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Abstrakt 

Pro evoluci člověka je klíčová interakce genů a kultury. Jednotlivá etnika či subkultury 

fungují často jako relativně uzavřené jednotky a jejich příslušníci zřetelně rozlišují mezi 

jedinci náležícími ke kultuře vlastní a ke kultuře cizí. Předkládaná práce si klade za cíl 

modelovat vznik distinktních kulturních klastrů, jakýchsi kulturních ekvivalentů distinktních 

druhů.  

Historický vývoj teorií směsné dědičnosti vedl k vytvoření biometrických paralel 

k Mendelismu. Galton-Pearsonův model nepartikulátní dědičnosti s konstantní variancí 

potomstva, nejdůležitější model spojité dědičnosti vůbec, byl formulován na základě měření 

variability geneticky předávaných znaků. Ronald Fisher později demonstroval, že dědičnost 

tohoto typu přímo vyplývá z polygenní dědičnosti s aditivní genetickou variancí. Metafora 

kulturoprostoru Dana Sperbera umožňuje integrovat jakékoliv spojité modely poziční 

dědičnosti do počítačových simulací evoluce kultury, většina studií se však v současnosti 

zabývá partikulárními modely kulturní dědičnosti. Výjimku tvoří práce Cavalli-Sforzy a 

Feldmana, kteří uplatnili při studiu kulturní evoluce právě spojitý Galton-Pearson model. Ten 

se však jako model kulturního přenosu příliš nehodí. Model, kde je variabilita potomstva 

závislá na variabilitě rodičů (PVDI – Parental Variability-Dependent inheritance), vystihuje 

heuristické sociální učení lépe. Počítačové simulace adaptace v jednorozměrném 

kulturoprostoru ukazují, že systémy s PVDI vykazují tendenci k punktuacionalistické evoluci 

i bez složitých prostoročasových interakcí mezi subpopulacemi. 

V mnohorozměrných kulturoprostorech s PVDI, kde je přírodní výběr nahrazen homofilií – 

preferencí pro interakci se soběpodobnými jedinci, vznikají přirozeně klastry s nízkou 

vnitroskupinovou a vysokou meziskupinovou variabilitou. Mnohorozměrný ekvivalent 

Galton-Pearsonovy dědičnosti k vytváření distinktních klastrů nevede. Pokud kulturní přenos 

skutečně připomíná PVDI, může kultura fungovat jako činitel umožňující následnou 

sympatrickou speciaci například u lidí, pěvců a kytovců. Sympatrická speciace však může 

probíhat častěji, než se obecně soudí, neboť k asortativnímu párování dochází často i u všech 

ostatních zvířat, a místo kultury může genetický tok mezi subpopulacemi v rámci souvislého 

území limitovat disruptivní selekce nebo pohlavní výběr. 
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Abstract 

Interaction of genes and culture is crucial for human evolution. Human ethnic groups and 

subcultures frequently function as discrete units, and people clearly distinguish between in-

group and out-group individuals on a cultural basis. This thesis aims to model the formation 

of distinct cultural clusters, cultural equivalents of distinct species. 

Historical development of theories of blending inheritance led to the formation of biometric 

parallels to Mendelism. Galton-Pearson model of nonparticulate inheritance with constant 

offspring variance, the most influential model of continuous inheritance ever formulated, was 

based on measurements of genetically transmitted traits. Ronald Fisher later demonstrated, 

that this type of inheritance directly stems from polygenic traits with additive genetic 

variance. Dan Sperber’s metaphor of culture space allows integrating any continuous models 

of position inheritance into computer simulations of the evolution of culture. Most studies 

today, however, employ particulate models of cultural inheritance. The exceptional works of 

Cavalli-Sforza and Feldman pioneer the continuous models of cultural inheritance applying 

Galton-Pearson model to culture. Galton-Pearson inheritance is, unfortunately, not a very 

good model of cultural transmission. Parental Variability-Dependent inheritance (PVDI), 

where offspring variance is proportional to parental variance, approximates the heuristic 

social learning better. Computer simulations of adaptation in unidimensional culture space 

demonstrate that PVDI leads to punctuated evolution even without complex spatiotemporal 

dynamics of various subpopulations. 

In multidimensional culture space with PVDI, where natural selection is replaced by relative 

preferences between agents governed by homophily i.e. preference for interaction with self-

similar individuals, clusters with small within-group and large between-group variance form 

naturally. Multidimensional generalization of Galton-Pearson inheritance does not lead to the 

formation of distinct clusters. If cultural transmission resembles PVDI, cultural divergence 

can effectively work as a factor allowing for subsequent sympatric speciation for example in 

hominins, songbirds, and cetaceans. Sympatric speciation might, however, happen more often 

than usually thought, because assortative mating in all animals is frequent and the gene flow 

between subpopulations with substantially overlapping ranges can be limited by disruptive 

and/or sexual selection.   
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1 Předmluva 

Práce, kterou držíte v ruce je výsledkem mého desetiletého působení na Přírodovědecké 

Fakultě Univerzity Karlovy, především pak těch několika výtečných let, které jsem prožil 

jako student teoretické a evoluční biologie na Katedře filosofie a dějin přírodních věd. Během 

svého studia jsem se postupně zabýval mozkovou lateralizací ptáků a savců a vlivem 

sourozeneckých konstelací na párování u člověka, abych ke své velké radosti skončil u 

matematických modelů kulturní evoluce. Tato disertace představuje jakýsi souhrn mého 

dosavadního poznání v poslední ze zmiňovaných oblastí. V příloze práce je možné nalézt pět 

publikací, které nějak souvisí s tématem kulturní divergence. 

První z nich obsahuje zevrubnou analýzu současného stavu poznání v rámci dominantního 

proudu studia kulturní evoluce. Je to kapitola z knihy „O původu kultury“ s názvem „Kultura 

jako předmět a produkt evoluce“. Kapitolu jsem napsal společně se svým školitelem Janem 

Havlíčkem. Tam, kde teoretický úvod mé disertační práce shrnuje poznatky ohledně kulturní 

selekce a kulturní atrakce z prostorových důvodů jen stručně, odkazuji čtenáře na tuto 

kapitolu. 

Druhá a pravděpodobně nejdůležitější práce obsahuje analýzu nepartikulátního 

(negenetického) modelu, kde variabilita potomků závisí na variabilitě rodičů. V práci 

argumentuji, že takový model může být s úspěchem použit jako model kulturní dědičnosti, 

ačkoliv doposud se v podobných situacích častěji uplatňoval model, kde je variabilita 

potomků na variabilitě rodičů nezávislá. V práci se spoluautory pomocí počítačových 

simulací ukazujeme, že náš model vede bez dalších předpokladů k mnoha zajímavým 

fenoménům včetně punktuacionalistické evoluce, kdy je veškerá významná změna 

v populačním průměru soustředěna do malého počtu generací, zatímco po většinu doby se nic 

významného neděje. Přikládám i obsáhlý doprovodný materiál, který rozsahem dalece 

přesahuje původní článek. V materiálu je možné najít matematickou analýzu limitních 

případů systémů s nepartikulátní dědičností, jejíž výsledky souhlasí se závěry dosaženými 

prostřednictvím počítačových simulací. Dále je zde obsáhlá zpráva o výsledcích simulací 

systémů s multiparentální dědičnosti, která může být rovněž relevantním doplňkem studia 

sociálního přenosu, ačkoliv její použití v modelech biologické evoluce, kde je dědičnost téměř 

výhradně biparentální nebo uniparentální, je značně omezené. Článek měl být jen stručným 

výkopem k mnohorozměrným modelům kulturní dědičnosti, které měly dle zadání 

představovat hlavní těžiště této disertační práce, ale v průběhu bádání se samotná 
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problematika nepartikulátní dědičnosti ukázala natolik spletitou a zajímavou, že si vyžádala 

zvýšenou pozornost a extenzivní výzkum sama o sobě. 

Třetí prací, kterou jsem do příloh zařadil, je můj skromný příspěvek k výzkumu asortativního 

párování, které je důležitou prerekvizitou fungování modelů sympatrické kulturní divergence. 

Ačkoliv se jedná o práci, která se nezabývá párováním na základě kulturně předávaných 

znaků, ale na základě barev očí a vlasů, které jsou silně geneticky zakotvené, je relevantní 

součástí širšího kontextu mé disertační práce, neboť její výsledky představují další doklad, že 

soběpodobnost při navazování (jakýchkoliv) vztahů mezi lidmi je v podstatě všudypřítomná. 

Čtvrtou přílohou je draft dalšího článku, který je v současné době předmětem intenzivní práce 

mých přátel, matematiků. Práce v současné podobě obsahuje výsledky získané 

prostřednictvím prototypů počítačových simulací, které jsem dělal já. Jsou ošklivé a pomalé. 

V příštích měsících budou nahrazeny dokonalými a rychlými ekvivalenty z dílny zručnějších 

kolegů. Jsem však přesvědčen, že závěry práce se již měnit nebudou. Vzhledem k tomu, že 

tento draft představuje jakýsi svorník mezi poznatky o asortativním párováním a poznatky o 

nepartikulátní dědičnosti, dovolil jsem si jej do disertace zařadit i v jeho současné polovičaté 

podobě. Nejedná se zatím o hotový produkt, jde o jakési nahlédnutí pod pokličky našich 

simulovaných hrnců. Prosím tímto laskavého čtenáře o shovívavost. 

Výčet přikládaných publikací uzavírá krátký teoretický článek, který jsem dal dohromady 

společně s Karlem Kleisnerem. Rozebíráme v něm vztah biologické a kulturní dědičnosti. 

Dospěli jsme k závěru, že přechod mezi těmito doménami je přinejmenším neostrý, a že 

současné striktní dělení na biologickou a kulturní vrstvu reality je neudržitelné, i pokud se 

uchýlíme k modelům podvojné dědičnosti vzájemně se ovlivňujících sítí geneticky a 

negeneticky předávané informace. Argumentujeme, že jakékoliv rigorózní postihnutí těchto 

narativních aspektů skutečnosti kolabuje v historickém pohledu na vznik života. Tento článek 

dobře koresponduje s částmi disertační práce, které poukazují na aplikovatelnost modelů 

kulturní evoluce v hájemství modelů evoluce biologické a naopak. 

Teoretický úvod práce je psán ve dvou částečně nezávislých režimech – rigorózní rešerše 

literatury a divoká spekulace. Chápu, že nejeden laskavý čtenář může výrazně preferovat 

jeden nebo druhý režim mého vztahování se k dané látce. Takového čtenáře proto nabádám, 

aby bez obav přeskakoval části, které jeho vkusu nelahodí, a považoval je za jakýsi 

nepodstatný výstřelek. Psal jsem práci takto, neboť mi to umožnilo pracovat lehce a s radostí. 

Literární rešerši považuji za solidní žebřík, který může být zajímavý sám o sobě, ale nikdy 
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bych se jej nepřiměl sestrojit, pokud bych se netoužil dostat do koruny vzrostlého dubu, kde 

se dá nařezat posvátné jmelí. Spekulativní výlevy zase představují ono kýžené jmelí, které se 

dá sice s určitou dávkou štěstí posbírat pod dubem i bez žebříku, ale kvůli kontaktu se zemí 

postrádá svou magickou moc. Čtenář, který spěchá, může rovněž přeskočit matematické 

důkazy v pasáži o práci Ronalda Fishera. Jsou zde zařazeny, aby si mou práci mohl přečíst 

opravdu každý, tedy i ten, kdo s modely populační genetiky nepřišel zatím nikdy do kontaktu. 

Kdo Fisherovým modelům nevěří slepě, ale na základě skutečného pochopení jeho geniálních 

důkazů, které sjednotily biometrické teorie s genetickými, by se jejich četbou zbytečně 

zdržoval. 

Na samý konec jsem vložil faksimile krátkého referátu o teorii přírodního výběru, který jsem 

našel na Zemi. Pokud se v průběhu četby dostaví tíseň nebo nepochopení, je vhodné nad tímto 

kusem papíru podumat. Restartuje holistickou perspektivu ve vnímání všeho živého, kterou 

může kniha narušovat. 

Práce je psaná odlehčeným jazykem, doufám, že to čtenáře potěší. Odevzdávám ji těsně před 

letními prázdninami. Je to tedy čtení do lesa, na paseku, na chalupu, na lavičku pod stromem. 

Je to čtení k vodě. Nepřišlo by mi poctivé ani zábavné odevzdávat jako výsledek svého 

snažení něco, s čím bych se nebyl schopen plně ztotožnit. Přeji příjemnou zábavu. 

 

Petr Tureček  
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2 Teoretický úvod 

2.1 Proč měl Darwin tu nejlepší pravdu 

„Mezi vcelku jednoduchými organismy existujícími na zemi před více než půl 

miliardou let a dnešními formami života existuje obrovský rozdíl. Ne však v samotné 

podstatě života, ale v rozmanitosti jeho forem a v jeho dokonalosti. Cesta od 

primitivních organismů zemského dávnověku k dnešku probíhala jako vývoj neboli 

evoluce. Autorem evoluční teorie je známý anglický biolog.“ 

Tato slova jsem našel na kusu z jedné strany značně vybledlého linkovaného papíru u silnice 

těsně za obcí Kladno. Byl jsem tam s kamarády na večírku, který byl spojen s pohřbem 

rozbitého veřejného piana, a ráno nás napadlo provětrat si hlavu pěším výletem přes haldy na 

prohlídku dolu Mayrau. Sluníčko svítilo, a tak nám nakonec ani nevadilo, že měli zrovna 

zavřeno a na prohlídku nás vůbec nepustili. Alespoň jsme si lépe prohlédli ty haldy. Byla 

neděle 19. dubna 2015. Zrovna jsem dokončoval magisterské studium a měl jsem čerstvě 

podanou přihlášku na doktorát. Rád bych tvrdil, že mi ten kus nalezeného textu změnil život, 

ale nebyla by to pravda. Dá se říct, že jsem nález interpretoval jako spiklenecké žďuchnutí, 

jako povzbudivý důkaz, že jsem na správné cestě. Na znamení a prozřetelnost nevěřím, ale 

rád se bavím synchronicitou, smysluplnou náhodou. Papír, který ze všeho nejvíc působí jako 

nedokončený referát nějakého páťáka, jsem si pochopitelně schoval. Koukám se na něj, když 

mě nějaký aspekt akademické činnosti nebaví. Připomíná mi, že jsem se namočil do 

velkolepého projektu, který je záhodno rozvíjet i přes občasná protivenství. 

Nemůže být sebemenší pochyby, jakými slovy by referát pokračoval. Autorem evoluční teorie 

je známý anglický biolog Charles Darwin. Darwinismus se stal synonymem pro evoluční 

uvažování, ačkoliv Darwinova teorie o vývoji života nebyla zdaleka první ani ojedinělá. 

Spory mezi přívrženci transformace biologických druhů a jejich odpůrci zuřili v Evropě 

dlouho předtím, než Darwin vůbec vkročil na palubu lodi Beagle (Wulf, 2015). Darwinova 

teorie o vývoji života byla ale nejlepší. Darwin velice elegantně popsal dvoufázový model, 

kterým vysvětloval rozmanitost a zdánlivou funkčnost organismů na zemi. Jednalo se o první 

jednoznačně formulovanou variační teorií evoluce. Klíčovou úlohu tedy nehrála změna 

organismů v průběhu jejich života, ani morfologické změny evokované prostředím, ale 

dědičnost a selekce. Jakkoliv se Darwin ve svých nejvýznamnějších spisech příliš nevěnoval 
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detailnímu rozpracování modelu dědičnosti (spokojil se víceméně s předpokladem, že 

potomci připomínají své rodiče v průměru více než jiné jedince), selekci měl zmapovanou 

dokonale. Extenzivně psal jak o přírodním, tak o pohlavním výběru, najdeme u něj poznámky 

o rodičovském výběru, konstrukci nik i o jiných v současné době populárních modelech 

evoluce, které předpokládají, že změna chování může předcházet vytvoření selekčního tlaku 

(Darwin, 1859, 1901). Já osobně mám nejradši jeho popis medvěda, který plaval v řece 

s otevřenou tlamou a chytal vodoměrky. Darwin navrhoval, že podobným způsobem mohl 

suchozemský předek dnešních velryb nastoupit cestu zpět do vodního prostředí (Darwin, 

1859). Darwin přitom nebyl dogmatickým Weismannistou, jak je mu občas podsouváno. 

Mezi jeho a Lamarckovou teorií, která je dnes také obvykle vykládána ve zkreslené podobě, 

nezeje tak hluboká propast, jak se může na první pohled zdát ze středoškolských učebnic 

biologie, které tíhnou ke zjednodušování procesu změny vědeckých paradigmat na „dříve-

špatně, dnes-dobře.“ 

Postupem času jsem si vybudoval názor, že Darwin měl v podstatě ve všem pravdu. Všechna 

jeho tvrzení byla z dnešního pohledu tak opatrná, obecná, a tak dobře podložená příklady, že 

bych byl velmi překvapen, pokud by se některá část jeho nauky ukázala jako zásadně 

pomýlená. Letos jsem byl svědkem úžasné přednášky Martina Hůly v rámci Biologických 

čtvrtků, která pojednávala o lidské náklonnosti ke květinám, o takzvané fytofilii. Přednáška 

měla název „A teď se ukaž, Darwine! – Co se nám líbí na květinách a proč“. Martin mi 

prozradil, že původně navrhoval jiný název, ale byl přemluven organizátory, aby Darwinovo 

jméno to titulu přednášky vložil. Ví se totiž, že Darwin o lidské náklonnosti ke květinám 

prakticky nepsal, ačkoliv je to tak výrazná charakteristika našeho druhu, že ji lze jen těžko 

přehlédnout. (A také jméno nejslavnějšího přírodovědce všech dob dokáže přilákat davy bez 

ohledu na sílu vazby s přednášeným tématem.) Martin objevil jen jednu pasáž z Darwinova 

obsáhlého díla, která se fytofilií zabývá (Hůla, 2019). Autor v ní pouze stručně konstatuje, že 

květiny se lidem líbí a že za tím pravděpodobně stojí pohlavní výběr (Darwin, 2006). Během 

diskuze, která byla téměř stejně stimulující jako přednáška samotná, jsem získal pocit, že 

pravděpodobným vysvětlením lidské fytofilie je skutečně pohlavní výběr. Kvetoucí rostlina je 

ideální dárek, v našem ancestrálním prostředí se jedná, zvláště v některých obdobích roku, o 

vzácný artefakt, který poukazuje na schopnost darujícího zjednat si dostatek volného času. 

Utržené kvetoucí rostliny podléhají rychlé zkáze, takže dar neklade velké nároky na 

obdarovaného a zároveň jej nelze jednoduše poslat dál, takže se z něj nestává oběživo. 

