se výsledky podobat pravděpodobnosti, 
ale nebudou s ní totožné; může se ale stát, že padne 28x 1, 2x 4 a ostatní čísla ne (vzpomeňme 
na házení šestky na začátku Člověče nezlob se…) 
 
fixace alely prostřednictvím genetického driftu – v konečně velké populaci možná, nelze ale 
předem říci, která to bude alela 
 

- pokud se větší populace rozdělí na několik menších – může růst počet homozygotů a 
snížit se polymorfismus, efekt hrdla láhve – při přechodném drastickém snížení 
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velikosti populace se mohou některé vzácné alely udržet a jiné vymizet, z vzácných 
pak mohou vzniknout běžné 

- vliv genetického driftu lze omezit migrací – tj. přísunem nových alel 
- fixace mutací – záleží na efektivní velikosti populace 
- neutrální mutace – jejich fixace nezáleží na velikosti populace, neutrální evoluce – 

probíhá převážně genetickým driftem; jako neutrální se chovají i mírně škodlivé 
mutace 

 
Molekulární tah – jeden z mnoha tzv. evolučních tahů, tj. procesů na úrovni nosičů genetické 
informace (hlavně DNA), které mohou ovlivnit přenos genu do další generace, vzniká jako 
důsledek procesů odpovědných za přenos a kopírování repetitivní DNA (ve více kopiích 
v genomu) 

- může zvýhodnit takové alely, které by se selekcí neprosadily (neprojevují se na 
fenotypu, fitness…) 

- sobecká DNA – nadbytečné úseky DNA v genomu, které se jen kopírují a nekódují 
žádnou funkci, ukládá se vlivem molekulárního tahu 

mechanismy: 
a) genová konverze – změna alely v jinou, významná, pokud se jedná o přepis podle 

alely na homologním chromozómu 
b) transpozice – přenos určitého úseku DNA jinam, může se i zmnožovat; transpozóny – 

úseky DNA, které se kopírují na různá místa (přeskakují v DNA), chápány jako 
nebuněčné organismy typu virů nebo prionů 

c) nerovnoměrný crossing-over – při rekombinaci se spárují komplementární, ale 
nehomologní vlákna DNA, vznikne něco jiného než původně 

d) sklouznutí nukleotidového řetězce – úseky DNA k sobě přisednou jinak než by měly, 
může se nedopatřením smazat nebo vsunout určitá sekvence 

- může postihnout celou populaci, dnes se o jeho významu mnoho neví, ale při vzniku 
života mohl být významnější 

 
mutační tah – v určitých místech řetězce DNA vznikají při replikaci s větší pravděpodobností 
určité mutace (např. u řetězce syntetizovaného z Okazakiho fragmentů je procento mutací 
vyšší a převažují mutace určitého typu) 
 
meiotický tah – změny v předání genů při meióze vyvolané různými mechanismy 
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Genový tok 
= předávání genů mezi populacemi prostřednictvím migrujících jedinců, může evoluci 
urychlovat i zpomalovat 

- populace se skládá často z metapopulace a demů, mezi nimiž migrují jedinci 
- zajímavý vliv na genový tok v čase mají klidová stadia 
- velmi významný zdroj evolučních novinek 
- napomáhá udržovat polymorfismus v populaci 

 
Polymorfismus 

- není evolučním mechanismem, ale jejich výsledkem, jedná se o rozdíly mezi jedinci 
stejného druhu, pohlaví a stáří  
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EVOLUČNÍ BIOLOGIE 5  
 
Evoluce pohlavního rozmnožování 
 
Pohlavní rozmnožování (= amfimixis) – střídání redukčního dělení (meiózy) a splývání 
gamet v zygotu (syngamie), tj. splývání jaderného materiálu dvou buněk pocházejících 
obvykle od dvou jedinců stejného druhu, zde nezahrnujeme rozmnožování bez meiózy 
(apomixii) a splývání haploidních buněk od stejného jedince (automixii) 
 

- moderní, luxusní produkt evoluce, vyplývá z něj mnoho problémů x převažuje 
 
Nevýhody – hodně, časově i energeticky náročné, složitější molekulární aparát, 
gonochorismus... 

a) evoluční nákladnost – meióza mnohem komplikovanější a časově náročnější než 
mitóza, mnoho specializovaných struktur (molekuly, pohlavní morfologické znaky, 
vzorce chování...) 

b) dvojnásobná cena sexu (cena samců) – populace nepohlavně se rozmnožujících 
jedinců nebo hermafroditů se množí dvakrát rychleji než populace gonochoristů 
(utápění evolučního úsilí v samcích, kteří přímo nemají potomky) 

c) dvojnásobná genetická cena sexu (meiózy) – samice ředí své geny na polovinu, která 
je pak předaná do další generace, může snížit fitness, sníží se počet předaných genů do 
další generace na polovinu 

d) rozpad osvědčených kombinací genů – o fitness jedince rozhoduje většinou genotyp a 
ten se při přenosu do další generace rozpadá a nepřenese celý (genotyp osvědčil svou 
kvalitu, protože se rodiče dožili reprodukčního věku – a teď se rozpadne..., naproti 
tomu mnohé nově vytvořené genotypy mohou být neživotaschopné) 

e) nutnost hledání partnera – nutný vzájemný kontakt, energeticky a časově náročná, a 
především riskantní záležitost 

f) riziko parazitace – fyzický kontakt může sloužit jako přenos parazitů, ‚závody ve 
zbrojení‘ mezi parazitem a hostitelem 

g) Alliho efekt – existuje prahová hodnota hustoty populace, při poklesu pod ní populace 
vymře; frekvence střetávání jedinců je přímo úměrná druhé mocnině hustoty populace; 
u nepohlavně se rozmnožujících organismů stačí méně jedinců a nemusí se potkat 

 
Výhody – přetrvávání PR jako jediného u mnoha skupin organismů ukazuje, že se jedná o 
evolučně stabilní strategii, nevznikají a neprosazují se nepohlavně se rozmnožující mutanti  

a) zvyšuje evoluční potenciál druhu – mnoho hypotéz 
o zdroj proměnlivosti druhu – dříve, dnes neplatí, potomstvo vykazuje různé 

kombinace genotypů a vlastností rodičů, nejedná se ale o novinky, jako spíše o 
míchání toho, co už máme; nově vzniklé evoluční novinky mají však 
omezenou dědivost (selekce je odfiltruje), a tak zanikají 

o udržuje polymorfismus v populaci – stále nové kombinace genů a vlastností, 
polymorfismus výhodný – lepší využití heterogenity prostředí a zdrojů, více 
polymorfní druhy v heterogenním prostředí méně podléhají extinkci a jsou 
úspěšnější (model životem kypícího břehu – podle popisu ekosystému 
Darwinem, v heterogenním prostředí dokážou pohlavně se rozmnožující druhy 
vytlačit nepohlavně se rozmnožující druhy – mají širší ekologickou valenci; 
hlavním mechanismem je přímá konkurence o zdroje) 

o udržuje diploidii genomu – u nepohlavně se rozmnožujících jedinců by vlivem 
mutací vznikl funkčně haploidní genom obsahující mnoho pseudogenů 
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(nefunkčních genů); při pohlavním rozmnožování je styk dvou nefunkčních 
alel letální, a proto existuje tlak na zachování obou funkčních alel,  

důležitost diploidie: urychluje evoluci nových genů, uchovává polymorfismus... 
o umožňuje současnou selekci ve prospěch dvou mutací – vyskytne-li se u 

nepohlavního druhu najednou více výhodných mutací v populaci, budou si 
jedinci konkurovat, u pohlavního se mohou dostat do jednoho jedince 

o umožňuje zbavit se nevýhodných mutací – podobně jako u předchozího, je-li 
na jednom lokusu výhodná a nevýhodná mutace, mohou se při rekombinaci od 
sebe odtrhnout (sexuální x asexuální kultury S. cerevisiae) 

o souvisí s druhovostí – nepohlavní druhy vytvářejí různé spleti genotypů, které 
nesplňují klasickou definici druhu (biospecies), pohlavní rozmnožování a 
s ním spojené promíchávání genů je nejdůležitějším mechanismem udržování 
vlastností jedinců druhu v určitém vymezeném rámci 

o může zastavit Müllerovu rohatku (= hromadění mírně škodlivých mutací 
během generací, které může postupně zhoršovat životaschopnost jedince) – 
mutace se přenášejí do různých nových genomů, nikoliv společně 

b) výhodné z hlediska jedince – nepohlavní jedinci u řady druhů nikdy nepřevládli, a 
tak musí být pro jedince výhodné 

o mechanismus reparace mutací – řada nepohlavních druhů se občas rozmnoží 
pohlavně, aby nezdegenerovali, oprava poškození a mutací (dvě kopie, podle 
jedné se opraví druhá), mohou např. posunout Hayflickův limit (max. množství 
dělení, která může buňka postoupit) směrem dolů 

o zvyšuje inkluzivní zdatnost jedince – nemusí být výhodné přímo pro něj, ale 
pro jeho příbuzné 

� model vlastního pokoje – polymorfismus v populaci omezuje 
konkurenci mezi sourozenci (mají odlišné nároky, a tak každý z nich 
obsadí jiný ‚pokoj‘ v prostředí) 

� model loterie – na každé stanoviště určitý vzorek potomstva, přežijí ti 
nejlépe přizpůsobiví, polymorfismus umožňuje obsadit více stanovišť 
(na každém stanovišti přežijí jiní, u nepohlavního druhu přežijí jen 
někde) 

