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• Počátky biometriky
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• Vznik genetiky (konec 19. stol.)
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Teorie neutrální evoluce



„Typy“, druhy a přirozená klasifikace

Taxonomie – hledání korelací mezi jednotlivými 
znaky u různých druhů – vytvoření přirozeného
systému
Taxonom – vymezení a definice druhu, tzn. 
jednotky snadno rozpoznatelné od ostatních 

International Code of Botanical Nomenclature, 
Vídeň 1905 – pravidla definice druhu zahrnující 
morfologické detaily herbářových dokladů + 
geografická + ekologická data, … 

alfa taxonomie = znalosti druhů a jejich klasifikace

omega taxonomie = ucelená syntéza všech znalostí 
zahrnující také experimentální ověření



Proměnlivost zblízka



Proměnlivost zblízka

L. saligna L. – morfologická variabilita 
lodyžních listů v rámci téhož druhu



Osobnosti nejstaršího období

Renesance – formování evolučního myšlení v 
souvislosti se zakládáním a rozvojem věd.

Julius Sachs (1832-1897) – poukazuje na 
skutečnost, že v herbářích 17. století jsou druhy 
řazeny k sobě v určitém pořádku – myšlenka 
přirozené příbuznosti druhů.

Představy o konstantnosti druhů přetrvávají až do 
50. let 19. století.

Typologický přístup = rozlišování „typů“ rostlin



John Ray (1628 – 1705)

• anglický kněz a přírodovědec
• první definice druhu
• druh = skupina rostlin, která v mezích své 

proměnlivosti plodí stejné potomstvo
• Historia Plantarum (1686)

– hledání kritérií rozlišování druhů
– odmítá mezidruhové transmutace
– připouští vnitrodruhovou variabilitu –
znaky = náhody
– počet druhů je konečný, je jich tolik, kolik 
jich stvořil Bůh

„Máme-li začít se soupisem rostlin a chceme-li se 
shodnout na jejich roztřídění, musíme se 
pokusit odhalit kritéria, podle nichž budeme 
rozlišovat to, co nazýváme „druhy“. Po 
dlouhém a namáhavém úsilí jsem dospěl k 
závěru, že není jiného kritéria pro odlišení 
druhů vyjma význačných znaků, které se 
udrží, je-li rostlina rozmnožena ze semene.“





Carl von Linné
(Linnaeus) (1707-1778)

• švédský lékař a botanik, přírodovědec

• 1737 – Critica Botanica – znalost variability 
planě rostoucích rostlin, typologický přístup, 
fixní forma druhu

• 1751 – Plantae Hybridae – zaznamenal asi 100 
druhů rostlin – hybridů

• 1753 – Species Plantarum – metodický popis asi 
5 900 druhů rostlin, hierarchický umělý systém

• 1962 - Fundamenta Fructificationis – rody 
vznikly v době stvoření světa, vznik druhů je 
podstatně mladším procesem



• 1757 – Linné vytvořil prvního vědecky doloženého 
mezidruhového hybrida Tragopogon pratensis x T. 
porrifolius

• kříženci první generace měli fialové květy se žlutou 
bází

• 1760 – cena Akademie věd v Petrohradě –
experiment velmi významný i z hlediska studia 
sexuality rostlin



Linné 1744
druhy mohou vznikat následkem hybridizace

Linaria vulgaris Peloria



Linnéovy názory na variabilitu rostlin

• Jeho názor na stálost druhů prošel během života 
postupným vývojem. Zpočátku považoval druhy 
za neměnné, Bohem stvořené.

• Při studium taxonomicky obtížných skupin jako 
např. rod Rosa, naráží na těžkosti:

„…druhy rodu rosa není snadné navzájem odlišit a 
ještě obtížněji je lze definovat; zdá se mi, že jich 
příroda smísila několik dohromady, nebo jakoby 
žertem vytvořila z jednoho druhu druhů 
několik…“



Georges Louis Leclerc, comte de Buffon
(1707-1788)

• francouzský zoolog
• Histoire naturelle, générale et particulière des

animaux – představa o existenci stejné esence 
mezi blízkými organismy, v případě příbuzných 
druhů připouští, že druhy mohou vznikat jeden 
z druhého

• přiklonil se k možnosti, že k evoluci druhů v 
přírodě nedochází



George Cuvier (1769-1832)

• paleontolog, studium fosilních 
živočichů

• poukázal na to, že v minulosti 
existovaly na  Zemi druhy 
organismů dnes již vyhynulé

• vymizení druhů vysvětloval sérií 
velkých přírodních katastrof, po 
každé z nich obydleli Zemi potomci 
přechodných forem

• věřil v jedno stvoření druhů



Jean-Baptiste Lamarck
(1744-1829)

