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Jen èlovìk veskrze nerozumný se mùe v dnení uspìchané dobì pustit do psaní rozsáhlejí monografie
nebo uèebnice pokrývající irí obor. Nutná èasová
investice je ve srovnání s jakýmkoli jiným typem
odborné èinnosti enormní a její návratnost ve smyslu
získaných hmatatelných výstupù, které lze uplatnit pøi
vìdeckém ohodnocení èi k získání odborného kreditu,
je minimální. Návratnost finanèní ji radìji vùbec nezmiòovat. Pøesto se obèas stává, e se takovéto osobní
netìstí nìkomu pøihodí. Díky tomu, e ve vìdì pracuje nesrovnatelnì víc lidí ne kdykoli v minulosti, vznikají vìdecká díla rychleji, ne si na jejich zakoupení
dokáe prùmìrný èeský vìdec naetøit, nato aby je
snad dokázal tak rychle pøeèíst. Hle, dalí závaný
dùvod, proè nepsat uèebnice a monografie. Kdy pøed
sedmi lety zaèaly vznikat první øádky této odpornì
tlusté bichle, byl jsem si tohoto veho pøinejmením
rámcovì vìdom. Svou pøirozenou ostraitost jsem
vak uchlácholil výmluvou, e se do psaní ádné rozsáhlé knihy nepoutím, e chci v podstatì pouze trochu, tak o tøetinu rozíøit, zmodernizovat a citacemi
pùvodních pramenù doplnit ji hotový text Mechanismy
mikroevoluce, který jsem napsal bìhem let 19931994
pro potøeby základního kurzu evoluèní biologie, pøednáeného studentùm Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy. Teprve po dvou letech práce mi dolo, e
takovéto drobné vylepení v podstatì ji hotového
textu bude mnohem nároènìjí ne sepsání textu pùvodního. Po dalích dvou letech jsem zaèal chápat rozdíl mezi pomocným uèebním textem, skripty, a seriózním uèebním textem, monografií. To u ale bylo
pozdì. Typická muská jeitnost kombinovaná s flegrovskou zarputilostí mi nedovolila ze ztrátového podniku vycouvat. Naopak, kdy jsem zjistil, e moji
moudøejí spolupøednáející nikdy nenapíou uèební
text, který by se vìnoval makroevoluèním partiím
pøednáky, rozhodl jsem se doplnit pøísluné tøi ètyøi
makroevoluèní kapitoly do svého textu. Alespoò budou moci ostatní kapitoly dozrávat, mohu je jetì nìjakou dobu prùbìnì doplòovat pøíklady z nové literatury a studenti budou mít k dispozici kompletní uèebnici
daného oboru. Ze tøí ètyø kapitol se nakonec vykluba-

lo kapitol deset. Protoe jsem mikroevoluèní èást doplnil o kapitolu Evoluce sekvence DNA, zdálo se mi
praktické zaøadit do knihy i kapitolu Molekulární fylogenetika, aby výsledný text mohl slouit jako základní
uèebnice ke stejnojmenné pøednáce. Z obdobného
dùvodu byla do knihy zaøazena i kapitola Evoluce parazitismu. Aby bylo netìstí dokonáno, dostala se mi
v roce 2002 do ruky velmi zajímavá kniha o evoluci
od Marka Ridleyho. Pøi její èetbì jsem si uvìdomil, e
sebekvalitnìjí holý text bez obrázkù je v dnení multimediální dobì jaksi neúplný. Dalích est mìsícù
jsem tedy vìnoval kreslení obrázkù a grafù. Výtvarnì
nadaní ètenáøi nech laskavì prominou. Jak v podobné
souvislosti praví klasik (Jiøí Suchý):  budu zpívat
ponìkud zastøeným hlasem, nebo
nebo jiným
nevládnu, nó!
