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XVI EVOLUCE CHOVÁNÍ

Chování je mono definovat nejrùznìjími, vesmìs
z mnoha hledisek neuspokojivými zpùsoby. Pro potøeby této kapitoly budeme chápat chování jako reakce
jednotlivých organismù na podnìty pøicházející z jejich vnìjího i vnitøního prostøedí, pøièem tyto reakce
spoèívají nejèastìji ve zmìnách jejich polohy èi zmìnách polohy nebo vlastností jejich orgánù. Integrace
signálù a uchovávání informací øídících chování jedince se pøitom nedìje na úrovni genomu, ale na úrovni specializovaných orgánù èi orgánových soustav,
u ivoèichù pøedevím na úrovni soustavy nervové.
Chování je v podstatì nedílnou souèástí fenotypu organismu. V nìkterých pøípadech lze jen obtínì rozliit, kde u jedince konèí vlastnosti, ve smyslu morfologických, fyziologických èi molekulárních znakù, a kde
zaèíná jeho chování. Dokonce i barva tìlního povrchu,
tedy souèást fenotypu spadající na první pohled jednoznaènì do kategorie morfologických vlastností,
mùe být (a u ivoèichù také èasto je) výsledkem èi
projevem chování organismu  viz napøíklad sezónní
zmìny barvy kùe u hráèù pláového volejbalu èi obdobné, pouze ponìkud nápadnìjí zmìny u chameleona,
hlavonocù a nìkterých ryb. Na první pohled uiteènou analogií se mùe zdát pøirovnání morfologických
vlastností k hardwaru a chování k softwaru poèítaèe.
Genotyp jedince urèí v prùbìhu ontogeneze vlastnosti
organismu, jak jedinec s tìmito vlastnostmi naloí, jak
bude vyuívat orgány, které mu pøíroda v prùbìhu jeho ontogeneze nadìlila, jak se bude chovat, vak záleí na jeho softwaru. Stejnou morfologickou strukturu
(hardware) je moné vyuívat k zcela odliným úèelùm  stejným zobákem je èasto moné se srovnatelným úspìchem loupat semena nebo vylamovat ple
z ulity, chápavé konèetiny primátù jsou jetì univerzálnìjí. Zatímco hardware, tj. stavba tìla organismu, zùstává po dobu ivota dospìlého jedince zhruba stejný
(alespoò kdy odhlédneme od projevù jeho postupného
opotøebování), software se mùe neustále vyvíjet, jedinec mìní své chování napøíklad v dùsledku hromadìní zkueností. Je pochopitelné, e existují prvky chování, které se podobají v principu spíe softwaru,
napøíklad nauèené vzorce chování, zatímco jiné pøipo-

mínají spíe hardware, napøíklad vrozené fixní vzorce
chování.
Do samostatné kapitoly jsem vyèlenil evoluci chování pøedevím proto, e nìkteré evoluèní mechanismy se skuteènì uplatòují pøedevím, i kdy nikoli výhradnì, v této oblasti. Naopak problematice kulturní
evoluce, která by do této kapitoly rovnì logicky patøila, je vìnovaná samostatná kapitola (XVII).
XVI.1 Chování jedince se může během
života snadno a opakovaně měnit,
výsledná plasticita chování umožňuje
přizpůsobovat fenotyp proměnlivému
prostředí.
Prostøedí, v nìm se organismy vyskytují, bývá
zpravidla více èi ménì heterogenní v èase i v prostoru. V jednom konkrétním místì se cyklicky èi nepravidelnì mìní, a to vìtinou mnohem rychleji, ne by
se populace jednotlivých druhù mohly zmìnám evoluènì pøizpùsobovat pøirozeným výbìrem. Proto se
u mnohých druhù organismù objevily specifické
mechanismy, které umoòují pøizpùsobovat do urèité míry fenotyp okamitým podmínkám prostøedí
i v prùbìhu individuálního ivota jedince. Jednobunìèné organismy mohou v závislosti na dostupných
zdrojích exprimovat systémy genù, jejich produkty
zajiují zpracovávání urèité iviny èi její transport
do bunìk, rostliny velmi èasto úèelnì pøizpùsobují
svou morfologii, napøíklad velikost a tvar koøenové
soustavy, velikost, tvar a poèet listù, podmínkám
daného stanovitì. Úèelná fenotypová plasticita se
vak do znaèné míry uplatòuje i u ivoèichù. Nìkteré druhy perlooèek si v dobì, kdy byly ohroeny
urèitými dravci, vytváøejí na hlavì vysoké høebeny,
které je pøed tìmito predátory chrání (Agrawal,
Laforsch, & Tollrian 1999). Právì tak nìkteré kaprovité ryby reagují na chemické signály, je svìdèí
o pøítomnosti dravých ryb ve vodní nádri, zvìtováním výky tìla, co je rovnì mùe pøed predátory do jisté míry ochránit (Brönmark & Miner 1992).
I èlovìk má schopnost reagovat na zvýené namáhá-
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ní jednotlivých svalù jejich zesílením a na zvýený
pøísun UV-záøení tvorbou ochranných pigmentù
v kùi. Mnohé z uvedených zmìn jsou reverzibilní
a naprostá vìtina z nich je omezena pouze na jedince, u kterého dolo k jejich indukci, a neprojeví se
u jeho potomkù. Vzhledem k tomu, e èást faktorù
vyvolávajících pøísluné fenotypové zmìny vak
v prostøedí pøetrvává delí dobu, ne je doba ivota
jedince, vyvinuly se v prùbìhu evoluce i takové mechanismy, které umoòují pøedávání získaných modifikací fenotypu z pokolení na pokolení (Agrawal,
Laforsch, & Tollrian 1999) (viz II.8.2). V pøípadì,
e se v dalích generacích jedinci s pùvodním signálem ji nesetkávají, pøísluná modifikace fenotypu
bìhem dalích generací postupnì vyznívá a obnovuje se pùvodní fenotyp.
Nejsnadnìji modifikovatelnou slokou fenotypu
jedince je u ivoèichù chování. V typickém pøípadì
zmìna chování nevyaduje zmìny v tìlesné stavbì,
i kdy na úrovni mikroanatomie mozku je zøejmì
zmìnami provázena. To znamená, e pøísluné zmìny fenotypu mohou být v podstatì okamité, jsou
velmi snadno vratné a relativnì nenároèné na vynaloenou energii a jiné zdroje. Pøestavba tìla naopak
mùe znamenat velmi hluboký a dlouhodobý zásah
do energetické bilance organismu. Ve schopnosti
pøizpùsobovat své chování okamitému stavu prostøedí se samozøejmì jednotlivé organismy výraznì
lií. Obecnì lze øíci, e kvantitativní i kvalitativní
monosti pøizpùsobovat své chování poadavkùm
prostøedí souvisejí v evoluci s rozvojem centrální
nervové soustavy, orgánu, který je pro øízení chování urèen. Po odstranìní vlivu rozdílù daných evoluèní historií studovaných taxonù, napøíklad kdy mezi
sebou porovnáme taxony sesterské, se jako rozhodující faktor uplatòuje charakter niky, kterou daný
druh v pøírodì zaujímá. Organismy, které ijí v heterogenním prostøedí, je se navíc rychle acyklicky
a nepøedvídatelnì mìní, vìtinou vykazují vìtí
plasticitu chování ne druhy, které ijí v prostøedí
homogenním a nepromìnlivém. Nutno pøipomenout,
e pro mnohé druhy jsou z hlediska individuální
zdatnosti nejdùleitìjím faktorem prostøedí vnitrodruhové sociální vztahy a e právì tento faktor se
i v odpovídající míøe projeví v rozvoji nervové soustavy u jednotlivých druhù. Srovnávací studie vìtinou ukazují, e rozvoj nervové soustavy, zejména
rozvoj neokortexu u savcù, velmi dobøe koreluje
s rozsahem sociální sítì, charakteristické pro daný
druh (Kudo & Dunbar 2001) (obr. XVI.1).
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Obr. XVI.1 Korelace mezi rozsahem sociální sítì a rozvojem neokortexu u primátù. Srovnávací studie provedená na 30 druzích primátù vèetnì èlovìka ukazuje, e mezi rozsahem sociální sítì (poètem jedincù ve skupinì, kteøí mezi sebou dlouhodobì pøímo nebo
zprostøedkovanì sociálnì interagují) a rozvojem neokortexu (pøesnìji øeèeno pomìrem objemu neokortexu a celkového objemu mozkové tkánì) existuje pozitivní korelace. Na osách jsou vyneseny
fylogenetické kontrasty vypoètené pro rozvoj neokortexu a pro velikost sociální sítì. Podle Kuda a Dunbara (2001).

XVI.2 V průběhu evoluce se u některých
taxonů vytvořily takové mechanismy řízení
chování, které umožňují jedinci účelně
reagovat i na vlivy prostředí, s nimiž se
daný druh v minulosti ještě nesetkal.
V prùbìhu evoluce se postupnì objevovaly mechanismy øízení chování, které umoòovaly jedincùm úèelnì
reagovat na stále se roziøující spektrum podnìtù pøicházejících z vnìjího prostøedí. Nejjednoduí mechanismus pøedstavuje vrozený fixní vzorec chování.
Nìkteré vrozené fixní vzorce chování se spoutìjí
v prùbìhu individuálního vývojového cyklu organismu zcela autonomnì, nezávisle na vnìjím prostøedí.
Pro své sputìní nepotøebují ádný vnìjí podnìt a jejich forma a okamik sputìní jsou naprogramovány
výhradnì geneticky. V mnoha pøípadech se na jejich
koordinaci vùbec nemusí podílet nervová soustava.
Tento typ chování se èasto vyskytuje napøíklad u rostlin, tam je ovem zpravidla provázen èi zprostøedkován rùstem, patrnì se vak uplatòuje bìhem embryogeneze témìø u vech organismù.
O stupeò sloitìjím typem chování je vrozené fixní chování reflexní. Prototypem tohoto typu chování
je nepodmínìný reflex, je vak tøeba mít na mysli, e
na jednoduchý reflex mùe navazovat i velmi dlouhá
sekvence dalích prvkù chování, z nich nìkteré
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mohou být fixní a dalí nauèené (viz dále). Na zcela
specifický vnìjí spoutìcí podnìt zareaguje organismus opìt sputìním zcela specifického vzorce chování
(viz napø. známý patelární reflex). Specifiènost pøísluného vnìjího spoutìcího podnìtu zajiuje, e se
dané vzorce chování spoutìjí za situace, kdy je to pro
organismus obvykle výhodné. I tomuto typu øízení
vak chybí jakákoli plasticita, vyvíjí se, tj. vzniká
a mìní se výhradnì pøirozeným výbìrem, take neumoòuje, aby organismus úèelnì reagoval na aktuální podmínky. Ze statistického hlediska a v dlouhodobé
perspektivì mùe být existence urèitého vrozeného
fixního vzorce chování výhodná, v konkrétní situaci,
zejména v mìnících se podmínkách, se mùe stát existence stejného vzorce chování pro organismus fatální. Mùry, které se orientují pøi letu za tmy podle polohy zdrojù svìtla, za normální situace podle polohy
mìsíce èi hvìzd, tedy objektù nacházejících se z jejich
hlediska v nekoneènu, a které v dneních podmínkách
kvùli tomuto zpùsobu orientace skonèí svou pou na
rozpáleném sklu árovky, by nám o tom, kdyby
mohly, nejspí povìdìly své.
Dalí stupeò ve vývoji mechanismù øízení chování
organismù pøedstavuje nauèený vzorec chování. Jednoduchým modelovým prototypem nauèeného chování
je podmínìný reflex. Nervová soustava mnoha typù
ivoèichù je uzpùsobena k tomu, e kdy je spoutìcí
podnìt pro urèitý nepodmínìný reflex opakovanì provázen nìjakým jiným podnìtem nebo mu tento podnìt
pøedchází, zaène po urèité dobì organismus reagovat
sputìním daného vzorce chování i na tento jiný podnìt. Uèebnicovým pøíkladem experimentálnì vytvoøeného podmínìného reflexu jsou proslulí slintající Pavlovovi psi.
Vytváøení podmínìných reflexù a dalí formy uèení ji poskytují ivoèichùm dobrou plasticitu chování.
Umoòují jedinci daného druhu pøizpùsobit se konkrétním místním podmínkám, pøièem tyto podmínky
se mohou podstatnì liit od podmínek, v nich se dlouhodobì vyskytuje vìtina pøísluníkù daného druhu.
Jedinec tak má monost úèelnì pøizpùsobit své chování i podnìtùm, se kterými se ve své evoluèní historii
daný druh jetì nesetkal. V pøípadì, e se jedná o vytvoøení úèelného pøizpùsobení takové situaci, která se
vyskytne v ivotì individua pouze jednou, napøíklad
nutnost rozpoznat vlastního rodièe, mùe probíhat uèení vtitìním (imprintingem). Setká-li se jedinec v daném okamiku èi za dané situace s nìjakým podnìtem,
napøíklad setká-li se mládì divoké husy po vyklubání
z vejce s barevným míèem èi s profesorem Konradem