Uchovává si status nákladného vyznání určitého citu. Lidská fytofilie by tak skutečně měla 



6 

 

mít stejný evoluční kořen jako tendence lemčíků vyhledávat v přírodě vzácné barevné 

předměty na výzdobu loubí, které slouží k přilákání sexuálních partnerů (Darwin, 1901). 

Darwin se opravdu ukázal. Usoudil jsem, že za jedou větou, kterou svůj závěr shrnul, stojí 

komplikovanější úvaha ne nepodobná té, kterou jsem nastínil výše. Jak mi potvrdili někteří 

kolegové, nebyl jsem sám, kdo získal tento dojem (Štorch & Kratochvíl, 2019). Darwin má 

prostě sklon mít pravdu. Pokud ne vždy, tak alespoň tak často, aby to bylo znepokojivé. 

Myslím, že Darwinovy spisy (alespoň ty dva základní), by si měla přečíst každá generace 

přírodovědců, aby následně konstatovala, které z pasáží jeho knih jsou zrovna součástí 

hlavního proudu evoluční biologie, které zrovna představují lehce zastaralé, ale informované 

vhledy do dané problematiky, a které jsou zrovna považovány za odvážné a revoluční. 

Nejsem s jist, že stejný obrázek o neuvěřitelná nadčasovosti Darwinova díla získáme, pokud 

se při hledání relevance jeho poznatků ponoříme do sekundárních zdrojů. Zadáme-li do 

Googlu vyhledat frázi „Darwin was wrong,“ obdržíme 64 300 odkazů, kde se tato slova 

objevují přesně v tomto pořadí. „Darwin was right“ nám jich vyhodí 94 200, to je pouze o 

necelých 50 % více. Když navíc uvolníme vyhledávací kritéria a zadáme slova „Darwin was 

right“ bez ohledu na jejich sdružení do jediné fráze, hemží se celá první stránka vyhledaných 

výsledků statěmi o tom, že Darwin zas tak úplně pravdu neměl (Obrázek 1). Najdeme zde 

reklamu na knihu „What Darwin Got Wrong“ z roku 2010, článek z deníku The Guardian, 

který o knize pojednává, pojmenovaný o několik tříd nebojácněji „Why everything you've 

been told about evolution is wrong“ (odpověď autora článku se dá shrnout do slova 

„epigenetika“, myslí to vážně?), postřehy z pera kreacionisty Jonathana Wellse „A.N. Wilson 

Is Right: Darwin Was Wrong”, článek v National Geographic, který v odkazu láká čtenáře 

další bombastickou otázkou „Was Darwin Wrong About Evolution?“ aby na navštívené 

stránce prezentoval mírnější nadpis „What Darwin Didn't Know About Evolution“, načež se 

ukáže, že se jedná o rozhovor s autorem popularizační knihy „The Tangled Tree“, která 

pojednává o viry zprostředkovaném horizontálnímu genovému transferu mezi nepříbuznými 

liniemi, takže „evolution isn't exactly as Darwin understood it“ (Quammen, 2018). Byl bych 

ochoten se vsadit, že i přes nesmírný vědecký a technologický pokrok, kterého lidstvo 

s největší pravděpodobností dosáhne, nebude na světě nikdy existovat nikdo, kdo by rozuměl 

evoluci PŘESNĚ tak, jak evoluce JE. 

Evoluci neřídí žádné „objektivní“ nebo „neměnné“ přírodní zákony, které by se daly 

nahlédnout. Evoluční biologie může maximálně zkoumat emergentní pravidelnosti, 

frekvence toho, co se přihodí. Metafora třídění je zde dle mého názoru přesnější než jakákoliv 
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jiná. Třídění nepředpokládá vzorce, které předcházejí samotným jevům. Třídění je výsledkem 

jevů. Zdá se mi pravděpodobné, že Darwin nahlížel evoluci podobně. Jeho spisy neobsahují 

jediný vzoreček. Jsou mnohem podobnější učebnicím dějepisu než tomu, co z evoluční 

biologie udělala dominance molekulárních nauk a populační genetiky, které řádily ve druhé 

polovině dvacátého století.  

 

Obrázek 1. Pokud nevyhledáváme „Darwin was right“ jako frázi, navrhuje nám Google v první řadě 

články pojednávající o Darwinových omylech. Toto vyhledávání, stejně jako všechna ostatní 

vyhledávání, o kterých informuji v této práci, byla provedena v anonymním režimu, aby se 

minimalizoval vliv personalizace vyhledávaných výsledků. Všechna vyhledávání byla provedena 

8.5.2019 a jejich současné výsledky se mohou od těch reportovaných mírně lišit. 

„Darwinismus“ ve své původní podobě platí bez ohledu na to, z čeho je „život“ zrovna 

uplácán. Každý systém, ve kterém dochází k řetězení příčin, kde se blízké kauzální články 

(např. rodiče a děti) systematickým způsobem podobají více než bychom očekávali na základě 
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náhodného promíchání kauzálního řetězce, podléhá určité formě variační evoluce. Není ani 

nutné, aby byli rodiče svým dětem podobní, stačí, aby byli nenáhodně nepodobní. Není ani 

nutné, aby soupeřili o omezené zdroje, v takové situaci začnou převládat řetězce příčin, které 

generují další kauzální články nejrychleji. To, co Darwin oproti tomuto minimu tvrdí navíc, 

je, že na naší krásné planetě je to zrovna tak, že zdroje jsou omezené a že rodiče jsou dětem 

podobnější, než bychom očekávali náhodou (zajímalo by mě, který kreacionista by dokázal 

vyvrátit tyto dva předpoklady). Zbytek jeho díla pouze představuje bravurní vyvozování 

důsledků z těchto prvotních předpokladů doplněné brilantním pozorováním. 

Popis toho „jak to na Zemi chodí“, samozřejmě nevyskočil z Darwinova čela v plné zbroji 

jako bohyně Athéna z čela Diova. Formoval se postupně a je pochopitelné, že se k němu stále 

daří připojovat smysluplné přívěsky. U těch možná nejpůsobivějších už opravdu záleží na 

tom, jak přesně je zrovna tento konkrétní rhizom života sflikován. Napadají mě tři větší 

oblasti výzkumu – MHC imunita (Winternitz, Abbate, Huchard, Havlíček, & Garamszegi, 

2017), ochuzení proteinového slovníku u parazitů (Zemková, Zahradník, Mokrejš, & Flegr, 

2017), eusocialita u blanokřídlého hmyzu (Hamilton, 1964) – z nichž každá by si zasloužila 

vlastní kapitolu, pokud by měla moje zavilá obhajoba Darwinismu působit vyváženě. 

Narativní příklady, které tak nějak vyrůstají z teorie sobeckého genu – Dawkinsův 

Zelenovous nebo Flegrův Modrovous – jsou závislé na platnosti genetické, nebo alespoň 

jakékoliv partikulátní, teorie dědičnosti (Flegr, 2009). V těchto modelových příbězích se 

nějaká alela úspěšně šíří populací i za cenu, že svého nositele poškozuje, protože vede 

k lepšímu přežívání ostatních jedinců se stejnou alelou bez ohledu na jejich vzájemnou 

příbuznost. Nepochybně by se však daly vymyslet jejich nepartikulátní protějšky (Gardner, 

2011).  

Darwinismus ale není teorií dědičnosti. Je teorií o změně života v čase díky dědičnosti a 

selekci. Teorie dědičnosti mohou Darwinovu evoluční teorii zajímavým způsobem doplňovat 

nebo rozvíjet, nemohou ji vyvrátit. Všechny ty zástupy vědců, kteří hlásají, že Darwinova 

teorie neplatí kvůli nějakému výstřednímu detailu pozemského života, na mě působí jako 

hudební kritici, kteří se snaží posuzovat hudbu na základě studia struktury miniaturních 

drážek na povrchu CD. Jsem si takřka jist, že většina z nich podává své teorie jako protipól 

klasického Darwinismu z marketingových důvodů. Ono slavné „Je to jinak, pane Darwin“, zní 

zkrátka mnohem těkavěji než „Vámi propagovaná teorie s sebou nevyhnutelně přináší určité 

implikace, o kterých nepíšete, pane Dawkins, a navíc mám v rukávu trik s tříděním z hlediska 

stability.“ (Flegr, 2006) 
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Snad jediným výrokem, který má potenciál vzbudit ve vědeckém světe větší pozdvižení než 

„Darwin was wrong“ je výrok „Einstein was wrong“. Podle Googlu se fráze „Einstein was 

wrong“ vyskytuje na 127 000 stránkách a fráze „Einstein was right“ na 166 000 stránkách. 

Bilance fyzika, jehož elegantní matematicky formalizovaná teorie, která nahrazuje model 

světa jako neměnné mřížky, ve které se dějí věci, modelem čtyřrozměrného časoprostoru, 

který sestává toliko z bilaterálních vztahů mezi množinami energie, teorie, která nám 

umožňuje přesně předpovídat všechno možné od oběžné dráhy Merkuru až po existenci a 

vzhled černých děr, je tedy ještě horší. Ano, možná někdo jednou přijde s modelem, který 

věrně postihne jevy ve vesmíru od těch nejmenších až po ta největší měřítka, na kterých se 

poslušně redukuje na model obecné relativity. Znamená to ale, že se Einstein mýlil? Řekl 

bych že ne. Na pultech knihkupectví je pochopitelně k dostání publikace „Geniální omyly – 

Od Darwina k Einsteinovi“. Schrödinger was wrong? A koho to zajímá? („Schrödinger was 

wrong“ 2 110, „Schrödinger was right“ 5 250 výsledků) 

Samozřejmě neměli Darwin ani Einstein pravdu ve všem a vždy. Popis Darwinových modelů 

dědičnosti nebo původní Einsteinova kosmologická konstanta, která měla kompenzovat 

rozpínání vesmíru, tvoří malou, avšak nezanedbatelnou část článků, které obsahují frázi „was 

wrong“. Dlužno poznamenat, že tam, kde se zmínění pánové spletli, šlo spíše o hypotézy, 

které později sami opustili, nebo k nimž navrhli (jako v případě Darwinových modelů 

dědičnosti) řadu alternativ či variant. Nikdy nešlo o jádro jejich teorie, spíše o nejistou 

nadstavbu, náznaky, kam by se mohlo ubírat další bádání. Některá Darwinova tvrzení jsou 

nade vší pochybnost šeredně mimo. V knize O původu člověka v části věnované pohlavnímu 

výběru (v češtině se jedná o dvě samostatné knihy Darwin, 2005) Darwin píše, že srnčík 

čínský (Hydropotes inermis) v sobě spojuje jak znaky přežvýkavců, tak tlustokožců a že tak 

poukazuje na blízkou příbuznost obou skupin, což je samozřejmě blbost tuplovaná, protože 

tlustokožci ani nejsou monofyletický taxon. Ani jeden článek poukazující na Darwinovy 

omyly se však nezabývá srnčíkem čínským. Nikdo totiž nepovažuje konkrétní taxonomické 

odhady za podstatnou součást Darwinovy teorie. Mechanismy dědičnosti jdou v očích 

senzacechtivých Darwinových kritiků tak nějak blíže k jádru teorie o původu druhů. Přesto 

jejich články do jisté míry připomínají hypotetické tepání Darwinova nesprávného zařazení 

srnčíka. Člověk si rozhodně nepředstaví zpochybnění hypotézy pangeneze, když slyší bez 

kontextu větu „Darwin was wrong“. To už by mohl vzniknout článek „Darwin was wrong“ o 

tom, že slavný přírodovědec zašantročil svoje oblíbené pantofle, obvinil svou drahou ženu 

Emmu z toho, že mu je někam uklidila, aby je za dvě hodiny našel zuté pod pracovním 
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stolem. Věřím, že oddaný badatel by dokázal v Darwinově korespondenci vyčmuchat celou 

plejádu bezvýznamných Darwinových omylů. Zajímavý článek by z nich poskládal stěží, ale 

nepochybuji, že by z nich uštrikoval internetovou návnadu, která by nasbírala desetitisíce 

shlédnutí. Nádhernou ilustrací gargantuovského virální potenciálu Darwinova omylu je video 

na Youtube s názvem „Richard Dawkins – Why Darwin Was Wrong“. Video začíná větou: 

„There is no doubt at all, that Darwin was right“ (Obrázek 2). Ačkoliv video sestává převážně 

z argumentů proti teorii inteligentního designu, zazní v něm, že Darwin neznal genetický 

model dědičnosti, a to očividně stačí. 

 

Obrázek 2. Příklad systematického zneužívání fráze „Darwin was wrong“ jako clickbaitu 

Na tomto místě se sluší uvést na pravou míru tři věci: 

1. Nemyslím si, že Darwin má pravdu a všichni ti Dawkinsové, Mayrové, Smithové nebo 

Flegrové, co přišli po něm, pravdu nemají. Myslím si, že pravdu mohou mít všichni 

současně. Tvrzení, že všechno je možné, nepovažuji v přírodovědě za příznak 

intelektuální nepoctivosti, ale za konzervativní východisko veškerého bádání. Pokud 

přijmeme základní, nikterak kontroverzní předpoklady, které některý z těchto autorů 

zdůrazňuje (ať už se jedná o soupeření mezi alelami, speciaci, frekvenční závislost 

fitness na hodnotě dědičného znaku, nebo epistatické interakce mezi geny), nutně 

budeme souhlasit se závěry, ke kterým dospěje. Problém může nastat, pokud se 

necháme unést a ztotožníme danou teorii s evolucí. Odvětví evoluční biologie, které se 

danou teorií řídí, se pak rychle redukuje na svou vlastní karikaturu. Tohoto kroku se 
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málokdy v jeho plné hrůze dopustí přímo sám autor (ačkoliv titul jeho knihy může na 

první pohled svědčit o opaku), obvykle to za něj udělají jeho (ideálně nepřímí) 

epigoni, oponenti (kteří mírně posunou jeho stanovisko do snadno kritizovatelné 

polohy), nebo ještě spíše popularizátoři vědy z National Geographic a Guardianu 

(prostě proto na že na dvě strany textu komplexní názor nevměstnáte). Darwinova 

teorie variační evoluce je „nejlepší“ z jednoho prostého důvodu. Je natolik obecná, 

základní, všeobjímající a bezproblémová, že její ztotožnění s evolucí jako takovou 

představuje nejmenší zkreslení komplikovaných vztahů na úrovni živého systému a 

mezi živými systémy, které umožňují vývoj života. 

Podobně v současné době uvažuje celá řada lidí. Nedávno jsem viděl výbornou 

přednášku Etienna Danchina, který poměrně trefně navrhoval, že výsledek moderní 

syntézy, který klade důraz na mutaci a mezialelickou selekci, by se měl nazývat Neo-

Darwinismem, moderní proudy, které upozorňují na horizontální genový přenos, 

dědičnost prostředí, kulturní evolucí a dědičnosti získaných vlastností skrze 

epigenetickou regulaci genové exprese, Neo-Lamarkismem, a kýžená syntéza obou 

těchto směrů zkrátka Darwinismem (Danchin, 2019). Základních, nekontroverzních 

předpokladů je hromada. Jejich kombinací je úměrně tomu ještě větší hromada. 

Správných a relevantních směrů evoluční biologie mohou vzniknout mraky, je jen 

potřeba nechat je znít jako hlasy jednotlivých nástrojů ve Fuze – někdy má navrch 

jeden, někdy jiný, ale všechny dávají dohromady jedinou úžasnou polyfonii, která by 

bez jednotlivých linek nebyla úplná. Nemá smysl ztrácet čas hádkami o to, kdo bude 

hrát sólo. 

2. Přestože tvrdím, že dobrá evoluční biologie je mnohohlasou souhrou nepřeberného 

množství dílčích směrů bádání, jsem přesvědčen, že se jde v evoluční biologii i mýlit. 

Nepravdivých tvrzení se dobereme, jestliže si zvolíme špatné výchozí předpoklady, 

nebo pokud ze správných předpokladů vyvodíme závěry nelegitimním způsobem. Ve 

slepých uličkách evoluční biologie strávíme nemalou část našeho společného putování 

tímto textem. 

3. Darwinova apologie uvedená výše není úplná. Je nutno podotknout, že Darwin se 

nesnažil pouze přesvědčit své kolegy, že díky dědičnosti s variací (Descent with 

modification) a selekci se mění průměrné hodnoty znaků v populaci. Darwin 

především tvrdil, že tyto procesy postačují k vytvoření strukturovaného stromu života. 

Tedy že veškerá morfologická, fyziologická a behaviorální rozmanitost kterou 

v přírodě pozorujeme, soudržnost druhů, i rozdíly mezi nimi jsou důsledkem 
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dědičnosti a selekce. Domnívám se, že pokud si definujeme dědičnost a selekci 

dostatečně široce, dáme Darwinovi za pravdu. Proces usuzování, který dělí původní 

předpoklady od zmíněného závěru, ale není nijak banální. Ekolog Dolph Schluter, 

specialista na adaptivní radiaci, prohlásil, že vědcům trvalo 150 let, než konečně přijali 

Darwinovu teorii o původu druhů. Bylo by bláhové se domnívat, že se mi podaří tento 

proces přiměřeně shrnout v rámci této práce. Pokusím se však ukázat, že pokud 

nepůjdeme dlouhou oklikou přes genetické teorie dědičnosti, nebudeme se svazovat 

nereálným předpokladem panmiktické populace, opustíme zbytečnou exkluzivitu 

druhu jako privilegováno taxonu a pomůžeme si novými modely inspirovanými stále 

ještě otevřeným a svobodným výzkumem kulturní evoluce, dorazíme do cíle veselí a 

svěží ještě před večeří. 

Bylo by nespravedlivé obviňovat všechny Darwinovy oponenty z používání laciných 

marketingových triků. Velká část hlasů, které křičí: „Darwin was wrong“, nedodává vzápětí 

něco ve smyslu „Darwin nevěděl nic o metylaci cytosinu“, nýbrž „vše živé stvořil Bůh“. 

Jedná se o přežívající příznivce myšlenky fixních druhů, kteří trápili svými esencialistickými 

argumenty už Darwinova dědečka Erasma Darwina a další proponenty transformacionismu 

(Wulf, 2015). Nutno přiznat, že jejich teorie, ačkoliv nábožensky motivované, jsou skutečně 

v rozporu z Darwinovými představami variační evoluce života.  

