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Co je to druh?

• Druh je latinské slovo, znamenající „typ“, 
„vzhled“ nebo „vzezření“

• Organismy – přirozená seskupení 
podobných jedinců (vymezení na základě 
fenotypových znaků), lze je uspořádat do 
přirozeného hierarchicky organizovaného 
systému, tj. taxonomického systému

• V rámci druhů – poddruhy, zeměpisné 
rasy, ekologické formy

• Většina biologů předpokládá, že druhy 
(species) – existují v přírodě objektivně

• Existují druhy v přírodě objektivně nebo je 
vymezuje až člověk – taxonom?



Pojetí druhu

Cíl taxonoma – přehledná a snadno 
použitelná klasifikace  materiálu 
(pojmenování, popis, třídění)

• Vychází z detailního studia morfologických 
znaků převážně herbářových položek; 
méně často z živého materiálu (pěstování, 
sběr v přírodě)

• Mezinárodní kód botanické nomenklatury
– počátek 20. stol.; nastolení 
jednoznačných a přesných pravidel v 
botanickém názvosloví

• Revize a úpravy Kódu – každých 5 let jsou 
projednávány na kongresech

• „druh“ – užitečná klasifikační jednotka, 
kterou na základě všech dostupných 
informací vytvořili zkušení biologové

• subjektivní prvek – rozpory mezi 
taxonomy



Pojetí druhu



Nominalistické pojetí druhu předpokládá, že 
druhy v přírodě objektivně neexistují a že je 

uměle vymezuje teprve člověk – taxonom

• přirozenou vlastností všech biologických 
objektů je variabilita

• reálně existující jsou pouze jedinci, nikoliv 
taxony

• hranice mezi druhy je záležitost konvence
• individuální variabilita – někteří jedinci v 

populaci jsou si podobnější než jiní

• nominalistické pojetí:
dceřinný druh vzniká v evoluci víceméně 
plynulým vývojem z druhu mateřského, 
konkrétní okamžik vzniku nového druhu 
je otázkou konvence



Realistické pojetí druhu předpokládá, že 
druhy a hranice mezi nimi existují v přírodě 
přírodě objektivně, nezávisle na vůli člověka

jednotlivá pojetí se liší tím, co považují za 
příčinu odlišnosti druhů

1. Historické

• existence distinktních druhů je může být 
výsledkem historické náhody

• ve vývoji určitého druhu se střídají krátká 
období evoluční plasticity s dlouhými 
obdobími evoluční stáze

• jiné vysvětlení nabízí teorie 
mnohorozměrnosti fenotypu organismů



2. Esencialistické

• předpokládá, že příslušníkům stejného 
druhu je společná určitá vnitřní kvalita, jíž 
se odlišují od příslušníků druhů jiných

• počet druhů organismů i hranice mezi 
nimi jsou předem jednoznačně určeny

• vnitrodruhová variabilita je výsledkem 
nestejné míry vyjádření této esence, která 
má původ v nepředvídatelných vlivech 
okolí na konkrétní organismus



3. Struktualistické

• předpokládá, že druhy existují objektivně 
a že jejich existence a vzájemná odlišnost 
vyplývá z vlastností jejich strukturálních 
prvků

• fenotyp organismů je určován především 
deterministickými procesy vyplývajícími z 
jejich stavebních prvků a mechanismy 
uplatňujícími se v ontogenezi

• druhotná role je přisuzována faktorům 
vnějšího prostředí

• rozhodující při určení fenotypu a evoluci 
nového druhu mají vývojová omezení

• fenotyp složitějších organismů – velké 
množství znaků → malá pravděpodobnost,
že by struktualistické zákonitosti 
rozhodovaly o tom, jaké druhy v evoluci 
vzniknou



Vavilovova teorie homologických řad (1967)

• ucelená strukturalistická představa o 
charakteru druhu

• v rámci různých rodů  rostlin se opakují určité 
kombinace fenotypových znaků umožňující od 
sebe odlišit jednotlivé druhy

• na základě morfologie zástupců určitých rodů je 
možné předpovědět existenci dosud 
nepopsaných druhů



4. Mechanismus druhové koheze

• působí proti rozšiřování fenotypového i
genotypového spektra druhů, zabraňuje 
jejich splývání a prolínání 

• zodpovědný za udržování podobnosti mezi 
příslušníky stejného druhu a zároveň 
nepřímo za existenci rozdílů mezi 
příslušníky různých druhů