V dnení dobì vìtina uèebnic a monografií vzniká
jako spoleèné dílo rùznì poèetných autorských kolektivù. Je to pochopitelnì v mnoha smìrech výhodnìjí
 autoøi se podìlí o nutné èasové investice, kadý se
vìnuje partiím, ve kterých se nejvíce vyzná. Zkrátí se
doba potøebná k pøípravì díla, take se omezí riziko,
e jednotlivé èásti textu zastarají døíve, ne se kniha
dostane do tisku. Abych si uchoval zbytky sebeúcty,
hledal jsem v prùbìhu psaní výhody jednoautorských
knih. Nakonec jsem doel k závìru, e jedna výhoda
cesty, po ní jsem se na zaèátku lehkomyslnì vydal,
pøeci jenom existuje. Je jí podstatnì vìtí tvùrèí svoboda. Autor se pøi volbì formy i obsahu textu nemusí
ohlíet na skuteèné nebo pøedpokládané názory ostatních spoluautorù. Chyby, kterých se dopustí, jsou pouze jeho chybami, a pustí-li se nìkde do spekulací,
ohrouje tím jen svoji vìdeckou reputaci. Této výhody
jsem se snail vyuívat v míøe pøimìøené. Rozhodnì
jsem se pøi výbìru látky neomezoval na známá a ovìøená fakta, a naopak jsem se snail zaøadit do knihy co
nejvíce teorií a hypotéz (vèetnì hypotéz vlastních), a to
i za cenu, e mnohé z nich nakonec zcela jistì neprojdou sítem èasu a vìdeckého ovìøování. S urèitým
váháním jsem v textu ponechal i nìkteré hypotézy
vyloenì divoké, o kterých dokonce ani já nepøedpokládám, e by se mohly v budoucnu potvrdit. Nìkteré
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z nich jsou toti natolik zajímavé, e by bylo koda se
o nì se ètenáøem nepodìlit jen z toho prozaického
dùvodu, e pøíroda (potvora) patrnì z dùvodu momentálního nedostatku invence zvolila v daném pøípadì
jiné, nìkdy podstatnì ménì vzruující øeení. Samozøejmì výklad jsem doplnil o svùj názor na platnost
takové hypotézy.
V centru zájmu stojí vdy mechanismy evoluèních
dìjù. Pro jistotu rovnou pøedesílám, e pojem mechanismus chápu zcela nemechanicky. Mechanismus pro
mne nejsou makroskopická ani mikroskopická èi submikroskopická ozubená koleèka a páèky, které do
sebe rùznì strkají, a tím zpùsobují pohyb a zmìny tvarù ivých a neivých pøedmìtù v naem zorném poli.
Mechanismus chápu v kybernetickém smyslu, jako
vysvìtlení chování systému na základì znalostí vlastností jeho prvkù nebo na základì znalostí vlastností
systému, jeho je on sám podsystémem. Prvkem systému mùe být pøitom jak hmotný pøedmìt, napøíklad
ozubené koleèko nebo enzym topoisomerasa, tak napøíklad nehmotný stav mysli, tj. hnìv, slast nebo vyhasínání reflexu. Pøitom mne zajímají pøedevím obecné
mechanismy, nikoli konkrétní konstrukèní øeení, které evoluèní náhoda pro realizaci daných procesù zvolila. Jestlie se na stavbu oka nebo na funkci mozku
dívá fyziolog, musí vycházet z existujících struktur,
poznat do detailù jejich vlastnosti a z tìchto vlastností
vysvìtlit fungování daného orgánu. Naproti tomu evoluèní biolog se musí v první øadì ptát, proè se oko èi
mozek skládají právì z tìch souèástí, z jakých se skládají, zda je to výsledek náhody, fyzikálních èi chemických zákonitostí, evoluèních omezení (constraints)
nebo zda to zákonitì vyplývá z charakteru evoluèních
procesù  z jejich mechanismù. Aby bylo moné na
takovéto otázky odpovìdìt, je tøeba poznat evoluèní
mechanismy. Právì co nejúplnìjí inventura a popis
mechanismù uplatòujících se v evoluci jsou hlavním
cílem této knihy.
Dobrá kniha nepotøebuje návod k pouití. Protoe
si netroufám posoudit, zda Evoluèní biologie spadá do
této kategorie, rozhodl jsem se na tomto místì poskytnout ètenáøi alespoò nìco jako struèný pøíbalový leták. Tedy, milý ètenáøi, zaøaï se laskavì do nìkteré
z uvedených kategorií a podle pøísluných instrukcí
s knihou nalo.
a) Zvídavý laik bez znalostí biologie. Doporuèuji
v první fázi pøeèíst kapitoly I (Biologická evoluce),
XXVII (Kritika a obrana evoluèních teorií), XVI (Evoluce chování), XVII (Kulturní evoluce), XIV (Evoluèní dùsledky pohlavního rozmnoování) a XV (Pohlav-
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ní výbìr). Jestlie tvùj zájem o knihu pøeije tìchto
est kapitol, je moné se vrátit ke kapitole II a opatrnì
proèítat dalí kapitoly v obvyklém poøadí. Kteroukoli
èást textu je mono bez obav pøeskoèit, kapitoly vìnované vývoji molekulárních znakù, molekulární fylogenetice a klasické systematice si o to pøímo koledují.
b) Zvídavý laik se znalostí støedokolské biologie.