EVOLUÈNÍ BIOLOGIE

Lorenzem, vtiskne si pøísluný objekt do pamìti jako
svou matku a po zbytek jeho ivota zùstane tento konkrétní podnìt spoutìèem pro pøísluné vzorce chování.
Vzorce chování vytvoøené vtitìním jsou dlouhodobé
èi trvalé a ke svému zachování nepotøebují posilování. Na druhou stranu bývá jejich vytvoøení zpravidla
do znaèné míry ireverzibilní, nemohou se zmìnit, kdy
dojde ke zmìnì vnìjích podmínek. Klasické nauèené
vzorce chování naopak podléhají více èi ménì rychlému vyhasínání. Aby mohly dlouhodobì pøetrvávat,
musí být prùbìnì posilovány tím, e se opakovanì
vyskytuje kombinace podnìtù, která jejich vznik vyvolala. To je v mìnícím se prostøedí výhodné, nebo
reflexy, které pøestanou být pro organismus uiteèné,
tak mohou uvolnit místo reflexùm novým. Naopak vtitìní je výhodné pro uèení se podnìtùm, které se v prùbìhu ivota individua patrnì mìnit nebudou, napøíklad
rozpoznávání matky nebo rozpoznávání pøísluníkù
vlastního druhu.
Dalí stupeò ve vývoji mechanismù øízení chování
pøedstavuje vytváøení úèelných vzorcù chování operantním uèením na základì vnitøní motivace. Motivaci organismu je tøeba v této souvislosti chápat jako
konkrétní fyziologický stav organismu, nikoli jako abstraktní termín popisující smìøování k dosaení nìjakého cíle. Základem vzniku nového vzorce chování
v tomto pøípadì není rozvinutí nìkterého z mnoha existujících specifických vzorcù chování, jeho spoutìcí
podnìt by se propojil s nìjakým jiným vnìjím èasovì èi místnì asociovaným podmìtem, nýbr posilování
tìch vzorcù chování, o kterých organismus ze zkuenosti ví, e se èasto pojí s urèitým pøíjemným podnìtem vnitøním (Lorenz et al. 1974). Konkrétnì se jedná
o ty vzorce chování, které vyvolávají pøíjemný pocit
slasti nebo omezují nepøíjemný pocit strasti. Tím, e
se zcela rùznorodé podnìty pøicházející prostøednictvím smyslù organismu pøevádìjí na spoleènou mìnu strastslast, je výraznì zjednodueno a zefektivnìno vytváøení a posilování tìch vzorcù chování, které
jsou momentálnì úèelné pro pøeití organismu. Pøevod vnìjích podnìtù na tuto vnitøní spoleènou mìnu
rovnì umoòuje jakési osvobození organismù od
svazujících omezení (constraints) jejich materiálního
svìta. Jestlie je z hlediska biologické zdatnosti jedince výhodné, aby za urèité situace vyhledával urèitý, za
jiných okolností nepøíjemný podnìt, napøíklad podnìt,
který je obvykle provázen zranìním, mùe biologická
evoluce naprogramovat pøísluníky daného druhu
k jakémusi masochismu, tedy k tomu, e jim bude
pøísluný podnìt v dané situaci pøíjemný (viz pøíklady
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pasivního kanibalismu u samcù nìkterých druhù èlenovcù v prùbìhu páøení) (Fedorka & Mousseau 2002).
Regulaci chování prostøednictvím výe popsaného
mechanismu slastistrasti je moné pøirovnat k regulaci prostøednictvím proporcionálního regulátoru,
nebo intenzita výstupního signálu, napøíklad pocitu
slasti, je úmìrná intenzitì signálu vstupního  podnìtu
z prostøedí. V øízení chování se vak uplatòují i regulace prostøednictvím derivaèního regulátoru (intenzita
výstupního signálu je úmìrná rychlosti poklesu èi vzestupu vstupního signálu) a integraèního regulátoru
(intenzita výstupního signálu je úmìrná délce trvání
vstupního signálu) (obr. XVI.2). Zejména integraèní
regulátory mohou být vyuity k øízení spontánní aktivity organismù. Jestlie dlouhodobì nepøichází do organismu dostatek vnìjích podnìtù, mùe docházet
k nìèemu, co bychom mohli oznaèit jako nabíjení
kondenzátoru nudy. Kdy je nepøíjemný pocit nudy
dostateènì silný, bude se ivoèich snait o vybití kondenzátoru nudy napøíklad hrou. Hra je mimo jiné
neobyèejnì efektivní zpùsob, jak testovat nové vzorce
chování a zaøazovat ty, co se ukáou pro jedince s daným fenotypem v jeho obvyklém prostøedí jako výhodné, do celkového repertoáru chování.
Mechanismus motivace na základì slastistrasti, tedy v podstatì mechanismus vnitøní motivace umoòuje, aby se spoutìèem sloitých vzorcù chování mohly
stát i takové signály, které s uspokojením nìkteré konkrétní potøeby souvisejí jen nepøímo. Právì to v koneèném dùsledku umoòuje, aby jedinec mohl reagovat
nejen na konkrétní objekty reálného svìta, ale i na
symboly, které je nìjakým zpùsobem zastupují. Je pøitom vcelku jedno, zda tìmito symboly jsou feromony,
intenzita signálu
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Obr. XV.2 Typy regulaèních èlenù. Z hlediska teorie øízení rozeznáváme tøi základní typy regulaèních èlenù. U proporcionálního regulátoru je intenzita výstupního signálu úmìrná intenzitì signálu vstupního, u derivaèního regulátoru je intenzita výstupního signálu úmìrná
rychlosti zmìny vstupního signálu a u integraèního regulátoru je
intenzita výstupního signálu pøímo úmìrná souèinu intenzity a doby
trvání vstupního signálu. Na grafu jsou intenzity vstupního i výstupního signálu i èas vyjádøeny v náhodnì zvolených jednotkách.