• nejznámějším a pravděpodobně 
nejrozšířenějším mechanismem druhové 
koheze je pohlavní rozmnožování

• genofond pohlavně se rozmnožujícího 
druhu se vyvíjí jako celek

• u druhů se strukturovanou populací a 
nízkou intenzitou genového toku zajišťuje 
druhovou kohezi pouze určitá podmnožina 
genů (selekčně výhodné geny)



• představa, že v určitém prostředí existuje 
pouze omezený počet potenciálních nik 
→ omezený počet druhů, které se mohou 
těmto nikám přizpůsobit

• jedinec příliš odlišný od fenotypu
optimálního pro danou niku je z 
populace eliminován

model ekologického druhu

nedostatek: předpoklad omezeného počtu 
nik, současná ekologická data ukazují 
opak

Druhová koheze u některých organismů by 
mohla být zajištěna působením přírodního 

výběru



John Ray (1628 – 1705) – pravděpodobně
první autor, který se snažil stanovit 
vědeckou definici druhu 

„Druhy jsou skupiny rostlin, které v mezích 
své proměnlivosti plodí shodné
potomstvo.“

značný pokrok – definice se neopírá pouze o 
vnější znaky

od časů J. Raye neexistuje univerzální
definice druhu

Definice druhu



• G.G. Simpson (1902–1984) (1961) – tzv. evoluční 
pojetí druhu
„Evoluční druh je rodina (posloupnost populací 
předků a potomků), jež se vyvíjela izolovaně od 
jiných rodin a která se vyznačuje osobitou 
evoluční rolí a tendencemi.“

• Van Valen L.M. (1976) – snaha o obohacení 
dosavadní definice druhu o ekologický prvek
„Druh je rodina (nebo skupina blízce spřízněných 
rodin), jež ve svém areálu obsadila adaptivní 
zónu alespoň minimálně odlišnou do zón, které 
obsadily jiné rodiny, a jež se vyvíjela odděleně 
ode všech rodin mimo její areál.“

Definice druhu

Simpson, G.G. Leigh Van Valen



• Snaha biologů o odhalení fylogenetické 
historie skupin organizmů

J. Cracraft (1983) 
• „Druh je nejmenší diagnostikovatelný

shluk jednotlivých organizmů, uvnitř 
něhož panuje rodičovská posloupnost 
mezi předky a potomky.“

• Výzkum fylogeneze se značně rozvíjí po 
zavedení kladistických metod, které 
umožňují tvorbu počítačově 
modelovaných fylogenetickýh stromů. 



• ve 20. a 30. letech 20. stol. navrhli Turesson, 
Clausen, Dobzhansky a další, mnoho nových 
termínů pro jednotky na druhové úrovni –
založených na reprodukčním chování organismů

• „biologický kocept druhu“ (Mayr, 1942) –
biologické druhy jsou skupiny aktuálně nebo 
potenciálně se křížících přirozených populací, jež 
jsou reprodukčně izolovány od jiných takových 
skupin.

• častá kritika – „aktuálně nebo potenciálně“ –
odstranění, pokračující kritika – další formulace

• Mayr (1982) – druh je reprodukční společenstvo 
populací (reprodukčně izolovaných od jiných), 
které v přírodě zaujímají specifickou niku.

• kritika: „nika“ +  „reprodukční společenstvo“



Mayrův koncept druhu: 

• klíčovým krokem speciace je reprodukční 
izolace!!!

• příbuzné skupiny rostlin, vzájemně se lišící 
na úrovni   biologického druhu, se spolu –
pokud rostou ve stejné oblasti – nekříží

• takové rostliny obstály v testu sympatrie,
tj. jsou schopny růst ve vzájemné blízkosti, 
aniž následkem hybridizace ztrácejí 
druhovou identitu



Izolační mechanizmy u rostlin 
(Levin, 1978)

A) Prereprodukční
Prostorový 
1) Ekologický

B) Reprodukční
2. Časové rozrůznění
sezónní b) denní

3. Květní rozrůznění
a) etologické      b) mechanické

C) Postreprodukční
4. Způsob reprodukce
5. Inkompatibilita - prezygotická - pyl - pestík

postzygotická - semeno
6. Neklíčivost nebo snížená klíčivost hybridů
7. Květní izolace hybridů
8. Sterilita hybridů
9. Selhání hybridů