• 1809 – Philosophie zoologique
• evoluce probíhá jako postupné zdokonalování 

přizpůsobení struktury organismů přírodním 
podmínkám

• věřil v dědičnost získaných vlastností, která se 
přenáší na potomstvo

• jeho názory dnes většina biologů odmítá

Ranunculus aquatilis R. hederaceus



Období klasického darwinismu
(1859 – 30. léta 20. století)

• Darwinova evoluční koncepce – největší věhlas a 
rozšíření

• Francis Galton – organismy disponují vlastní 
vnitřní tendencí usměrněného vývoje (postupné 
sebezdokonalování)

• Hugo de Vries, Bateson, Goldschmidt –
koncepce změn vlastností skokem



Charles Darwin
(1809 – 1882)

• 1831-1836: přírodovědec, výpravy na lodi 
Beagle, mapování a zkoumání pobřeží J. 
Ameriky

• poznatky biologické a ekologické, sbírkové 
materiály

• od roku 1837 – pracovní deníky
• 1844 – sepsal 230 stránkový popis evoluční 

teorie
• do roku 1858 – systematická příprava na 

vydání své evoluční teorie, své dílo nedokončil
• 1858 – britský biolog Alfred Russel Wallace –

rukopis své práce s vlastní verzí evoluční 
teorie k posouzení

• zasedání Linnéovské společnosti oba referáty 
předneseny a následně společně uveřejněny

• k publikaci připravena stručná verze evoluční 
teorie „o původu druhů přirozeným 
výběrem“



1859 – On the origin of species by means of
natural selection

Rostliny a živočichové jsou variabilní

Počet rostlin a živočichů je přirozeně regulován, 
jinak by narůstal geometrickou řadou

V důsledku přirozené regulace přežívají jen jedinci 
s dokonalejšími vrozenými vlastnostmi

Organizmy, zlepšené „přírodním výběrem“ 
přenášejí své vlastnosti dále genetickou cestou 

Výběr pokračuje během mnoha tisíc generací a 
generuje nové varianty = druhy

Darwinova evoluční teorie (1859) představuje ve 
skutečnosti komplex pěti vzájemně se 
doplňujících teorií (Mayr 1982)

• teorie existence evoluce druhů
• teorie společného původu druhů
• teorie postupné divergence druhů
• teorie gradualismu
• teorie přirozeného výběru



Pangeneze

• 1868 – The variation of plants and animals under
domestication

• přímá dědičnost znaků
• buňky uvolňují gemule, které volně cirkulují v 

organismech a vstupují do pohlavních buněk
• rodiče předávají gemule svým potomkům, v 

jejichž tělech se mísí
• fenomén segregace vysvětluje přenesením gemulí

v dormantním stavu

Snaha o nalezení důkazů pro existenci gemulí:
• F. Galton (1871) – neúspěšné pokusy s krví 

králíků



Francis Galton (1822-1911)

• anglický přírodovědec, antropolog, etnograf, 
Darwinův bratranec

• statistický výzkum lidské dědičnosti a 
proměnlivosti v souvislosti se sociálními 
otázkami

• zabýval se antropometrií a eugenikou



Alfred Russel Wallace
(1823-1913)

• britský biolog
• 1858 – rukopis práce s vlastní verzí evoluční 

teorie shodné s Darwinem
• 1858 – zasedání Linnéovské společnosti –

uveřejnění Wallaceova referátu spolu s 
Darwinovým stručným rukopisem (z roku 
1844)



Alexis Jordan (1814-1897)

publikoval (1864) – kultivační pokusy s E. verna, 
popsal 53 elementárních druhů



Počátky biometriky
(2. polovina 19. století)

studium především vnitrodruhové proměnlivosti, 
zkoumání velkých vzorků organismů, sběr 
numerických dat a jejich hodnocení statistickými 
metodami

Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874)
• belgický profesor matematiky (univerzity – Gent, 

Brussel), statistik, astronom
• jeho antropometrické studie jsou považovány za 

vůbec první biometrické studie



Karl Pearson
(1857-1936)

• přírodovědec a lékař
• první statisticky studoval variabilitu na 

rostlinném materiálu
• principy diskrétní a kontinuitní variability
• zavedl pojmy a koeficienty popisné 

statistiky – variační koeficient
• Papaver rhoeas – variabilita v počtu 

bliznových laloků, tmavá skvrna na bázi 
korunních lístků





Přesazovací pokusy

1920 Bonnier – přeměna nížinných druhů v příbuzné 
alpínské a subalpínské druhy a poddruhy 



Vznik genetiky (konec 19. stol.)