Je zajímavé porovnat poměr vyhledávaných frází na běžném plebejském Googlu a na Googlu 

Scholar, který slouží k prohledávání vědeckých publikací. Nepoměr vzroste ve prospěch 

„Darwin was right“, takže tato fráze je více než dvakrát častější (1300 článků) než „Darwin 

was wrong“ (623 článků). Není sice vyloučeno, že se některým kreacionistům podařilo 

propašovat své bláboly i sem, ale rychlé prostudování několika prvních stránek nalezených 

výsledků mě utvrdilo v přesvědčení, že se jedná o legitimní, jakkoliv příliš ambiciózně 

pojmenované práce. S trochou libovůle můžeme tedy usuzovat, že ze 64 300 „Darwin was 

wrong“ článků na celém internetu, je jich přibližně 45 144 (94 200/(1300/623)) věnováno 

přepálené propagaci genetiky, epigentiky, skupinového výběru, kulturní evoluce, 

horizontálního genového přenosu, endosymbióz a podobně, a zbývajících 19 156 se zabývá 

teoriemi, které zahrnují působení nadpřirozených bytostí. Jen pro zajímavost, pokud 

provedeme totožnou analýzu u Einsteina, získáme 1050 vědeckých článků „Einstein was 

right“ a 790 článků „Einstein was wrong“. Poměr mezi použitím těchto frází ve článcích 

z Google Scholar (1.33) tedy přibližně odpovídá jejich poměru (1.31) na celém internetu. 

Binomický test nám ukáže, že při daném počtu pozorování na Googlu Scholar není mezi 
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těmito poměry statisticky významný rozdíl ( ), zatímco u Darwina je rozdíl 1.47 na 

celém internetu vs 2.08 na Scholaru markantní a statisticky významný ( ). 

(„Schrodinger was right“ na Scholaru: 43, „Schrodinger was wrong“ na Scholaru: 17, poměr 

Google: 2.49, poměr Scholar: 2.53, )  

Frekvence článků o potvrzování a vyvracení Einsteinových (Schrödingerových) teorií na 

internetu tedy přibližně odpovídá frekvenci publikovaných vědeckých článků, které si 

přisuzují potvrzování nebo vyvracení Einsteinových (Schrödingerových) dílčích poznatků, 

zatímco proti Darwinovy stojí navíc početná armáda náboženských fundamentalistů. Nemůžu 

říct, že by mě to překvapilo. 

Jednou za čas některý z nich vyplodí úvahu ve stylu: „Darwin nevěděl nic o metylaci 

cytosinu, takže nás stvořil Bůh,“ čímž si nepochybně vyslouží místo v pekle, nebo jiné 

trestající instituci dle vlastního výběru. Bývá pak dobrým zvykem těchto lidí publikovat jen 

stať o tom, jak je Darwinova teorie chybná (jsme přece všichni vědci). Závěr, že boží zásah je 

parsimonnějším vysvětlením pozorované rozmanitosti života si má obvykle „kriticky myslící 

čtenář“ udělat sám. Praotce všech kritizujících pánbíčkářů vám hodlám představit hned 

v následující kapitole. 

2.2 Fleeming Jenkin, směsná dědičnost a mizení variability 

Henry Charles Fleeming Jenkin byl profesorem strojírenství a elektroinženýrství na 

Edinburské univerzitě. Vynalezl lanovku a telegraf a byl pobouřen, když si přečetl Darwinův 

spis O původu druhů. Dílo pravděpodobně hluboce ranilo jeho náboženské přesvědčení, takže 

sepsal (anonymní!) štvavou recenzi do časopisu The North British Review, kde argumentuje 

proti správnosti Darwinovy teorie (Fleeming Jenkin, 1867). Už na konci devatenáctého století 

by samozřejmě nebylo přijatelné, aby vědec, profesor a osvícenec argumentoval svatým 

písmem: „V Bibli se píše X. Darwin říká Y. X je v rozporu s Y. Bible má vždycky pravdu, 

ergo Darwin nemá pravdu.“ Náboženské smýšlení a pachuť jakési svaté války však prostupuje 

celým textem. Pokud Fleeming Jenkin boha explicitně zmiňuje (celkem pouze třikrát v rámci 

asi třiceti stran hutného textu), poukazuje na to, že boží existence není v rozporu s neplatností 

Darwinovy teorie o původu druhů, což rozhodně není totéž jako kdyby tvrdil, že boží 

existence je v rozporu s její platností. Spíše apeluje na své souvěrce, aby jeho argumenty, že 

proces přírodního výběru nemůže vést ke vzniku nových druhů, nepovažovali za argument 

proti boží všemohoucnosti. Dozvíme se tak například, že propasti mezi druhy jsou kvalitativní 
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povahy, takže očekávat od Boha přechodné formy, řekněme mezi koněm a krávou, by bylo 

totéž, jako očekávat od něj přechodné formy mezi trojúhelníkem a čtvercem. Oblasti v 

prostoru fyziologických, morfologických a behaviorálních možností, které náleží jednotlivým 

druhům, jsou podle Fleeming Jenkina obaleny jakýmisi „Božími rouškami“ (v originále 

skutečně the „Cloth of God“). Oblasti v prostoru znaků obalené Božími rouškami přibližně 

odpovídají platónským idejím, které předcházejí jevům viditelného světa. Fleeming Jenkin 

obviňuje proponenty Darwinismu, že podsouvají Bohu vlastní recepty na vytváření druhové 

rozmanitosti, přičemž Bůh je samozřejmě okázale ignoruje a vytváří si druhovou rozmanitost 

po svém. Argumenty, proč nejsou (jakkoliv na první pohled plausibilní) Darwinistické recepty 

těmi, které Bůh uplatňuje, předkládá Fleeming Jenkin v podstatě tři. Rozeberu je zde v jiném 

pořadí, než jsou uvedeny v textu, abych skončil tím, který byl ve své době považován za 

nejzávažnější a díky kterému Darwin později prohlásil, že nejcennější zpětnou vazbu v životě 

nedostal od kolegů biologů, ale od jednoho elektroinženýra. 

2.2.1 Argument mladé Země 

Fleeming Jenkin se ve své práci opírá o výpočet, který provedl v šedesátých letech 

devatenáctého století lord Kelvin, pozdější prezident Královské společnosti. Ten odhadl stáří 

Země mezi 20 a 400 miliony let (Kelvin, 1864). Vycházel přitom z fyzikálního modelu Země 

jako koule postupně vychládající roztavené horniny. Kelvin nezapočítal teplo vznikající díky 

přirozené radioaktivitě a zanedbal šíření tepla v Zemském plášti prouděním, které umožňuje 

dlouhodobé udržovaní strmého teplotního gradientu mezi vnějším pláštěm a zemskou kůrou. 

Dospěl pochopitelně k nebývale nízkým, nesprávným hodnotám stáří Země. Ačkoliv 

s Kelvinovým odhadem nesouhlasily tehdejší geologové, kteří se pokoušeli datovat stáří naší 

planety prostřednictvím stratigrafie (England, Molnar, & Richter, 2007), ujal se Kelvinův 

model poměrně úspěšně a další zpřesňující výpočty založené na stejném modelu, případně 

podobně pomýleném modelu stáří Slunce, posouvaly jeho odhad spíše k nižším hodnotám 

původního rozmezí. Darwinisté souhlasili, že několik desítek milionů let pravděpodobně 

nepostačuje k evoluci pozorovaných složitých forem z jednoduchých počátků života, ale na 

základě tohoto nesouladu se spíše klonili k závěru, že Kelvinův model je nepřesný. Fleeming 

Jenkin dával přednost interpretaci, která zpochybňovala Darwinovou teorii o původu druhů. 

2.2.2 Argument omezených druhů.  

Tento argument vychází právě z představy oné „Boží roušky“, která vymezuje množinu 

forem, kterých mohou příslušníci jednoho druhu nabývat. Fleeming Jenkin vybízí čtenáře 
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k představě chovatele koní, který začíná s obrovských stádem průměrných hřebců a klisen, ale 

usilovnou snahou za několik dekád vyselektuje dostihové plemeno, které obstojí v konkurenci 

šampionů, jejichž předci byli zdokonalováni generacemi šlechtitelů. Jenkin tvrdí, že zpočátku 

se budou příslušníci experimentálního stáda zlepšovat rychle, přibývající zlepšení se ale bude 

s každou generací zmenšovat, dokud neklesne na nulu a nedosáhne tedy jakési předpřipravené 

hranice možností druhu Equus caballus. 

Oba výše zmíněné argumenty se čas od času znovu vynoří, byť v mírně aktualizované 

podobě. Ačkoliv bylo poměrně přesvědčivě ukázáno, že stáří Země odhadované v současnosti 

na 4.543 miliard let je více než dostatečné na to, aby se (alespoň geneticky) život z posledního 

společného předka rozrůznil do všech současných podob (Wilf & Ewens, 2010), objevil se 

vzápětí článek, který se snažil zpochybnit předpoklad původní práce, že výhodné alely se 

mohou fixovat nezávisle na sobě (Ewert, Dembski, Gauger, & Marks II, 2012). Jakkoliv 

nenabízí funkční alternativu původního vzorce a jejich kritika je založená na údajném 

(podsouvaném) předpokladu původní práce, že „příroda ví, co se jí bude hodit“, nachází druhá 

práce zástupy předpřipravených podporovatelů a šiřitelů, kteří její tvrzení náležitě přeženou 

(Peer-Reviewed Science: There Isn’t “Plenty of Time for Evolution” – hlásá například 

popularizační článek na !kreacionistickém! serveru evolutionnews.org). Kreacionisté 

vyrážející na obranu svého favorita jsou mnohem motivovanější než zastánci první (dle mého 

názoru velice solidní) práce, kteří mají celý spor za dávno vyřešený. Nepřekvapí, že 

proevoluční článek vyšel v časopisu PNAS (IF=9.504), antievoluční v plátku BIO-

Complexity (bez IF), jehož redakční rada má 30 členů, ale v roce 2012 v něm vyšly celkem 2 

články. Proevoluční článek napsali společnými silami matematik a biolog, antievoluční dva 

elektroinženýři (pravděpodobně věrní dědicové odkazu Fleeming Jenkina po všech stránkách) 

a dva profesionální proponenti inteligentního designu z Biologic Institute v Seattlu (máte-li 

chvíli času, tento institut si vygooglete, je to sranda). 

S argumentem omezených druhů se zase popasuje Jaroslav Flegr ve své teorii zamrzlé 

plasticity (Flegr, 2006). I on je vlastně zastáncem myšlenky, že pouze variace a selekce 

nestačí k vytvoření strukturovaného života, jak ho známe. Musí se přidat komplikovanější 

populační dynamika, která umožní příslušníkům určitého druhu překonat emergentní (tedy ne 

Platónskou) roušku danou interakcemi mezi alelami v genofondu populace, které se vzájemně 

drží v šachu. Já osobně si myslím, že když působí selekční tlak dostatečně dlouho, elasticitu 

druhu se podaří překonat bez problémů i ve velké nestrukturované populaci. Pružina se také 

při dostatečném natažení unaví a „usne“. Šlechtitelé koní (nebo octomilek) se mohou po 
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generace skutečně spoléhat na rekombinaci, náhodné odchylky fenotypu od genotypu a 

podobně. O efektivitě tisíce let trvajícího přírodního výběru nám to nemusí nic moc říkat, i 

když žádný fundamentální rozdíl mezi přírodním a umělým výběrem neidentifikujeme. O 

zamrzlé plasticitě, potažmo zamrzlé evoluci (Flegr, 2015), kterou mám za skutečně důležitý 

příspěvek k evoluční biologii, bych jako absolvent pražské přírodovědy dokázal blábolit 

stovky stran. Pokusím se tuto tendenci minimalizovat. 

Poslední argument dnes, alespoň pokud je mi známo, mnoho aktualizovaných verzí nemá, 

neboť se ho, z velké části díky novým teoriím dědičnosti, podařilo překonat jednou pro vždy.  

2.2.3 Swamping argument 

I přes svou překonanost je právě toto onen velký a slavný argument, který přesvědčil 

Darwina, aby upravil určité pasáže v knize O původu druhů. Myslím, že argument nemá 

kanonizovaný český název, stejně jako samotné slovo swamping. Volně by se dal přeložit 

jako argument davu nebo argument hordy. Název totiž pochází z jediné Jenkinovy věty, kde 

se slovo swamping objevuje: „In this case the sport will be swamped by numbers, and after a 

few generations its peculiarity will be obliterated.“ (Fleeming Jenkin, 1867) Nejde jen o to, 

že výhoda vyčnívajícího šťastlivce bude po několika generacích rozpuštěna v celé populaci, 

což zdůrazňují překlady akcentující mizení variability. Jenkin se snaží především přesvědčit 

čtenáře, že výjimečný jedinec žádnou stopu v populaci nezanechá, protože bude převálcován 

nesčetnými zástupy průměrných jedinců. Ztráta variability je podle Jenkina pouze dílčím 

důsledkem masivní početní převahy obyčejných nad nadějnými. Argument hordy má dle 

mého názoru tři do jisté míry nezávislé části, z nichž první je zavádějící, druhá je 

matematicky chybná a třetí je zajímavá, podněcuje další bádání a jako jediná se skutečně 

zabývá mizením variability. Projdu je postupně skrze parafrázi Fleeming Jenkinova 

uvažování, neboť pro teoretické zakotvení dalšího výzkumu je nutné se poctivě popasovat se 

všemi třemi. Fleeming Jenkin ve své recenzi jaksi předznamenává využití počítačových 

simulací v evoluční biologii. Vytváří umělý systém, ve kterém platí jasně definované zákony 

dědičnosti a selekce a vyzývá čtenáře, aby sledoval nejpravděpodobnější vývoj tohoto 

systému. Mějme tedy ve shodě s Jenkinem 1 000 000 stejných nerozlišitelných jedinců, 

z nichž přežije 10 000, kteří původní populaci obnoví tak, že každý z nich bude mít v průměru 

100 potomků. Ekologicky se jedná patrně o nějakého r stratéga (MacArthur & Wilson, 1967). 

Jenkin má pocit, že zavedením tohoto systému vlastně Darwinistům nadržuje. Cožpak silná 

selekce nepředstavuje klíč ke snadné adaptaci? V homogenní populaci nahradíme jednoho 

průměrného jedince výjimečným mutantem, takzvaným „sportem“. Sport je mnohem lepší 
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než jeho nerozlišitelní souputníci. Řekněme, že je dokonce dvakrát lepší! V Jenkinově 

systému se úspěšnost jedinců neprojevuje rozdílem v počtu potomků, ale pouze rozdílem 

v pravděpodobnosti přežití. To je rozumné, i řada současných modelů (pokud se nezaměřuje 

právě na interakce mezi investicemi do přežívání a rozmnožování) používá podobný přístup – 

zvýšená biologická zdatnost se projevuje jen na jedné úrovni, aby bylo působení selekce a 

následné adaptace matematicky snadno sledovatelné. Není asi třeba zdůrazňovat, že model, u 

kterého závěry významně závisí na funkci, která určuje vztah mezi selektovaným znakem a 

biologickou zdatností, pravděpodobně příliš mnoho příznivců nezíská. 

Jenkin hned v první části argumentu hordy vyvozuje závěry, které jsou závislé na akcentaci 

rozdílů v přežívání oproti rozdílům v plození potomků. Jenkin tvrdí, že pokud má průměrný 

jedinec (s referenční hodnotou 1 a výhodou 0) šanci na přežití 1:100, má dvakrát lepší „sport“ 

(s výhodou +1) pořád šanci přežít pouze 1:50. Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost je to 

malá a průměrných jedinců je hromada, má výjimečný úžasňák mizivou šanci reálně přispět 

ke změně populačního průměru. Svůj otisk zanechá v budoucích generacích jen v jednom 

z padesáti případů. Fleeming Jenkin tvrdí, že už toto je pro Darwinovu teorii pořádná rána. 

Kdyby nepoužil model, kde fitness ovlivňuje pouze přežívání, nemohl by tuto část argumentu 

vůbec vyslovit. Dvakrát lepší sport by měl prostě dvakrát více potomků než průměrný jedinec. 

Za předpokladu zachování velikosti populace by měl průměrný jedinec 0.999999 potomka, 

zatímco sport by měl 1.999998 potomků. V Jenkinově scénáři se ale sport také může 

rozmnožit, a když už se tak ale stane, nemá necelá dva potomky, ale má jich hned 100. Stovka 

potomků jednou za padesát pokusů je ekvivalentem dvou potomků v každém pokusu. Až 

potud je tedy Jenkinův model v pořádku. Jeho interpretace ne. Dvojnásobná selekční výhoda 

sporta by měla představovat stejný benefit bez ohledu na to, jakým algoritmem se selekce řídí. 

Skutečnost, že například v modelech zabývajících se genetickým driftem by záleželo na tom, 

jestli se alespoň trochu rozmnožují všichni jedinci, nebo jestli v každé generaci projde celá 

populace úzkým hrdlem lahve, nám teď vůbec nepřekáží. Jsme u úplného kořene evolučních 

algoritmů a je potřeba obhájit platnost samotného Darwinismu. Na finesy bude čas později. 

Jenkinovi je nutno přičíst k dobru, že se u této první zavádějící části argumentu hordy 

nezastaví. To by bylo patrně příliš snadné. Benevolentně tedy vypíše prvnímu sportovi 

poukázku na bezpodmínečné přežití a natvrdo začnou skládat účty až sportovi potomci 

v dalších generacích. Tak tedy, máme v populaci 100 zvýhodněných jedinců. Jenkin 

předpokládá, že jejich výhoda nebude tak velká jako výhoda jejich výjimečného rodiče, ale 

bude přesně na půl cesty mezi ním a druhým rodičem, který bude nutně pocházet z balíku 
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průměrných jedinců. Ze sta takových potomků tedy nepřežijí dva, ale v průměru jeden a půl, 

což samozřejmě znamená, že někdy přežijí dva, někdy jeden, občas žádný, občas tři atd. 

Pracujme ale skutečně s průměrem – s hodnotou 1.5 přeživšího na sto potomků sporta z první 

generace. Jenkin neměl počítač, takže nemohl provádět stochastické simulace. Jeho model 

musel být dokonale analyzovatelný na papíře. Počítáme tedy, že máme v populaci po selekci 

1.5 výjimečných dětí. Tyto se rozmnoží, takže v další generaci bude 150 vnoučat sporta. To je 

pořád lepší, než kolik vnoučat bude mít průměrný jedinec z první generace. Sportův 

předpokládaný současník zplodí 100 vnoučat, z nichž zas přežije jen jedno. V Jenkinově 

modelu platí, že se dva výjimeční jedinci nikdy nepáří spolu. Tento předpoklad (jakkoli 

nerealistický) zachováváme rovněž kvůli výpočetní jednoduchosti. Každé ze 150 vnoučat 

sporta bude mít tedy ještě o polovinu menší výhodu, než měl jeho rodič z evolučně 

zvýhodněné linie. Ze 100 vnoučat s takovou výhodou přežije 1.25, celkem jich tedy bude 

1.875. Narodí se v průměru 187.5 pravnoučat s malou výhodou, která představuje jen 

navýšení šance na přežití o 0.125 oproti průměrným jedincům. Podívejme se, jaká je hodnota 

kumulativní výhody v celé populaci – jedná se o výhodu jednoho výjimečného jedince 

vynásobenou jejich počtem, což můžeme považovat za jakýsi otisk původního sporta 

v populaci. Tato hodnota činí nyní, ve čtvrté generaci, 23.4. To je poměrně solidní, vzhledem 

k faktu, že v první generaci byl jen jeden sport s výhodu 1, že? Omyl! Vysoká hodnota ve 

čtvrté generaci jde celá na vrub přežití sporta v generaci první. Hned ve druhé generaci byla 

hodnota kumulativní výhody 50 (100 potomků každý s výhodou 0.5). Podívejte se do tabulky 

1, kde je Jenkinův model vyčíslen nebo na Obrázek 3, kde jsou klíčové barevně označené 

proměnné znázorněny graficky.   