Souhrn reprodukčních bariér mezi blízce 
příbuznými druhy



Ekologická diferenciace biotopů

• Iris fulva (2n=42) stinný, Iris hexagona (2n=44) 
světlomilný

Iris fulva

Iris hexagona



RIM – květní rozrůznění etologické a 
mechanické

Ophrys apifera, O. insectifera

Ophrys sphegodes



RIM – časové rozrůznění sezónní a denní

Různá doba kvetení během sezóny u tří příbuzných 
druhů violek

Kvetení v různou denní dobu (Oenothera)



Historie objevů fenoménu cizosprašnosti

•Znalosti o pohlavní funkci květů – 17. stol.
•Darwin (1866 a později): AUG x ALG u 
Digitalis, Ipomea, Linaria, Mimulus, Zea
•konstatoval  případy autosterility a prokázal 
inbrední depresi

•Correns (1913): první studie inkompatibility 
(Cardamine)

•East & Mangelsdorf (1925): gametofytická
inkompatibilita u Nicotiana

•Hughes & Babcock (1950): sporofytická
inkompatibilita u Parthenium a Crepis



Gametofytická inkompatibilita
Papaveraceae, Rosaceae, Solanaceae

• Projev S alel řízen genotypem matky

Otcovský genotyp S1S2

pestík pestík pestík

Kalozové zátky



Sporofytická inkompatibilita
Brassicaceae, Asteraceae

• Projev S alel řízen genotypem otce

Otcovský genotyp S1S3

pestík pestík pestík



Srovnání sporofytické a gametofytické
inkompatibility

• Sporofytická – suché blizny, rychlá inkompatibilní 
reakce (minuty), kombinace s heteromorfií, 
trojbuněčný pyl

• Gametofytická – pomalá inkompatibilní reakce 
(hodiny), homomorfie, dvoubuněčný pyl



Schema heterostylie
•Darwin, 1877: pokusy s prvosenkou (Primula veris) a 
kyprejem vrbicí (Lythrum salicaria)



Levin (1978): 
• skutečné biologické druhy jsou od sebe 

obvykle izolovány více než jedním takovým 
mechanizmem 

• mezi jednotlivými biologickými druhy tak 
může potenciálně stát řada prezygotických
i postzygotických bariér

• Příklad: Geum rivale a Geum urbanum



Formy speciace

• Allopatrická
- ke speciaci dochází v populacích na geograficky 
oddělených územích

• Sympatrická
- ke speciaci dochází v populacích geograficky se 
překrývajících



Allopatrická speciace: geografické bariéry 
mohou vést ke vzniku druhu

• Pravděpodobnost allopatrické speciace se zvyšuje, 
jeli populace malá a izolovaná                    působení 
genetického driftu, selekce

• Populace se mohou natolik odlišit, že pokud se 
dostanou zpět do kontaktu, nemohou se jedinci mezi 
sebou křížit a produkovat plodné potomstvo



„Pozvolná“ speciace

• samostatná evoluce rozdílných geograficky 
izolovaných „subpopulací“, které se odštěpily z 
jediné původní volně se křížící populace

• Mutace – náhodné genetické změny v různých 
izolovaných subpopulacích, k nimž dochází v 
důsledku náhodných událostí

• Jiné náhodné vlivy – genetický drift
• Selekce – genetické rozrůznění jednotlivých 

subpopulací vzniklé působením odlišných 
klimatických, edafických a biotických faktorů

• Migrace – genový tok

• dostatečně dlouhá geografická a genetická izolace 
způsobí  genetickou diferenciaci izolovaných 
subpopulací, jež jsou odvozeny z původně volně se 
křížící populace

• nejprve vznik různých ekotypů – později odvozené 
formy na úrovni biologického druhu



Sympatrická speciace: Nový druh může 
vznikat v geografickém prostředí 

rodičovského druhu. „Saltační“ speciace.

• skokové změny v průběhu evoluce 
• probíhá za krátkou dobu, dá se 

experimentálně dokázat
• Darwin ji odmítá – evoluci chápe jako 

kontinuální a postupný proces, v němž 
není místo pro náhlé změny

• dnes mnoho důkazů o náhlém vzniku 
druhů (změny v uspořádání a počtu 
chromozomů)

• náhlé genetické změny mohou zcela změnit 
reprodukční systém druhu; mohou vést k 
sympatrickému vzniku druhů



„Saltační“ speciace

Působící mechanizmy:
• polyploidie
• chromozomové přestavby + chrom. mutace
• speciace po hybridizaci



Polyploidie

• Polyploidní rostlina – s vyšším než 
normálním (diploidním) počtem 
chromozomových sad (Strasburger, 1910)

• Winkler (1916) – experimentální vznik 
polyploidie u rajčete jedlého (Lycopersicon
esculentum) a lilku černého (Solanum
nigrum)

• uměle vytvoření polyploidi se od 
mateřských rostlin lišili většími rozměry 
všech svých částí (velikost buněk, celkový 
vzrůst)

• Winge (1917) – teoretické rozdělení 
polyplodie:
a) autopolyploidie – prosté zdvojení 
chromozomové sady jednoho  individua
b) allopolyploidie – polyploidie následuje 
po hybridizaci

• termíny autopolyploidie a allopolyploidie
poprvé užili Kihara a Ono (1926)



Autopolyploidie

• diploidní rostlina získá při vzniku zygoty 
od každého rodiče haploidní 
chromosomovou sadu

AA                      AAAA 

(čtyřnásobek haploidní chromozomové sady)

K autopolyploidii dochází působením:
• tepelného šoku – narušení normálního 

průběhu mitosy
• kolchicinu – inhibitor dělícího vřeténka + 

brání normálnímu rozestoupení 
chromozomů – polyploidní buňky (ta se 
může podílet na tvorbě polyploidních 
semen)

zdvojení



Autopolyploidie

• splynutím dvou neredukovaných gamet 
(AA+AA)



Allopolyploidie

• dva  příbuzné diploidní druhy, které se postupnou 
speciací oddělily od společného předka, se liší i 
stavbou chromosomů

• AA x     BB (genomy obou druhů)
Případní kříženci:

• mohou být zcela neplodní (velmi odlišné genomy A 
a B, během meiosy se nepárují)

Triploidní hybrid

Pyl

Tetraploid (4x=12)
Diploid (2n=6)

Vajíčko

Sterilní



Allopolyploidie

• Odvození allopolyploidi – reprodukčně izolovaní od 
rodičů:
Allopolyploid (AABB) – gamety (AB)
rodič A – gamety (A) →→ triploid (AAB) –
poruchy meiosy – sterilita hybrida



Allopolyploidie

• Zdvojení počtu chromozomů v somatických 
buňkách

• Vznik diploidních větví na primární hybridní 
rostlině

• Fertilní diploidní derivát



Allopolyploidie



Allopolyploidie

• hybridní rostlina AB může vytvořit i malé % 
neredukovaných (AB) vaječných i pylových buněk, 
dojde-li ke splynutí:
AA  x  BB                    AB                     AABB
vznikne AABB – amfiploidní = amfidiploidní
rostlina (tetraploidní jedinec s dvojnásobkem 
normální diploidní chromosomové sady)

• Stupeň ploidie je násobkem základního počtu 
chromosomů x (haploidní počet chromosomů 
předpokládaného diploidního druhu)

• 3x – triploid
• 4x – tetraploid

• x – základní chromozomové číslo
• n; 2n – haploidní; diploidní počet chromosomů



Změny počtu chromozomů

• Chromozomy většiny rostlin – zřetelná centromera
(rozcházení chromozomů při meiose a mitose)

• Chromozom – geneticky aktivní euchromatin + 
heterochromatin

• Reciproké translokace – vznik 
heterochromatického chromozomu

• Tvorba gamet – vyloučení vs. více kopií 
heterochromatického chromozomu →→ vznik 
nového základního chromozomového čísla

• Příklad: Crepis fuliginosa (n=3) odvozen od C. 
neglecta (n=4)
C. kotschyana (n=4) ze stejného předka jako C. 
foetida (n=5)



Změny počtu chromozomů

Agmatoploidie
• Difúzní centromera – Juncaceae – Luzula, Juncus;

Cyperaceae – Carex, Scirpus
• Rostliny s různě přestavěnými chromozomovými

sadami životaschopné 
• U těchto rodů celé série počtu chromozomů – Carex

2n=12 až 114
• Luzula – mitosy schopné i fragmenty chromozomů 

získané působením radioaktivního záření

Přestavby chromozomů
Prvořadý faktor v evoluci živočichů

• Rostliny – pro vznik postzygotického izolačního 
mechanismu, který by oddělil ancestrální a nově 
vzniklý druh stačí jedna či dvě chromozomové
translokace

• Příklad: Scilla autumnalis – přestavby zjištěny u 5-
10 % dospělců