tj. chemické látky primárnì urèené ke komunikaci
mezi pøísluníky stejného druhu, hromádky trusu, kterými krysy oznaèují otrávenou návnadu, nebo výstraná tabule Pozor zlý pes, zavìená na vratech do
dvora.
Schopnost duevní manipulace se symboly nakonec mùe vést a ke vzniku vìdomí, vèetnì uvìdomìní si sebe sama. Vìdomí a sebeuvìdomìní umoòuje
mimo jiné pøedstavit si situace a souvislosti, které se
ve skuteènosti zatím nenastaly. Vìtinou si tak dokáeme docela dobøe pøedstavit, co se asi napøíklad stane, kdy strèíme ruku do tlamy rozzuøenému psovi,
a nemusíme si výhodnost èi nevýhodnost tohoto prvku
chování nejprve v praxi vyzkouet.
XVI.2.1 Některé vzorce chování
bezprostředně spřažené s biologickou
zdatností příroda neponechává
na individuálním učení.
V okamiku, kdy chování jedince zaèalo být urèováno
do znaèné míry vzorci chování, které se fixovaly uèením v prùbìhu ivota jedince, nikoli pøirozeným výbìrem v prùbìhu evoluce daného druhu, výraznì vzrostla schopnost jedince úèelnì reagovat na rùznorodost
a promìnlivost jeho prostøedí. Na první pohled se
taková schopnost jeví z hlediska biologické zdatnosti
jedince jako jednoznaènì výhodná. Ve skuteènosti
vak mùe pøináet jak z hlediska biologické zdatnosti jedince, tak z hlediska populace a druhu urèitá rizika.
Jestlie o fixaci jednotlivých vzorcù chování rozhodoval pøirozený výbìr, potom naprostá vìtina druhovì
specifických vzorcù chování objektivnì pøispívala ke
zvyování biologické zdatnosti organismu. Jestlie vak
o pøítomnosti èi nepøítomnosti urèitého vzorce chování rozhoduje to, do jaké míry daný vzorec obvykle zvyuje pocit slasti èi sniuje pocit strasti, potom se mohou u jednotlivých organismù velmi snadno vytvoøit
i vzorce chování, které biologickou zdatnost svých
nositelù ve skuteènosti sniují. Typickým pøíkladem je
tøeba kouøení, alkoholismus a jiné drogové závislosti
u èlovìka.
Ty vzorce chování, které nejvíce a bezprostøednì
ovlivòují biologickou zdatnost jedince, tedy v první
øadì vzorce chování pøímo související s výbìrem pohlavního partnera a s ostatními aspekty rozmnoování,
proto evoluce ponechala i u ivoèichù s nejvyvinutìjím mozkem spíe podvìdomým a mimovìdomým
reflexùm, ne aby jejich vytváøení, posilování èi vyhasínání svìøila mechanismùm zaloeným na vìdomém
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porovnávání intenzit pøísluných pocitù slasti a strasti.
I u èlovìka rozhoduje o výbìru pohlavního a mnohdy
i ivotního partnera nebo o tom, zda se bude èi nebude
rozmnoovat, èastìji srdce, rozumìj vegetativní nervový systém, ne rozum, tj. racionální vìdomé zváení pøísluných výhod, nevýhod a rizik. Kdyby tomu
tak nebylo, patrnì by nae osobní ivoty byly objektivnì v prùmìru astnìjí, na druhou stranu prùmìrný
poèet genù, které bychom za ivot pøedali svým potomkùm, by byl zøejmì nií, nehledì na to, e by spisovatelé krásné literatury a výrobci krásných telenovel
patrnì bídnì zhynuli hlady, paklie by se jetì pøedtím
neukousali nudou.
XVI.2.2 Ve vývoji určitých vzorců chování
u „vyšších“ živočichů může být důležitější
kulturní evoluce než evoluce biologická.
Skuteènost, e mnohé vzorce chování se u ivoèichù
nevyvíjejí pøirozeným výbìrem a nejsou pøedávány
z generace na generaci geneticky, vede k tomu, e se
jejich evoluce pøestává øídit nìkterými zákonitostmi
biologické evoluce a místo toho se zaèíná øídit zákonitostmi evoluce kulturní. V kulturní evoluci existuje
monost horizontálního pøedávání znakù mezi nepøíbuznými jedinci a zároveò i dìdiènost (negenetická) získaných vlastností. Dalím podstatným rysem
kulturní evoluce je i to, e vzorce chování fixované
v prùbìhu kulturní evoluce mohou být ve svém dùsledku nevýhodné pro svého nositele i pro populaci
a druh. Tento rys se ovem mùe vyskytovat i u znakù
fixovaných napøíklad pohlavním výbìrem. Pøehlíení
tohoto dùleitého rysu behaviorálních znakù je moná
hlavním nedostatkem klasické sociobiologie a do urèité
míry i etologie. Obì tyto disciplíny se vìtinou snaí
vysvìtlovat vznik jednotlivých vzorcù chování z úzkého hlediska jejich pøínosu pro biologickou zdatnost
jejich nositelù èi pro efektivitu zmnoování alel, které
tyto vzorce chování podmiòují.
Vzhledem ke specifiènosti mechanismù kulturní
evoluce bude této problematice vìnována samostatná
kapitola (XVII).
XVI.3 Lamarckistický model evoluce
předpokládal, že změna chování
u živočichů předchází ostatním změnám
v jejich fenotypu.
Pùvodní Lamarckova teorie pøedpokládala, e adaptivní vlastnosti organismù vznikají v evoluci tak, e se
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nejprve organismus zaène adaptivnì chovat, napøíklad
pøedchùdce irafy zaène spásat listí ze stromù, a následnì v dùsledku namáhání a procvièování pøísluných
tìlesných partií dojde k jejich morfologické zmìnì,
v pøípadì irafy k protaení krku a nohou. V kapitole
vìnované evoluci ontogeneze (XII.7) jsme si ukázali,
e se obdobný mechanismus mùe uplatnit ve velmi
omezené míøe v pøípadì nìkterých tkání a orgánù, napøíklad v morfologii kostní trámèiny. Aby vak úèelné
pøizpùsobování morfologie jedince charakteru jeho chování mohlo mít v evoluèních procesech nìjaký význam, je tøeba, aby se pøísluné morfologické zmìny
fixovaly i geneticky. Tento poadavek není tak striktní, jak na první pohled vypadá. Teoreticky by mìli pøísluné ekofenotypové zmìny, tj. zmìny fenotypu vyvolané a udrované pùsobením zmìnìných faktorù
vnìjího prostøedí, bez jakékoli genetické fixace vykazovat i potomci první dlouhokrké irafy, kdyby se od
ní nauèili ivit listím stromù. Ze zkuenosti vak víme,
e naprostá vìtina morfologických znakù je pøedávána geneticky a vyvine se ve stejné formì i u jedincù,
kteøí nemìli monost uèením pøevzít typické vzorce
chování od svých rodièù.
Tøebae od dob Darwina a Weismanna pokládá vìtina biologù pøedstavy o monosti genetické fixace získaných znakù za pøekonané, a tedy monost ovlivnìní
evoluce fenotypu organismù úèelnými zmìnami jejich
chování za minimální, známe dnes dokonce dva mechanismy, Baldwinùv efekt a genetickou asimilaci,
jejich pùsobením mùe k nìèemu podobnému docházet (viz XVI.3.2).
XVI.3.1 Přirozeným výběrem se mohou
fixovat pouze takové změny fenotypu,
které ovlivňují účelnost vzorců chování,
jež příslušníci druhu skutečně vykazují.
Je vcelku triviální skuteèností, e dokud pøísluníci daného druhu nezaènou plavat, nemohou se u nich vyvinout ploutve (problematiku exaptací ponechme pro
tuto chvíli stranou). Na první pohled se mùe zdát, e
tento princip je v rozporu s dnením uèením o neexistenci úèelných mutací (viz III.11). Je vak tøeba si
uvìdomit, e vznik nové mutace a vznik nového fenotypového znaku jsou ve vìtinì pøípadù dva odliné
jevy. Zatímco vznik mutace je jednostupòový proces,
vznik, pøesnìji øeèeno vývoj fenotypového znaku je
zpravidla proces mnohostupòový, vyadující ke svému uskuteènìní velký poèet mutací. Uskuteènìní takového mnohostupòového procesu by nebylo moné,
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kdyby jednotlivé stupnì nebyly podchyceny pøirozeným výbìrem, tj. kdyby nositelé jednotlivých mutací
pøispívajících ke vzniku daného znaku pøed vznikem
dalí výhodné mutace nejprve nepøevládli v populaci
v dùsledku své zvýené biologické zdatnosti. Jedna
izolovaná výhodná mutace mùe náhodou vzniknout,
a jak ukazují výsledky fluktuaèních testù, v naprosté
vìtinì pøípadù také vzniká bez jakékoli návaznosti na
existenci èi neexistenci pøísluného selekèního tlaku,
avak øetìzec nìkolika postupných mutací vedoucích
ke vzniku urèitého fenotypového znaku, napøíklad ploutve, mùe vzniknout pouze tehdy, kdy bude na populaci dlouhodobì pùsobit pøísluný selekèní tlak (obr.
XVI.3).
To ovem ukazuje, e adaptivní nauèené chování
ivoèichù mùe mít dosti podstatný význam v biologické evoluci. Kdy si urèitá populace ivoèichù vytvoøí nìjaký nový adaptivní vzorec chování, napøíklad
kdy se pøísluníci urèitého ptaèího druhu nauèí místo
vylupování semen ivit vylupováním plù z ulit, je jen
otázkou èasu, ne se vzorec chování pùvodnì pøedá-

vaný napodobováním a uèením jednak zafixuje geneticky a jednak zefektivní tím, e pøirozený výbìr vyselektuje vhodné morfologické a fyziologické zmìny ve
fenotypu pøísluníkù dané populace.
XVI.3.2 Naučené chování může urychlit
adaptivní evoluci využitím Baldwinova
efektu a genetické asimilace.
Tuto evoluèní tvùrèí úlohu nauèeného chování mezi
prvními popsal jetì v 19. století psycholog James
M. Baldwin; proto se tento jev vìtinou nazývá Baldwinùv efekt (Baldwin 1896). Baldwinùv efekt se èasto
nesprávnì ztotoòuje s fenoménem genetické asimilace (Waddington 1961), nìkdy také nazývané organická selekce (Baldwin 1902; Matsuda 1982). I kdy
principy obou jevù mezi prvními popsal se zhruba desetiletým odstupem Baldwin, jedná se o dva vzájemnì
se doplòující, nicménì zcela distinktní a svébytné dìje
(Hall 2001). Baldwinùv efekt urychluje evoluci adaptivních znakù u druhù schopných uèení tím, e jedin-

a)

b)

c)

Obr. XVI.3 Evoluce sloitého orgánu. Schéma ukazuje tøi monosti vzniku sloitého orgánu, v daném pøípadì komorového oka. První monost, vznik komorového oka v jednom stupni (a), je v podstatì vylouèená, nebo by pøedpokládala souèasný výskyt øady evoluèních zmìn
u jednoho jedince. Druhá monost, tj. postupný vznik sloitého orgánu kumulací jednotlivých evoluèních zmìn bez úèasti selekce (b), je rovnì dosti málo pravdìpodobná. Jedinci, kteøí nesou pøedchozí mutaci, jsou v populaci vzácní, take je mnohem pravdìpodobnìjí, e jejich
potomci vyhynou v dùsledku genetického driftu, ani by se rozmnoili, jetì ne získají dalí potøebnou mutaci. Naproti tomu tøetí monost,
tedy postupná kumulace dílèích výhodných mutací za úèasti selekce, která v kadém kroku vede k rozíøení pøísluné evoluèní zmìny na
vechny jedince v populaci (c), pøedstavuje vysoce efektivní mechanismus, schopný vytvoøit i nejsloitìjí orgány v relativnì krátkém èase.
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XVI.3.3 Podle hypotézy evolučních adopcí
vzniká účelnost v evoluci tím, že si
mutanti dodatečně vytvoří takové vzorce
chování a najdou takové životní prostředí,
které nejlépe odpovídají jejich mutacím.
Nìkteøí autoøi se domnívají, e mezi morfologickým
znakem úèelným z hlediska urèitého chování organis-

mu a tímto chováním je èasto vztah pøesnì opaèný, ne
jak jsem uvedl pøi popisu Baldwinova efektu. Pøedpokládají, e primární je pøísluná (náhodná) zmìna
fenotypu a druhotné je úèelné vyuití této zmìny
vytvoøením vhodného vzorce chování. Kdy se vrátíme zpìt k pøíkladu z odd. XVI.3.2, tak nejprve mutací
vznikají ptáci s velkým silným zobákem, ti následnì
hledají monosti, jak ho co nejúèelnìji vyuít, a nakonec metodou pokusu a omylu zjistí, e se s ním dají
vylamovat pli z ulit. Podle tìchto pøedstav se tedy
v prùbìhu evoluce nepøizpùsobuje fenotyp organismù
èinnostem a prostøedí díky adaptacím, ale díky adopcím  aktivnímu vytváøení vzorcù chování, které nejlépe vyuívají zmìny ve fenotypu vzniklé mutacemi,
a vyhledávání prostøedí, ve kterém se dané zmìny
fenotypu nejlépe uplatní (Piaget 1979; Ho & Saunders
1982).
Na první pohled by se mohlo zdát, e obì cesty
vzniku úèelnosti jsou moné a v pøípadì adaptivních
znakù podmínìných jedinou mutací dokonce stejnì
pravdìpodobné. Ve skuteènosti je vak vznik úèelnosti
adaptací s vyuitím Baldwinova efektu podstatnì pravdìpodobnìjí. Vznikne-li toti urèitá nová mutace, napøíklad mutace vedoucí ke vzniku velkého silného zobáku, a pøísluný mutant bude mít to tìstí, e najde
zpùsob, jak ho úèelnì vyuívat, napøíklad k louskání
100
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80
podíl fenokopií (%)