 

Tabulka 1. Vyčíslení Fleeming Jenkinova modelu 

Generace 

Počet 

výjimečných 

jedinců 

Výhoda 

výjimečného 

jedince 

Kolik 

výjimečných 

jedinců ze 

sta přežije 

(1+výhoda) 

Celkový 

počet 

přeživších 

výjimečných 

jedinců 

Počet 

potomků 

jednoho 

přeživšího 

jedince 

Celkové 

množství 

"výhody" v 

populaci 

před selekcí 

1 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 100 1.0000 

2 100.0000 0.5000 1.5000 1.5000 100 50.0000 

3 150.0000 0.2500 1.2500 1.8750 100 37.5000 

4 187.5000 0.1250 1.1250 2.1094 100 23.4375 

5 210.9375 0.0625 1.0625 2.2412 100 13.1836 

6 224.1211 0.0313 1.0313 2.3112 100 7.0038 

7 231.1249 0.0156 1.0156 2.3474 100 3.6113 

8 234.7362 0.0078 1.0078 2.3657 100 1.8339 

9 236.5701 0.0039 1.0039 2.3749 100 0.9241 
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10 237.4942 0.0020 1.0020 2.3796 100 0.4639 

11 237.9580 0.0010 1.0010 2.3819 100 0.2324 

12 238.1904 0.0005 1.0005 2.3831 100 0.1163 

13 238.3067 0.0002 1.0002 2.3836 100 0.0582 

14 238.3649 0.0001 1.0001 2.3839 100 0.0291 

15 238.3940 0.0001 1.0001 2.3841 100 0.0146 

16 238.4086 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0073 

17 238.4158 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0036 

18 238.4195 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0018 

19 238.4213 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0009 

20 238.4222 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0005 

21 238.4226 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0002 

22 238.4229 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0001 

Obrá

zek 3. Grafické znázornění Fleeming Jenkinova modelu. 

Jenkin na základě analýzy modelu argumentuje proti možnosti přírodního výběru v systému 

se směsnou dědičnosti. Směsnou dědičností zde máme, jak už bylo řečeno výše, na mysli 

dokonalé průměrování rodičovských znaků v potomstvu. Tato dědičnost implicitně 

předpokládá naprostou homogenitu potomstva každého rodičovského páru, občas se o ní tedy 

referuje jako dědičnost plechovek s barvou (paint-pot inheritance). Když smícháme dvě 

plechovky barvy, jednu červenou a jednu bílou (rodiče) a obsah směsi následně rozdělíme do 

několika plechovek menších (potomci), budou mít všichni příslušnici dceřiné generace 

naprosto stejný odstín, který bude (z definice) ležet přesně uprostřed intervalu rodičovských 

hodnot. Domnívám se, že si nikdo nikdy skutečně nemyslel, že je dokonalé průměrování 

mechanismem dědičnosti. Variabilita potomstva je neoddiskutovatelným, na první pohled 

viditelným znakem života. Vyskytovali se ale lidé, kteří považovali dokonalé průměrování za 

dostatečně dobrou aproximaci mechanismu dědičnosti. Tito přírodovědci zastávali názor, že 

jde přece hlavně o průměr; to že s jednotlivinami hýbe nějaká náhoda je irelevantní, protože 

pokud je zrovna potomek lehce nad rodičovským průměrem, může být vnouček lehce pod 

novým rodičovským průměrem, takže se výchylky vzájemně vyruší. Mysleli si, že se 
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zanedbáním náhodných (v některých verzích dokonce explicitně nedědičných), matematicky 

obtížně uchopitelných odchylek z modelu dědičnosti, jejímž mechanismem měla být nejspíše 

fúze zárodků dodaných oběma rodiči, nic podstatného neztratí (Bulmer, 2004). Opak je 

pravdou. Ztratí se skoro úplně všechno. 

Mám pocit, že konkrétně Fleeming Jenkin použil tuto chybnou myšlenkovou zkratku 

záměrně, protože ji vzápětí doplnil další nepatřičností, která se mu náramně hodila do krámu. 

Nejednalo se o už nešťastnou zkratku, ale o plnokrevný zkrat. V Jenkinově modelu, jak se 

můžete opětovně přesvědčit na obrázku 3, se postupně vytrácí jak výhoda, kterou mají 

potomci prvního výjimečného jedince oproti průměrné populaci (modře), tak celkový přínos 

původního jedince ke znakům populace (červeně). Ztráta druhé vyčíslené veličiny je mnohem 

závažnější. Nejen, že populace přijde o počáteční variabilitu, stopa, kterou sport zanechá 

v přeživších nástupcích bude v čase klesat až na nulu. Populace po dvaadvaceti generacích se 

podle Jenkina nebude nijak lišit od populace před výskytem prvního výjimečného jedince. 

S tím jde ruku v ruce také nízký počet potomků sporta, kteří se v populaci udrží. V Jenkinově 

modelu toto číslo dosáhne konečné hodnoty, která je v porovnání s velikostí počáteční 

populace skutečně mizivá (zeleně). 

Něco tu samozřejmě nehraje. Vidíte tu chybu? Vyčíslení celého modelu je postavené na 

triviálním přešlapu v Jenkinově algoritmu. Jenkin předpokládá, že každý jedinec z deseti tisíc 

přeživších má 100 potomků a že potomci sporta jsou přesně na půl cesty mezi ním a druhým 

rodičem, tedy že každý nově narozený jedinec má dva rodiče. Deset tisíc přeživších ale utvoří 

jen pět tisíc párů! Pokud bude mít sport a jeho druh stejně jako všechny zbývající páry právě 

100 potomků, bude velikost populace ve druhé generaci poloviční. Jenkinův model odpovídá 

populaci, která vymírá geometrickou řadou. Dobře je to vidět na vyčíslení modelu s velikostí 

populace (Tabulka 2, Obrázek 4). 

Tabulka 2. Vyčíslení Fleeming Jenkinova modelu s velikostí populace  

Generace 

Počet 

výjimečných 

jedinců 

Výhoda 

výjimečného 

jedince 

Kolik 

výjimečných 

jedinců ze 

sta přežije 

(1+výhoda) 

Celkový 

počet 

přeživších 

výjimečných 

jedinců 

Počet 

potomků 

jednoho 

přeživšího 

jedince 

Celkové 

množství 

"výhody" v 

populaci 

před selekcí 

Počet všech 

jedinců 

1 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 100 1.0000 1000000 

2 100.0000 0.5000 1.5000 1.5000 100 50.0000 500000 

3 150.0000 0.2500 1.2500 1.8750 100 37.5000 250000 

4 187.5000 0.1250 1.1250 2.1094 100 23.4375 125000 

5 210.9375 0.0625 1.0625 2.2412 100 13.1836 62500 

6 224.1211 0.0313 1.0313 2.3112 100 7.0038 31250 
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7 231.1249 0.0156 1.0156 2.3474 100 3.6113 15625 

8 234.7362 0.0078 1.0078 2.3657 100 1.8339 7813 

9 236.5701 0.0039 1.0039 2.3749 100 0.9241 3906 

10 237.4942 0.0020 1.0020 2.3796 100 0.4639 1953 

11 237.9580 0.0010 1.0010 2.3819 100 0.2324 977 

12 238.1904 0.0005 1.0005 2.3831 100 0.1163 488 

13 238.3067 0.0002 1.0002 2.3836 100 0.0582 244 

14 238.3649 0.0001 1.0001 2.3839 100 0.0291 122 

15 238.3940 0.0001 1.0001 2.3841 100 0.0146 61 

16 238.4086 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0073 31 

17 238.4158 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0036 15 

18 238.4195 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0018 8 

19 238.4213 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0009 4 

20 238.4222 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0005 2 

21 238.4226 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0002 1 

22 238.4229 0.0000 1.0000 2.3842 100 0.0001 0 

Obrázek 4. Grafické znázornění Fleeming Jenkinova modelu s velikostí populace. 

Jak si můžeme domyslet, celkový přínos sporta k populačnímu průměru netlačí k nule ani tak 

snižování výhody výjimečného jedince, jako spíš snižování velikosti populace (fialově), které 

klesá naprosto identicky. Když se znova zamyslíme nad výše uvedeným popisem modelu, 

odhalí se nám Achilova pata Fleeming Jenkinovy argumentace hned několikrát. Pokud má 

průměrný jedinec 100 potomků, 100 vnoučat a 100 pravnoučat, ztrácí se jeho otisk v populaci 

úměrně tomu, jak klesá příbuznost těchto jedinců. Pokud se takto vytrácí každý průměrný 

jedinec a nedochází k žádné imigraci, je evidentní, že se musí vytrácet celá populace. Na tuto 

chybu Jenkinova modelu upozornil již v roce 1871 A.S.Davis, gymnaziální profesor z Leedsu, 

stručným článkem v časopisu Nature (Davis, 1871). Když Jenkinův model vyčíslíme s malou 

změnou, tedy když předpokládáme, že každý jedinec zplodí 200 potomků, získáme 

diametrálně odlišné závěry (Tabulka 3, Obrázek 5). 
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Tabulka 3. Vyčíslení modelu s Davisovou opravou počtu potomků na přeživšího jedince 

Generace 

Počet 

výjimečných 

jedinců 

Výhoda 

výjimečného 

jedince 

Kolik 

výjimečných 

jedinců ze 

sta přežije 

(1+výhoda) 

Celkový 

počet 

přeživších 

výjimečných 

jedinců 

Počet 

potomků 

jednoho 

přeživšího 

jedince 

Celkové 

množství 

"výhody" v 

populaci 

před selekcí 

Počet všech 

jedinců 

1 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 200 1.0000 1000000 

2 200.0000 0.5000 1.5000 3.0000 200 100.0000 1000000 

3 600.0000 0.2500 1.2500 7.5000 200 150.0000 1000000 

4 1500.0000 0.1250 1.1250 16.8750 200 187.5000 1000000 

5 3375.0000 0.0625 1.0625 35.8594 200 210.9375 1000000 

6 7171.8750 0.0313 1.0313 73.9600 200 224.1211 1000000 

7 14791.9922 0.0156 1.0156 150.2312 200 231.1249 1000000 

8 30046.2341 0.0078 1.0078 302.8097 200 234.7362 1000000 

9 60561.9407 0.0039 1.0039 607.9851 200 236.5701 1000000 

10 121597.022 0.0020 1.0020 1218.3452 200 237.4942 1000000 

11 243669.031 0.0010 1.0010 2439.0699 200 237.9580 1000000 

12 487813.979 0.0005 1.0005 4880.5217 200 238.1904 1000000 

13 976104.338 0.0002 1.0002 9763.4265 200 238.3067 1000000 

14 1952685.29 0.0001 1.0001 19529.2366 200 238.3649 1000000 

15 3905847.31 0.0001 1.0001 39060.8570 200 238.3940 1000000 

16 7812171.41 0.0000 1.0000 78124.0982 200 238.4086 1000000 

17 15624819.6 0.0000 1.0000 156250.581 200 238.4158 1000000 

18 31250116.1 0.0000 1.0000 312503.545 200 238.4195 1000000 

19 62500709.0 0.0000 1.0000 625009.475 200 238.4213 1000000 

20 125001895 0.0000 1.0000 1250021.33 200 238.4222 1000000 

21 250004267 0.0000 1.0000 2500045.05 200 238.4226 1000000 

22 500009010 0.0000 1.0000 5000092.49 200 238.4229 1000000 

 

Obrázek 5. Grafické znázornění Davisova modelu s velikostí populace. 

Jak je vidět, pokud použijeme legitimní model s konstantní velikostí populace, sportova 

výhoda se populací rychle šíří a počet jeho potomků přesáhne už ve čtrnácté generaci 

celkovou velikost populace. V praxi to znamená, že všichni už jsou nevyhnutelně sportovými 

potomky a nadále nemůže platit pravidlo, že se zvýhodnění jedinci nekříží spolu. Postupný 
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pokles průměrné výhody výjimečného jedince na tom nic nemění. Počáteční sportova výhoda 

se časem rozprostře rovnoměrně po celé populaci a její celkové množství se limitně přiblíží 

k hodnotě, která výrazně přesahuje jak počáteční vklad zvýhodněného jedince, tak součet 

výhod všech jeho potomků v první dceřiné generaci, která tvořila vrchol v původním 

Jenkinově modelu. 

Nechce se mi věřit, že by taková hrubá chyba unikla pozornosti uznávaného konstruktéra a 

ekonoma, natož aby se jí sám dopustil. Můžeme se dohadovat, že byl natolik motivován nebo 

zaslepen svou vírou, že upřednostnil útok na Darwinovu evoluční teorii před profesní 

integritou. Možná také proto uveřejnil review anonymně. Proti-evoluční nálady stačí 

konstantně přiživovat pochybovačnými pamflety nevalné kvality (připomeňme si BIO-

Complexity). Když později vyplují na povrch jejich zásadní nedostatky, jsou už na scéně další 

podobná dílka, která jsou schopna převzít pochodeň kreacionismu.  

Poslední část Jenkinova argumentu hordy ale žádnou chybu neobsahuje. Jedná se o známou a 

v kontextu celého Jenkinova review nejčastěji zmiňovanou pasáž, ve které demonstruje 

neefektivitu selekce za předpokladu směsné dědičnosti. Průměrování rodičovských znaků v 

potomstvu neumožní výjimečně nadaným jedincům tvořit výjimečně nadané potomky. 

Veškerá variabilita dodaná sportem se rozpustí, než se nadějeme, mezi tisíce jedinců a 

přežívání bude opět náhodné. Tato část argumentu platí i Davisově opraveném modelu, kde 

nedochází ke smršťování velikosti populace. Nejpozději od čtrnácté generace musíme počítat 

s tím, že jsou na tom všichni jedinci stejně, jakkoliv by si při přímém srovnání každý z nich 

vedl o maličko lépe než průměrný jedinec z první generace. 

Jenkinův příklad, který bývá v tomto kontextu často parafrázován je nesmírně rasistický. 

Nepočítá ani s tím, že by se v homogenní populaci vyskytl nadaný jedinec působením 

přirozených procesů zodpovědných například za vznik rozdílů mezi potomky stejného 

rodičovského páru (dnes bychom asi řekli, že nepočítá s mutací). Jenkin přivádí do 

homogenní populace sporta zvenčí. Na ostrově obydleném černochy nechává ztroskotat 

bílého námořníka, který se díky své předpokládané a Jenkinem několikrát zdůrazňované 

nadřazenosti zmocní náčelnického trůnu a zplodí nesmírné množství potomků. Jenkin se 

domnívá, že jeho potomci by si ještě po několik generací výsadní pozici díky svým zděděným 

superschopnostem udrželi, ale časem by se jejich výhoda snížila natolik, že už by při 

zaujímání náčelnické pozice nehrálo roli, zda je ostrovan potomkem bílého Übermensche 

nebo ne. Toto byla hlavní část argumentu, která pravděpodobně přesvědčila Darwina, aby 

začal zdůrazňovat všudypřítomnou variabilitu plynoucí z malých rozdílů mezi jedinci na úkor 
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variability, kterou přinášejí extrémně nadějní výjimeční jedinci. Od pátého vydání „O původu 

druhů“ se v knize objevuje pasáž, kterou předznamenává již dopis Charlesovi Kingsleymu, 

Darwinovu příteli a anglikánskému knězi, který Darwina na recenzi v the North British 

Review pravděpodobně upozornil (Darwin, 1867). Darwin zde dává do kontrastu teoretický 

případ s populací ptáků s malými zobáčky, kde se náhle objeví jedinec s nebývale dlouhým 

zobanem, a případ, kde se každý rok narodí celá řada ptáků se zobáčkem lehce 

podprůměrným a lehce nadprůměrným. Darwin přiznává, že se výhoda výjimečného jedince 

může časem úplně ztratit kvůli míšení vloh během křížení. Ve druhém případě kde je 

variabilita rozprostřená napříč celou populací díky soustavnému náhodnému odchylování 

konstantní nebo alespoň zdola omezená, ztráta evolučního potenciálu nehrozí (Darwin, 2007). 

V dalších vydáních knihy Darwin navíc přidává příklad s vlky, na kterém demonstruje, že jak 

fluktuují podmínky prostředí, ve kterém se populace nachází, mění se i selekční tlaky, které 

na ni působí, takže se vznikající variabilita působením selekce snižuje jen částečně a je 

nepravděpodobné, že by kdykoliv dosáhla nuly, jak předpokládá Jeniknův model (Darwin, 

2007). 

Navzdory tomu, že tato jediná část argumentu se nám dochovala jako jediný relevantní 

příspěvek celého review k rozvoji evoluční biologie, Fleeming Jenkin samotné mizení 

variability nijak zvlášť nezdůrazňoval. Ve své argumentaci jej vždy poměrně úzce svazoval 

s matematicky chybným závěrem, že výjimečný jedinec nic nezmění, protože se spolu 

s vymýváním variability posune populační průměr zpět na původní hodnotu. Ono totiž 

v modelu, který je postaven na počáteční přítomnosti sporta, se dost těžko vysvětluje, proč by 

se neměli v dalších generacích s určitou, jakkoli malou pravděpodobností objevovat další 

podobně nadaní jedinci. Možná i proto sleduje Jenkinův příklad osud jedince, kterého do 

homogenní populace vyvrhlo rozbouřené moře. Endogenní sport by mohl stěží zůstat naprosto 

ojedinělým úkazem a jeho podobně nadaní kolegové by měli kapacitu posunou populační 

průměr zase o kousek dál. Darwin rozvíjí ekvivalentní úvahu u zdrojů všudypřítomné 

variability. Zdůrazňuje, že jakékoliv vlivy zodpovědné za náhodné, v rámci jeho 

pozměněného narativu mnohočetné, malé odchylky v jedné generaci budou pravděpodobně 

přítomné i v generaci další (Darwin, 1867). Davis ve svém článku rovnou navrhuje 

opakovaný výskyt sportů jako teoretický mechanismu udržování populační variability, která 

sytí přírodní výběr. Davis navrhuje v kontextu Jenkinových počátečních podmínek introdukci 

jednoho sporta s dvojnásobnou výhodou v každé generaci. I pokud má takový jedinec pořád 

stejně malou naději na přežití, s jakou počítá Jenkin (1:50), přežije alespoň jednou za 50 
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generací, což umožňuje jednou za padesát generací realizovat alespoň takovou změnu, jaká je 

naznačena na Obrázku 5. 