� model negativní dědivosti fitness (= model červené královny) – podle 
Alenky v říši divů („Musíš běžet co nejrychleji, abys zůstala na místě“), 
pro organismy vystavené selekčnímu tlaku především parazitů a 
predátorů je výhodné odlišit se od svých rodičů, protože paraziti a 
predátoři se už na jejich vlastnosti adaptovali (závody ve zbrojení), 
např. bakterie na Petriho misce nebo Trypanosomy  

c) evoluční past - evoluce nedokáže plánovat kupředu, organismy mohly sklouznout do 
pasti, kdy pohlavní rozmnožování je pro ně škodlivé, ale vyvinulo si mechanismy, jak 
se předávat a udržet 

o nahromadění recesivních letálních mutací – u nepohlavních způsobí úmrtí 
velkého množství potomstva, a tudíž se v populaci pohlavních jedinců ti 
nepohlavní neudrží, lze předejít polyploidizací 

o genomový vtisk (imprinting) – často se projevuje jen jedna ze dvou kopií 
stejných genů (geny otce a matky mají různé zájmy), např. gen od otce řídí 
produkci růstového faktoru, aby bylo embryo co největší a přežilo na úkor 
jiných (ta mohou být od jiných otců), stejný gen samice působí proti (je jí 
jedno otcovství, jde jí o co nejvíce potomků), existuje-li takovýto zápas, je 
téměř vyloučené, že by se druh začal množit nepohlavně 
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o vývojová omezení (constraints) – přechod k nepohlavnímu rozmnožování by 
musel být doprovázen drastickými změnami morfologie a fyziologie 
organismu, a tak je lepší to nechat být 

d) projev sobeckého genu – šíření genů u nepohlavních je jen vertikální (z rodičů na 
potomky), u pohlavních lze i horizontálně (konjugace nálevníků, plazmidy bakterií, 
ale i rekombinace v rámci zygoty), proto geny mohly donutit nositele, aby se 
rozmnožovali pohlavně, a tak se mohly přenášet častěji a horizontálně 

e) parazitizmus – F-plasmid u bakterií kóduje tvorbu sexuálního pilusu, která jej přenáší 
do jiné bakterie; dokáže se integrovat do DNA jiné bakterie nebo ji integrovat do sebe, 
může být tedy adaptivní strukturou (umožňuje bakterii pohlavní rozmnožování), ale i 
infekčním agens (nepoškozuje svou buňku, ale jiné, díky jimž se šíří v populaci) 

 
Evoluční důsledky pohlavního rozmnožování 
 
hlavním důsledkem – pohlavnost (rozlišení jedinců na samce a samice) 
 
Funkční anizogamie – první způsob odlišení gamet (stejný vzhled, ale třeba + a –, jako u 
přesliček), vzniká i u organismů, které se normálně nerozmnožují pohlavně a splývají 
somatické buňky (kvasinky 

- výhodné z hlediska druhu – zajišťuje, aby gamety nepřicházely ze stejného jedince 
(autogamie x alogamie) nebo z nepříbuzných, výhodné i z hlediska populace (zvyšuje 
evoluční potenciál druhu) 

- výhody z hlediska jedince – vliv na inkluzivní fitness (viz výše, modely vlastního 
pokoje, loterie, negativní dědivosti fitness) 
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Morfologická anizogamie – např. mikrogamety (malé, pohyblivé, přispívají jen svým 
genetickým materiálem) a makrogamety (velké, nepohyblivé, přispívají i somatickým 
materiálem) jako u rostlin a živočichů 

- může být výsledkem působení dvou protichůdných selekčních tlaků (disruptivní 
přirozený výběr) nebo obranou proti šíření ultrasobeckých genů (šíří se na samčích 
chromozómech, mohou se šířit i na plastidech a mitochondriích, které jsou 
eliminovány)  

př.: killer faktory u kvasinek – cytoplazmatické genetické elementy kódují toxin zabíjející 
kvasinky a rezistenci proti němu, rychle se šíří, ale nejsou kvasince užitečné; mnoho dalších 
věcí: t-alely u myší, geny – psanci – působí negativně a pokud se setkají dvě kopie, dokážou 
zahubit organismus (z mikrogamety jsou eliminovány) 
 
Střídání stadií – u mnohobuněčných stadium gamety a mnohobuněčného organismu (spojené 
s rozdílnými selekčními tlaky), u jednobuněčných gamety nejsou, protože by na ně asi 
působily podobné selekční tlaky jako na organismus 
 
Mezigametický výběr  – u mikrogamet, je jich spoustu, ale jen dvě varianty, a tak se nejedná 
o nic tak dramatického jak se tvrdí 

- snaha omezit MV – inaktivace genů v gametách (nemnoží se), aktivní snaha urychlit 
oplození (nasávání spermií do dělohy), samice může manipulací se spermiemi 
dokonce zařídit, která spermie oplodní vajíčko (hypotéza skryté volby, která bývá 
označovaná za pokračování pohlavního výběru (zebřičky a více testosteronu ve 
vejcích s lepšími samci) 

- snaha vytvořit ideální podmínky pro MV – u mnoha druhů organismů se samice páří 
s více samci, a pak nechává jejich spermie soutěžit, aby se k vajíčku dostaly ty nejlepší 
(hypotéza arény) 

 
hermafroditismus – výhodný pro přisedlé nebo málo pohyblivé organismy, parazity, často 
sekundární jev 

- simultální hermafroditi – mohou  se rozmnožovat i sami se sebou v případě, že 
nikoho nenajdou (škeble), přepínají mezi biparetálií a uniparetálií 

gonochorismus – umožňuje diferenciaci gamet a jedinců na samce a samice (různé selekční 
tlaky...) 
 
Pohlavní index – poměr pohlaví u mláďat 

a) primární – kolik samčích a samičích zygot vznikne, bývá často posunut (u člověka 
160 samců : 100 samic) 

b) sekundární – kolik mláďat se narodí, většinou rovný 1 (u člověka 106:100) 
o není optimální, samců by stačilo mnohem méně, dříve hypotézy o genetickém 

mechanismu určování pohlaví (neřeší sek. pohl. index) 
o výhodný z hlediska efektivnosti procesů rekombinace – kombinatoricky, 

ideální poměr pro vytvoření největšího množství variant, závisí však spíše na 
terciálním pohl. indexu, tj. poměru pohlavně dospělých samců a samic 

o Shaw-Mohlerův princip – pokud je v populaci v daném okamžiku výhodnější 
produkovat jedno pohlaví, jsou zvýhodněni ti jedinci, kteří ho produkují ve 
větší míře – neustálá fluktuace, která probíhá kolem hodnoty 1 

o Trivers-Willardův model – někdy lze měnit pohlavní index, např. víme-li, 
které pohlaví je kdy dobré produkovat, např. Nasonia – chalcidka, haploidní 
samci z neoplozených vajíček, diploidní samice z oplozených, parazitoid 
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v larvách zrnožravého hmyzu, do malého zrna klade neoplozená (u samce malá 
velikost nevadí), do velkého oplozená vajíčka; u normálně se rozmnožujících 
živočichů regulováno zabíjením jednoho pohlaví i ve stadiu plodu (savci 
v tlupách, člověk – Pákistán, šlechtici, Čína...) 

 
Určení pohlaví:  

a) geneticky – nejčastější, pohlavní chromozómy 
- typ drosophila – samci XY, samice XX 
- typ Abraxas (podle píďalky) – samci ZZ, samice ZW 
- haplodiploidie – samci haploidní (z neoplozených vajíček), samice diploidní; 

mnoho skupin hmyzu 
b) negeneticky – vlivy prostředí, vliv teploty inkubace vajec u plazů a korýšů, 

rypohlavec Bonellia viridis – kam přisedne larva 
 
Pohlavnost – samci produkují mikrogamety, což je méně nákladné, a je jich třeba méně, a tak 
na ně existují jiné selekční tlaky a vyplývají z toho důsledky 

a) testování evolučních novinek – vnitrodruhová variabilita samců bývá mnohem větší 
než samic, stejné i u úmrtnosti na genetické choroby (souvisí s mutacemi a epigenezí) 

b) obdoba r a K kontinua – samci se rozmnožují s množstvím samic, samice hledají 
jediného optimálního partnera 

 
Vnitrodruhová kompetice – u pohlavních organismů probíhá mezi pohlavími i v rámci 
jednoho pohlaví (pohlavní výběr , viz dále) 
Mezipohlavní kompetice – existuje mnoho různých strategií, každý jedinec volí jinou a 
jedinci pomocí těchto strategií mezi sebou soupeří, cílem je získat a předat do dalších generací 
evolučně stabilní strategii 

- pro jednotlivce je evolučně co nejvýhodnější minimalizovat vklady do 
rozmnožování a maximalizovat výtěžek (vložit co nejméně a získat co nejvíce), 
v případě biparentální péče (oba rodiče pečují) není tak vyhraněné, u 
uniparentální péče probíhá mezi oběma pohlavími souboj, jehož snahou je donutit 
partnera, aby převzal hlavní díl péče o potomstvo 

- samice vkládá více do produkce gamet (a často i potomků), může však předat část 
péče o potomstvo, navíc je limitována péčí (pokud ji samec hned po kopulaci 
opustí, musí se sama o vše postarat) 

- samec vkládá málo péče do gamet, ale samci soupeří hodně mezi sebou, a tak 
může samice s vyvoleným samcem manipulovat 