cùm, kteøí dokáou vyuívat nìjaký nový zdroj nebo
se dokáou vyhnout nìjakému kodlivému faktoru
pomocí nauèeného vzorce chování, poskytne monost
pøeití, a tedy èas k evoluèní odpovìdi na daný faktor
vytvoøením nejrùznìjích adaptací. Genetická asimilace odpovídá za genetickou fixaci fenotypového znaku pùvodnì vyvolávaného u jedincù negeneticky. Napøíklad Conrad Hal Waddington v 50. letech 20. století
pozoroval, e urèitá zmìna køídelní ilnatiny u drosofil, vznikající pùvodnì u èásti populace jako odpovìï
na zvýenou teplotu v prùbìhu vývoje larev, se objevuje u potomkù pozmìnìných jedincù v dalích generacích stále èastìji, a se nakonec tento fenotyp zaène
vytváøet i u much vyvíjejících se za teploty normální
(Waddington 1961; Grodnitsky 2001) (obr. XVI.4). Fenotypová zmìna podmínìná pùvodnì prostøedím (fenokopie) se stala bìhem nìkolika generací podmínìnou
geneticky. V souèasnosti se pøedpokládá, e ke genetické asimilaci dochází díky tomu, e pozmìnìné podmínky prostøedí nebo vzorec chování získaný uèením
zviditelní drobné meziindividuální geneticky podmínìné rozdíly v tendencích k pøísluné zmìnì fenotypu,
a tak umoní, aby byly fixovány pøirozeným výbìrem
(Hall 2001; Flegr 2002). Ve výe uvedeném hypotetickém pøíkladì vylupování plù z ulit se mùe uplatnit jak genetická asimilace, tak Baldwinùv efekt. Tím,
e organismy zaènou vykazovat urèitý vzorec nauèeného chování, zviditelní se do té doby skrytá genetická
variabilita v predispozicích jednotlivých èlenù populace k vykonávání urèité èinnosti, v naem pøípadì
k vylupování plù. To umoní, aby se selekcí postupnì zafixovaly jednotlivé ji døíve existující alely, které
podmiòují nebo alespoò usnadòují samoèinné vytváøení pøísluného znaku, v daném pøípadì spoutìní urèitého vzorce chování, a to bez pøísluného vnìjího
podmìtu, v daném pøípadì bez nutnosti se mu nejprve
individuálnì uèit. Zároveò je Baldwinùv efekt odpovìdný za to, e selekce èasem zefektivní tento vzorec
chování tím, e vhodným zpùsobem modifikuje fenotyp
organismù  napøíklad vyselektováním ptákù s vìtími èi silnìjími zobáky.
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Obr. XVI.4 Genetická asimilace. V populaci drosofily Drosophila
melanogaster se s nízkou frekvencí objevují mutanti, kterým schází posteriorní pøíèná ilka na køídlech. Jestlie vystavíme kukly drosofil mezi 21. a 23. hodinou teplotnímu oku (40 °C), získáme
u znaèného procenta jedincù fenokopie dané mutace, tj. mouchy,
které budou mít stejný fenotyp jako zmínìní mutanti. Graf ukazuje
prùbìh experimentu, pøi kterém byly drosofily selektovány jednak
na zvýenou frekvenci a jednak na sníenou frekvenci fenokopií
v populaci vystavené teplotnímu oku. V linii, která byla selektována nahoru, tj. k vìtí frekvenci fenokopií v populaci vystavené
teplotnímu oku, dolo bìhem pokusu ke genetické asimilaci, v dùsledku které stále vìtí procento jedincù vytváøelo fenokopie i za situace, kdy nebyli vystaveni ve stadiu kukly teplotnímu oku. Podle
Waddingtona (1953b).
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plù, mùe pøedat danou, nyní ji uiteènou mutaci
pouze svým potomkùm. Pøevládnutí potomkù mutovaného jedince v populaci je vak jev dosti dlouhodobý a dosti nepravdìpodobný. Vìtina i velmi výhodných
mutací toti z populace v nìkolika málo generacích
vymizí pùsobením genetického driftu. Jestlie je navíc
k optimální hodnotì znaku, v naem pøípadì k optimální velikosti zobáku, potøeba nìkolika mutací,
potom ke vem musí dojít v potomstvu daného mutanta. Naproti tomu jestlie evoluèní novinka vzniká Baldwinovým efektem, tj. nejprve se vytvoøí pøísluný vzorec chování (ptáci zaènou louskat ple, i kdy kvùli
slabému zobáku velmi nedokonale), mùe se tento
vzorec chování rozíøit horizontálnì napodobováním
do celé populace a výhodné mutace (napø. pro silnìjí
zobák) mohou následnì vznikat u kteréhokoli jedince.
Rychlost a pravdìpodobnost vzniku evoluèní novinky
Baldwinovým efektem, tedy tak, e se prostøednictvím
mutací organismy adaptují na své prostøedí i na své
chování, je mnohem vìtí, ne kdyby evoluèní novinka vznikala tak, e si organismy budou nacházet takové prostøedí a takové chování, které se bude k jejich
mutacím hodit.
XVI.4 Jednotlivé vzorce chování lze
z evolučního hlediska rozdělovat podle
toho, jak ovlivní biologickou zdatnost
svého nositele a biologickou zdatnost
ostatních jedinců v populaci.
Biologická zdatnost jedince je zpravidla posuzována
jakoto zdatnost relativní, tj. vztaená k prùmìrné
nebo k maximální zdatnosti ostatních èlenù populace.
V prvním pøiblíení by se proto mohlo zdát, e není
tøeba pøísnì rozliovat, zda urèitý vzorec chování (urèitý znak) zvyuje individuální zdatnost svého nositele, nebo sniuje individuální zdatnost ostatních jedincù v populaci. Skuteènost je vak ponìkud jiná, a to
pøedevím z jednoho zásadního dùvodu: Zatímco z chování, je zvyuje individuální zdatnost, má uitek pouze nositel tohoto chování, z chování sniujícího zdatnost
jiných jedincù mají uitek i ostatní èlenové populace,
pøesnìji øeèeno ti jedinci, vùèi kterým právì v daném
pøípadì není pøísluné chování uplatòováno. Jestlie
tedy dané chování sniující zdatnost jiných èlenù
populace pøedstavuje pro svého nositele urèitou zátì,
a to je situace patrnì velmi èastá, potom z tohoto chování mají vìtí uitek ostatní, tímto chováním nezasaení èlenové populace ne samotný nositel tohoto chování. Takový znak se pochopitelnì mùe jen velmi

obtínì v populaci fixovat bìnými evoluèními mechanismy.
V zásadì se jeví uiteèné vymezit si a na tomto
místì blíe charakterizovat pøedevím tøi kategorie
chování: chování sobecké, tj. chování zvyující biologickou zdatnost svého nositele a zároveò pøímo nebo nepøímo sniující biologickou zdatnost ostatních
èlenù populace, chování altruistické, tj. chování zvyující zdatnost ostatních èlenù populace a sniující
biologickou zdatnost svého nositele, a chování zlovolné (ve smyslu vandalské, anglicky spiteful), tj. chování
neovlivòující, pøípadnì mírnì sniující zdatnost svého
nositele a pøitom výraznì sniující zdatnost jiných èlenù populace. Do kategorie chování sobeckého patøí
vìtina bìných vzorcù chování. Vznik vzorcù sobeckého chování mùeme snadno vysvìtlit bìnými mechanismy pøirozeného výbìru. Druhé dvì kategorie chování, tj. chování altruistické a chování zlovolné, vak
vyadují k vysvìtlení svého vzniku speciální evoluèní
mechanismy.
XVI.4.1 Altruistické chování snižuje
biologickou zdatnost svého nositele
a zvyšuje biologickou zdatnost jedince,
vůči kterému je uplatňováno.
Altruistické chování bylo vdy pøedmìtem zvýeného
zájmu evoluèních biologù. Vznik a dlouhodobé pøetrvávání vzorcù altruistického chování toti nelze vysvìtlit mechanismem individuální (vnitrodruhové) selekce, take vysvìtlení jeho relativnì èastého výskytu
v pøírodì pøedstavovalo pro biology po dlouhou dobu
urèitou výzvu.
Historicky patrnì první navrený mechanismus evoluèního vzniku altruistického chování pøedstavovala
skupinová selekce. Podle této hypotézy patøí altruistické chování mezi znaky, které se nefixovaly individuálním, nýbr skupinovým výbìrem, nebo zvýhodòují skupiny (subpopulace), ve kterých se jejich nositelé
vyskytují, na úkor skupin, v nich se jejich nositelé
nevyskytují nebo kde je jich ménì. Po dlouhou dobu
bylo zvykem o úèinnosti skupinové selekce pochybovat, pøedevím s poukazem na to, e vliv individuální
selekce ve prospìch sobcù uvnitø jednotlivých skupin
snadno pøeváí nad vlivem mezipopulaèního výbìru ve
prospìch skupin s altruisty (viz IV.8.2). Dnes vak ji
opìt pomalu pøevauje názor, e ve vhodnì strukturované populaci, která se skládá z vìtího poètu prùbìnì vznikajících a zanikajících subpopulací, mùe být
tento mechanismus velmi úèinný a mùe dokonce pøe-
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váit nad vlivem individuálního výbìru. Lze proto
oèekávat, e alespoò v nìkterých pøípadech je za vznik
altruistického chování odpovìdný skupinový výbìr
(Alexander & Borgia 1978; Shanahan 1998; Wilson
1975a).
Dalím mechanismem, který mùe být za vznik
altruistického chování zodpovìdný, je pøíbuzenská
selekce (kin selection) (Hamilton 1964a; Hamilton
1964b). Jak zdùrazòuje teorie mezialelické selekce
(teorie sobeckého genu), rozhodujícím kritériem fixace èi ztráty mutované alely není to, jak alela pøispìje
k biologické zdatnosti jedince, v jeho genomu se
nachází, nýbr to, jak pøispìje k íøení kopií dané alely v pøísluném lokusu uvnitø genofondu populace
(Dawkins 1976). Nìkteré alely mohou pøispìt k íøení
svých kopií v rámci genofondu právì tím, e jejich nositel zvyuje prostøednictvím svého altruistického chování biologickou zdatnost jiných nositelù stejné alely,
zpravidla svých biologických pøíbuzných, na svùj vlastní úkor (obr. XVI.5). Opìt se zdá, e existenci nìkterých vzorcù altruistického chování lze vysvìtlit právì
tímto mechanismem.
Dalí vysvìtlení existence altruistického chování
pøedpokládá, e se èasto ve skuteènosti jedná o tzv.