Davisův návrh si můžeme snadno převést do jednoduché počítačové simulace. Začínáme 

s homogenní populací o jednom milionu jedinců. Každý jedinec je definován toliko jediným 

číslem, které udává jeho relativní šanci na přežití. Předpokládejme, že zpočátku jsou všichni 

jedinci charakterizováni číslem jedna. V každé generaci jednoho jedince náhodně odebereme 

a nahradíme jej sportem, který bude charakterizován číslem dvě. Po tomto kroku se odehraje 

selekce, kdy původní populaci zkrouhneme na jednu setinu. Přežití jedinců určuje relativní 

pravděpodobnost daná jejich číslem. Nejde tedy pouze o to, jakým číslem se daný jedinec 

pyšní, ale i o to, jaká čísla jsou zastoupena v populaci jeho konkurentů. Sport má 

dvojnásobnou pravděpodobnost na přežití oproti nositeli čísla jedna, ale jen o třetinu větší 

šanci než nositel hodnoty 1.5, který je ve výhodě oproti jedničce s pravděpodobností přežití 

větší o 50 %. Deset tisíc přeživších jedinců následně utvoří 5000 párů, z nichž každý 

vygeneruje 200 potomků. Všichni potomci jsou podle nejjednoduššího modelu směsné 

dědičnosti odsouzeni zaujmout číselnou hodnotu přesně mezi rodičovskými hodnotami. 

Abychom následovali argumentaci Jenkina a Davise, budeme sledovat, jak v populaci roste 

kumulativní výhoda – součet rozdílů mezi hodnotami relativní pravděpodobnosti přežití a 

bazální hodnotou jedna. Toto číslo jde podle vyčíslení Jenkinova modelu k nule a podle 

Davisovy korekce k hodnotě 238.4 a koresponduje s přepokládaným otiskem jednoho 

přeživšího sporta v populaci. Také budeme sledovat průměrnou hodnotu relativní 

pravděpodobnosti na přežití, která je jen lehce posunutým vyjádřením téhož. 

 

Obrázek 6. Výsledek simulace Davisova systému se směsnou dědičností a opakovaným výskytem 

sporta s hodnotou 2 



26 

 

Jak je vidět na Obrázku 6, sporti dodávají populaci potřebnou variabilitu, a tak se průměr 

relativní pravděpodobnosti na přežití neustále zvyšuje (oranžově) stejně jako kumulativní 

výhoda (červeně), součet všech rozdílů v pravděpodobnosti přežití oproti původnímu 

populačnímu průměru. Průměrná výhoda výjimečného jedince (modře) začne na hodnotě 

jedna, kdy je v populaci výjimečný jedinec právě jeden, ale rychle se zřítí na nízkou hodnotu, 

když první sport přežije a jeho počáteční výhoda se začne šířit populací. Výjimeční jedinci, 

potomci některého ze sportů, utvoří rychle populační většinu a zanedlouho populaci zcela 

ovládnou (v tomto simulačním běhu se tak stalo v generaci 52, vzhledem k měřítku osy  

v Obrázku 6 ani nemá smysl vizualizovat danou událost v grafu). Populační velikost byla 

konstantní (její vizualizace nebyla rovněž zahrnuta v zájmu přehlednosti grafu). Celkové 

množství kumulativní výhody v populaci roste. Populační průměr tento růst kopíruje a 

pomalu, ale jistě se zvyšuje. Zajímavé je sledovat i variabilitu, která je vyznačena 

poloprůsvitným koridorem kolem populačního průměru. Koridor je obvykle úzký a nemění 

se, to když jde veškerá měřená variabilita populace na vrub jednoho nového sporta s hodnotou 

2, který se objeví v každé generaci. Podle píků značících podstatné zvýšení variability 

můžeme identifikovat okamžiky, kdy se výjimečnému jedinci podařilo přežít a zplodit 200 

potomků, kteří zdědili část jeho výhody. Jak se tato extrémní variabilita postupně snižuje, 

roste populační průměr, dokud se variabilita nevyčerpá, nebo dokud nepřežije další ojedinělý 

sport. Model jsem nechal běžet po 10 000 generací, a i tak se podařilo dosáhnout pouze 

populačního průměru o hodnotě 1.045. Adaptace, která spoléhá na směsnou dědičnost a na 

náhodný výskyt sportů, kteří se v populaci vyskytují s frekvencí jedna ku milionu a přežívají 

s frekvencí jedna ku padesáti, je nesmírně pomalá. Konkrétně -krát pomalejší (kde  je 

velikost populace) než ekvivalentní adaptace, u které se dědičnost odehrává prostřednictvím 

mendelovské genetiky (Rogers, 2015) – při populaci o jednom milionu jedinců bude tedy 

evoluční změna v Davisově systému za stejnou dobu dvoumilionkrát menší než změna v 

systému s mutací a replikací diskrétních alel. Už je tu ale významný interpretační posun. 

Opravený model ukazuje, že jakákoliv výhodná novinka se v populaci šíří, že se obvykle 

fixuje a populaci natrvalo změní. 

Pokud model naprogramujeme přesně tak, jak je specifikováno výše, narazíme ještě na jeden 

problém. Pokud v každé generaci změníme hodnotu jednoho náhodného jedince na hodnotu 

dvě, nedokáže se populace nikdy přes tuto hodnotu přehoupnout. Populační průměr poroste 

statisíce, možná miliony generací. Růst se však bude postupně zpomalovat s tím, jak bude 

klesat pravděpodobnost, že se nový, výjimečný jedinec v konkurenci podobně dokonalých 
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individuí udrží. I kdybychom neměli omezené množství času, populační průměr nikdy 

nemůže přesáhnout hodnotu 2, neboť do populace se rekrutují pouze sporti s touto hodnotou. 

Pokud simulaci podle Davisova návrhu naprogramujeme takto, získáme paradoxně model 

Jenkinova šlechtitele, který jednoho dne nevyhnutelně narazí na onu boží roušku, která 

omezuje pole možností vyhrazené příslušníkům jednoho druhu. Jinými slovy, takový systém 

umožňuje přírodnímu výběru vylepšoval zajíce jako zajíce, lišky jako lišky (Fleeming Jenkin, 

1867) a dostihové koně jako dostihové koně. Davis nikde explicitně nepíše, jak konkrétně si 

další výjimečné jedince představuje. Je nepravděpodobné že by se uchýlil k fixní numerické 

definici sporta (Bulmer, 2004). Počáteční podmínky dovolují několik pravděpodobnějších 

interpretací toho, co znamená sport v Jenkinově, potažmo Davisově systému. Mezi těmito 

interpretacemi nelze rozlišit, pokud je v systému právě jeden sport, ale nabývají na významu, 

pokud je výskyt výjimečných jedinců opakovaný. 

Zaměřím se na dva reprezentativní příklady. Sport může být jedinec, jehož relativní 

pravděpodobnost přežití je dvojnásobkem populačního průměru (Obrázek 7 – podobně 

Davisův model interpretuje i Rogers, 2015), nebo náhodný „mutant“, u kterého dojde ke 

zvýšení jeho původní relativní pravděpodobnosti přežití o hodnotu jedna (Obrázek 8). Oba 

tyto systému umožňují, aby se vývoj populačního průměru nikdy nezastavil. Vzájemnou 

konkurencí se bude neustále zvyšovat hodnota určují relativní pravděpodobnost přežití 

v porovnání s jedinci první homogenní generace. 

Obrázek 7. Výsledek simulace Davisova systému se směsnou dědičností a opakovaným výskytem 

sporta s hodnotou, která odpovídá dvojnásobku populačního průměru 
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Obrázek 8. Výsledek simulace Davisova systému se směsnou dědičností a opakovaným výskytem 

sporta s mutací, která zvýší hodnotu vybraného jedince o 1 

Na obrázcích 6-8 se ještě rozdíly mezi simulovanými systémy generování sportů výrazněji 

neprojeví, z dlouhodobého hlediska (nebo pokud se frekvence výskytu sportů v systému 

podstatně zvýší) ale bude rozhodující. Zvláště to platí pro rozdíl mezi modelem na Obrázku 6 

a modely bez pevné hodnoty introdukovaných sportů. Vždy je potřeba si uvědomit, co se 

vlastně snažíme modelovat, a jaké nevyslovené předpoklady náš model obsahuje na základě 

definovaného algoritmu. Jenkinův původní model implicitně předpokládá, že se snižuje 

velikost populace. Malý počet potomků i toho nejnadanějšího jedince vyplývá přímo z této 

skutečnosti. Model na Obrázku 6 předpokládá, že relativní pravděpodobnost přežití nemůže 

nabývat větší hodnoty než 2. Nemělo by nás tedy překvapit, že ani populační průměr v dané 

simulaci nemůže přesáhnout tuto hodnotu. 

Davisova teorie, jakýsi první mutacionismus, který je věrohodněji aproximován simulacemi 

na Obrázku 7 nebo 8 už pěkně odděluje dva aspekty modelů dědičnosti, které se stanou 

základním kamenem budoucí genetiky – výjimečnou diskrétní mutaci (vznik sportů) a 

univerzální replikaci (průměrování rodičovských hodnot v potomstvu). Navzdory Jenkinovu 

článku, tu tak máme minimálně od roku 1871 poměrně životaschopnou teorii adaptace, která 

počítá s nepartikulátní, dokonce klasickou směsnou dědičností, jejíž pověst díky Jenkinovým 

argumentům významně utrpěla. Směsnou dědičnost stačí mírně doplnit jakýmkoliv zdrojem 

variability, abychom dostali funkční adaptabilní systém, který podléhá evoluci. Přítomnost 

směsné dědičnosti není překážkou adaptace. Překážkou adaptace je nepřítomnost jakéhokoliv 

dalšího procesu. To ale platí i pro systém s genetickou dědičností. Kdyby nevznikaly nové 

alely, biologická evoluce by nefungovala. 
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Mimochodem, Darwin rovněž pravděpodobně nevědomky pracoval s opravenou verzí 

původního Jenkinova argumentu. Vzhledem k tomu, že Jenkinova teorie nedává sama o sobě 

kvůli počtu potomků připadajících na jednoho přeživšího jedince smysl, myslel si Darwin, že 

Jenkin tvrdí, že sport zplodí 200 potomků, z nichž ale jen polovina zdědí jeho výhodu, 

případně její část. Pokud by měl být průměr potomků v Darwinově opravě stejný jako průměr 

rodičů, musela by se stovka sportových potomků pyšnit hodnotou 2. V takovém systému by 

se výhodný znak rovněž šířil bez problémů. Darwin ale souhlasil se stanoviskem, které 

Jenkinovi mylně přisoudil, že i tato stovka nebude svými kvalitami dosahovat výšin svého 

výjimečného rodiče (Bulmer, 2004). Významně si tak zkomplikoval situaci, protože místo 

prosté směsné dědičnosti předpokládal navíc ještě regres potomků extrémních jedinců k 

populačnímu průměru. Takový systém navrhl Francis Galton, podle kterého musí každý 

jedinec připomínat nejen své rodiče, ale i své prarodiče, praprarodiče a s odpovídajícím 

způsobem snižující se váhou i všechny další příslušníkům předchozích generací (Obrázek 

9A).  

 

Obrázek 9. Vizualizace Galtonova modelu dědičnosti, podle kterého připomíná jedinec z jedné čtvrtiny 

přímo otce, z jedné čtvrtiny matku, po jedné šestnáctině každého z prarodičů ještě nad rámec jejich 

podobnosti s rodiči, po jedné šestnáctině každého z pra-prarodičů a tak dále až k malé podobnosti 

všem příslušníkům dávných generací (A, podle Galton, 1886, vizualizace podle Stanton, 2001). 

Teoretické uplatnění tohoto modelu na Darwinovu interpretaci rozmnožujícího se sporta v Jenkinově 

článku (B). 

Pokud sport charakterizovaný hodnotou 2 vzniká ze dvou průměrných jedinců s hodnotou 

jedna, má jeho potomstvo očekávanou hodnotu 1.25, což skutečně odpovídá situaci, kdy je 

potomstvo z poloviny tvořeno jedinci s hodnotou 1 a z poloviny jedinci s hodnotou 1.5 

(Obrázek 9B). Pokud by Darwin toto teoretické sevření povolil, uchýlil se k předpokladu 

klasické směsné dědičnosti, kterou se ohání Fleeming Jenkin, a rozpracoval úvahu o 
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pravidelném vzniku odchylek do důsledků, mohl dospět k přesvědčivému odmítnutí 

argumentu hordy ještě o několik let dříve než Davis. Zajisté by se tak danému řešení dostalo 

daleko větší pozornosti, než když si jej připsal středoškolský učitel z Leedsu. Davisův článek 

ve své době naprosto zapadl. K dnešnímu dni (17.5.2018) byl podle Googlu Scholar citován 

celkem třináctkrát (Scholar hlásí 14, ale jeden ze záznamů v seznamu článek ve skutečnosti 

necituje). První citace je až z roku 1994 a jedná se už o práci z dějin vědy (Morris, 1994). 

Škoda. Co si budeme povídat, ono tvrzení „Darwin was right“ také docela táhne.  

2.3 Partikulátní řešení problémů se směsnou dědičností – „Půjdeme jinudy!“ 

Obvykle se tvrdí, že definitivní odmítnutí Jenkinova argumentu hordy přišlo až se 

znovuobjevením a etablováním Mendelovy dědičnosti. Mendelovská genetika je jednou 

z řady partikulárních (částicových, diskrétních…) teorií dědičnosti, které umožňují Jenkinovy 

závěry opravdu přesvědčivě smést ze stolu. Pokud jsou znaky organismů determinovány 

prvočiniteli, které nesplývají, nefúzují, ale pouze se mísí jako různobarevné míčky v osudí, 

nedochází při průměrování rodičovských vlastností ke ztrátě informace. Za takových 

podmínek se dá předpokládat mnohem větší variabilita potomků v rámci každého 

rodičovského páru. Svůj vlastní model partikulární dědičnosti rozvíjel i Darwin. Podle teorie 

pangeneze, kterou podrobně představil v knize Proměnlivost rostlin a živočichů vlivem 

domestikace (Darwin, 1868), vysílají dozrávající buňky jakési zárodečné balíčky, 

komprimované kopie sebe sama, neboli gemule, které mají potenciál se rozvinout do obdoby 

plnohodnotných částí těla, ze kterých pocházejí. Gemule jsou během života zvířete střádány 

v gonádách, kde náhodně propagují do zárodečných buněk. Fúze těchto buněk tak 

nepřipomíná slévání dvou plechovek s barvou, ale spíše promíchávání dvou balíčků náhodně 

vylosovaných karet. Gemule se mohou množit nezávisle na dělení buněk. Pomnožené gemule 

mohou ovlivňovat podobu vznikajících orgánů, nebo se mohou ukládat do nových pohlavních 

buněk. Systém tedy na rozdíl od jednoduché směsné dědičnosti umožňoval vysvětlit 

přesgenerační dědičnost. Gemule, které podle této teorie nevyklíčily hned u dětí, se přenášely 

dál na vnoučata. V jakémsi dormantním stavu mohly setrvat po mnoho generací a následně 

zapříčinit vznik atavismů. Teorie přirozeně počítala i s dědičností získaných vlastností. 

Orgány pozměněné vnějšími podmínkami vysílaly gemule, které odpovídaly stavu po změně. 

Gemule měly hrát roli i v procesu regenerace organismu, měly vysvětlovat, proč se některé 

znaky objevují jen u samců nebo u samic, jak se mění znaky organismů v průběhu života a 

proč děti připomínají rodiče zamlada (Darwin, 1901). Dominance určitých forem znaku nad 

recesivními protějšky měla do jisté míry plynout z množivosti různých typů gemulí. 



31 

 

Darwin se nejspíš původně domníval, jakkoli to nikdy nenapsal explicitně, že se gemule 

přenášejí krví, ale experimenty Francise Galtona, který prováděl krevní transfuze mezi 

různými králičími plemeny, jej přiměly tento aspekt teorie opustit (Bulmer, 2003). 

Z Darwinovy teorie vycházel Hugo de Vries, jeden z pozdějších znovuobjevitelů 

Mendelových zákonů. De Vries teorii pangeneze řádně rozvinul a kriticky zhodnotil. Omezil 

vliv transportu gemulí z vyvinutých orgánů do pohlavních buněk (de Vries už Weismannista 

byl) a obohatil teorii o náhodný vznik nových gemulí; o mutaci, která později zaujala zásadní 

místo v klasické genetice (de Vries, 1910). Jeho pojem „pangeny“, který používal bez 

rozlišení na míčky v kyblíku (partikulární dědičnost typu gemulí) i prvky organizovaných 

rodičovských sad (mendelistické partikule), byl později zkrácen na „geny“. Svou vlastní 

partikulátní teorii dědičnosti, která publikačně dokonce předcházela jak tu Darwinovu, tak tu 

Mendelovu, měl i Herbert Spencer. Jeho teorie nápadně připomínala Mendelismus 

přítomností kompletní sady fyziologických jednotek, ekvivalentů gemulí schopných 

determinovat vlastnosti organismu, v každé buňce těla (Spencer, 1864). 

Jakkoli byly všechny zmíněné modely dědičnosti rovnocenné ohledně potenciálu vyvarovat se 

hrozbě mizející variability, získala Mendelova teorie, potažmo její varianta zformovaná do 

jisté míry nezávisle na sobě de Vriesem, Corrensem a Tschermakem, časem nejmohutnější 

empirickou podporu (Moore, 2001). Předávání nezávislých, volně segregovatelných alel 

určujících jednotlivé znaky s potenciální vazbou mezi blízkými sousedy je skutečně výbornou 

aproximací biologické dědičnosti. Postupem času, jakkoliv výjimečně probleskovaly i jiné 

partikulární teorie, se podařilo objevit i mechanistické vysvětlení Mendelovy dědičnosti 

spočívající v kopírování a překládání sekvence nukleotidů v molekule DNA a osud všech 

ostatních teorií dědičnosti byl na dlouhá léta zpečetěn. Genetika se stala synonymem pro 

dědičnost. Je možné, že kdyby tak nezapadl Davisův článek, a vešlo by ve všeobecnou 

známost, že Jenkinovy argumenty neohrožují teorii evoluce přírodním výběrem, rozvíjely by 

se paralelně další odvětví evoluční biologie. Takto se ale celá odborná veřejnost ochotně 

přimkla k funkčnímu řešení, které následně dědičnost monopolizovalo. Dlouho tak zůstával 

opomíjen nejen problematický model směsné dědičnosti, který počítal s dokonalým 

splýváním zárodků a s průměrováním rodičovských charakteristik, ale i jeho sofistikovanější 

verze zahrnující mechanismy vzniku variability spojitých znaků. Z dnešního pohledu 

teoretickým modelům vycházejícím ze směsné dědičnosti rovněž uškodilo, že vznikaly až po 

původní publikaci Mendelových Pokusů s rostlinnými hybridy (Mendel, 1866). V našich 

legendách se tak staly pouze součástí marného tápání způsobeného nedoceněním Mendelovy 
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přelomové práce. Ze studia nepartikulátní, nebo ještě přesněji, ze studia spojité dědičnosti 

zbyla karikatura slévání barevných plechovek do průměrných odstínů, kterou naši hloupí 

předchůdci ještě nebyli s to opustit. 