- hra na línějšího rodiče – samice prodlužuje předkopulační fázi námluv a nutí 
samce, aby investoval hodně energie (postavil hnízdo, hromadit potravu apod.); 
kompetice probíhá i mezi samicemi, a tak může výsledek této hry být posunut 
různým směrem 
o hra na trumberu – soutěž o nejtrpělivějšího nápadníka 
o nebude ta, bude jiná – soutěž o nejúspěšnější hledače permisivních samic 
o na frajera – ochota riskovat vložené úsilí a po dosažení kopulace jít dál 
o a další 
- samci potřebují získat co nejvíce potoků, samice ale hledají samce s nejvyšším 

fitness (ale ten nemusí být zrovna nejpracovitější); hypotéza sexy synů – 
samice si vybírají takového samce, který je atraktivní pro ostatní samice 
(synové zdědí atraktivnost po otci a budou se moci lépe rozmnožit) 

- pro samici představuje výhodnou strategii partnerská nevěra – hnízdo jí 
postaví ‚trumbera‘, ale rozmnoží se s nejatraktivnějším samcem; samci tomu 
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brání – odkládají kopulaci (jistota, že už nebyla oplozená), mechanicky 
znepřístupní samičí kopulační orgány (pavouci, včely...), péče jen o svoje 
potomky (pěnice a špačci, ale i lidé „Ten Pepíček jako by tatínkovi z oka 
vypad‘“), kopulace se samicí opakovaně a s vysokou frekvencí (eliminace 
případného spermatu od jiného samce) 

- Bruceové efekt – u zvířat žijících v sociálních skupinách, při změně sociální 
struktury skupiny hynou mláďata; většina mláďat pochází od dominantního 
samce, po jeho nahrazení jiným by tento samec stejně mláďata zabil, a tak 
samice potratí jeho plody a zabijí malá bezbranná mláďata 

- haplodiploidní organismy – extrémní případ konfliktu, samec nemá zájem na 
synech, protože s nimi nesdílí žádnou část genomu, u kutilky Trypoxylon 
politum samec drží po kopulaci samici za hlavu a brání jí v kladení vajíček 
(potřebuje čas, aby se oplodnila a byly z nich dcery) 
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EVOLUČNÍ BIOLOGIE 6  
 
Pohlavní výběr. Mimetické jevy 
 
POHLAVNÍ VÝB ĚR – jeden z důsledků pohlavního rozmnožování a rozlišení pohlaví, 
intraspecifická kompetice mezi jedinci stejného druhu (v rámci jednoho pohlaví), podtyp 
přirozeného výběru 

- vede k rozdílné evoluci obou pohlaví, vzniku sekundárních pohlavních znaků a často 
pohlavního dimorfismu 

- často velmi intenzivní působení  
- selektuje jedince s vyšší sexuální zdatností (ty, kteří dokážou získat efektivněji 

sexuálního partnera) 
 
Zákon nabídky a poptávky – pohlavní výběr působí na každé pohlaví s jinou intenzitou, 
většinou si samice vybírají a samci bývají tak vystaveni intenzivnějšímu pv, což spočívá 
v rozdílech v nákladnosti produkce mikro a makrogamet a v rozdílech v nákladnosti 
rodičovských rolí --- v populaci existuje převis nabídky samců a intenzivnější pohlavní 
výběr u nich 

- intenzivnější pv je u těch druhů, kde se stará o potomky jen jeden z rodičů (krmiví 
ptáci) 

- v některých případech jsou rodičovské role prohozené a pv následkem toho také 
(lyskonozi, tlamovci, žáby, Bellostomatidae – samec nosí vajíčka na zádech a vybírá 
si, od které samice vajíčka přijme) 

 
Typy kompetice – málokdy jde o opravdový zápas, většinou se jedná jen o ritualizovaný 
souboj 

a) fyzický zápas – vzácně, např. jelen, slon, cvrček, existují však často etologické 
zábrany, které umožní předejít zabití protivníka 

b) ritualizovaný souboj – hned jak se ukáže kdo je silnější, končí zápas, nejčastější 
c) pasivní podrobování se výběru – samci mezi sebou nesoupeří, ale každý se sám 

předvádí a jde o to, kdo to lépe vydrží, kdo je nejhezčí apod..., tetřívci, zpěv pěvců, 
hmyz a zásnubní tance 

 
Sekundární pohlavní znaky - PV umožňuje vznik znaků s pozitivní adaptivní hodnotou 
(zlepšují šance na přežití), ale i pro své nositele škodlivých, např. péra bažanta, rohy u 
Megaceros, ale i nápadnější zbarvení 

- potvrzeno i experimentálně – ptáci a kolonizace ostrovů (snadněji kolonizují druhy 
bez pohlavního dimorfismu), životaschopnost samců u pavích oček (samci s nejlépe 
vyvinutými sekundárními pohl. znaky se dožívají nejkratšího věku) 

- vznikly pravděpodobně z SMRS, znaků rozpoznávacích v rámci druhu 
- samci mohou podvádět a tvářit se jako že znak mají, proto samčí sek. pohl. znaky 

musí mít nákladnou expresi, dvě rozdílné strategii v expresi znaku a dvě rozdílné 
rozmnožovací strategie – optimální a suboptimální fenotyp (samec může být „velký a 
krásný“ anebo vypadat jako samice – nenápadně proniká mezi množící se jedince a 
zkusí vše – vypouštění mlíčí u pářících se ryb, ministrování u jelenů apod.); podobný 
charakter má možná i homosexualita a bisexualita u člověka 

Důsledky: 
a) větší mortalita samců u druhů s výrazným pohlavním dimorfismem – vystaveni 

výraznějšímu pv 
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b) míra exprese sekundárního pohl. znaku je dána výslednicí protitlaků přírodního a 
pohlavního výběru, definuje evoluční constraints 

c) setrvačnost pv – o reprodukční úspěšnosti samců rozhoduje vkus samic, tj. evoluční 
novinky se těžko prosazují, hlavní kritérium je vkus ostatních samic v hejnu 

- efekt vzácného samce – někdy samice preferují samce se zajímavým jedinečným 
fenotypem, takový samec nekonkuruje ostatním a může se trefit do vkusu některé ze 
samic a získat velkou sexuální zdatnost 

 
Samičí preference pro znak – geneticky podmíněná, dědí se, s genem pro daný znak se 
v populaci šíří i gen pro jeho preferenci (synové zdědí po otci gen pro daný znak, dcery po 
matce gen pro jeho preferenci), ovlivněno i smyslovým tahem – selektivní citlivost 
smyslových orgánů a mozkových center (bažanti lépe vidí vertikální podněty, tj. délku 
ocasních per než celkovou velikost samce; symetrická x asymetrická kresba) 
 
Hypotéza handicapů – samice vyhledává samce s největším „hendikepem“, třeba ocasními 
pery u bažantů (když se s tímto hendikepem dožil reprodukčního věku, jedná se určitě o 
hodně zdatného jedince), může fungovat i tak, že se samice přednostně páří se starými samci 
(vrabci, strnadi) 
Hypotéza přímé výhody – výběr samce s hypertrofovanými sek. pohl. znaky přináší samici 
přímou výhodu (více pracují při péči o potomstvo, nejsou parazitovaní) 

- hypotéza indikátorů zdravotního stavu – samice si vybírají podle znaků, jejichž 
exprese je odrazem zdravotního stavu jedince  

Hypotéza dobrých genů – přítomnost určitých znaků signalizuje kvalitu samčích genů, a 
tedy i kvalitu budoucího potomstva 

- hypotéza indikátorů rezistence vůči parazitům – míra exprese sek. pohl. znaků je 
odrazem parazitace samce, nepočítá však s evolučními protitahy parazita 

- hypotéza indikátorů sociální úspěšnosti - míra exprese sek. pohl. znaků je určená 
hladinou pohlavních hormonů, jejichž hladina kolísá i podle sociálních interakcí 
jedince v rámci skupiny, testosteron stoupá v případě úspěchu 

- zimovištní hypotéza - míra exprese sek. pohl. znaků odráží kvalitu zimoviště 
- hypotéza indikátorů kvality ontogeneze – v případě vývojových vad při ontogenezi 

jedince jsou jako první postižené často pohlavní znaky, zde hraje velkou roli symetrie 
kresby 

 
Pohlavní výběr u rostlin  – květy krytosemenných jsou produktem pv, který je 
zprostředkován opylovači, prolíná se tak s mezidruhovou kompeticí; dále pak kompetice mezi 
pylovými láčkami apod.  
 
TYPY ZBARVENÍ 
1. Kryptická zbarvení  – zbarvení živočichů, sloužící k jejich zmizení nebo obtížnému 
rozeznání opticky se orientujícím predátorem 
prokrypse – útěk před predátorem, využívá kořist 
antikrypse – maskování predátora, aby ho kořist neviděla a nemohla utéct 
allokrypse – maskování cizími prostředky (např. larvy zlatooček si na sebe lepí různé sajrajty) 
 
kolektivní krypse – křísi čeledi Flattidae tvoří kruhový obrazec na kmeni stromu, při 
přiblížení predátora se rozlezou a obrazec zmizí, jiní křísi a stejně třeba housenky přástevníka 
Tyria jacobeae napodobují květenství rostliny 
 
2. Sémantická zbarvení – nápadná, pestrá zbarvení 
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a) výstražné (aposematické) zbarvení – zbarvení za účelem upozornit predátora na vlastní 
nepoživatelnost a(nebo) jedovatost, poživatelný živočich se označuje jako palatabilní 
- nejčastější kombinace –  žlutá a/nebo červená + černá, jejich střídání – tvoří kontrast a 
působí výstražně 
- u nebezpečných živočichů, ale i u palatabilních (tito svým zbarvením klamou) 
b) episematické zbarvení – zbarvení sloužící k rozeznání jedinců vlastního druhu (třeba 
velká oční skvrna u určitého druhu ryby apod.), SMRS, nebo potomstvo /př. rackové se 
žlutým zobákem s červenou skvrnou/ 
 