reciproèní altruismus (Trivers 1971; Axelrod & Hamilton 1981). V pøípadì reciproèního altruismu uplatòuje jedinec pøísluný vzorec altruistického chování pouze vùèi tìm èlenùm populace, od nich mùe
v budoucnu oèekávat, e mu pøísluné altruistické
chování vrátí. Etologické studie vìtinou ukazují, e
si jednotliví èlenové populace neustále vedou evidenci, jak se který pøísluník populace chová altruisticky k nìmu samému èi k jiným èlenùm populace,
a podle stupnì jeho altruismu i oni sami vùèi nìmu
uplatòují èi neuplatòují altruistické chování. U druhù
s dostateènì vyvinutou nervovou soustavou a dostateènì rozvinutou sociální strukturou populací se fixovaly i takové vzorce chování, které vedou k trestání málo altruistických jedincù nebo dokonce
k trestání jedincù, kteøí se nepodílejí na trestání nedostateènì altruistických jedincù (Gintis, Smith,
& Bowles 2001; Okamoto & Matsumura 2000).
Tyto vzorce chování pochopitelnì existenci altruistického chování velmi silnì podporují. Problematikou reciproèního altruismu se budeme zabývat jetì
v oddílu vìnovaném kompetici strategií v rámci her
s opakovanými interakcemi mezi jednotlivými hráèi
(XVI.5.3).
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Obr. XVI.5 Vliv genetické pøíbuznosti na ochotu spolupracovat. Ochota ke vzájemné spolupráci byla testována u 59 jednovajeèných a 37
dvojvajeèných dvojèat stejného pohlaví pomocí experimentální hry vìzòovo dilema. Sourozenci sedìli bìhem pokusu kadý v jednom rohu
místnosti a ve stejný okamik mìli zvednout èervenou nebo modrou znaèku. Jestlie oba zvedli modrou znaèku (spolupráce), dostal kadý
3 pence. Jestlie oba zvedli èervenou znaèku (zrada), doslal kadý 1 penny. Jestlie jeden zvedl modrou znaèku a druhý èervenou znaèku,
dostal ten, který zvedl èervenou znaèku, 5 pencí, zatímco ten, který zvedl modrou znaèku, nedostal nic. Celkem sehrála kadá dvojice sourozencù 100 her. Graf ukazuje vývoj prùmìrné kooperativity bìhem 100 her pro jednovajeèná dvojèata (èerné body) a pro dvojèata dvojvajeèná (edé body). Kooperativita byla vyjádøena jako prùmìr z poètu oboustranné spolupráce (ohodnocené +1) a oboustranné zrady (1).
Jednostranná zrada byla poèítána jako 0 bodù. Z grafu je zøejmé, e u geneticky pøíbuznìjích jedincù, tj. u jednovajeèných dvojèat, byla
míra kooperativity v prùmìru vyí a bìhem pokusu kontinuálnì rostla, zatímco u dvojèat dvojvajeèných zùstávala po celou dobu pokusu
nízká. Podle Segala a Hershbergera (1999).
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XVI.4.2 Zlovolné chování je v přírodě
rozšířeno poměrně málo.
Protoe o rozíøení urèitého biologického znaku rozhoduje u pohlavnì se rozmnoujících druhù to, do jaké
míry zvyuje úèinnost íøení pøísluné alely v porovnání s úèinností íøení alel jiných, a u nepohlavnì se
rozmnoujících organismù to, do jaké míry zvyuje individuální biologickou zdatnost svého nositele v porovnání s individuální zdatností ostatních jedincù v populaci, dalo by se oèekávat, e se budou v evoluci fixovat
stejnì jako vzorce sobeckého chování i vzorce chování
zlovolného (Hamilton 1970). Na první pohled se zdá
být lhostejné, zda jedinec dosáhne zvýení své relativní zdatnosti zvýením své absolutní zdatnosti nebo
sníením absolutní zdatnosti konkurentù, ostatních
jedincù v populaci. Pøesto pozorování z pøírody ukazují, e vzorce zlovolného chování jsou pomìrnì vzácné (Dobson, Chesser, & Zinner 2000; Foster, Wenseleers, & Ratnieks 2001). Zámìrnì na tomto místì
ponechám stranou nejtriviálnìjí vysvìtlení, tj. e jedinci nezitnì kodí ostatním èlenùm populace natolik ikovnì a nenápadnì, e to ve vìtinì pøípadù
unikne pozornosti naivního, idealistického pøírodovìdce. Je vak pøinejmením vhodné pøipomenout, e nae
spoleènì sdílené zkuenosti s chováním mnohých zástupcù jednoho nejmenovaného a pøitom velmi dobøe
prostudovaného druhu primáta naznaèují, e by se tato
monost rozhodnì nemìla tak úplnì opomíjet.
Nejjednoduím vysvìtlením zjevné absence zlovolného chování je, e vechny tøi mechanismy vzniku
altruistického chování, uvádìné v pøedchozím oddílu,
tj. skupinová selekce, pøíbuzenská selekce i reciproèní
chování, zároveò pùsobí jako bariéra proti vzniku a íøení vzorcù zlovolného chování. Principiálnì jiným,
avak pøinejmením stejnì dùleitým dùvodem absence
tìchto vzorcù chování je to, e z nìj ve svém dùsledku
tìí nejen nositel daného znaku, vandal, ale i ostatní jedinci z populace, pøesnìji øeèeno ti, kteøí nejsou v daném okamiku zlovolným chováním pøímo zasaeni.
Tito nevinní okolostojící, jejich relativní biologická zdatnost stoupne díky sníení absolutní biologické
zdatnosti jedince zasaeného vandalismem, jsou navíc
zvýhodnìni i oproti nositeli zlovolného chování. Na
rozdíl od vandala toti nemusí vynakládat na toto zlovolné chování ádné úsilí a nevystavují se riziku moné odplaty obìtí vandalismu.
Teoretické modely ukazují, e zlovolné chování se
mùe v populaci íøit zejména tehdy, kdy vandalové
dokáou rozpoznat stupeò své genetické pøíbuznosti
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k obìtem a zamìøovat své zlovolné chování pøednostnì na sobì nepøíbuzné jedince. V této souvislosti se
obèas diskutuje, zda urèité prvky chování jedincù infikovaných nìkterými parazity není moné interpretovat a jejich vznik vysvìtlit jako zlovolné chování nakaeného hostitele (Rozsa 1999; Rozsa 2000). Jestlie
je biologická zdatnost jedince sníena, protoe se nakazil nìjakým parazitem, potom to nejlepí, co mùe
udìlat pro zvýení své relativní biologické zdatnosti,
je nakazit ostatní jedince v populaci. Teoretické modely ukázaly, e v pøípadì, e nakazí ostatní jedince
v populaci bez ohledu na stupeò jejich pøíbuznosti,
a tedy na míru pravdìpodobnosti, e s nimi bude sdílet
kopie stejných alel, bude takové chování selekènì
neutrální, tj. nebude pøináet ádnou zmìnu inkluzivní
zdatnosti daného jedince. Jestlie vak nakaený jedinec bude kodit pøednostnì jedincùm jemu nepøíbuzným, mùe se gen pro toto chování v populaci íøit. Je
velmi dobøe známo, e jedinci nakaení nìkterými druhy parazitù mají velmi èasto zvýenou motilitu a migrují èasto i na dlouhé vzdálenosti (Poulin 1994a). Podle nìkterých pøedstav se jedná o projev manipulaèních
aktivit parazita, který je vìtí motilitou nakaených
jedincù zvýhodnìn, protoe mùe dále nakazit vìtí
mnoství dosud nenakaených jedincù (Randolph
1998). Podle jiné hypotézy se vak mùe jednat o projev zlovolného chování nakaeného hostitele, který se
tímto zpùsobem snaí nakazit co nejvíce jemu nepøíbuzných jedincù v populaci, a zvýit si tak svou vlastní
relativní biologickou zdatnost.
XVI.5 Evoluce chování je založena na
kompetici alternativních vzorců chování,
tento proces lze studovat pomocí
matematického aparátu teorie her.
Výhodnost èi nevýhodnost urèitého znaku nebo vzorce chování pro svého nositele bývá velmi èasto podmínìna tím, jaké znaky nebo vzorce chování nesou
ostatní jedinci v populaci. Nejnápadnìji se tato skuteènost projevuje právì v evoluci jednotlivých vzorcù
chování, a proto není divu, e právì na modelech evoluce chování byly poprvé pøísluné jevy studovány. Je
vak tøeba zdùraznit, e vìtina jevù, jimi se ve zbytku
kapitoly budeme zabývat, se mùe uplatòovat u pohlavnì se rozmnoujících druhù i pøi evoluci zcela jiných znakù, vèetnì znakù projevujících se v ontogenezi, a tedy následnì i ve fenotypu dospìlých organismù.
Výhodnost èi nevýhodnost urèité alely je i zde toti
velmi èasto urèena tím, jaká alela je pøítomna na ho-
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mologním chromosomu pocházejícím od druhého rodièe (neaditivní efekty dominance) nebo jaké alely jsou
pøítomné v jiných lokusech na ostatních chromosomech
(neaditivní epistatické efekty). Vzhledem k tomu, e
v naprosté vìtinì pøípadù se pøísluné jevy studují
na modelech popisujících soupeøení alternativních
vzorcù chování, tj. alternativních behaviorálních strategií, rozhodl jsem se v duchu tradice zaøadit danou
problematiku z velké èásti do této kapitoly, aèkoli
logicky patøí spíe do kapitoly vìnované selekci závislé na frekvenci. Podrobnìji a z trochu jiného úhlu je
daná problematika vysvìtlena v odd. IV.5.1.
Soupeøení alternativních strategií studujeme pomocí
matematického aparátu teorie her. V principu se pro
jednotlivé vzájemnì soupeøící strategie sestaví matice
odmìn, v ní je zaneseno, jak je v prùmìru odmìnìn
jedinec, nositel urèité strategie, kdy se dostane
do pøísluné interakce s jedincem jiným, opìt nositelem nìkteré strategie (napø. s nositelem identické strategie). Jestlie studujeme soupeøení evoluèních strategií
probíhající na vnitrodruhové úrovni, mùeme vyjadøovat velikost odmìn pro jednotlivé úèastníky evoluèních her v jednotkách biologické zdatnosti. V pøímé
závislosti na prùmìrné biologické zdatnosti nositelù
jednotlivých soupeøících strategií mùeme v prùbìhu
hry, tj. z generace na generaci, upravovat zastoupení
nositelù jednotlivých strategií v populaci. V prùbìhu
evoluèní hry nakonec buï nìkterá strategie zvítìzí, nebo
se ustaví urèitý rovnováný stav, pøi kterém zùstává
stabilní pomìr v zastoupení jednotlivých strategií v populaci, pøípadnì se tento pomìr mùe neustále cyklicky
mìnit. Kromì strategií èistých, pøi nich se jedinec
bìhem pøísluné interakce s jiným jedincem chová
vdy stejným zpùsobem, známe i strategie smíené,
pøi nich se jedinec chová s pravdìpodobností p1 jedním zpùsobem, s pravdìpodobnostmi p2, p3, p4
pi
zpùsoby jinými, a dále strategie kontextovì podmínìné, pøi nich se jedinec pøi interakci s jiným jedincem chová podle toho, jaké strategie je druhý jedinec
nositelem.
XVI.5.1 V dlouhodobém časovém měřítku
je vítězem kompetice alternativních
strategií tzv. evolučně stabilní strategie.
Jako evoluènì stabilní strategie je definována taková
strategie, která kdy jednou v populaci pøevládne,
nemùe být vytìsnìna ádnou jinou (minoritní) strategií (Maynard Smith & Price 1973). Jedná se tedy o tu
strategii, která je ze vech alternativních strategií nej-
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úspìnìjí v konkurenci se sama sebou. Pøeloeno
do øeèi biologù, dlouhodobá poèetní pøevaha nositelù
evoluènì stabilní strategie v populaci není ohroena
pøípadným objevením se mutantù nebo migrantù, nebo nositelé jakékoli alternativní strategie budou mít
nií biologickou zdatnost ne nositelé strategie majoritní.
Nejznámìjí model, na jeho pøíkladì si mùeme
princip soupeøení alternativních strategií ukázat, je
model zvaný holubice a jestøáb, který byl z matematického hlediska popsán v jiné souvislosti v odd. IV.5.1.
Holubice a jestøáb jsou názvy dvou alternativních strategií, které se uplatòují pøi støetu dvou jedincù konkurujících si o urèitý zdroj, napøíklad o kus potravy. Jestlie se o kus potravy støetnou dva jedinci øídící své
chování podle strategie holubice (dále budeme pro
zjednoduení hovoøit o dvou holubicích, dvou jestøábech apod.), rozdìlí se o potravu a kadý získá v prùmìru jednu polovinu dané odmìny. Jestlie se støetnou
dva jestøábi, o potravu se poperou, nakonec ji (celou)
získá pouze jeden z nich a druhý si odnese více èi
ménì váná zranìní, jejich negativní hodnota obvykle
pøevyuje pozitivní hodnotu získané potravy. Prùmìrná odmìna, kterou si odnesou ze souboje dva jestøábi,
vítìz a poraený, je tedy záporná. Jestlie se setká jestøáb a holubice, holubice bez boje, a tedy bez zranìní
ustoupí a celou potravu získá jestøáb. Pøíklad pøísluné
matice odmìn je na obr. IV.5 (str. 106). Analýza daného modelu ukazuje, e ani holubice, ani jestøáb nepøedstavují evoluènì stabilní strategie. Jestlie se vichni
jedinci v populaci budou chovat jako holubice, potom
mutant, jestøáb, zvítìzí bez zranìní ve vech støetech
a pøísluná strategie se bude íøit v populaci. Právì tak
v populaci skládající se pouze z jestøábù si mutant,
holubice, ze vech støetù odnese v prùmìru nejvìtí, tj.
nulovou odmìnu, nebo jestøábi se budou vìtinou
støetat s jinými jestøáby, take jejich prùmìrná odmìna
bude záporná. Je zøejmé, e se v populaci nakonec
ustaví urèitá rovnováha, tedy takové zastoupení obou
strategií, pøi nìm bude prùmìrná odmìna holubice
a prùmìrná odmìna jestøába stejná. Jestlie pøipustíme
existenci tzv. smíených strategií, bude evoluènì stabilní strategií chovat se s pravdìpodobností p1 jako jestøáb a s pravdìpodobností (1  p1) jako holubice.
Pochopitelnì evoluèní stabilita urèité strategie je
pouze podmíneèná, daná strategie je stabilní pouze za
podmínek popisovaných idealizovaným modelem. Kdyby se v reálné populaci napøíklad objevila minoritní (mutovaná) nová strategie, kterou jsme do pùvodní analýzy, tj. do pùvodní matice odmìn, nezahrnuli, mohla by
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velmi snadno pùvodní vítìzná strategie pøestat být
evoluènì stabilní. Tato pro matematika zcela samozøejmá omezující podmínka pochopitelnì platí pro jakékoli teoretické modely, ádný model nemùe pøedvídat chování systému za podmínek, které jsme pøi
jeho vytváøení neuvaovali.
XVI.5.2 Hra vězňovo dilema popisuje
situaci, kdy zrada na spolupracujícím
protihráči přinese největší zisk.
Pøi urèitém nastavení matice odmìn, konkrétnì v pøípadech, kdy zrada na spolupracujícím protihráèi pøinese nejvìtí zisk, vzájemná spolupráce zisk o nìco
mení, vzájemná zrada zisk jetì mení a jednostranná
zrada ze strany protihráèe nejvìtí ztrátu a zároveò
souèet odmìny za jednostrannou zradu pro oba zúèastnìné je mení ne dvojnásobek odmìny za vzájemnou
spolupráci, se dostávají hráèi do situace oznaèované
jako vìzòovo dilema. Hra vìzòovo dilema má mnoho
variant, pøièem jednu z nich mùeme popsat následovnì: Dva vìzni byli dopadeni poté, co spolu spáchali
nìjaký váný zloèin. Pøímé dùkazy proti nim neexistují, take v pøípadì, e oba dva budou navzájem spolupracovat, tj. zapírat, jejich hlavní zloèin jim nikdo
nedokáe a budou odsouzeni pouze za vedlejí zloèin,
napøíklad za pøechovávání kradeného pøedmìtu, k relativnì mírnému trestu, napøíklad ke 3 letùm vìzení.
Vìzni jsou zavøeni kadý ve své cele a kadý dostane
následující nabídku. Jestlie se pøizná jako první a oznaèí jako hlavního viníka svého komplice, dostane jen
mírný trest, napøíklad jeden rok vìzení. Jestlie vak
bude zapírat, zatímco druhý vìzeò, který dostal stejnou nabídku, se pøizná jako první, dostane mnohaletý
trest. Jestlie svého komplice zradí oba, dostane kadý
5 let vìzení. Ve vìtinì prací se analyzuje hra, v ní za
vzájemnou spolupráci je odmìna 3 body, za oboustrannou zradu 1 bod a za jednostrannou zradu 5 bodù
pro zrádce a 0 bodù pro zrazeného. Matematická analýza této situace ukazuje, e za daných podmínek je
pro kteréhokoli vìznì nejvýhodnìjí svého komplice
okamitì zradit a nevystavovat se riziku, e s tímto
øeením pøijde a jako druhý. Prùbìh velké èásti skuteèných vyetøovacích procesù ukazuje, e k nalezení
té jedinì správné strategie nepotøebuje vìtina pachatelù znát matematický aparát teorie her. Se situací, která
je víceménì obdobou vìzòova dilematu, se samozøejmì setkáváme i v pøírodì. Jedinec se nìkdy dostává
do situace, kdy musí volit mezi zradou, která mu mùe
pøinést buï velký zisk, nebo malou ztrátu, a spolupra-
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cí, která mu mùe pøinést prùmìrný zisk, kdy jeho
partner bude rovnì spolupracovat, nebo velkou ztrátu, kdy jeho partner zradí. Za situace, kdy se oba partneøi ji v budoucnu nestøetnou nebo kdy se jedná o organismy, které nemohou rozpoznat nebo si zapamatovat
své bývalé protihráèe, témìø jistì oba jedinci v souladu s teorií zvolí strategii vdy zradit.
Urèitá obdoba hry vìzòovo dilema se uplatòuje i za
situací, kdy hraje jedinec sledující své vlastní zájmy
proti velké skupinì hráèù, napøíklad proti celé spoleènosti. V takovém pøípadì zákonitì vyústí chování
vech zúèastnìných do situace, která se nazývá tragédie spoleèných statkù (Tragedy of commons) (Hardin 1968). Velmi názornì byl popsán prùbìh a výsledek této hry na osudu spoleèných obecních pastvin
(commons) na anglickém venkovì. Jestlie vesnice
mìla obecní pastviny a pøitom nebylo nijak shora
regulováno, kdo a jak intenzivnì na nich smí pást,
byly tyto pastviny nadmìrnou pastvou zcela znièeny
a stáda tìch vesnièanù, kteøí mohli pást pouze na obecných pastvinách, zala hlady. Kdyby byly obecné pastviny rozdìleny mezi jednotlivé vesnièany, kadý by si
poøídil pouze tolik zvíøat, kolik by jeho èást pastviny
uivila. V pøípadì existence obecních pastvin vak
bylo pro kadého jednotlivce nejvýhodnìjí strategií
poøídit si co nejdøíve co nejvíce zvíøat, protoe jinak
mu pastvinu stejnì znièí ostatní a on navíc bude oproti nim do doby znièení pastviny prodìlávat. Velmi
podobnou hru, tzv. vlèí dilema, spadající do irí kategorie experimentálních her na obecné blaho, mùeme
namodelovat i v laboratoøi. Na rozdíl od hry vìzòovo
dilema je v tomto pøípadì odmìna za vzájemnou spolupráci dokonce vìtí ne odmìna za jednostrannou
zradu, riziko zrady je vak vzhledem k vìtímu poètu
hráèù rovnì vìtí. Posadíme dvacet pokusných osob
do samostatných kójí pøed klávesnice poèítaèových
terminálù a seznámíme je s následujícími pravidly:
Kdo první zmáèkne klávesu, získá zcela anonymnì,
tak, e se to ostatní spoluhráèi nedozví, 100 korun.
Kdy klávesu nikdo bìhem 10 minut nestiskne, dostane kadý zúèastnìný 500 korun. Je velmi pravdìpodobné, e hra bude jen velmi krátká a e na jejím konci budeme muset vyplatit na odmìnách pouze 100
korun. Zradit a vyinkasovat malou odmìnu okamitì
po zahájení hry, ne na správné øeení pøijde nìkdo
jiný, je toti bohuel tím nejracionálnìjím øeením.
(Je to bez záruky, rozhodnì si ke mnì nechoïte pro
finanèní výpomoc v pøípadì, e snad narazíte na spolupracující skupinu a budete muset vyplatit na odmìnách 10 000.)
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XVI.5.3 V evoluci chování má zásadní
význam skutečnost, že stejní jedinci
mohou spolu během života interagovat
za obdobných podmínek opakovaně.
Z hlediska evoluce chování je velmi podstatnou skuteèností, e stejní jedinci se mnohdy dostávají do vzájemných interakcí opakovanì. Jedinci toti mohou pøizpùsobovat své chování podle toho, s jakou odezvou se toto
chování u partnera v minulosti setkalo, a zároveò musí
poèítat s tím, e jejich chování ovlivní pøítí chování
partnera (protivníka). V takovém pøípadì existuje i ve
høe vìzòovo dilema øada strategií, které jsou mnohem
výhodnìjí ne strategie vdy zradit. Jednou z nejstarích a pøitom relativnì nejúspìnìjích je strategie
pùjèka za oplátku, známá spíe pod svým anglickým
názvem Tit for tat (Axelrod & Hamilton 1981). Tato
strategie spoèívá v tom, e jedinec zaèíná vdy spoluprací a v dalím tahu opakuje strategii svého protihráèe
v minulém tahu. Jestlie na sebe narazí dva jedinci øídící se touto strategií, potom mohou dlouhodobì tìit
z výhody vzájemné spolupráce, zatímco kdy narazí
na jedince øídící se strategií vdy zradit, sice v prvním
tahu tratí, v dalích tazích vak ji neposkytnou chronickým podrazákùm ádnou výhodu. V celkové bilanci
tedy jednoduchá strategie pùjèka za oplátku zvítìzí.
Výe uvedené závìry ovem platí pouze za jedné
zásadnì dùleité podmínky: oba protihráèi nesmí vìdìt,
kdy budou jejich vzájemné interakce ukonèeny, tj.
na kolik tahù se daná hra hraje. Jakmile by bylo jasné, e
hra konèí a e se protihráèi ji v budoucnu nestøetnou,
bylo by pro kteréhokoli z nich výhodnìjí v posledním
tahu zradit a vyinkasovat si extra odmìnu za jednostrannou zradu. Tím by byl prùbìh posledního tahu jednoznaènì pøedurèen a okamitì by se naskytla otázka, jak se
zachovat v tahu pøedposledním  nejvýhodnìjím øeením by bylo opìt zradit. Od samého poèátku støetu by se
tak zaèalo hrát o to, kdo zradí døíve. V pøípadì, e protihráèi nemohou pøedem zjistit, který tah bude poslední,
jedná se o situaci zcela jinou a pro vznik a íøení pøívìtivìjích herních strategií podstatnì pøíznivìjí.
XVI.5.4 V reálném světě, ve kterém hráči
občas chybují, není půjčka za oplátku
optimální strategií a vítězem se zde
stávají strategie jiné.
Organismy ijí v reálném svìtì, nikoli ve svìtì idealizovaných modelù. Jedním ze zásadních rozdílù mezi modely a skuteèností je to, e reálný svìt je vdy více nebo
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ménì nepøedvídatelný (stochastický) a e v nìm napøíklad dochází s urèitou pravdìpodobností k omylùm. Jedinec mùe omylem nebo náhodou zradit svého protihráèe
nebo naopak s ním omylem spolupracovat, pøípadnì tak
jeho chování mùe být protihráèem mylnì interpretováno. V reálném svìtì ji není pùjèka za oplátku optimální
strategií a mùe být z populace vytìsnìna strategiemi
jinými. Pøíkladem strategie, která je v èásteènì nepøedvídatelném svìtì úspìnìjí, je velkorysá pùjèka za
oplátku (Generous Tit for tat), nazývaná nìkdy také
pøísný, ale spravedlivý (Firm-but Fair) (Nowak & Sigmund 1992). Tato strategie s urèitou pravdìpodobností
(napø. 30 %) odpoutí ojedinìlou zradu, tj. odpovídá
na ni v dalím kole hry spoluprací. Kdy proti sobì hrají
dva nositelé strategie pùjèka za oplátku a jeden z nich
omylem zradí, spustí se dlouhá série vzájemného trestání, na èem oba protihráèi tratí. Kdy naproti tomu dojde
k podobné situaci u dvou nositelù strategie velkorysá
pùjèka za oplátku, pøípadnì jeden nositel strategie velkorysá pùjèka za oplátku a jeden nositel strategie pùjèka za
oplátku, bude série vzájemného trestání pomìrnì rychle
ukonèena, jakmile nositel strategie velkorysá pùjèka za
oplátku odpoví na zradu v dalím kole spoluprací. Z hlediska teorie her vak ani velkorysá pùjèka za oplátku není
ve stochastickém svìtì evoluènì stabilní strategií, nebo
její pøechodné vítìzství umoní rozmnoení strategie
vdy spolupracovat a rozíøení strategie vdy spolupracovat umoní úspìný návrat strategie vdy zradit. Hra tedy
nemá stabilní øeení, zastoupení jednotlivých strategií
v populaci neustále cykluje. Zatím se zdá, e evoluènì
stabilní mohou být pouze takové strategie, které neøídí
své chování podle chování soupeøe v minulém kole, ale
podle toho, jak se ony samy chovaly v minulém kole
a jaký zisk jim to pøineslo. Pomìrnì úspìnou, i kdy
rovnì nikoli evoluènì stabilní strategií tohoto druhu je
Pavlov (Nowak & Sigmund 1993). Tato strategie se øídí
jednoduchým pravidlem: opakuj své chování z minulého
kola, jestlie bylo úspìné (tj. ty jsi zradil a tvùj protivník
spolupracoval nebo oba jste spolupracovali), zmìò své
chování, jestlie jsi v posledním kole utrpìl ztrátu (tj. ty
jsi spolupracoval a tvùj protivník zradil nebo oba jste zradili). Na rozdíl od velkorysé pùjèky za oplátku nedovolí
Pavlov v èásteènì nepøedvídatelném svìtì ani pøechodné
rozíøení strategie vdy spolupracovat, umoní vak rozíøení strategie vdy zradit. Dosavadní výsledky ukazují,
e i nejjednoduí zatím popsané evoluènì stabilní strategie musí být schopné uèení, tj. musí mít pamì a monost
se pøi volbì strategie v daném kole øídit výsledky vìtího
poètu kol pøedchozích (Wakano & Yamamura 2001).
Pokusy provádìné za pomoci experimentálních her s lid-
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Obr. XVI.6 Výskyt strategií podobných velkorysé pùjèce za oplátku
a Pavlov ve vzorku studentù. Studenti prvního roèníku biologie z univerzity v Bernu (N = 58) hráli o peníze experimentální hru vìzòovo
dilema s opakováním. Studenti neznali teorii pøísluných experimentálních her. Za situace, e v urèitém tahu hráè zradil, zatímco jeho protihráè spolupracoval, v následujícím kole velká èást studentù témìø
vdy spolupracovala, co odpovídá strategii velkorysá pùjèka za oplátku, a jiná, pøiblinì dvojnásobná èást studentù naopak témìø vdy zradila, co odpovídá strategii Pavlov (viz krajní sloupce histogramu).
Chování pøedstavitelù obou skupin i v ostatních tøech moných situacích (tj. v pøedchozím tahu oboustranná spolupráce, oboustranná zrada,
jednostranná zrada ze strany protihráèe) témìø vdy odpovídalo pøísluným strategiím. Výsledky teoretických analýz ukazují, e strategie
velkorysá pùjèka za oplátku je výhodnìjí za situace, kdy se oba hráèi
v jednotlivých kolech hry pravidelnì støídají v tom, kdo zveøejní svou
volbu jako první a kdo jako druhý, zatímco strategie Pavlov je výhodnìjí tehdy, kdy oba hráèi zveøejní svou volbu ve stejný okamik.
Bìhem experimentu vak hráèi nemìnili své oblíbené strategie a pøi
obou zpùsobech hry se dreli buï strategie velkorysá pùjèka za oplátku, nebo strategie Pavlov. Podle Wadekinda a Milinského (1996).