2.4 Francis Galton, Karl Pearson, regrese, eugenika, hrachor 

Samostatnou kapitolu pátrání po mechanismu nebo alespoň modelu dědičnosti spojitých 

znaků tvoří výzkum Francise Galtona a jeho pokračovatelů, jehož plody později splynuly 

s Mendelismem za vzniku populační genetiky. Francis Galton, tento nejslavnější poloviční 

bratranec Charlese Darwina (se kterým sdílel dědečka Erasma Darwina), byl jedním 

z příslovečných posledních velkých renesančních mužů Viktoriánské Anglie. Za svůj život 

významně přispěl k rozvoji četných vědeckých disciplín od meteorologie přes sociologii a 

psychologii až po kriminalistiku. Zabýval se mimo jiné přestěhováním Číňanů do Afriky 

(myslel si, že je to dobrý nápad, protože Číňané patří k rase nadřazené Afričanům), synestezií 

(systematizoval barevné a prostorové vjemy, které někteří lidé asociovali s čísly), teorií 

náhodného rozložení (vytvořil takzvaný quincunx – mechanickou simulaci vzniku rozložení 

odpovídajícího zvonové křivce z binárních náhodných událostí), otisky prstů (vytvořil první 

použitelný systém jejich klasifikace), sourozeneckými konstelacemi (zjistil, že prvorození 

jsou nadreprezentovaní v akademické sféře), vlivem modlení na dlouhověkost člověka (je 

nulový), cyklonami a anticyklonami (vytvořil první mapu předpovědi počasí) a vynalezl 

eugeniku. Byl jedním z prvních oddaných příznivců Darwinovy teorie vzniku druhů 

přírodním výběrem a významnou měrou přispěl k rozvoji některých jejích aspektů. Podle 

Darwin Correspondence Project se nám dochovalo 63 dopisů od Galtona adresovaných 

Darwinovi a 50 dopisů od Darwina Galtonovi, z nichž naprostá většina souvisí s bádáním 

obou význačných vědců. Nejedná se o zdvořilostní korespondenci mezi příbuznými. 

Ze všeho nejvíce se Galton ponořil do studia dědičnosti – jednoho ze základních kamenů 

jakékoliv evoluční teorie, který byl ale samotným Darwinem oťukán jen velmi lehce. Galton 

znal práci Fleeming Jenkina a kritizoval jím použitý model dědičnosti, který nelichotivě 

popisoval právě jako dědičost dvou kýblů s barvou. Stejně tak nesouhlasil s radikálně 

opačnými přístupy, které hlásaly dědičnost striktně oddělených variant, v takovém případě 

bychom museli předpokládat, že do hypotetické nádobky každého jedince, pokračujeme-li 

v rozvíjení metafory přelévání vloh z rodičů na potomky, nalijeme obsah pouze jedné 

z rodičovských nádob. Jak si může všimnout každý, kdo někdy viděl rodiče a jejich děti, 

nemůže tato skutečnost věrně popisovat předávání těch mnoha kvantitativních vloh, kterými 

se lidé vyznačují. Galton tvrdil, že skutečná dědičnost se nachází někde mezi těmto dvěma 
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extrémy a výstižně ji měl popisovat model sesypávání nádob s poměrně velkými 

různobarevnými korálky, které byly ještě částečně navlečeny na společných šňůrkách (Galton, 

1889). Vycházel do značné míry z Darwinovy představy gemulí, ale zároveň už 

předznamenával teorie zahrnující vazbu mezi geny. Během svého života vytvořil a 

falzifikoval celou řadu modelů dědičnosti, které byly zčásti inspirovány partikulárními 

pangenetickými základy, ale které měly vždy spojité vstupy i výstupy.   

Nejúspěšnější z nich, který vznikl až po Galtonově rezignaci na odhalení partikulárních 

mechanismů předávání vloh, později vešel ve známost jako takzvaný Galton-Pearson model. 

Tento model je jakýmsi samozřejmým rozšířením dokonale průměrujícího modelu směsné 

dědičnosti. Model se drží předpokladu, že průměr potomků se rovná průměru rodičů, ale 

opouští zjednodušení, že každý jeden potomek zaujímá hodnotu přesně uprostřed 

rodičovského intervalu. Podle Pearsonovy varianty modelu se přirozeně počítá s normálním 

rozdělením potomstva kolem rodičovského průměru. Pokud bychom tedy formalizovali zápis 

směsné dědičnosti plechovek s barvou pro hodnotu znaku potomka  na základě 

rodičovských hodnot  a  jako 

 

byl by Galton-Pearson model doplněn o jakousi náhodnou fenotypovou mutaci (neboli chybu) 

 (  jako error), která je definována jako náhodné číslo z normálního rozdělení  s 

průměrem 0 a směrodatnou odchylkou , tedy  

 

O konstantě  se někdy hovoří jako o směrodatné odchylce mutace (mutation standard 

deviation). Pro tento model je zásadní právě skutečnost, že je směrodatná odchylka mutace 

konstantní, tedy že je nezávislá na hodnotě nebo variabilitě rodičovských znaků. Kdyby se 

měnila s hodnotou rodičovského průměru, například kdyby měly páry s extrémně vysokým 

nebo nízkým průměrem méně variabilní potomstvo, poskytovala by částečně oporu Jenkinovu 

argumentu omezených druhů. Extrémně nadaní jedinci by sice mohli mít potomky, kteří by 

dosahovali stejných výkonů jako oni, neměli by ale mnoho potomků, kteří by je svými 

schopnostmi převyšovali. Závislost variance potomstva na varianci rodičů by byla 
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problematická méně a jak uvidíme dále, mohla by vést i k zajímavým výsledkům, ale 

empirická pozorování, která Galton provedl a Pearson později reanalyzoval, je systematicky 

přesvědčovala o opaku. Galton svůj model dědičnosti neformuloval na základě teorie, ale na 

základě četných měření (Galton, 1877). 

Galton měl původně v úmyslu rozvinout a validovat Darwinovu teorii pangeneze. Postupně 

vystřídal několik stanovisek ohledně přítomnosti gemulí v krvi nebo v gonádách a několik 

modelů jejich přenosu (Bulmer, 2003). Galton tvrdě odmítal dědičnost získaných vlastností, 

takže většina jeho hypotéz počítala s nezávislým množením gemulí a s absencí zpětného 

transportu gemulí z těla do pohlavních buněk. Původně dokonce počítal s jejich postupným 

vyčerpáváním v rámci rodičovského organismu, takže se gemule, které vyklíčili v rodiči, 

nepřenášeli prostřednictvím pohlavních buněk dál. Tuto teorii nakonec opustil, protože byla 

v rozporu s velkou podobností mezi rodiči a potomky. Pokoušel se formulovat teorii 

nezávislého množení a klíčení gemulí, aby se mohli jedinci nápadně podobat rodičům a 

zároveň se u nich mohly objevovat i podobnosti s prarodiči, které u rodičů nebyli patrné. 

V podstatě směřoval pangenetickou teorii k proporční podobnosti se všemi předky podle 

příbuznosti, která je ilustrovaná Obrázkem 9. Časem ale tyto snahy opustil a rozhodl se 

soustředit na rozvinutí čistě statistické, nikoliv fyziologické teorie dědičnosti. Za tímto účelem 

provedl detailní pátrání po míře podobnosti mezi rodiči a potomky. 

První zásadní studii provedl na velikosti semínek Hrachoru vonného (Lathyrus odoratus). 

Použití této rostliny mu podle všeho doporučili Darwin s Josephem Hookerem, ředitelem 

královské botanické zahrady. Hrachor byl vybrán především proto, že je samosprašný. Pyl se 

u něj přenáší přímo na pestík téhož květu. V praxi to znamená, že sice dochází k pohlavnímu 

rozmnožování, ale oba rodiče představuje identická rostlina. Galtonovi to umožnilo v první 

fázi výzkumu odfiltrovat vliv rodičovské variability. Protože se první pokus přímo 

v královských zahradách nepovedl, rozeslal Galton sáčky se semínky a instrukcemi svým 

devíti přátelům (včetně Darwina), aby v další sezóně minimalizoval pravděpodobnost krachu 

celého experimentu. Desáté pěstitelské sady se ujal sám. Každý z pánů zasadil semínka sedmi 

různých velikostí (od 15 do 21 setin palce), každou velikost do samostatného řádku, následně 

úrodu sklidil a poslal Galtonovi. Ten proměřil 100 semínek od rodičů každé velikosti. Ke 

svému překvapení zjistil, že potomci rodičů všech velikostí jsou stejně variabilní v absolutní 

míře. Galton podle všeho očekával, že rozptyl semen poroste s jejich velikostí, aby tak zůstal 

konstantní spíše variační koeficient (relativní standardní odchylka ). Že ale byla 

variabilita potomstva konstantní, Galtona nesmírně potěšilo. Umožňovalo mu to snáze 
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výsledek měření teoreticky ukotvit. Propojil jej totiž hned se svými mechanickými 

simulacemi vzniku náhodného rozložení (Obrázek 10). Výsledná velikost semínka jako kdyby 

odpovídala pádu jedné kuličky z nastaveného bodu přes nevelký počet náhod ústících v její 

zvětšení nebo zmenšení, což částečně odpovídalo náhodnému losování korálků 

z rodičovských nádob.  

 

Obrázek 10. Moderní quincunx inspirovaný Galtonovými mechanickými simulátory vzniku normálního 

rozložení z binárních náhodných událostí. Kuličky (nebo fazolky) padají seshora od středu na 

pravidelně rozmístěné kolíky, přičemž pravděpodobnost, že se odrazí doprava a doleva je v podstatě 

stejná. Když po sesypání změříme obsah kuliček dole v připravených sloupcích, získáme hodnoty, které 

přibližně odpovídají průběhu křivky normálního rozdělení. 

Galton se po tomto úspěšném experimentu pustil do studia biparentální dědičnosti. Zaměřil se 

především na studium lidských vlastností. Nejprve nasbíral od řady lidí přesné údaje o nich 

samotných, o jejich rodičích, sourozencích i prarodičích. Původce nejrozsáhlejších anamnéz 

odměňoval finančně. Nechal zaznamenávat tělesnou hmotnost, barvu očí a vlasů, umělecké 

nadání, zdravotní stav a spoustu dalších charakteristik (Galton, 1884). Ve svých studiích 

dědičnosti se ale převážně soustředil na tělesnou výšku. Opět mu vyšlo, že variabilita 

potomků nezávisí ani na průměru, ani na variabilitě rodičů (Galton, 1877, 1886). Skutečně se 

zde uplatňoval jakýsi proces, jehož jádro se dalo popsat jako průměrování rodičovských 

znaků s konstantním variačním příspěvkem ,  
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Dlužno poznamenat, že hned napoprvé se model nevynořil v této krystalicky čisté podobě. 

V původních pracích je zanesen dvěma dalšími Galtonovými příspěvky k teorii dědičnosti 

spojitých znaků. Prvním z nich je známá regrese výjimečných znaků k průměru. Galton si 

povšiml, že v případě páření extrémních, například neobvykle vysokých jedinců, bude průměr 

potomstva blíže populačnímu průměru než průměr rodičů. Vysocí rodiče budou mít pořád 

nadprůměrně vysoké děti, ale průměr potomstva bude s největší pravděpodobností o něco 

nižší než průměr rodičů. Nebývale malí rodiče budou mít zase podprůměrně vysoké děti, ale 

průměr potomků zde bude zase s největší pravděpodobností větší než průměr rodičů. Dnes 

bychom vše svedli na menší dědivost (heritabilitu) tělesné výšky. Geny, nebo jiné biologické 

faktory, jsou zodpovědné jen za část variability v tělesné výšce, zbytek jde v tom 

nejjednodušším případě na vrub prachsprosté náhodě. Extrémně vysocí jedinci, ti na úplném 

konci populačního rozdělení, jsou pochopitelně na hraně genetických možností, ale zároveň 

měli i kus toho štěstí. Z hlediska genetiky může být podobně vybavená řada párů, jejichž 

potomci mají teoreticky stejné předpoklady zaujmout místo na konci normálního rozdělení. 

Protože konce rozložení jsou už z definice velmi úzké, je nepravděpodobné, že by si výherní 

los vytáhli přímí potomci výherců z předchozího kola. Spíše se tentokrát poštěstí někomu 

z mnohem početnějšího osudí potomků párů, které se sice zastavili pod vrcholem, ale mají 

srovnatelné dědičné predispozice k vysoké postavě. Galton inkorporoval tuto regresi 

k průměru i do svého modelu dědičnosti skrze hypotetické odvozování znaků dětí nejen ze 

znaků rodičů, ale i prarodičů a dalších předků, které je graficky znázorněno na Obrázeku 9. V 

průměru samozřejmě platilo, že průměr znaků potomstva byl stejný jako rodičovský průměr. 

Tendence jej podstřelovat nebo přestřelovat byla ale úměrná vzdálenosti rodičovského 

průměru od průměru populačního (Galton, 1877; Pearson, 1896). 

Galtonova snaha zkonstruovat lineární model predikce znaků potomka ze znaku rodiče byla 

dost možná motivována právě touhou přesně kvantifikovat regresi znaků potomstva 

k populačnímu průměru. Právě proto se pro statistické modely vztahů mezi spojitými 

proměnnými vžil název regrese. Vše, co dnes z tohoto balíku testů používáme, stojí na 

základech, které položil Francis Galton při studiu biologické dědičnosti. Celý jeho přístup má 

ale jeden háček. Model lineární regrese vyjadřuje znak potomka na základě znaku rodiče 

podle klíče 
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což je sice perfektní způsob matematizace lineárního vztahu mezi závislou a nezávislou 

proměnnou, ale na modelování spíše korelačního vztahu mezi znakem potomka a rodiče, 

který se z pohledu čisté genetiky nijak fundamentálně neliší od vztahu mezi dvěma 

sourozenci, se příliš nehodí. V této rovnici je  znak rodiče a  znak potomka, přičemž oba 

jsou vycentrovány na průměr populace, který je společný generaci potomků i rodičů, aby 

v rovnici nestrašil ještě intercept, průsečík regresní křivky s osou . Takto předpokládáme, že 

. Regresní koeficient je označen . Pokud je roven jedné, znamená to, že za každý 

kousek, o který je znak rodiče nad populačním průměrem, očekáváme potomka většího o 

stejný kousek, přičemž někteří budou o trochu menší nebo větší, než očekáváme. Pokud je  

menší než jedna, očekáváme za každou jednotku, o kterou se rodič odchyluje od průměru, jen 

příslušný zlomek odchylky potomka. Očekáváme tedy, že potomci budou blíže populačnímu 

průměru než rodiče. To je právě Galtonova regrese k průměru. (  může samozřejmě nabývat i 

záporných hodnot, tento případ není ale příliš relevantní pro biologickou dědičnost, neboť 

takový vztah by naznačoval, že se děti nepodobají rodičům.) Řecké písmeno  značí opět 

náhodnou odchylku s průměrem 0. 

Všimněte si, prosím, podobnosti zápisu lineární regrese se zápisem Galton-Pearsonova 

modelu výše. Také z tohoto důvodu jsem zvolil zápis regrese bez interceptu. Matematická 

formalizace lineární regrese při , tedy při stoprocentní dědivosti, JE Galton-

Pearsonovská uniparentální dědičnost! Oba koncepty jsou tedy od počátku těsně srostlé. Celá 

lineární statistika vychází z kvantitativního modelu dědičnosti. Sklon přímky, která vystihne 

vztah mezi znaky rodičů a potomků může být však, pokud předpokládáme právě tuto podobu 

vztahu, mírně zavádějící. V této podobě vztahu bychom minimalizovali součet čtverců rozdílů 

mezi očekávanými a skutečnými znaky potomků. Znaky potomků bychom ale predikovali 

pouze na základě znaků rodičovských. Jinými slovy, prováděli bychom takzvanou OLS 

(Ordinary Least Squares) regresi (Vizualizována je na Obrázku 11A). Touto metodou ale 

získáme regresní koeficient menší než jedna, i pokud bude znak vykazovat při biparentální 

dědičnosti stoprocentní dědivost. Je to proto, že za předpokladu stejné variability potomků i 

rodičů, bude „bageta“ jimi určených bodů symetrická podle osy  (pokud přesně nevíte, 

co mám na mysli, otočte o několik stran dopředu na Obrázek 21B). Lineární regrese v této 

podobě nebude respektovat symetrii „bagety“, ale bude minimalizovat plochu „řezů“ kolmých 
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na osu , tedy na osu určenou znakem rodiče. U spodní špičky bagety bude mít tendenci 

regresní přímku mírně nadzvedávat, u zvednutého konce bagety ji bude tlačit dolů. Sklon 

regresní přímky tedy bude určen nejen sklonem bagety, ale i její šířkou. 

 

Obrázek 11. Porovnání lineárního modelu nafitovaného pomocí Ordinary Least Squares (A), v rámci 

kterého se minimalizuje součet čtverců vzdáleností mezi skutečnými a predikovanými hodnotami 

závislé proměnné a Total Least Squares (B), kdy se minimalizují čtverce vzdáleností bodů a jejich 

kolmé projekce na příslušnou přímku. Takový lineární model nerozlišuje striktně mezi závislou a 

nezávislou proměnnou, hledá osu v oblaku bodů, která postihuje nejvíce variability v datech. V obou 

případech bylo použito stejných 10 náhodně vygenerovaných bodů, minimalizovaná hodnota je 

vyjádřena plochou modrých poloprůsvitných čtverců.  