3. Epigamní zbarvení – pohlavní výběr u určitých druhů, samci barevní, samice kryptické, 
zejména u hmyzu (motýli, brouci) a ptáků, zajímavé je, že ideální samec vypadá často nad 
možnosti druhu (perleťovci), prostředkem pohlavního výběru jsou tzv. luxusní orgány, 
obrácený je u ptáků kde se stará o potomstvo samec (lyskonoh) 
 
MIMIKRY  

- pojem pro napodobování jednoho živočicha druhým 
- podobnost mezi dvěma živočichy nezapříčiněná příbuzností nebo konvergencí, ale 

selekčním tlakem predátorů 
předloha (vzor, model) – napodobovaný organismus  
mimetik  (mim) – napodobující živočich 
příjemce signálu – ten, kvůli kterému to vzniklo 
 
mimetické jevy se však netýkají jen zbarvení, ale také: 

- tvaru těla 
- morfologických struktur - SMRS u řady druhů hmyzu, rozpoznávací struktury na 

hlavě mravenců, včel a jejich nápodoba jinými organismy 
- chemické mimikry - možná nejrozšířenější, ale člověkem málo probádané, většina 

komunikace hmyzu chemická, např. paraziti mohou velice dobře těžit z napodobování 
prostředků chemické komunikace svých hostitelů 

- behaviorální mimikry - napodobování chování, např. nesytka nejen vypadá, ale i 
bzučí a létá stejně jako sršeň 

- elektrické pole živočichů – také uváděno 
 
Znaky mimetismu:  

- výskyt obou druhů na stejném stanovišti 
- mimetik je vždy méně obranyschopný  
- mimetiků je vždy méně než modelů 
- mimetik se nápadně odlišuje od svých nemimetických příbuzných 
- napodobování vnější, nepotrefuje skryté příznaky 

 
Batesovská mimese – napodobování nepalatabilního druhu palatabilním druhem, například 
napodobování vosy pestřenkou, nesytkou, tesaříky rodu Clytus apod… 
Müllerovská mimese – dva nepalatabilní druhy vypadají stejně, výhodné i pouze ekologicky 
bez uvažování nepalatability 
 
Agresivní (Peckhamovská) mimese – napodobování za účelem predace (kudlanky, kajmanky, 
kukačky napodobují vejce hostitelů, dravé světlušky…) 
Mertensovská mimese – korálovcovití hadi, středně jedovatý druh vzorem, napodobují ho 
jedovatější i méně jedovatí příbuzní 
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EVOLUČNÍ BIOLOGIE 7  
 
Vznik života na Zemi. Základy protobiologie 
 
Historie vývoje Země a života 

- před 4,5 miliardami let vznik Země (tzv. velký třesk) – jak Země vznikla, není přesně 
známo 

- Vesmír je starší a většina částic z nichž se Země skládá byla atomovými jádry v nitru 
hvězd 

- supernovy – vyhaslé hvězdy, které vybuchnou, materiál z nich zřejmě vytvořil Zemi 
- před 3,8 miliardami let – první zkameněliny, o nichž si vědci myslí že jsou bakterie 
- před 3,5 mld. let – nejstarší opravdové zkameněliny, mj. i stromatolity  
- ediakarská fauna – zhruba před 700 milióny let, na konci starohor, hodně 

diverzifikovaná, pak ale vše vyhynulo  
- prvohory – trilobiti, hlavonožci, ryby, obojživelníci, plazi  
- permské vymírání – největší vymírání v dějinách 
- druhohory – rozmach plazů, dinosauři, vznik savců, ptáků, kvetoucí rostliny (včely) 
- impakt meteoritu na hranici křída – třetihory – vymření dinosaurů, planetka o průměru 

10 km, katastrofní význam pro Zemi 
- třetihory a čtvrtohory (kenozoikum) – vzestup savců, vznik člověka, doby ledové 

 
Země - nehostinné místo pro život, sopečné výbuchy, povrch planety bombardován 
nebeskými poutníky, nebyla ochrana proti UV, řídká atmosféra bez kyslíku  

- nejprve chemická, pak biologická evoluce 
 
Chemická evoluce  

- první velké organické molekuly vznikly reakcí methanu, vody, amoniaku a oxidu 
uhličitého, zřejmě v atmosféře za pomoci elektrických výbojů i experimentálně 
dokázáno) 

 
Biologická evoluce 

- zhruba před 3.85 miliardami lety (analýza izotopu uhlíku) 
- první jednoduché buňky s genetickou informací, se schopností se přesně rozmnožovat 

atd.  
 
Vznik buněk 

- v oceánu plavalo velké množství nejrůznějších organických látek (prabujón), 
spojovaly se v kupu nazvanou koacervát  
když koacervát nabyl určitého rozměru, rozpadnul se na dvě, nebo více částí, které 
dále přijímaly organické látky 

- uvnitř koacervátů docházelo k chemickým reakcím, ke kterým by v normálním 
prostředí nedocházelo, vznikaly první bílkoviny, jejichž struktura se následně nějak 
zabudovala do nukleových kyselin 

- buňka se obalila membránou, začala přesně kopírovat DNA a dělit se 
- v souladu s neodarwinismem, ale mnoho nedostatků:  

o popisuje jen, jak by to mohlo všechno proběhnout, ale nikoliv důležité detaily, 
např. co bylo dříve - bílkoviny, nebo DNA  

o jak proběhla koevoluce DNA a proteinů 
  
Vznik eukaryotických buněk 
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- původní buňka - zakládní biochemické aktivity, rozdělení do 3 linií: Archaea, 
Eubacteria, Eukaryota  

- prokaryotická buňka - mnohem menší, mají jen jednu membránu (hlavní, 
cytoplazmatickou), tím pádem nemají žádné organely - jádro neexistuje, DNA je jako 
jeden chromozom nechráněn v cytoplazmě, všechny další části (ribozómy, speciální 
biochemické cykly) jsou také volné neohraničené a nemají cytoskelet - tvar buňky je 
určen buněčnou stěnou  

- eukaryotické buňky - mnohem větší, vše je členěno do membránových kompartmentů 
a tvar buňky je určen zejména cytoskeletem, vyvinuly se z bakterií 

- Lynn Margulis : symbiogeneze - eukaryotické buňky vznikly fúzí několika buněk 
bakteriálních, eubakteriální b. vytvořila tělo buňky a archaebakteriální b. vytvořila 
jádro 

o nevyřešená otázka cytoskeletu 
o otázka velikosti bakteriální prabuňky 
o důkazy - mitochondriální a chloroplastová DNA 

 
Vznik mnohobuněčných organismů 

- prokaryotické buňky nikdy netvoří tělo mnohobuněčného organismu 
- morfogenetická pole u vyvíjejícího se mnohobuněčného organismu - po několika 

děleních zygoty vzniká zatím jen nepříliš zorganizovaná kupa buněk, později ale 
vznikají morfogenetická pole, která pomáhají buňkám se zorganizovat a společně 
(buňky patřící do jednoho morfogenetického pole) vytvořit nějaký orgán, podle této 
myšlenky se v centru pole vytváří molekula (morfogen), která se šíří do prostoru 
kolem, okolní buňky se podle množství zachyceného morfogenu orientují a organizují 
se tak do určité jednotky, která se dále vyvíjí a vytváří společně nějaký orgán 

 
Evoluční biologie také neví jak to mohlo být: 
protobiologie - věda o vzniku a původu života, stojí na hranici mezi biologií a chemií, věda o 
vzniku živých systémů ze systémů neživých 
 
2 otázky:  

1. jak vznikaly základní stavební kameny organismů, tj. aminokyseliny a nukleotidy = 
chemická evoluce 

2. organizace nejstarších systémů schopných biologické evoluce 
 
všechny současné organismy - založené na jednom stejném principu - koexistence proteinů 
(vykonávání biologických funkcí organismu) a nukleových kyselin (uchovávání a přenášení 
genetické informace), původní systémy tedy musely vypadat jinak než současné  
 

1. na začátku mohly být systémy s proteiny, ale bez nukleových kyselin 
- v současnosti takto fungují priony 
a) koacerváty (Oparin 1980) - vznik relativně snadno, pokud se naplní enzymem 

a substrátem, mohou vytvářet produkt a dělit se, ale enzym nepřibývá 
(vyřeďuje se), tudíž těžko mohl takto vzniknout život 

b) mikrosféry (Fox) - zahřátí směsi aminokyselin, vznikne proteinoid (polymer), 
po ochlazení vzniknou drobné částice, které mají katalytické aktivity, nerostou, 
nemnoží se, jen mají membránu  

c) hypercykly (Eigen 1992, Nobelova cena) - systém, jehož prvky jsou na sobě 
závislé, jeden vždy pomáhá k vzniku jiného prvku atd..., provázání pouze 
funkční, nemusí tvořit společné struktury jako v případě koacervátů, může 
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docházet ke kompetici, tedy i k biologické evoluce, existují i parazitické 
hypercykly, které odebírají prvky, ale nic nevracejí  

 
2. na začátku mohly být systémy s nukleovou kyselinou, ale bez proteinů = genová 

hypotéza vzniku života 
- dnes třeba transpozóny 
- NK nenesla žádnou informaci, ale uměla se množit  
- neenzymatická syntéza řetězce NK je možná,  když složitá a jde jen za určitých 

podmínek (viz primery) 
- ribozymy (krátké molekuly RNA) a koenzymy (jednoduché látky, jejichž 

struktura je odvozená od nukelotidů) jsou oligonukleotidy a vykazují 
enzymatickou aktivitu 

 
3. na začátku už existovaly společně proteiny s nukleovými kyselinami = hypotéza 

koevoluce 
- vznik a vývoj genetického kódu a proteosyntetického aparátu lze těžko 

vysvětlit (těžko hledat zjednodušení nebo přechodné stavy) 
a) unikátní, vysoce nepravděpodobná událost = zmrazená náhoda  
b) produkt rozumné bytosti - Bůh, mimozemšťané 
c) postupný vývoj - stejně syntetizované aminokyseliny jsou kódovány stejnými 

nebo velmi podobnými triplety; pozměněné varianty u jiných organismů 
mohou být dokladem existence genetického kódu - jádra prvoků a 
mitochondrie řady organismů 

4. původně mohly být organismy založené na úplně jiném organizačním principu 
hypotéza jílů (Cairns-Smith 1982) - anorganická látka mohla zajišťovat přenos 
informace, složeny z krystalů, které tvoří vrstvy, ve struktuře jílů jsou poruchy, které 
se přenášejí do dalších vrstev, některé více, jiné méně (že by přirozený výběr), vyschlé 
jíly mohou být rozváty do okolí a dostat se na další místa, mohly se tedy naučit 
spolupracovat s některými jinými látkami, třeba proteiny  
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EVOLUČNÍ BIOLOGIE 8  
 
Kulturní evoluce. Evoluce sociality 
 
KULTURNÍ EVOLUCE  - negenetický přenos informací, jednotkou mem, může být 
předávána všelijak (horizontálně, vertikálně, diagonálně - u nepříbuzných organismů), změny 
jsou reverzibilní, je lamarckistická - může být cílená 
 

- některé vlastnosti se předávají kulturní evolucí, např. ptačí zpěv, lovecké praktiky 
dravců apod.. 

- probíhá zejména učením a jeho formou - napodobováním, učení u sociálních druhů - 
sociální učení - od člena tlupy, hejna, kolonie... 

- př.: potkan má dva typy potravy a žere jen jednu, ostatní potkani ve skupině budou 
dělat to samé 

 
izolační pokus - metoda, kterou zjistíme které vlastnosti jsou předávány kulturní evolucí, 
mládě odebereme od rodičů a zjistíme, které vlastnosti se u něj vyvinuly i za nepřítomnosti 
rodičů, někdy to je špatně proveditelné (např. u člověka), tady se to studuje např. u 
adoptovaných jednovaječných dvojčat, výsledky vycházejí ve prospěch geneticky děděných 
znaků, protože prostředí jsou podobná 
 

o stimulované chování - na základě pozorování jiných jedinců víme, že dosáhnout 
určitého cíle je možné, ale sami přijdeme na to jak 
př. sýkorky v Anglii, každá otevírá lahve s mlékem jiným způsobem, šíří se tedy jen 
informace, že to jde 

 
o napodobování většinou probíhá dvěma způsoby, které představují i základní dva 

způsoby šíření kulturních znaků - vertikáln ě (mláďata se učí od rodičů, takto se 
přenášejí geneticky kódované znaky) a horizontálně (jedinci v populaci napodobují 
chování jiných jedinců, i mezidruhově) 
př. od sýkorky modřinky se v Anglii naučilo otevírat láhve s mlékem asi deset dalších 
ptačích druhů. 

 
o napodobuje se nejvíce chování vysoce postavených jedinců 

př. v kolonii japonských makaků se naučila omývat batáty nejprve mladá nízko 
postavená samička, teprve co to od ní okoukal dominantní samec, se naučila omývat 
batáty brzy celá tlupa 

 
o symbolická řeč nebo písmo pomáhají při přenosu kulturních znak (např. včelí tanečky) 

 
o mezi genetickými a kulturními znaky je málokdy ostrá hranice a často se předávají 

společně 
př. příběh - několik variant, možnost přenosu závisí na umění vypravěče, počtu 
opakování, slov obsažených ve variantě ..., dáno i predispozicemi vypravěče 

 
mem - vlastnost či vzorec chování, jednotka kulturní evoluce, nosičem jsou paměťové stopy 
v mozku živočichů, existují jednotlivé varianty memů, které si mezi sebou mohou 
konkurovat, m. nefungují jako replikátory, ale jako repl. i interaktory 
 
memetické tahy - viz příklad s příběhem 
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o nové memy vznikají náhodně i cíleně, přednostně vznikají a předávají se účelné memy 

(u mutací nelze nic předvídat a plánovat) 
 
kompetice memů - některé memy se šíří rychleji za daných podmínek, u náboženství - mem 
pro likvidaci jinověrců se šíří rychleji než mem pro náboženskou toleranci, společně 
s úspěšným memem se šíří i některé geny (jedinec se více množí) 
 
memy snižující fitness - právě pro rychlý průběh kulturní evoluce se rychle šíří i některé 
memy navozující dočasný příjemný pocit, ale v důsledku snižující fitness nositele (kouření, 
alkohol, drogy) 
 
EVOLUCE SOCIALITY 
 
Socialita – společenskost 
samotářský (solitérní) - druhy, které hnízdí samostatně, každá samice se samostatně páří, 
vyhrabává noru, vytváří vlastní hnízdo, a více se o své potomstvo nestará, zahyne ještě před 
vylíhnutím potomstva další generace  
společenský (sociální) – jedinci žijí ve skupinách nebo ve společenstvech 
 
Podmínky sociality: 

a) překryv generací – jedinci více generací spolu žijí v hnízdě 
b) dělba práce – kasty, z nichž každá má jinou funkci 
c) společná péče o potomstvo 
 

Typy sociality u hmyzu 
a) subsociální - stará se o potomstvo po celou dobu jeho vývoje, klade vajíčka a vylíhlé 

larvy krmí (progresivní krmení) 
b) komunální - hnízdí ve velkých agregacích, kde si jednotlivé samice pomáhají, několik 

hnízd se společným vchodem, všechny samice se starají o své potomstvo, žádná z nich 
není pouze pomocníkem  

c) semisociální - jedné plodné samici pomáhá při obraně hnízda nebo péči o potomstvo 
jedna či více samic stejného druhu, které však nekladou vajíčka, často existují tzv. 
pomocní jedinci, kteří pomáhají při shánění potravy a obraně hnízda (většinou ještě 
neplodní jedinci minulé generace) 

d) eusociální – striktní společenstva, kde jsou samice dvojího typu 
a. primitivně eusociální - žijí ve složitých společenstvech, ale pouze část sezóny, 

na podzim v našich podmínkách všichni jedinci zahynou až na oplozenou 
královnu, která přezimuje, na jaře vytvoří nové hnízdo a založí novou generaci 
(čmeláci)  

b. vysoce sociální - přezimuje celé společenstvo, nikoliv jen sama královna (včela 
medonosná)  

-  mravenci, termiti, vosy, sršně  
 
Vývoj sociality: 

a) vývoj lovu, konstrukce hnízda a zásobovacího cyklu k flexibilit ě v pořadí tohoto 
chování; vývoj z jednobuňkových hnízd k vícebuňkovým; vývoj od jednorázového 
zásobení buňky k postupnému zásobování a k tendenci macerace kořisti a přímému 
krmení larev 
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b) zvýšení dlouhověkosti samic – překryv generací, někteří potomci zůstávají v 
rodičovském hnízdě a starají se o své vlastní potomky a ve vlastních buňkách 

c) někteří se vyhraní jako dělnice; některé samice se někdy začnou starat o potomstvo 
jiné, než vlastní 

d) zvyšuje se množství dělnic a vyhraňuje se jediná reproduktivní samice – královna, 
konečný stav se vyskytuje u druhů rodů Vespula a Vespa 

 
Obratlovci  – jiná kritéria, život ve sociálních skupinách 
Surikata - kolonie až o 30 členech, v podzemním systému nor, původně vyhrabaném 
zemními veverkami, brzy ráno vylézají surikaty z nor, posedají a sluní se, poté vyhledávají 
potravu, v době kdy většina členů kolonie hledá potravu, některá zvířata mají za úkol 
hlídkovat proti jestřábům a jiným dravým ptákům, hlídky stojí na terénních vyvýšeninách a 
keřích a vydávají varovné pištění a kvokání, ostré štěkavé a vrčivé zvuky jsou naléhavější 
signály, oznamují vyšší ohrožení a surikaty se ihned ukryjí do nor 
 
Rypoš lysý - sociální organizace mezi savci unikátní, kolonie, jež se skládají až ze 40 a 
možná i více členů obývají členitou podzemní stavbu, kterou tvoří sít chodeb, sloužící k 
získání potravy, a komora pro mláďata 

- v kolonii existuje přísná dělba práce, která má zřejmě zajistit její efektivnější 
fungování: jedná rozmnožující se samice, která produkuje dvě odlišné kasty: 
početnější kastu dělníků a méně početnou kastu zvířat, která nepracují 

- dělníci jsou nejmenšími členy kolonie, hrabou nory, přemísťují zeminu, hledají 
potravní zdroje a přinášejí potravu a stelivo do společného hnízda, hloubení nor je 
kolektivní činností, každý jedinec hrabe půdu za sebe, pod zvíře, které stojí v chodbě 
za ním a tak se přemísťuje dále 

- velcí, nepracující jedinci tráví většinu času společně s rozmnožující se samicí v 
hnízdě, samice sice nejsou pohlavně aktivní, ale mají schopnost se do reprodukce 
zapojit, pokud je rozmnožující s samice z kolonie odstraněna 

- samice produkuje 1-4 vrhy za rok, v každém je průměrně 12 mláďat, jsou kojena 
pouze vlastní matkou a když jsou odstavena, živí se potravou donesenou do hnízda a 
také trusem ostatních členů kolonie 

- po odstavení je jejich růst pomalý, jsou z nich dělníci a ti , kteří vyrostou více se 
stanou členy nepracující kasty 

- samice vylučuje chemické feromony inhibující reprodukci ostatních nepracujících 
zvířat 

 
Lidé ??? 
čtvrtý svět - označení pro přírodní národy – lovce a sběrače, kmeny a přírodní lidi v zemích 
třetího světa (ale i jinde), kteří se vůbec, či téměř nesetkali s civilizací 
 
Sociální paraziti – paraziti ve společenstvech sociálních organismů, setrvávají v hnízdech 
(pačmeláci, pestřenky rodu Volucella) 

- různé fungování, např. u mravenců: 
o myrmekoidní organismy – napodobují mravence, nemusí ale žít v jejich 

hnízdech 
o myrmekofilové – žijí u mravenců, vyhledávají jejich přítomnost 

� symfilové – organismy pro mravence nějak užitečné nebo je dokážou 
oklamat, mravenci je chovají, hýčkají atd. 