Johann Gregor Mendel
(1822-1884)

• teoretické základy genetiky

• Křížení uvnitř druhu 
• Volba hrachu jako genetického modelu

• 1865 – Pokusy s rostlinnými hybridy –
výsledky studií o dědičnosti u rostlin



Mendelovy zákony:

• Identita reciprokých křížení a stejnorodost 
generace F1

• Čistota vloh a štěpení
• Volná kombinovatelnost vloh



Hugo de Vries
(1848-1935)

• holandský botanik (1878 profesor 
botaniky Amsterodam)

• studium růstových fenomenů rostlin, 
osmotické a izotonické jevy, plasmolýza

• 1887 – poprvé popisuje pojem mutace –
zjištěný při kultivačních pokusech u 
Oenothera lamarckiana

• snažil se ověřit Darwinovu teorii 
přírodního výběru, zjistil, že odchylky 
vznikají skokem (mutací) a zcela náhodně



Mutacionalismus (počátek 20. stol.)

• Alternativní evoluční teorie neslučitelná s 
darwinismem (Bateson, De Vries)

• Klade důraz na náhlé a výrazné odchylky, na 
nové typy

• Druhy vznikají prostřednictvím náhlých mutací, 
k jejich výrazným proměnám dochází během 
určitých a pravděpodobně krátkých období

• Nepopírá, ale snižuje význam přirozeného 
výběru

• Pouhý vznik mutací je nositelem evoluční změny

• Populační genetika (20.-30. léta 20. stol.) –
matematický důkaz toho, že:

• šíření výhodného genu v populaci závisí na 
velikosti populace, frekvenci výskytu nové 
mutace, na stupni výhodnosti v populacích, 
přírodním výběru, počtu generací 

• rychlost evoluce je větší v malých populacích



Znovuobjevení Mendelových zákonů – 1900

• vlohy pro jednotlivé znaky se v průběhu 
pohlavního rozmnožování nijak vzájemně 
neovlivňují

• předávají se z generace na generaci v nezměněné 
podobě

• v průběhu času se však může měnit frekvence 
jednotlivých vloh v genofondu populace, čímž 
může docházet k darwinovské evoluci



Znovuobjevení Mendelových zákonů 
dědičnosti, rozvoj genetiky, včetně genetiky 

populační, otevřelo cestu k 
neodarwinismu (30. léta - konec 60. let 20. století)

paleontolog George Gaylord Simpson (1902)
zoolog Ernst Mayr (1904-2005)
botanik George Ledyard Stebbins (1906-2000)
Julian Sorey Huxley (1887-1975)
Sewall Wright (1889-1988)

• zdůrazňování a vyzdvihování významu selekce v evoluci, 
ostatní mechanismy, vyjma genetického driftu, 
považovány za okrajové

• studium evolučních procesů na úrovni vnitrodruhové, 
studium procesů speciačních

• integruje mendelistickou genetiku a Darwinovu evoluční 
teorii

• prokázána rekombinace a segregace
• složitost evolučních jevů je unikátním rysem Oenothera
• neúčinnost selekce při nedostatku variability

druhy vznikají postupnými přechody i 
rychlými procesy



1937-1950 – syntetická teorie evoluce

• genetická neusměrněná variabilita populací je 
pozměňována tempem vzniku nových mutací, 
genetickým posunem, migrací a zejména 
adaptivním přírodním výběrem

• druhy vznikají dlouhodobou izolací populací a 
udržují si svou stálost prostřednictvím RIM

• makroevoluce je spojení speciace a dlouhodobého 
působení mikroevoluce



Rozvoj molekulárně biologických technik 
umožnil studium evoluce na úrovni mimo 

přímý dosah selekce

teorie neutrální evoluce – evoluce působením 
genetického driftu (Motoo Kimura (1924-1994))

• Sewall Wright – otázka náhodné fixace selekčně 
neutrálních znaků

• v evoluci se nesrovnatelně více znaků fixuje 
prostřednictvím genetického posunu než selekcí

• adaptivní struktury se fixují výhradně 
přirozeným výběrem

• genetický drift může mít zásadní význam při 
vzniku biodiverzity a možná i při speciaci

• v evoluci molekulárních znaků má velký význam 
interakce driftu se selekcí

• další významné mechanismy: evoluční tahy



Clinton Richard Dawkins
(1941)

• popularizátor evoluční biologie a 
sociologie

• Sobecký gen (1976), Rošířený fenotyp
(1982)

• základní evoluční jednotkou jsou geny 
(alely), kritériem její evoluční úspěšnosti 
je nárůst její frekvence ve srovnání s 
ostatními alelami daného lokusu

• u pohlavně se rozmnožujících organismů 
není objektem selekce jedinec, ale jeho 
biologická zdatnost