Využití tohoto lineárního modelu tak vedlo Galtona k prohlášení regrese k průměru za 

nedílnou součást samotného procesu dědičnosti. Postuloval dva procesy, které působí proti 

sobě a které mají na svědomí udržování konstantní populační variability; koncentraci a 

disperzi, koncentrace sestávala z míšení a regrese k průměru, disperze byla způsobena oním 

náhodným odchylováním od generantu (očekávané hodnotě znaku na základě regrese) 

s konstantní směrodatnou odchylkou . Jedná se o bod, ze kterého se podle 

Galtona mohl spouštět hypotetický simulační quincunx určující hodnoty potomstva. Tento 

statistický model dědičnosti Galton shrnul výstižným grafem, jenž je možné najít na Obrázku 

12. 
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Obrázek 12. Vizualizace Galtonova statistického modelu dědičnosti, kde proti sobě působí míšení a 

regrese k průměru, které populační variabilitu snižují a náhodná disperze, která ji zvyšuje na původní 

hodnotu. Podle Galtona vyplývala regrese k průměru z modelu přenosu znaků předchozích generací 

na Obrázku 9A. (Podle Galton, 1886) Mezikvartilové rozpětí určují hodnoty 1. a 3. kvartilu, mezi 

kterými se nachází polovina všech pozorování, medián je hodnota přesně uprostřed studovaného 

souboru (2. kvartil) 

Galton si na modelu tělesné výšky potvrdil svou původní domněnku, kterou formuloval na 

základě měření velikosti semínek hrachoru, o kterém již byla řeč (Galton, 1877). Protože se 

ale jemu a jeho přátelům nepovedlo z prvotřídních semínek zakoupených v zahradnictví 

vypěstovat tak velké potomstvo, aby mohl položit na roveň průměry rodičovské a dceřiné 

generace, byl celý efekt ještě doplněn systematickým zmenšováním potomstva. Galton tento 

trend správně považoval za důsledek pěstitelské chyby a nezařadil ho do svého 

matematického modelu dědičnosti. I u hrachoru ale již byla přítomná regrese k průměru, 

neboť alespoň semínka vypěstovaná z nejmenších příslušníků první generace byla 

systematicky větší než jejich rodiče (Obrázek 13). Karl Pearson později všechna Galtonova 

data pořádně přepočítal a zjistil, že ve skupině potomků nejmenších semínek byla variance o 

něco menší než v ostatních skupinách, ale Galtonovy závěry o nezávislosti variance 

potomstva na varianci rodičů to nijak neovlivnilo. U hrachoru byla rodičovská variabilita 

vždy nulová. 

 

Obrázek 13. Regrese k průměru v Galtonových měřeních semínek hrachoru. Odhadovaná hustota 

pravděpodobnosti znaků potomstva pro nejmenší (15 setin palce) střední (18 setin palce) a největší (21 
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setin palce) rodičovská semínka. Původní Galtova data se nedochovala. Vizualizace je založená na 

vygenerovaných datech tak, aby jejich analýza odpovídala analýzám v Galtonově článku (Stanton, 

2001). Data jsou součástí balíčku psych pro statistický program R. Ten, kdo data generoval, ale 

opomenul, že Galtonovi ze 700 zasetých semínek vzešlo jen 490 (Galton, 1877) a dataset tak obsahuje 

700 párů rodičů a potomků.  Obrázky získané zpracováním těchto vygenerovaných dat jsou tedy pouze 

ilustrační. Na většinu z nich má však zmíněná chyba jen minimální vliv. Přišlo mi to vtipné, tak jsem to 

neopravoval. 

Regrese k průměru se v modelu držela, než začal Pearson pomocí svého korelačního 

koeficientu zkoumat podobnosti nejen mezi rodiči a dětmi, ale i mezi sourozenci a partnery. 

Galton nebyl rozhodně jediný, kdo přisoudil tomuto statistickému artefaktu kauzální rozměr. 

Celý fenomén nese název Regresní klam (Regression fallacy) a je údajně zodpovědný za 

celou škálu fenoménů od fungování akupunktury (na invazivní léčbu bolesti se člověk vypraví 

až když je mu nejhůř a je nepravděpodobné, že by mu bylo ještě hůř potom, co mu bylo 

nejhůř, takže dochází k iluzi zlepšení, za které ale nemůže akupunktura) až po tendenci 

nechválit a křičet (když podá člověk životní výkon, pochválíme ho, ale zároveň při dalším 

pokusu s malou pravděpodobností dosáhne stejného úspěchu, dochází k iluzi, že chvála kazí 

výkon). Část svojí velkolepé kariéry postavil na rozboru tohoto kognitivního klamu nositel 

Nobelovy ceny za ekonomii Daniel Kahneman (Kahneman, 2011). Někdy se o fenoménu na 

počest autora regresní analýzy hovoří jako o Galtonově klamu (Quah, 1993). Galton skutečně 

zařadil regresi jako kauzální prvek do svého původního modelu dědičnosti, ale do jisté míry 

tím nakročil k pozdějším analýzám dědivosti. Ve své době se ještě vyrovnával s Fleeming 

Jenkinovým modelem se ztrátou variability. Zajímalo ho vytvoření modelu dědičnosti, který 

umožňoval variabilitu uchovávat a na základě měření stovek semínek a stovek lidí k němu 

skutečně dospěl. Populační variance zůstávala stejná, i když se v případě hrachoru nepovedlo 

udržet konstantní populační průměr. Sklon bagety samotné tedy Galton možná implicitně 

pokládal za roven jedné, a nevadilo tak, že jeho analýza směšovala šířku bagety s jejím 

sklonem. Později se ukázalo, že veličina dědivosti (konkrétně heritabilita aditivní složky 

genetické variance ) přesně odpovídá regresnímu koeficientu znaků potomstva na průměr 

rodičovských znaků, se kterým právě Galton většinou pracuje. Je možné, že Galton ve svých 

pracích akcentoval analýzu dědivosti na úkor dědičnosti záměrně. Ostatně činil tak v době, 

kdy se už v podstatě vzdal snahy skloubit své matematické modely s fyziologickými popisy 

pangeneze (Bulmer, 2003). Galtona však zároveň trápilo, že regrese k populačnímu průměru 

by teoreticky měla vést ke snížené efektivitě přírodního výběru. Čím více se jedinci 

vychylovali, tím více byli jejich potomci tlačeni k průměru. Narážel tak znovu na Jenkinův 
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argument boží roušky. V tomto aspektu se ale skutečně jedná jen o regresní klam. Ačkoliv 

nemá nikdo větší potenciál zplodit vysokého potomka než ten nejvyšší rodič, nejvyšší rodič je 

jen jeden na rozdíl od četných vysokých rodičů, takže ve výsledku je pravděpodobné, že 

nejvyšší příslušník generace potomků se narodí někomu jinému. Toto konstatování pohodlně 

stačí pro přesvědčivé odmítnutí regresní varianty boží roušky. Ve studiu Galtonova modelu 

dědičnosti s úspěchem pokračovali jiní, kterým se povedlo jej očistit od kauzálního výkladu 

regrese k průměru. Jedním z nejdůležitějších výzkumníků dědičnosti spojitých vlastností se 

stal Galtonův žák, životopisec a nástupce na trůnu vládce všech eugeniků (doslova usedl na 

Galton chair of eugenics na Londýnské univerzitě). 

Opuštění dědičnosti s regresí k populačnímu průměru vyžaduje výraznou změnu náhledu, 

která už zlehka předznamenává budoucí nástup genetiky. Jedná se o přijetí faktu, že vztah 

mezi rodičem a potomkem se fundamentálně neliší od vztahu mezi dvěma sourozenci nebo 

dokonce mezi dvěma partnery. Nejedná se o „způsobování“ jedince jedincem, přičemž znak 

prvního vynásobíme určitým koeficientem, jedná se o hledání podobností mezi příbuznými 

(nebo i nepříbuznými) jedinci. Způsobování jedince jedincem pak může být nahrazeno 

modelem, kdy znaky obou jedinců způsobuje nějaký třetí nezávislý činitel, který zůstává 

stejný bez ohledu na časovou posloupnost jedinců. Takovou exogenní příčinou je například 

genofond populace, ze kterého se znaky jednotlivých jedinců „vyčtou“. Začít ale mluvit hned 

o genetickém modelu dědičnosti by bylo předčasné. Jednou z možností, jak překonat Regresní 

klam, je využít TLS lineární model, jaký je vidět na Obrázku 11B. Tento model minimalizuje 

sumu čtverců vzdáleností bodů od jejich kolmých projekcí na fitovanou přímku. Není zde 

tedy rozdíl mezi závislou a nezávislou proměnnou. Sklon nafitované přímky je tak přímo 

závislý na sklonu původního oblaku bodů ve tvaru bagety. Pokud bychom v takovém modelu 

dostali sklon přímky menší než jedna, dospěli bychom k názoru, že variance potomků je 

menší než variance rodičů, tedy že variabilita populace postupně mizí. Takový případ by 

nastal, pokud by platila jen a pouze zmíněná směsná dědičnost a potomci by nabývali vždy 

hodnot znaku přímo uprostřed rodičovského intervalu. Pearsonův korelační koeficient, 

bezrozměrné číslo, které může nabývat hodnot od  do  zase nebere v úvahu sklon přímky 

na základě hodnot studovaných proměnných, ale zkoumá pouze rozptyl bodů jejichž 

souřadnice jsou určeny studovanými proměnnými (Pearson, 1896). Udává nám tedy vlastně 

šířku bagety nezávislou na jejím sklonu. Pro  se bageta redukuje na stoupající přímku, 

při  na klesající přímku, pro  je bageta stejně široká jako dlouhá a pro hodnoty 
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mezi tím je bageta tím užší, čím větší absolutní hodnoty korelační koeficient nabývá (Pro 

příklad shlédněte Obrázeky 21B a Da 22B aD). 

Další aspekt, který v pozdějších a obecnějších verzích Galton-Pearsonova modelu ztratil na 

významu, ale který je ještě ve značné míře akcentován právě Pearsonem, je důraz na 

gonochoristické párování a relativní udávání znaků vzhledem k vnitropohlavnímu průměru a 

směrodatné odchylce. Pearson například zdůrazňuje, že ze svazku muže vysokého 185 cm a 

ženy vysoké 175 centimetrů nevzejdou stejně velké děti jako ze svazku muže vysokého 175 

cm a ženy vysoké 185 cm, neboť lehce nadprůměrný muž a lehce nadprůměrná žena budou 

mít lehce nadprůměrné děti, zatímco lehce podprůměrný muž a vzhledem k ostatním ženám 

extrémně nadprůměrná žena budou mít podle očekávání středně nadprůměrné děti. I když 

v příkladu použijeme jako děděné znaky odchylky od vnitropohlavních průměrů, nemůžeme 

při výpočtu očekávané odchylky u dětí jednoduše zprůměrovat odchylky rodičovské, protože 

variabilita v tělesné výšce u mužů a u žen se liší (Pearson, 1896). 

Studium dědičnosti spojitých vlastností, které Galton a Pearson iniciovali, dalo vzniknout 

samostatnému směru biologie, kterému se říkalo biometrie. Biometrici se zabývali 

uplatňováním statistických metod při studiu rozmanitosti života, a především při zkoumání 

závislostí biologické dědičnosti. Jejich největším přešlapem bylo dlouhodobé zarputilé 

odmítání Mendelovské dědičnosti. Zdůrazňovali, že většina biologických znaků je spojité, 

nikoliv diskrétní povahy, a že ačkoliv se možná dědičnost barvy semínka řídí Mendelovými 

zákony, jeho velikost, která je mnohem důležitější, závisí na předávání vloh podle Galton-

Pearsonova modelu dědičnosti. Obviňovali proponenty Mendelismu z vyzobávání dortových 

třešniček ve formě těch několika málo kvalitativních znaků, které nemohly být snadno 

převedeny na spojitou škálu. Nejvýraznějším proponentem Mendelismu v Británii byl 

William Bateson, který Mendelovu teorii po jejím znovuobjevení vlastně jako první představil 

publiku ostrovního království v přednášce na půdě Královské zahradnické společnosti. Proti 

němu stál sám Pearson podporován Batesonovým bývalým spolužákem z Cambridge a 

výrazným biometrikem Raphaelem Weldonem (Bulmer, 2003). Ačkoliv bylo provedeno 

několik nesmělých pokusů o smíření znepřátelených táborů skrze práce, které ukazovaly, že 

dědičnost diskrétních vlastností určených jedním nebo několika málo geny a dědičnost 

kvantitativních znaků plynoucích z aditivního působení mnoha genů mohou být dvě strany 

téže mince (Weinberg, 1910), zvláště když opustíme předpoklad úplné dominance mezi 

alelami (Yule, 1906), žádná z nich neudělala a fanoušky Galton-Pearsonova modelu 

dědičnosti větší dojem. 
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2.5 Přišel Fisher 

Dá se říct, že k uklidnění rozbouřených vášní došlo, až když byl Galton-Pearsonův model 

dědičnosti doveden k dokonalosti, ze které vyplývalo jeho ztotožnění s modelem polygenního 

přenosu tak nějak samo sebou. Definitivního konce debat o té pravé dědičnosti docílil Ronald 

A. Fisher, přímý Pearsonův nástupce na pozici vrchního eugenika Londýnské univerzity. Ještě 

předtím, než v roce 1933 přijal toto prestižní místo, opublikoval Fisher přelomovou práci 

„Korelace mezi příbuznými na základě Mendelovské dědičnosti“ (Fisher, 1918). V ní ukázal, 

že v limitních podmínkách daných nekonečnou populací a nekonečným počtem genů se 

Mendelovská partikulární dědičnost redukuje na spojitou dědičnost, kterou věrně vystihuje 

Galton-Pearsonův model, přičemž konstantní směrodatná odchylka potomstva jde dopočítat 

z jiných konstant v genetickém modelu. S Fisherovou prací, ačkoliv je dlouhá a nezáživná, tak 

v podstatě začíná klasická éra populační genetiky. Pokusím se tu předvést její odlehčenou 

verzi. Jedná se o základní stavební kámen současné evoluční biologie. 

K celému problému je potřeba přistupovat s otevřenou hlavou a zpočátku zlehka – pouze 

skrze studium variance. Považujme pro tento okamžik varianci jen za arbitrární veličinu, která 

nějak koresponduje s měřitelnou variabilitou či různorodostí vzorku. S Galtonem, Pearsonem 

a Fisherem jsme u kořene kvantitativní vědy a statistického zkoumání vůbec. Je tedy třeba 

začít velmi obecně od úvah ohledně kvantifikování početných souborů. Jak snadno 

charakterizovat různorodý vzorek několika málo čísly? Takovým vzorkem může být třeba 

jedna školní třída a studovanou veličinou třeba tělesná výška. Počet žáků si označíme jako . 

Výšku jednotlivých žáků si po řadě označíme jako , ,  až , náš vzorek je tedy prostě  

čísel. Abychom charakterizovali zkoumanou třídu z hlediska tělesné výšky, mohli bychom 

prostě všechna tato čísla vypsat za sebe, což by ale nebylo příliš užitečné, pokud chceme 

nějak vypovídat o výšce žáků ve třídě jako celku, a ne o výšce jednotlivých žáků. První 

komprese informace o výšce žáků, co nás asi napadne, je aritmetický průměr . Výšky 

všech žáků jednoduše sečteme (znak součtu neboli sumítko je , čísla nad sumítkem a pod 

sumítkem jen říkají, že sečteme všechna  s indexem od jedné do ) a součet vydělíme 

počtem žáků. Průměr je tedy definován jako 
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průměr nám umožňuje odhadnout, jak přibližně jsou žáci ve třídě vysocí. Neříká nám ale nic o 

různorodosti jejich výšek. Stejný průměr 180 cm může mít třída, kde všichni měří na milimetr 

přesně 180 cm, i třída, kde se objevují obři vysocí přes dva metry spolu s lidmi, kteří 

nedosahují ani 150 cm. Je tedy potřeba nalézt měřítko, které roste tím víc, čím jsou výšky 

žáků různorodější. Asi nejvíce po ruce je průměr vzdálenosti jedinců od populačního průměru 

 tedy něco ve smyslu 

 

Pro každé  ve třídě spočítáme vzdálenost od průměru celé třídy a vzdálenosti zprůměrujeme. 

O něco méně intuitivní je měřítko variance, které je díky svým specifickým vlastnostem 

přímo předurčené pro zářnou kariéru v různých statistických vzorcích. Variance  není nic 

jiného než průměrný čtverec vzdálenosti od průměru. Zápis variance je tedy velice podobný 

jako zápis průměrné vzdálenosti 

 

Vzoreček bychom mohli zapsat i trochu jinak. Nezáleží vůbec na tom, jestli počtem žáků  

vydělíme až celý součet čtverců vzdáleností jejich výšek, nebo jestli tímto počtem vydělíme 

každý čtvereček a tyto menší kousky posléze sečteme. Dostaneme tedy 

 

Čitatel zlomku můžeme snadno roznásobit 
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což nám umožní sumu se složitým zlomkem roztrhnout na tři jednodušší zlomky. Je totiž 

jedno, jestli průměry a čtverce znaků sčítáme a následně dělíme dohromady, nebo jestli je 

nejdřív všechny vydělíme stejným číslem a pak posčítáme zvlášť  

 

Nyní už vidíme, že se dá tento výraz zjednodušit. První člen je prostě jen aritmetický průměr 

čtverců jednotlivých hodnot. Poslední člen není nijak závislý na konkrétní hodnotě znaku, 

přes kterou se táhne znak sumítka, pro každé i od jedné do N jen přičítáme jeden čtverec 

průměru vydělený N. Pokud slepíme dohromady N krát tuto poměrnou část průměru na 

druhou, dostaneme zkrátka jeden průměr na druhou. Máme tedy výraz 

 

Co znamená komplikovanější střední člen, se nám vyjeví, když si předsuneme výraz 

 nezávislý na indexu i před sumítko. Je totiž jedno, jestli si postupně budeme 

do koše součtu dávat počet dvojnásobků průměrů, který odpovídá , následně  a tak dále, 

nebo jestli si nejdřív sečteme kolik dvojnásobků průměrů máme posčítat celkem. Získáme   

 

a jelikož víme, že suma všech hodnot vydělených N odpovídá aritmetickému průměru, máme 

hned 

 

takže se nám zde objevil další člen, který obsahuje průměr na druhou 

 

který můžeme bez obav sečíst s posledním členem, z čehož nám vyjde konečné 
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Pro výpočet variance nám tedy stačí vypočítat průměrný čtverec znaků a odečíst od něj 

čtverec průměru znaků. Pozor, tyto dvě věci nejsou totéž, jak se můžeme s kouskem papíru a 

tužkou přesvědčit za pár minut. Už toto je zajímavá vlastnost variance. Tento tvar vzorce pro 

její výpočet nám ale může posloužit i v dalších důkazech.  

Předpokládejme nyní, že se snažíme rozlousknout, jak se na výšce žáků promítají dva 

nezávislé vlivy – jeden dědičný a jeden náhodný. Dědičný znak, v rámci nepartikulátní logiky 

pochopitelně spojitý znak, nabývá pro žáky 1 až N hodnot  až  a náhodný (čistě 

fenotypový) rovněž spojitý příspěvek k jejich výšce nabývá hodnot  až . Platí přitom, že 

. Při studiu variance není vůbec důležité, jaký je průměr jednotlivých komponentů 

tělesné výšky, ale pravděpodobně si budeme představovat, že znak  má průměr 

v populačním průměru tělesné výšky a znak  je číslo z normálního rozložení s průměrem 0. 