� komenzálové – bufeťáci, živí se odpadky, mravenci je trpí jako 
uklízeče 



 4 

� synechtrie – organismy které mravenci nedokážou dostat z hnízda, 
páchnou, jsou tvrdí, kluzcí ...  

 
př.: Volucella inanis a V. zonaria (mimetismus, parazitoidi, vyháněné a zabíjené vosami) x V. 
pellucens a V. inflata (bez mimetismu, komenzálové, vosy je trpí) 
 
 
 



1 

 

EVOBI10 – Druh, speciace a extinkce 

národní názvosloví - předobrazy druhů ve vědecké terminologii tvořeny laickým názvoslovím druhů 

(v různých kulturách do 500 druhů obvykle) 

biblická terminologie – druhy stvořeny Bohem (+ paralely v jiných náboženstvích) 

Vědecké koncepty druhu: 

1) typologický  - každý druh má svou ideu, jednotlivé organismy podle ideje toho druhu, 

klasifikace podle typického exempláře (shodný s ideou), ostatní jedince s ním srovnáváme, 

dnes se skoro nepoužívá; 

2) nominalistický – vznikl jako důsledek třídění, druhy objektivně neexistují, člověk si je vytvořil 

jako kategorie, aby se v organismech vyznal, dnes jen u bakterií; 

3) populační koncepty – předpokládají, že organismy žijí v populacích a je nutné se zabývat 

populacemi a ne jedinci 

a. morfospecies – podle morfologie (např. v entomologii), podobnost jedinců, 

poměřování, rozhodující morfologické vlastnosti + ekologie; 

b. biologický druh – vymezen jako skupina populací (jedinců), kteří se navzájem bez 

omezení mohou křížit a mají reprodukční izolaci od ostatních skupin (nekompatibilita 

rodičů, sterilita hybridů...), vymezení pohlavním rozmnožováním, tj. jsou problémy u 

druhů s nepohlavním rozmnožováním, jen u druhů, kde se jedinci mohou potkat 

(těžké u alopatrických populací); 

- podle Mayra: skupiny potenciálně křížících se populací, izolované od 

ostatních 

c. recognition species (Patterson) – druh vymezen rozpoznávacími systémy (SMRS) 

v rámci druhu = představa příslušníků druhu, jak má partner vypadat; 

d. adaptivní druh – skupina blízce příbuzných linií s adaptivní zónou (= nika) = zaujímá 

specifické postavení v přírodě, jímž se liší od ostatních druhů, špatná aplikace 

v přírodě; 

e. fylogenetický druh – nejmenší monofyletická skupina sdílející společný původ, každá 

je vymezená určitým znakem = nejmenší a nejhůře vymezená jednotka; 

f. kohezní druh – fenotypové variace jedinců v rámci druhu neopouštějí určitou zónu, 

obtížně uchopitelný, ale lze aplikovat u nepohlavních druhů; 

4)  zohlednění časové škály 

a. evoluční druh – druh je jednotlivá linie rodičovských a dceřinných populací 

(organismů), udržuje svou identitu v čase, má vlastní evoluční tendence a historický 

odstup, vlastně protažení biologického druhu do časové škály; 

př. člověk – léta se jedinci mezi sebou kříží, pravděpodobnost křížení se šimpanzi je 

nízká... 

problém: myš na ostrově – evoluční osud jedince, který se dostal na ostrov, je jiný 

než by byl při setrvání v populaci (izolace a změna v samostatný druh nevyhnutelná), 

často aplikované v ochraně přírody 

b. štěpný druh – vzniká při štěpné události 
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5) genetický druh – druhy lze dělit podle kvantitativních znaků v genetické informaci, ale 

mikroevoluce a speciace působí zvlášť, nejsou provázané, tj. nelze takto klasifikovat 

organismy, neplatí. 

 

kryptický druh (sibling species) – neliší se morfologicky ani nijak jinak poznatelně, např. myši 

v Evropě, většinou sesterské 

sesterské druhy – při kladogenezi vzniknou dva druhy 

poddruh – většinou alopatrická populace stejného druhu, která se nějak liší, většinou se jedná o 

geograficky izolovaný druh v procesu zrodu, nevíme jestli to k zrodu druhu povede, a nejsme schopni 

se jich zeptat 

superspecies – komplexy blízce příbuzných druhů, ve stavu (různém stupni) zrodu, např. myš domácí 

introgrese – geny z jedné formy se objeví u jiné formy, došlo k přenosu genů z jedné do druhé formy, 

zřejmě hodně významná složka při vzniku nových druhů 

 

Reprodukčně izolační mechanismy 

 

- mechanismy zabraňující 2 druhům, aby se křížily 

 

  

 

Geografické 

 

  

 exogenní   

 

Ekologické stanovištní   

 

 

  

  

časové   

 

 

  

 

Etologické 

 

  prezygotické 

 

  

 

Mechanické 

 

  

 

 

  

 

Vnější gametická izolace   

 endogenní    

 

Vnitřní gametický nesoulad   

 

 

  

 

Zygotická mortalita   

 

 

  

 

Embryonální a juvenilní mortalita   

 

 

  

 

Neživotaschopnost potomků   postzygotické 

 

  

 

Sterilita potomků    

  

Speciace 

= vznik druhu 

1) redukční – ze 2 evolučních linií vznikne 1 

2) aditivní speciace – vznik 2 druhů z 1 

a. speciační událost – předek dále persistuje 

b. štěpná událost – předek transformován 

c. hybridizační speciace 

3) fyletická speciace – proběhnou změny v rámci 1 linie a vznikne nový druh (paleospecies, 

chronospecies) 
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- většinou je jako speciace v evoluční biologii uvažován 1. typ 

př.: Gallotia – velké ještěrky, po osídlení Kanárských ostrovů kočkami a kozami se zmenšily, aby se 

lépe skryly. Geneticky jsou stále stejné, tj. je to fyletická speciace nebo ne? 

A

C

B A

B

A

A B

A

B C

A

A

B

BC

 

Zleva: 1, 3, 2a, 2b, 2c 

Hlavní typy speciace: 

1) Geografické – populace se rozdělí na několik, vznikne více evolučních druhů, a necháme je 

samostatně fungovat, po nějakém čase vzniknou dva nebo více druhů, dlouhodobé 

a. alopatrická – týká se velkých populací, rozhoduje selekce, příp. molekulární tah 

(transpozice), nejběžnější typ, areál se rozdělí na dva, vznik nových vlastností 

populací a RIM 

� bariéra může setrvat různou dobu – pomine dříve, než se druhy rozdělí, 

později – vzniknou postzygotické RIM, reinforcement – proces křížení 

s původním druhem, kdy vzniknou neplodní potomci, je tedy špatně to dělat, 

a vznikne pak nějaký prezygotické RIM (samice bonobo se nám nelíbí) 

b. aloparapatrická – po odstranění bariéry (něco mezi allo- a parapatrickou speciací) 

c. extinkční – rozsáhlý areál, pokud vzniká z menšího a populace se potkají (obkrouží 

celou zeměkouli), už jsou různými druhy 

př. rackové – L. argentatus a L. fuscus – cesta kolem pólů, kdy vznikly oba druhy, 

mezipopulace vyhynuly, ve skutečnosti je to jinak 

d. parapatrická – bariéra není úplná, jen areál ze 2 částí (2 typy prostředí), 2 typy 

jedinců (adaptováni na jeden typ), ti blízko hranice se snadněji vzdálí a vybírají si za 

pohlavní partnery jen jedince z vlastní strany bariéry, selektován vznik 

prekopulačních mechanismů, malý tok genů mezi populacemi 

e. peripatrická – velká populace, na jejímž okraji vznikají malé populace, dostanou se do 

extrémních podmínek, rychlé speciace, rozhoduje genetický drift střídaný intenzivní 

selekcí (takto fungovaly druhy např. mezi ledovými dobami) 

� většina takových populací vyhyne, z několika vzniknou nové druhy, zřejmě 

velmi častá, rychlý proces 
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Př. Jak zjistíme, jakou speciací daný druh vznikl? U peripatrie všechny evoluční 

novinky jen v jednéze dvou linií (druh přežil a nově vznikl druhý z odštěpené populace), 

u alopatrie evoluční novinky v obou liniích. 

f. kolonizační – druh se dostane na ostrov, a pokud tam zůstane dost dlouho, vznikne 

z něj nový druh odlišný od původního, hlavním mechanismem genetický drift (ne 

selekce, ostrovy se příliš od sebe neliší) 

Př. Havajské ostrovy a octomilky – původní druh, který se dostal na první ostrov, a při 

vzniku nového ostrovu se dostal na něj, lze rekonstruovat fylogenezi – skoky 

z jednoho ostrova na druhý, při každém přeskoku vznik nového druhu (populace jsou 

oddělené) 

Př. Darwinovy pěnkavy – na Galapágách, množství forem, každá vlastní adaptivní 

zónu, druhy fylogeneticky velmi blízké, všechny se navzájem mohou křížit (neexistují 

postzygotické RIM), tj. speciace probíhá kolonizačně v kruhu (ostrovy jsou uspořádány 

do kruhu). 

2) Negeografické – rychlejší, rychlý rozpad různými mechanismy 

a. sympatrická – populace v rámci areálu, nějakým způsobem se rozdělí na dva druhy, 

tímto mechanismem může být např. pohlavní výběr – např. cichlidy v afrických 

jezerech, dva typy samců přitažlivých pro samice, nebo ekologie – kleptoparaziti u 

včel či mravenců, mimikry 

� svědčí pro to nálezy mnoha druhů na územích, kde alopatrie nemohla 

fungovat 

Př. pokračování Darwinových pěnkav – mohou se mezi sebou plodně křížit a hybridi 

mají občas větší fitness než rodičovské druhy, vzniká tak série forem, které mohou 

postupně hybridizovat a je možný mezi nimi přenos genetického materiálu, tok genů 

mezi 2 druhy udržované jen předkopulačními mechanismy, hlavním SMRS je zobák, 

podle toho si samci vybírají samice. 

b. stasipatrická – druh žije ve strukturovaných populacích (z mikropopulací atd.), vznik 

mutace, při křížení s normálními jedinci znevýhodněna, homozygoti pro tuto mutaci 

vytvoří mikropopulaci, lehce izolovanou od ostatních, vznik dalších RIM, př. na 

australských sarančatech, není jisté že existuje 

� v reálu ale není moc pravděpodobná, protože uvažuje 1 gen jako hlavní 

faktor, v praxi ale takhle fungují většinou min. 2 geny v rámci epistatické 

interakce 

c. chromozómová – proběhne fúze chromozómů (spojení akrocentrických chromozómů 

do metacentrického), někdy se ale párují různé chromozómy, problémy při meióze a 

vznik RIM 
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Př. myš domácí – původně žila na středním východě, rozšířila se, výskyt v normální 

40chromozómové formě, v Itálii v údolích Alp vznikly myši s jiným počtem 

chromozómů (22, 24, 26), každá alpská vesnice má svou myš (jinou chromozómovou 

formou), vůbec se nedokážou mezi sebou křížit, ale jsou schopné se křížit s původní 

myší. 

d. polyploidizace – důležité u rostlin, vznik hybridních rojů (svízele), kříženci z kříženců, 

u živočichů např. ropucha zelená – tetraploidi vzniklí křížením dvou druhů, v historii 

obratlovců docela častá, např. kapr, lososovité ryby, často vznikají i triploidi 

e. hybridogeneze – křížení dvou druhů, jedna forma použije druhou na konstrukci 

somatických buněk svého potomka, ale gamety této formy nepustí dále 

Př. zelení skokani – Rana ridibunda x R. lessonae, vznik R. esculenta – průměrné 

vlastnosti, produkuje gamety s genomem pouze R. ridibunda, hybridní jen 

v somatických buňkách, v germinální linii eliminoval genom R. lessonae. 
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EVOBI11 – Makroevoluce 

 

= vznik a evoluce vyšších taxonů, evolučních novinek 

 

- často se nabízí paralela mikroevoluce s makroevolucí (zda se jedná o stejné procesy nebo ne) 

- srovnání rychlosti evoluce  

- zda existují nějaké typické makroevoluční principy, které se odlišují od mikroevolučních 

 

Extinkce (vymírání) – počet žijících, současných druhů, je nepatrným zlomkem všech žijících druhů 

v historii, každý druh jednou vymře, jde o to, jak dlouho to bude trvat  

1) terminální – druh zanikne bez potomků 

2) pseudoextinkce – evoluční linie zanikne, zanechá potomky, které klasifikujeme do jiného 

taxonu (druh se změní v jiný druh), změní se fyletickou speciací v jinou skupinu 

- zcela normální jev, průměrná délka života např. savčích druhů je milión let, ale nemá to 

normální rozdělení (nejvíce taxonů se dožije málo) 

 

Co způsobuje vymírání? 

- dlouhověké druhy – lépe adaptované, mají „lepší“ geny, což ale není možné prokázat, není 

ale zřejmé, že vymřelé druhy byly špatně adaptované 

- vymírání postihuje taxony náhodně – nesoulad mezi natalitou a mortalitou, spíše vymřou 

typické rody s málo rody než početné (nosorožec sumaterský x myš), to samé u čeledí atd. 

 

species selection – selekce na makroevolční úrovni, analogií množení je speciace působící proti 

extinkci (analogie selekčního procesu), dlouhodobě jiné účinky – jen taxony vytvářející nové druhy 

unikají extinkci, není tedy důležité, jak je individuum adaptované, ale jestli vyprodukuje více druhů 

 

př.: dobře adaptovaná, nespeciující populace nepřežije, na rozdíl od špatné, ale speciující 

 

extinkce – v historii Země nenáhodné, přicházely ve velkých vlnách, 5x masová (hromadná) vymírání 

+ řada drobných extinkcí a průběžné extinkce 

 

Hromadná vymírání – prvohory 2x, konec permu (94% druhů, není to pravda), konec jury, konec 

křídy (druhé největší, 70-80%), jako b y měla tendenci se opakovat, Raup & Sepkowski spočítali 

periodu, za kterou průměrně dojde k vymírání (20-30 mil. let) 

 

K/T extinkce – velmi krátká záležitost, dalekosáhlé důsledky, vymřeli dinosauři, amoniti, část mlžů, 

planktonní organismy – Foraminifera, od té doby je na Zemi současná fauna 

některé organismy vymřely velmi rychle, jiné delší dobu (např. dinosauři, vymírali již déle a toto velké 

vymírání je dorazilo) 

- původní vysvětlení – biotické faktory 

- Alvarez – impakt kosmického tělesa do oblasti Mexického zálivu, mnoho iridia, vše vymírání 

s tím souvisí, mnoho materiálu v ovzduší, dlouhá zima (nemohou proniknout sluneční 

paprsky), trvání v týdnech, měsících atd., později vznikne skleníkový efekt – ohřátí a zvýšení 

vlhkosti, vymřely však všechny organismy nebo to proběhlo selektivně? 

- selektivně vymřela zřejmě větší zvířata 

- před impaktem kosmického tělesa - vylití obrovského množství lávy v oblasti Dekánské 

plošiny v Indii, výrazně změnilo klimatické podmínky, mohlo být prvním krokem k vymírání, 

které pak bylo dokončeno 
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Extinkce na konci posledního glaciálu – vymírání v nedávné historii (před 12 – 10 tis. lety), téměř 

všichni velcí savci, malých se to nedotklo, souvisí s nástupem lidských populací do oblastí jejich 

života, lidé vyhubili poslední zbytky těchto populací (mamuti a ostrov Vrangelya, 3700 bp) 

 

Po extinkci – uvolněné adaptivní zóny, které obsadí jiné taxony, vedou k makroevolučním jevům 

(např. kambrická exploze nebo rozvoj savců) 

 

Model vývoje druhu: 

1) generalista – nespecializovaný druh, obsadí nově uvolněnou adaptivní zónu 

2) adaptivní radiace – z jedné skupiny vznik velkého počtu mnoha taxonů, morfologicky se 

hodně odliší, 

3)  stasigeneze – evoluční stabilita, druhy se nemění 

4) extinkce – druh vymře 

 

Gradualistický model evoluce – probíhá postupně, v rámci 1 vývojové linie, postupně se mění, 

rychlost velmi podobná, není považován za platný 

Punktuacionalismus – Gould & Eldridge, teorie přerušovaných rovnováh, dlouhá období 

stasigeneze, občas se objeví události, prudce měnící vlastnosti daných populací a druhů, velká změna 

adaptivních vlastností druhů 

- důkazy z paleontologického materiálu (chybějí články mezi druhy) 

 

Mechanismy makroevoluce 

- mikroevoluční mechanismy 

- speciace 

- species selection 

- adaptivní radiace 

- globální katastrofy a hromadná vymírání 

- koevoluce – společná evoluce více druhů, predátoři, paraziti, symbionti 

- heterochronie – v případě složité ontogeneze lze zasáhnout do časování, patří sem např. 

neotenie, střídání housenky a motýla (ten samý genom) 

- makromutace – nové formy vznikají saltačním mechanismem, tj. mutací, která zásadně 

ovlivní organismus a jeho morfologii, neví se přesně, jak až je to reálné 

 

Typy heterochronií: 
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EVOLUČNÍ BIOLOGIE 13  
 
Alternativní evoluční teorie 
 
Postneodarwinismus – současná nejuznávanější evoluční teorie, podléhá však kritice lidí 
z různých oborů, zejména filosofie a náboženství 
 
Nedostatky evoluční teorie – je jich dost, zde se zaměříme na nejčastější motivy útoků  

1. skutečný nebo zdánlivý nesoulad s ideovým modelem světa, který jiná osoba nebo 
teorie zastává – většinou náboženské systémy 

2. obavy ze společenských důsledků všeobecného přijetí evoluční teorie – nepříliš časté, 
dříve více, nejvíce proti: 

a.  „člověk vzešel z nižších živočichů“ – už v dobách Darwina a odpůrci byli 
zejména z řad církve 

b. sociální darwinismus – obrana proti tomu, že „evoluční teorie nás učí potírat 
slabé, jinak dojde k degeneraci lidí, altruismus či milosrdenství jsou proti 
přírodě“; souvisí i s eugenikou v Německu a USA 

3. darwinismus je pouhá teorie, ne vědecký fakt, a proto by neměl být vyučován – 
hypotézy jsou všechno, věda pracuje s vyvracením ne dokazováním hypotéz, žádná 
z hypotéz není stoprocentně nevyvratitelná (K. Popper) 

4. nedokazatelnost a nevědeckost evoluční teorie – nevědeckou hypotézu nelze ani 
teoreticky testovat (např. že existuje Bůh), což ale v případě evoluční teorie neplatí 
(jinak by se jí nezabývalo tolik vědců) 

5. evoluční teorie je stále předmětem pochybnosti i samotných vědců – naprosto 
nepravdivé, testování neznamená nevíra v teorii 

6. vznik složitých organismů evolucí je statisticky nemožný – platí pouze v případě 
vzniku jednokrokového, postupně to už bylo prokázáno prostřednictvím výpočetní 
techniky, důležité jsou mikroevoluční mechanismy, které z těch náhodných kroků 
vybírají 

7. evoluce může vysvětlit vznik drobných odchylek ne druhů – souvisí s koncepcí druhu, 
mnohé druhy se od sebe liší jen velmi málo 

8. ve fosilním záznamu chybí mezičlánky mezi organismy – řadu z nich jsme našli a 
ostatní souvisí s neúplností fosilního záznamu a procentem fosilizace zástupců 
některých skupin (měkkýši hodně, hmyzenky vůbec), souvisí s teorií přerušovaných 
rovnováh (Gould & Eldredge), mezičlánků je méně  

9. některé složité struktury by v mezistupni nebyly funkční – např. komorové oko, 
všechny jeho komponenty jsou nutné k dokonalé funkci, ale stačí jen rozeznávat 
trochu světlo a tmu 

 
Doklady správnosti evoluční teorie – neplést si jednotlivé součásti teorie a její hlavní 
význam 

1. paleontologické nálezy – dokazují postupný vznik a vývoj taxonů a jejich pořadí 
podle příbuznosti (z ryb savci a ne naopak) 

2. biogeografie – rozšíření různých skupin živočichů na Zemi, např. v Austrálii chybí 
kočkovité šelmy, ale je tam hodně netopýrů; na ostrovech je velké množství druhů 
pohyblivých organismů (šatovníci na Havaji, darwinovy pěnkavy na Galapágách – 
adaptivní radiace) 

3. srovnávací anatomie a morfologie – srovnání přední končetiny krtka, člověka a 
velryby ukáže přítomnost stejných kostí, jen jinak morfologicky uzpůsobených (jedná 
se o homologické struktury) 
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a. rudimenty – zbytkové orgány už bez funkce, např. apendix u člověka 
b. atavismy – struktury vyskytující se jen u některých jedinců, např. ocásek nebo 

ochlupení u čověka 
4. doklady oportunismu evoluce – nedokonalé řešení některých orgánů, např, komorové 

oko obratlovců a hlavonožců 
5. shoda fylogenetických stromů získaných různými metodami – kladogramy stejné 

skupiny získané na základě morfologických a molekulárních dat jsou podobné 
6. vzájemný soulad poznatků získaných různými obory 

 
Alternativní v ědecké výklady evoluce nebo některých jejich součástí 
 
1. Biologický strukturalismus – racionální morfologie, v 70. letech, brzy jej zavrhli, ale 
jedná se o zajímavý pohled na evoluci, důležitá je vnější struktura organismu, která se dědí do 
další generace 
 
2. Teorie GAIA – jedna z teorií, že planetu Zemi lze považovat za jediný obrovský 
superorganismus, který splňuje všechny vlastnosti důležité pro živé organismy 

- geolog James Hutton (1785): myšlenka, že je Země superorganismus a nejvhodnější 
metodou zkoumání by měla být fyziologie 

- James Lovelock (1970) – GAIA, nový pohled na život, věda geofyziologie – 
zkoumání „životních procesů“ planety Země 

- Země je jediný superorganismus, teplota, oxidační stav, acidita a další vlastnosti 
hornin jsou neustále udržovány na konstantní úrovni, která se udržuje aktivními 
zpětnovazebnými procesy, jejichž aktivním a nevědomým zdrojem jsou jednotlivá 
společenstva 

- homeostáze existuje nejen krátkodobě, ale po celou dobu života planety 
- živé organismy jsou nucené planetu regulovat, v opačném případě by ji 

nepřekonatelné síly fyzikální a chemické evoluce učinily neobyvatelnou 
- existovalo jen krátké období, v němž byly podmínky umožňující vznik života 
- regulované veličiny – např. teplota planety, za celé období existence Země se 

průměrná teplota udržovala pořád mezi 10-22°C 
- potrava – sluneční záření v oblasti 300 – 900 nm, zemský plášť a vulkanické procesy 
- odpady – vesmírný prostor (tepelné záření), zemský plášť (subdukce) 
- proti: vývoj planetárních prostředí lze modelovat i bez uvážení živých společenstev, 

např. atmosféra – život má vliv na přítomnost kyslíku, ale na nic jiného   
- neodarwinismus – evoluce organismu žijícího v jednom exempláři není možná, není 

kam se vyvíjet (organismus má potomky a je produktem selekce), je jediná ve 
vesmíru, nemá si s kým konkurovat, s kým se množit – ale model je „ušit na míru“ 
mnohobuněčným živočichům (tvořili ho zoologové), a při aplikaci na GAIU či 
bakterie dělá problémy 

 
Anton Markoš (2001): mezi základní vlastnosti živých organismů patří ontogeneze, 
vyžaduje však sdílený genetický zápis (všechny buňky mají stejné geny); komunikační 
systémy těla (morfogeny a jiné chemické látky); samotné tělo 

- orgány GAIE mohou být bakterie: 
o objevily se mnohem dříve než složitější organismy, budou tedy základními 
činiteli všech procesů 

o nejsou vlastně organismy, jedná se spíše o schránky na geny, které si 
vzájemně všelijak předávají, přenášejí plazmidy, berou DNA i mrtvých 
jedinců, dokonce usmrcují jiné bakterie a berou jim DNA, funguje u nich 
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transpozice atd., dokážou cíleně mutovat (neznamená vytvořit mutaci jakou 
chtějí ale významně měnit frekvenci mutací), mohou být tedy spíše orgány 
vykonávající funkce GAIE – jako u nás plíce, srdce atd... 

o dorozumívání bakterií -  signály chemické povahy (nukleotidy, laktony, 
polypeptidy, antibiotika), je pravděpodobné, že se šíří mezi bakteriemi všude, 
v různých médiích (voda, vzduch...), tedy že celá síť bakterií na Zemi je 
propojená jako jeden organismus 

o pro:  rychlý obrat metabolismu látek v oceánech, předpoklad že mnohé z těchto 
látek mohou mít i jiné funkce 

o biodiverzita baktérií – počet druhů bakterií na Zemi neznámý, ale podle 
diverzity DNA získané z bakteriálních společenstev je vysoká, struktura jejich 
populací a společenstev není až tak nepodobná strukturám vnitřních orgánů 
člověka, rostlinným orgánům (kolonie bakterií stejného vzhledu i způsobu 
života jako kořenové vlášení), mezibuněčná hmota také důležitá 

• mezibuněčná hmota GAII – i litosféra, atmosféra a hydrosféra, protože jsou tvořeny 
živými organismy 

• ekologie – věda zejména o koloběhu látek a toku energie v ekosystémech, Lovelock 
právě podle těchto vlastností GAIU popsal 

• problém vývoje – jedná se o ontogenezi nebo fylogenezi?  
 
3. Eidetická biologie (Zdeněk Neubauer) – vychází z fenomenologie, dvě bytí: objektivní 
(esse obiectivum) – obecně platné, předmětem vědeckého poznání a zkoumání; a 
intencionální (esse intentionale) – subjektivní, podmětem poznání, vnitřní a vnitřně 
prožívané, základním projevem podoba (tvar – tělesná exprese podoby) 

- celek dynamickou součástí podoby, může se měnit soutěží různých mocností, 
mohutností a nabídek podob, každá nová podoba projde procesem stvoření a změny 
eidetické krajiny a nově odhalí tvář organismu 

- popis organismu z hlediska eidetické biologie zahrnuje nejen vzhled, ale i jeho paměť 
včetně genetické, společně s evolucí 

 
4. Lysenkismus (tvrdý lamarckismus) v SSSR za Stalina – případ zneužití vědeckého 
poznání, potírání všech součástí evoluční teorie a genetiky 
Hlavní téze: 

a) genetika je podvodná pavěda  
b) dědičnost je znak modifikovaný asimilací podmínek prostředí – potomci se podobají 

rodičům, protože to tak u každého druhu zákonitě chodí, šlechtitelství se stává 
výchovou (úpravou vnějších podmínek získáme z ozimé pšenice za několik generací 
jarní pšenici) 

c) vegetativní hybridizace – roub přejímá vlastnosti podnože a pomocí semen je přenáší 
do další generace 

d) tvůrčí darwinismus – zdůraznění lamarckistických prvků Darwinovy teorie 
e) druh se může skokem měnit v jiný druh – jedinci začnou asimilovat vnější podmínky 

jiným způsobem (vznik žita z pšenice, čočky z vikve apod.) 
f) zákon života druhu – jedinci druhu spolupracují k zvětšení počtu jedinců daného 

druhu, i kdyby to někdy vedlo ke zkrácení života jedince nebo jeho smrti 
- jiné případy zneužití vědeckého poznání: alchymie, astrologie, eugenika… 
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