skými dobrovolníky ukázaly, e v normální populaci se
skuteènì vyskytují jak osoby øídící se pøevánì strategií
podobné velkorysé pùjèce za oplátku, tak strategií Pavlov
(obr. XVI.6). Zároveò se ukázalo, e skuteèné pouívané
strategie byly ponìkud sloitìjí a také úspìnìjí ne
velkorysá pùjèka za oplátku èi Pavlov a e pøi nich zøejmì hráèi vyuívali informace o prùbìhu vìtího poètu
pøedchozích kol (Wedekind & Milinski 1996).
XVI.6 Organismy se při volbě svého
chování neřídí součtem nákladů a zisků
vyjádřených v jednotkách biologické
zdatnosti, ale obdobným součtem
negativních a pozitivních emocí.
Na základì výsledkù etologických pozorování a pokusù a ostatnì i na základì introspekce lze øíci, e se pøi
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svém rozhodování jedinec zpravidla neøídí tím, kolik
reálného zisku èi reálných ztrát mu urèité chování pøinese, a dokonce velmi èasto ani tím, kolik zisku èi ztrát
mu dané chování pøinese v jednotkách slasti a strasti.
V mnoha situacích se z obou tìchto hledisek mohou
jedinci chovat velmi iracionálnì. O tom, jak se jedinec
v pøísluné situaci zachová, rozhodne v koneèné
instanci nikoli racionální kalkul, ale iracionální emoce
(Fehr & Gachter 2002). To má ovem za následek, e
se chování reálných organismù mùe za urèitých
situací velmi podstatnì liit od chování, které bychom
u nich oèekávali na základì teorie her. Pøíkladem, na
kterém si mùeme danou skuteènost jednodue ukázat, je psychologický experiment nazvaný hra na ultimátum. Hru hrají dva hráèi, a to podle následujících
pravidel: Hráè A dostane od experimentátora 1000 korun. Libovolný podíl z této èástky mùe dát hráèi B.
Jestlie se vak hráèi B bude zdát tato èástka malá,
mùe ji odmítnout, a v takovém pøípadì nedostane
nikdo z hráèù nic. Hra se hraje pouze jednokolovì, tj.
hráèi nemohou pøedpokládat odmìnu èi odplatu za své
chování v budoucích kolech. Z hlediska teorie her
i z hlediska normální racionální úvahy je nejvhodnìjí
strategií pro hráèe A nabídnout hráèi B libovolnì malou èástku, tøeba jednu korunu, a z hlediska hráèe B libovolnì malou nenulovou èástku se skøípìním zubù
pøijmout. Problém je právì s tím skøípìním zubù. Právì kvùli existenci velmi negativních emocí, které pøípadné nespravedlivé dìlení èástky u hráèe B vyvolá,
lze s velkou jistotou oèekávat, e hráè B nepøimìøenì
malou èástku nejspíe odmítne. Svého soupeøe tak
potrestá, i kdy sám na tom bude také finanènì tratit
 místo alespoò malé èástky si neodnese vùbec nic.
Emocionálnì na tom vak bude mnohem lépe  bude
ho høát pocit z toho, e jeho nespravedlivý podrazácký
protivník, ten zatracenej krt, nedostal také vùbec nic.
Protoe hráè A mùe takovéto chování od hráèe B
témìø s jistotou oèekávat, není divu, e èástku rozdìlí
mnohem spravedlivìji, velmi èasto dokonce v pomìru
1:1 (obr. XVI.7). V tomto pøípadì si nìkteøí hráèi A
odnesou jetì navíc bonus v podobì pøíjemného pocitu, e zase ukázali svìtu, jak jsou spravedliví; pro jiné
povahy pochopitelnì mùe být podobným bonusem
naopak pocit, jak svému protivníkovi hezky vytøeli
zrak, kdy mu nabídli jen malou èástku a on ji nakonec pøijal (a pøitom tak pìknì skøípal zubama).
Na první pohled se mùe zdát, e existence emocí,
které nás nutí v mnoha situacích chovat se iracionálnì,
je pro organismy nevýhodná, a nabízí se tedy otázka,
jak tento mechanismus mohl vzniknout v prùbìhu
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evoluce pøirozeným výbìrem. Ve skuteènosti vak jedinci øídící se spíe svými emocemi ne racionálním
kalkulem mohou být z dlouhodobého hlediska podstatnì úspìnìjí. To, za jakých situací a v jaké intenzitì budou vnìjí podnìty u nás spoutìt jednotlivé
emoce, mìla evoluce monost optimalizovat z hlediska dlouhodobého evoluèního zisku. Díky tomu, e se
tato optimalizace dìla zcela objektivním mechanismem
pøirozeného výbìru, tj. prosadit se mohlo jen to, co
skuteènì v dlouhodobém mìøítku zvýilo biologickou
zdatnost svého nositele, zahrnula evoluce do koneèného kalkulu i takové náklady a zisky, které by jedinec
do svého racionálního kalkulu zahrnout nemohl nebo
neumìl. Jestlie se napøíklad vùèi zcela cizímu èlovìku
pøi høe na ultimátum zachováme altruisticky, nemùeme napøíklad pøedem odhadnout, jak èasto se o naem
ulechtilém a nezitném chování mùe dozvìdìt jetì nìkdo dalí, jak moc si tím vylepíme svou povìst
a jak se mùe v budoucnu promítnout nae dobrá
povìst do naí biologické zdatnosti (obr. XVI.8). Naproti tomu evoluce mìla dostatek èasu na to, aby si to
mohla mnohokrát v praxi vyzkouet a podle výsledkù