Dosaďme si nyní součet těchto nezávislých příspěvků k tělesné výšce do vzorce pro výpočet 

variance 

 

Každý z výrazů pro čtverec tělesné výšky jedince je možné roznásobit  

 

U obou členů s funkcí průměru můžeme průměr součtů převést na součet průměrů, protože je 

jedno v jakém pořadí členy sčítáme. Všechny členy implicitně dělíme  bez ohledu na to, do 

kolika jednotlivých průměrů členy sdružíme.  
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poslední člen polynomu můžeme dále roznásobit. Dvojku z druhého členu je radno vytknout 

před závorku. 

 

Vzoreček sice vypadá naprosto strašlivě, ale když šikovně seskupíme členy ve sčítání, 

získáme krásný a jednoduchý útvar. Vzorec , totiž 

musí podle stejné logiky, jaká byla naznačena pro celý vektor znaků , odpovídat varianci 

v geneticky přenášeném komponentu tělesné výšky, zatímco   

 

představuje varianci v náhodném příspěvku k této veličině. Poslední dva kousky součtu jsou 

jen dvojnásobkem kovariance mezi genetickým a náhodným příspěvkem  

 

Kovariance neměří variabilitu, ale sílu vztahu mezi dvěma dvěma vektory. Například mezi 

tělesnou výškou a měsíční hrubou mzdou. Nabývá kladných hodnot, když jsou často páry 

čísel  a  na stejné straně od aritmetických průměrů svých příslušných proměnných. Součin 

dvou kladných (nadprůměrně vysoký a nadprůměrně bohatý člověk) nebo dvou záporných 

(podprůměrně vysoký a podprůměrně bohatý člověk) čísel je totiž kladný. Záporných hodnot 

nabývá, pokud je častější asociace vysokých hodnot v jedné proměnné s nízkými hodnotami 

ve druhé proměnné. Součin jednoho kladného a jednoho záporného čísla (nadprůměrně 

vysoký a podprůměrně bohatý člověk nebo obráceně) je záporný. U každého jedince se tedy 

vynásobí rozdíl od příslušného průměru ve výšce a příjmu, čísla se sečtou a výsledek se 

vydělí počtem jedinců. Postupem, který je analogický k tomu, co jsem demonstroval výše pro 

varianci, můžeme dospět k jinému tvaru vzorce pro kovarianci 
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který tvoří poslední kousek skládačky výše rozepsané formule pro varianci součtu dvou vlivů. 

Získáváme tedy vzorec ve tvaru 

 

který se dá ještě dále zjednodušit, pokud předpokládáme, že genetické a náhodné příspěvky 

k tělesné výšce jsou na sobě nezávislé. Když se vrátíme k příkladu s příjmem a tělesnou 

výškou, tak pokud se budou vysocí a bohatí, vysocí a chudí, malí a bohatí, malí a chudí lidé 

vyskytovat se stejnou frekvencí, kladné a záporné příspěvky ke kovarianci, které představují, 

se navzájem vyruší a kovariance bude nulová. Vzhledem k tomu, že jedna z proměnných 

v původním zadání je z definice náhodná ( ), můžeme její kovarianci s geneticky 

předávaným znakem zanedbat a dosáhnout krásného závěru 

 

Totiž se variance součtu dvou příspěvků je součtem jejich variancí. To je nesmírně užitečná 

formule, neboť nám umožňuje rozparcelovat vliv dědičnosti a vliv náhody za předpokladu, že 

se nám jeden z vlivů podaří rozumným způsobem zkrotit. Například pokud známe genetickou 

příbuznost mezi jedinci, dokážeme snadno dopočítat, kolik variance v libovolném znaku jde 

na vrub příbuznosti a kolik náhodě.  

Výše zmíněný důkaz je bohužel zdlouhavý, plný nudných vzorců a jejich úpravy. Může být 

těžké dostat ho pod kůži. Jeho varianty, které jsem našel na internetu, byly obvykle kratší a 

přehlednější, ale zároveň byly méně intuitivní a polopatické. I přesto je ale vždy nejlepší se o 

platnosti nějakého matematického důkazu přesvědčit jednoduchým empirickým příkladem. 

Předpokládejme, že si koupíte balíček bonbónů, ve kterém je v průměru 10 bonbónů, ale 

občas je jich tam o trochu více a občas o trochu méně. Konkrétně ve čtyřech balíčcích z deseti 

je bonbónů 10, ve dvou 9, ve dvou 11, v jednom, to když máte velkou smůlu, je jich jen 8 a 

v jednom, když máte zase velké štěstí je jich 12. Vizualizace těchto počtů tedy vypadá 

následovně 

  10   

  10   

 9 10 11  
8 9 10 11 12 
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Těchto deset čísel představuje deset možných pytlíků s frekvencí, s jakou se vyskytují v celé 

populaci pytlíků. Variance počtu bonbónů v pytlíku je 

 

Bez toho, že byste zjišťovali, kolik bonbónů jste získali, šáhnete do pytlíku a vezmete si, co 

vám přijde pod ruku. V průměru si vezmete bonbóny dva, ale v jednom případu ze čtyř si 

vezmete jen jeden a v jednom jiném případu ze čtyř si vezmete tři. Vizualizace tohoto procesu 

je tedy 

 2  
1 2 3 

 

Variance množství bonbónů, které opouštějí pytlík ve vaší hrsti je  

Z těchto dvou variancí by se dala vypočítat variance počtu bonbónů, které zbydou v 

náhodném pytlíku po náhodném hrábnutí. Vzhledem k tomu, že, jak už bylo řečeno, 

představují původní množství bonbónů v pytlíku a vaše hrábnutí vzájemně nezávislé jevy, je 

výsledek jednoduše  Je přitom jedno, že bonbóny z pytlíku vyndáváte. 

Variance se pokaždé sčítají. Můžete to brát tak, že druhý náhodný jev má průměr -2 a varianci 

0.5, variance nemůže být z pochopitelných důvodů záporná. Stejnou varianci by měl výsledek 

součtu dvou náhodných jevů, z nichž druhý by měl průměr +2, to kdybyste například náhodný 

počet bonbonů do pytlíku přidávali. Nespokojme se ale s dosazením do vzorečku. Spočítejme 

si varianci všech možných kombinací pytlíků a chmátnutí. Potřebujeme 40 reprezentativních 

pytlíků, abychom mohli z každého proporčně ubrat jeden, dva, dva a tři bonbóny. Máme tedy 

4 pytlíky s osmi bonbóny, 8 pytlíků s devíti, 16 s desíti, 8 s jedenácti a 4 s dvanácti. Začneme 

systematicky ubírat z příslušných čtveřic od pytlíků s nejmenším počtem bonbonů. Po 

zpracování pouze pytlíků s osmi bonbóny máme výslednou distribuci zbytků 

 6  
5 6 7 

 

která odpovídá náhodnému odebírání hrstí z totožných pytlíků. Identicky můžeme pokračovat 

(pokud chcete, můžete si průběh postupně psát na papír) s osmi pytlíky, kde je bonbonů devět 

a kde je tedy nejmenší dosažitelná hodnota po odebrání tří bonbonů 6. Dvanáct zbytků 

dohromady zaujme toto rozložení  



50 

 

 

  7  

 6 7  

 6 7  

 6 7 8 

5 6 7 8 

 

Přeskočím další kroky až k výsledku, který představuje 40 reprezentativních zbytků 

v pytlících, který vyčerpává všechny kombinace původních počtů a odebraných hrstí. 

   8    

   8    

   8    

  7 8 9   

  7 8 9   

  7 8 9   

  7 8 9   

  7 8 9   

 6 7 8 9 10  

 6 7 8 9 10  

 6 7 8 9 10  
5 6 7 8 9 10 11 

 

Extrémy rozložení – 5 a 11 bonbónů – vzniknou, pokud máme extrémně plný pytlík a 

odebereme extrémně málo, nebo pokud máme extrémně malý pytlík a odebereme extrémně 

moc bonbónů. Průměrná hodnota 8 je nejčastější, protože je výsledkem kombinace 

nejčastějšího původního množství bonbónů a nejčastějšího počtu odebraných kusů, a zároveň 

vzniká na extrémech odebraných bonbónů při původním počtu 9 a 11. Variance zbytků je, jak 

si lze snadno ověřit  

Tvrzení, že součet variancí odpovídá varianci součtu, je pravdivé, i pokud sčítané distribuce 

neodpovídají Gaussově zvonové křivce, která popisuje normální rozložení! Sčítané distribuce 

dokonce ani nemusí být symetrické. Variance šikmého rozdělení po zahrnutí pouze sáčků 

s osmi nebo devíti bonbóny je , což odpovídá součtu variance souboru který tvoří jeden 

pytlík s osmi a dva s devíti bonbóny ( ) a použité variance hrábnutí (0.5). 

Pokud Vás tento jeden empirický případ nepřesvědčil, můžete si s tužkou a papírem nebo 

dokonce s počítačem udělat nespočet dalších. Co bylo dokázáno matematicky, nenachází 

empirických výjimek. Pokud do sebe sléváme rozdělení s konstantní variancí, a průměry 
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varírujeme podle rozdělení druhého a nezávislého, dostaneme vždy rozložení, jehož výsledná 

variance odpovídá součtu variancí původních rozložení. Fisher na tuto skutečnost poukazuje 

hned v prvním odstavci svého nejvlivnějšího článku. V té době se jako nejčastější měřítko 

variability používala směrodatná odchylka, která je vlastně odmocninou z variance. 

 

Nespornou výhodou směrodatné odchylky je, že nabývá hodnot ve stejných jednotkách jako 

průměr dané proměnné (variance se uvádí v příslušných jednotkách na druhou). Pokud ale 

chceme vyjádřit standardní odchylku součtu nezávislých vlivů, musíme sáhnout ke 

krkolomnějšímu vzorci, který reflektuje právě vztah mezi variancemi daných vlivů 

 

Fisher tedy navrhuje při zkoumání příčin populační variability používat druhou mocninu 

směrodatné odchylky a navrhuje pro tuto veličinu pojem variance. Práce, která tak vlastně 

zakládá celý jeden vědní obor, je zároveň první prací, kde se objevuje naprosto zásadní 

pojem, který následně najde místo ve všech kvantitativních vědách. 

Fisher se ovšem nezastavuje u možnosti rozpočítat vlivy Galton-Pearsonovské dědičnosti od 

náhodného vlivu prostředí. To ostatně nalezneme v určité podobě už u samotného Pearsona 

(Pearson, 1896). Fisher v článku brilantně poukáže na to, že Galton-Pearsonův model 

dědičnosti je solidní aproximací Mendelovské genetiky. Tuto znalost ihned uplatní při 

vyčíslování očekávané korelace mezi příbuznými jedinci na základě různých poměrů vlivu 

genetické dědičnosti a náhodné fenotypové odchylky. Fisherův důkaz je suchopárný a plný 

matematických formulí. Neobsahuje jediný obrázek. Fisher do něj dle mého názoru nacpal 

spoustu balastu a zároveň některé zásadní věci předkládá enormně stručně. Geniální a správné 

závěry, ke kterým dospěje, jsou zašmudlané v hromadě technicistních detailů, kterými nebude 

mít chuť se prokousávat průměrně motivovaný matematik, natož biolog. Myslím, že je to 

hlavní důvod, proč byly Fisherovy závěry prostě nekriticky přijaty a instrumentalizovány, a 

jen nepoměrně méně byly dále rozvíjeny. Jeho postup zde budu velmi volně parafrázovat. 

Základním předpokladem budiž, že i spojitý kvantitativní znak, jakým je například tělesná 

výška, závisí na hromadě podložní genetické variability. Mějme tedy mnoho nezávislých 
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genů, které nějak korespondují s tělesnou výškou. Aby byl náš model dostatečně jednoduchý, 

počítáme, že příspěvky jednotlivých alel se jednoduše sčítají, všechny jsou stejně velké a není 

mezi nimi žádná epistatická interakce. Každý gen, který tělesnou výšku ovlivňuje se 

v populaci vyskytuje ve dvou alelách, které jsou v populaci zastoupeny se stejnou frekvencí. 

Jedna koresponduje s o kousíček nižší tělesnou výškou, druhá s o kousíček vyšší tělesnou 

výškou. Pro názornost si představme, že se v případě každého genu jedná o alely –1 a +1, 

které udávají, zda bude výška jedince o trochu vyšší nebo o trochu nižší, než je populační 

průměr, který je na modelované genetické variabilitě nezávislý. Kdyby tedy v našem modelu 

žádná genetická variabilita neexistovala, byla by celá populace homogenní a všichni jedinci 

by byli naprosto stejně vysocí. Vztah mezi alelami –1 a +1 téhož genu by se dal popsat jako 

neúplná dominance, neboť předpokládáme, že fenotypový projev u heterozygota bude nulový 

rozdíl v tělesné výšce od populačního průměru. Abychom dosáhli skutečné spojitosti, musíme 

předpokládat, že k tělesné výšce přispívá vysoký počet genů, který se limitně blíží nekonečnu. 

Relativní příspěvek každé jedné alely v této ohromné sadě se tedy blíží nule. Dohromady jsou 

ale všechny tyto geny zodpovědné za symetrické rozložení tělesné výšky v populaci. 

V takovém systému tedy tělesnou výšku u jedince určuje spíše celkový rozdíl mezi frekvencí 

alel symbolizujících přírůstek tělesné výšky –1 nebo +1 oproti populační úrovni, na které je 

rozdíl mezi frekvencemi alel –1 a +1 nulový. 

Začneme důkazem, že je v takovémto systému průměr potomstva roven rodičovskému 

průměru. Na Obrázku 14 jsou vlevo uvedeny všechny možné kombinace rodičovských 

genotypů v rámci jediného polymorfního genu, který ovlivňuje sledovaný kvantitativní znak. 

Potkat se mohou dva identičtí homozygoti (řádek 1 a 6), dva různí homozygoti (řádek 3), dva 

heterozygoti (řádek 4), anebo jeden homozygot a jeden heterozygot (řádky 2 a 5). Z každé 

takové kombinace mohou vzejít určité genotypy potomstva. Ty jsou spolu s pravděpodobností 

vzniku uvedeny na příslušných řádcích vlevo. Potkají-li se dva homozygoti, je potomstvo 

uniformní, v ostatních případech se generuje variabilní potomstvo, které kopíruje fenotypové 

štěpné poměry, které plynou z Mendelových zákonů pro případ jednoho genu s neúplnou 

dominancí alel. 
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Obrázek 14. Všechny kombinace rodičovských genotypů, jejich průměrný fenotypový projev a všechny 

možné dceřiné genotypy (vlevo) spolu s pravděpodobností vzniku a průměrným fenotypovým projevem. 

Průměrné fenotypové projevy rodičovské a dceřiné populace jsou si rovny na úrovni každého lokusu 

bez ohledu na kombinaci rodičovských genotypů. 

Průměr rodičů je vždy roven očekávanému průměru potomstva, bez ohledu na to, o jakou 

kombinaci rodičovských genotypů se jedná. Pokud toto pravidlo platí na úrovni jednotlivých 

lokusů, musí platit i na úrovni kombinace nekonečně mnoha lokusů s geny s aditivním 

účinkem. Bez náhodného rozkmitu znaku, který je, jak bylo popsáno výše, zodpovědný za 

zdánlivou regresi potomstva k průměru, je variabilní potomstvo konkrétního páru vždy 

centrováno kolem rodičovského průměru. Platí to bez ohledu na to, kolik alel +1 nebo –1 

konkrétní rodiče mají a jak jsou tyto alely namíchány v homozygotních nebo heterozygotních 

párech v rámci lokusů jednotlivých rodičů. Rovnost průměru rodičů a potomků bude platit 

vždy. Neznamená to samozřejmě, že potomstvo bude uniformní, jen nám to umožňuje oddělit 

dva zdroje variability v geneticky přenášeném znaku. Jedním z nich je výběr rodičů a druhým 

je segregace a rekombinace rodičovských alel. Abychom mohli diskrétní jedince nahradit 

funkcí rozložení znaku v populaci a vyhnuli se působení genetického driftu, bereme na palubu 

zjednodušující předpoklad nekonečné velikosti populace. Dále zatím zanedbáme mutaci, která 

by umožňovala změnu alely –1 na +1 a obráceně, a selekci, která by v každé generaci nějak 

usměrňovala rozložení znaku v populaci.  

Začneme tedy studiem první složky populační variance v generaci 2. Spočítáme varianci 

průměrů párů z generace 1. Zkoumáme tak vlastně nejjednodušší model směsné dědičnosti, ve 



54 

 

kterém dochází k dokonalému průměrování rodičovských vlastností v potomstvu. Pro 

zachování velikosti populace bez přítomnosti selekce počítáme, že každý rodičovský pár má 

dva potomky. Tento krok nám umožní srovnávat varianční příspěvky rodičů a potomků bez 

ohledu na dělení součtu čtverců jejich počtem v původním vzorci. 

Máme variabilní populaci v první generaci, která je nekonečně velká a je charakterizovaná 

hustotou pravděpodobnosti hodnot znaku (Obrázek 15). 

 

Obrázek 15. Nekonečná rodičovská populace, hodnota znaku je vyjádřená ve směrodatných 

odchylkách od průměru. 

V rámci této populace utvoříme náhodné páry a budeme zkoumat varianci párových průměrů. 

Jde to samozřejmě udělat pomocí počítačové simulace nebo numericky, ale existuje krásný 

geometrický důkaz, který představím níže. 

Nejdříve uvažujme speciální případ, kdy je jeden z rodičů umístěn přesně v populačním 

průměru. Celkový příspěvek takového rodičovského páru k populační varianci v generaci 1 je 

tedy úměrný čtverci vzdálenosti zbývajícího rodiče od populačního průměru (Obrázek 16A). 

Varianční příspěvek potomka, který by se v tomto zjednodušeném příkladu nacházel přesně 

uprostřed rodičovského intervalu, by byl čtvercem poloviny této vzdálenosti, tedy čtvrtinou 

původního variančního příspěvku rodičů. Vzhledem k zachování velikosti populace musíme 

počítat se dvěma takovými potomky, takže celkem získáme polovinu variančního příspěvku 

rodičů (Obrázek 16B). 
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Obrázek 16. Speciální případ, kdy se jeden z rodičů nachází v populačním průměru. Varianční 

příspěvek rodičů je dvojnásobkem variančního příspěvku homogenních potomků, kteří se nacházejí 

přesně uprostřed rodičovského intervalu. 

Nyní si představíme případ, kdy je každý z rodičů na opačné straně populačního průměru 

(Obrázek 17A). Zde je situace komplikovanější, protože celkový varianční příspěvek 

potomků ve středu rodičovského intervalu daleko zaostává za polovinou rodičovského 

příspěvku (Obrázek 17B). