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Pojem fenotyp:

• genotyp – dnes zpravidla chápán jako sekvence 
DNA

• fenotyp – soubor všech vlastností organismu (např. 
morfologie, fyziologie, vývin, chování)
(zavedl Johanssen r. 1911 kvůli vymezení vůči 
genotypu) 

(„rozšířený fenotyp“ – Dawkins)

 -  negenetické a epigenetické vlastnosti (maternální 
efekt, inaktivace X chromosomu apod., nukleotyp, 
faktory prostředí) 

Klasické vyjádření kvantitativní genetiky:

VP = VG + VE + VGxE

Richard Woltereck
1877-1944

Wilhelm Johannsen 
1857-1927



  

Cíle přednášky
• zdůraznit historickou povahu evoluce vs. adaptacionalismus (např. 

sociobiologie)

• zdůraznit roli prostředí ve formování fenotypů

• vymezit se proti striktně genocentrickému pohledu: 
 - „nová syntéza“ – soustředila se na změnu frekvence alel v populaci a tu 

prohlásila za evoluci
 - Hamilton, Dawkins – „sobecký gen“ 

vysvětluje výborně některé fenomény,
soustředí se na vnitropopulační 
(vnitrodruhovou) úroveň

• prozkoumat (proximátní) faktory ovlivňující 
fenotyp



  
ECO-DEVO



  

Potřebujeme se zabývat historickou složkou evoluce?

externalismus versus internalismus



  

Potřebujeme se zabývat historickou složkou evoluce?
O (ne-)unikátnostnosti fenotypů

Historical contingency



  

- konvergence

O (ne-)unikátnostnosti fenotypů



  

(Ne)unikátnost fenotypů

konvergence savčích společenstev
 – odpovídají klimatickým cyklům



  

O (ne-)unikátnostnosti fenotypů

Details of initial conditions evolutionary pathways, 
phenotypes, and timing are contingent,
but important ecological, functional, and directional 
aspects of the history of life are replicable and 
predictable.



  

O (ne-)unikátnostnosti fenotypů

something very like a
human is an evolutionary 
inevitability



  

O (ne-)unikátnostnosti fenotypů - paralelismus



  

O (ne-)unikátnostnosti fenotypů - paralelismus

Ocasatí: při redukci zachovány prsty I-IV

Žáby: při redukci zachovány prsty II-V



  

O (ne)unikátnost fenotypů
- re-evoluce, recurrence, reversals

Dollovo pravidlo 

Louis Antoine Marie Joseph Dollo (1857-1931) 

„Organismy se nemohou, a to 
dokonce ani částečně, vrátit do 
předchozího stavu, který 
charakterizoval jejich předky." 

http://en.wikipedia.org/wiki/1857
http://en.wikipedia.org/wiki/1931


  

Jaký může být mechanismus Dollova pravidla?

- u ptáků úplná ztráta nebo ztráta 
funkčnosti genů spojených 
s enamelem (amelogenin, AMEL; 
ameloblastin, AMBN; enamelin, 
ENAM) a dentinem
(dentin sialophosphoprotein, DSPP)



  

Kde platí Dollovo pravidlo?

Louis Antoine Marie Joseph Dollo (1857-1931) 

Jo, jo, vždyť jsem vám to říkal …

- partenogeneze, živorodost, altricialita …

- reverze vyžaduje několik korelovaných změn 
podmíněných různými proximátními mechanismy 
(např. je možná indukce fertilních samců u 
partenogenetických teidů)

http://en.wikipedia.org/wiki/1857
http://en.wikipedia.org/wiki/1931


  

(Ne)unikátnost fenotypů

- re-evoluce komplexních orgánů



  

Jak testovat platnost Dollova 
pravidla? – fylogenetické
srovnávací metody



  

Jak testovat platnost Dollova 
pravidla?



  

Jak testovat platnost Dollova 
pravidla?



  

Jak testovat platnost Dollova 
pravidla?



  

Jaký může být mechanismus re-evoluce (porušení
Dollova pravidla)?

atavismy
- spontánní
- experimentálně navozené
- fixované (taxické): Amphignathodon (zuby na mandibule), pavouci?



  

Jaký může být mechanismus re-evoluce (porušení
Dollova pravidla)?

 fenotypová plasticita a změna prostředí

        



  

Souhrn

• pojmy fenotyp, rozšířený fenotyp, genotyp

• evoluce je historický jev, evoluční biologie proto nutně musí balancovat mezi 
zkoumáním jednotlivostí a hledáním obecností

• v evoluci docházelo ve značné míře ke konvergentní a paralelní evoluci podobných 
organismů (např. k opakovanému vyvinutí ekomorf), konvergentně mohla vznikat i 
celá společenstva

• re-evoluce některých znaků v určité linii se zdá nepravděpodobná (Dollovo pravidlo), 
ale někdy došlo ke ztrátě a následné re-evoluci celého orgánu či orgánové soustavy

• re-evoluce komplexních znaků ztracených u předka vs. alternativní vysvětlení 
mnohem častějších ztrát než znovunabytí znaku se dá statisticky testovat pomocí 
fylogenetických srovnávacích metod, vždy však záleží na naší víře v nepoměr mezi 
rychlostmi přechodu v každém směru

• pro re-evoluci však někdy také hovoří další nepřímé důkazy (relativně málo 
komplexní změny potřebné k re-evoluci, rozdíly ve znaku podezřelém z re-evoluce 
proti původnímu stavu)

• některé případy re-evoluce lze vysvětlit zafixováním atavismu či změnou prostředí 
vyvolané změně fenotypu
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