Pro tebe by mìl být text srozumitelný a doufám i relativnì lehce stravitelný. Mono konzumovat v rozumných dávkách postupnì od zaèátku do konce. Technické
detaily mùe beztrestnì pøeskakovat, evoluèní biologie je o tom, proè urèitý jev nastává, nikoli o tom, jak
konkrétnì probíhá.
c) Posluchaè vysokokolského (magisterského)
kurzu evoluèní biologie. Látka zahrnutá v knize pøesahuje úroveò a rozsah základního kurzu. Doporuèuji,
abys se sylabem pøísluné vysokokolské pøednáky
v ruce vyhledal partie, jejich znalosti budou poadovány u zkouky. Jako kadý jeitný autor se vak i já
domnívám, e k pochopení vybraných èástí mùe
významnì napomoci pøedchozí pøeètení (nikoli nutnì
detailní prostudování) celého textu. Dùleité varování! Studenti, kteøí v minulých letech neuspìli u zkouky podle svých pøedstav, èasto uvádìli, e mé studijní
texty jsou velmi záludné. Ètou se údajnì snadno
a rychle a u studentù budí mnohdy falený dojem, e
je pøísluná látka jednoduchá a snadno zvládnutelná
 e vlastnì není dále co studovat. Není tomu tak! Pøi
závìreèné pøípravì ke zkouce doporuèuji nalistovat
podrobný obsah knihy, proèíst postupnì heslovité výkøiky tvoøící názvy jednotlivých oddílù a zamyslet se,
zda ví, co znamenají a k èemu se vztahují. Mùe také nalistovat v rejstøíku hesla model a hypotéza
a nad kadým názvem modelu a hypotézy zapøemýlet, zda ví, èeho se týká. Poslední doporuèení uvádìné
(vcelku bez valného výsledku) i v pøedmluvách k jednotlivým vydáním skript Mechanismy mikroevoluce:
Je asi zábavnìjí studovat a domýlet partie vìnované
formám koevoluèních zápasù mezi samci a samicemi
ne napøíklad fluktuaènímu testu, dokazujícímu náhodnost mutací. Bohuel právì fluktuaèní test je mou
velmi oblíbenou partií evoluèní teorie, a proto s mnohem vìtí pravdìpodobností dostane u zkouky za
úkol nakreslit jeho schéma, ne barvitì popsat finesy evoluèní hry na línìjího rodièe.
d) Biolog. Kniha nesmí v ádném pøípadì chybìt
ve tvé pøíruèní knihovnì. Budu si to prùbìnì kontrolovat. Urèitì bude mít pøíleitost do ní obèas nahlédnout, kdy bude pátrat po významu nìkterého evoluèního termínu èi po podstatì nìkterého evoluèního
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mechanismu. Samozøejmì e by mne potìilo, kdyby
sis knihu navíc pøeèetl a shledal ji uiteènou pro práci
ve svém oboru. Kdy narazí na nìjaké chyby nebo
nepøesnosti, dej mi prosím urèitì vìdìt na emailovou
adresu flegr@natur.cuni.cz .
e) Èlenové výboru pro udílení Nobelovy ceny za
literaturu. Není u naèase ocenit nìkterou kvalitní, ale
opravdu kvalitní odbornou knihu? Nejlépe o evoluèní
biologii, vydanou v nìkterém minoritním jazyku, napøíklad v èetinì?
f) Redaktor nakladatelství. To byl takový ertík, to
se snad v pøedmluvì smí, ne?
Závìrem bych chtìl podìkovat celé øadì pøátel, bez
jejich podpory nebo pomoci bych stìí mohl knihu
v této podobì dokonèit. V první øadì musím podìkovat své tolerantní enì Monice, která mimo jiné dokázala bez zásadnìjích protestù po celých est let sdílet
stùl a loe (a podlahy obývacího pokoje, chodeb a ostatních prostorù naeho domu, toalety nevyjímaje) s kypícími haldami separátù. Dále bych chtìl podìkovat
vem neoficiálním i oficiálním recenzentùm a konzultantùm. Z nich nejvìtí díl práce odvedli Anton Mar-
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ko a Fatima Cvrèková, kteøí se nejspí jako jediní
prokousali celým rukopisem a hustì ho poèmárali svými místy dokonce èitelnými pøipomínkami. Velký díl
práce odvedl i Jiøí Král, který sice pøeèetl jen vybrané
kapitoly, hustota jeho pøipomínek a návrhù zmìn vak
byla taková, e místy jen stìí prosvítal pùvodní text.
Dalí kapitoly se mi podaøilo postupnì vnutit k pøipomínkování celé øadì kolegù, jejich seznam (bojím se,
e nikoli úplný) uvádím v abecedním poøadí: Daniel
Frynta, Tomá Grim, Jan Havlíèek, Ivan Horáèek, Petr
Horák, Zdenìk Kratochvíl, Stanislav Lhota, Václav
Petr, Zdenìk Skála, David Storch, Radka Storchová,
Milena Svobodová, Jan Votýpka, Jan Zrzavý. Protoe
kadý z nich mìl v ruce pouze malou èást rukopisu,
není doufám tøeba zdùrazòovat, e vekeré chyby, které se v textu stále jetì (urèitì) vyskytují, spadají jen
na mùj vrub.
Co øíci závìrem? U radìji nic. Take konec zábavy a dejme se s chutí do ètení.
V Praze 14. záøí 2003
Jaroslav Flegr