jednotlivých pokusù nastavit pøísluné spoutìcí
hladiny emocí, které mají v budoucnu øídit v obdobných situacích chování jednotlivcù.
Ve vìtinì populací existuje dostatek geneticky podmínìné variability týkající se emocí, navíc se pøísluné znaky mohou pøedávat také kulturním pøenosem.
To znamená, e za spoluúèasti Baldwinova efektu a genetické asimilace se mohou mechanismy øízení emocionálního chování relativnì velmi rychle vyvíjet a pøizpùsobovat zmìnám prostøedí. Pøesto evoluce pøísluných
mechanismù øízení, a tedy i evoluce chování jedincù
v populaci mùe v nìkterých pøípadech zaostávat za
zmìnami prostøedí, v nìm organismy momentálnì
ijí. To se týká zejména evoluce èlovìka, jeho prostøedí, zejména jeho patrnì nejdùleitìjí sloka z hlediska biologické zdatnosti  sociální prostøedí , se
vyvíjí v mìøítcích biologické evoluce pøímo bleskovým tempem. Je proto moné, e ná emocionální svìt
je optimalizován na prostøedí, v nìm ná druh il
v minulých desítkách èi stovkách tisícù let, a nestaèil
se pøizpùsobit zmìnám, které s sebou pøineslo pøelidnìní a ivot vìtiny z nás v poèetných a znaènì ano-
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Obr. XVI.7 Altruistické trestání a jeho vliv na udrování kooperativity. V prùbìhu experimentu pokusné osoby (dále hráèi) sehrály dvì série
po 6 hrách na obecné blaho. Na zaèátku kadé hry dostali 4 hráèi 20 penìních jednotek a kadý mohl libovolnou èástku, tedy 020 jednotek, neveøejnì vloit do banku a zbytek si mohl nechat. Poté experimentátor spoèítal celkovou vloenou èástku, doplnil ji na 1,4násobek
a rovnomìrnì ji rozdìlil mezi 4 hráèe, a to bez ohledu na to, kolik který do hry pøispìl. Za kadou vloenou penìní jednotku se tak hráèi
vrátilo zpìt pouze 0,4 jednotky, kdyby vak vichni hráèi plnì spolupracovali a vloili do banku kadý vech svých 20 jednotek, získali by
nakonec ve høe místo 20 jednotek 32 jednotek. Hráèi na zaèátku pokusu vìdìli, e se bude hrát celkem 6 her a e nikdy nebudou hrát proti
stejnému hráèi dvakrát. Hráèi nevìdìli, jak který z ostatních hráèù zahrál v minulých hrách. Hra na obecné blaho se hrála ve dvou variantách, s trestáním a bez trestání. Pøi høe bez trestání kadá hra skonèila rozdìlením èástky v banku mezi hráèe. Pøi høe s trestáním se vak
jetì pøedtím zveøejnilo (pod pseudonymy), kolik který z hráèù do hry vsadil, a hráèi mìli monost se navzájem trestat: mohli si udìlovat
navzájem pokuty 010 penìních jednotek. Jestlie hráè A udìlil hráèi B pokutu napøíklad ve výi 1 jednotky, odeèetla se z jeho úètu 1 jednotka a z úètu hráèe B 3 jednotky. Trestání tedy bylo projevem altruismu  trestající na nìm finanènì tratil a pøitom s potrestaným on sám
ji nikdy nemìl hrát, take mu pøípadné polepení se lakomého hráèe B nemohlo pøinést ádnou finanèní výhodu. Pøesto za tìchto podmínek hráèi velmi èasto své lakomìjí (nekooperující) spoluhráèe trestali: 84 % hráèù trestalo v esti hrách alespoò jednou, 34 % více ne 5×
a 9 % více ne 10×. Tresty byly pomìrnì vysoké, jestlie hráè investoval o 1420 jednotek ménì, ne investovali ve høe ostatní tøi hráèi,
doèkal se v prùmìru pokuty bezmála 30 jednotek. Polovina skupiny hráèù hrála 6 kol hry na obecné blaho bez trestání (a) a polovina s trestáním (b), poté jim bylo oznámeno, e bude následovat dalích 6 kol tentokrát skuteènì definitivnì poslední hry opaèné varianty, ne daná
skupina hrála pùvodnì. Celkem se hry zúèastnilo 240 hráèù a v prùmìru si kadý vydìlal asi 27 jednotek. Z grafu je zøejmé, e pøi høe bez
trestání prùmìrná kooperativita (prùmìrný poèet jednotek, který hráèi vkládali do banku) postupnì klesala, zatímco pøi høe s trestáním byla
kooperativita mnohem vìtí a bìhem èasu jetì postupnì stoupala. Podle Fehra a Gächtera (2002).
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Obr. XVI.8 Vliv monosti zmìny dobré povìsti (reputace) na udrování kooperace. Devatenáct estièlenných skupin studentù hrálo zcela
anonymnì, pøesnìji øeèeno pod pøidìlenými pseudonymy, støídavì dvì experimentální hry: hru na nepøímou reciprocitu (edé symboly)
a hru na obecné blaho (èerné symboly). V prvním pøípadì byl kadý z estice v kadém kole jednou potenciální donor a jednou potenciální akceptor zhruba 2,5 DM. Potenciální donor se mohl rozhodnout, zda vìnuje tuto èástku konkrétnímu akceptorovi. V pøípadì, e se rozhodl kladnì, ztratil svých 2,5 DM a akceptor získal 4 DM. Donor vìdìl, e konkrétní akceptor nikdy nebude v pøítích kolech vystupovat
proti nìmu v roli donora, a e mu tedy nebude moci jeho tah oplatit. Tahy jednotlivých hráèù se po kadé høe zveøejòovaly (pochopitelnì
pod jejich pseudonymy). Hra na obecné blaho se hrála tak, e v kadém kole mohl kadý hráè vloit nebo nevloit 2,5 DM do spoleèného
banku. Po skonèení vkládání penìz do banku experimentátor celkovou vloenou èástku dorovnal na dvojnásobek a rozdìlil stejnomìrnì
mezi vechny hráèe, nehledì na to, zda do banku pøispìli nebo nikoli. Tahy jednotlivých hráèù se opìt po kadé høe zveøejòovaly. V pøípadì, e daná skupina hrála od zaèátku støídavì hru na nepøímou reciprocitu a hru na obecné blaho, udrovala se mezi hráèi trvale relativnì
vysoká míra kooperativity (pøeruovaná èára). Jestlie vak na zaèátku daná skupina hrála 8× hru na obecné blaho (kde reputace hráèe
nemùe ovlivnit jeho výsledek), kooperativita mezi hráèi rychle klesala (plná èára). V následujících osmi kolech hry na nepøímou reciprocitu se kooperativita hráèù zvedla. Experiment byl zakonèen ètyømi koly hry na obecné blaho. Jestlie hráèi pøedem vìdìli, e se jedná
o poslední ètyøi kola a e se u hra na nepøímou reciprocitu nebude hrát (trojúhelníky), kooperativita velmi rychle klesla. Jestlie tato informace hráèùm sdìlena nebyla (ètverce), udrela se kooperativita velmi vysoko. Podle Milinského et al. (2002).

nymních skupinách. To znamená, e nìkteré vzorce
chování, k nim nás nutí nae emoce, mohou být ve
skuteènosti nevýhodné z hlediska naí biologické zdatnosti, napøíklad mohou být skuteènì altruistické, tj.
mohou objektivnì sniovat inkluzivní zdatnost svého
nositele na úkor nepøíbuzných jedincù v populaci.
Závìry evoluèní psychologie nastínìné v této kapitole se nìkomu mohou zdát ponìkud cynické. Je vak
tøeba se lépe zamyslet nad nìkterými ménì zøejmými
dùsledky jevù popsaných v pøedchozím odstavci. Vyplývá z nich toti mimo jiné i to, e ná vnitøní svìt je
do znaèné míry autonomní, nezávislý na vnìjím svìtì,
v nìm ijeme. To, co nás naplòuje pøíjemnými pocity,
nemusí být vdy to, co objektivnì pøispívá ke zvìtení
naí biologické zdatnosti, a to, co je nám nepøíjemné,
nám z biologického hlediska nemusí vdy kodit. e to
mùe být pouze dùsledek nedokonalé schopnosti evo-

luce udrovat tempo vývoje naich emocí s tempem vývoje naeho prostøedí, se mùe zdát ponìkud deklasující. Objektivnì je vak podstatnìjí to, e nám evoluèní psychologie ukazuje, e nejsme vìzni nebo rukojmí
své biologické pøirozenosti, ale naopak jsme svobodné
bytosti, které jsou samostatnì zodpovìdné za svá rozhodnutí a za své chování. O tom, které chování je správné a které nesprávné, tj. ve vìcích etiky, se musíme
rozhodnout sami za sebe, nemùeme se vymlouvat na
to, e chování, které nám pøináí pøíjemné pocity, je
také objektivnì správné. Jako urèitou kompenzaci za
tuto nai zvýenou námahu a osobní odpovìdnost
mùeme na oplátku získat jistì høejivý pocit, e neijeme v cynickém svìtì, kde kadý altruistický skutek
je altruistickým pouze naoko, ale e se my i nai bliní mùeme chovat, a patrnì se èasto také chováme,
opravdu nezitnì.

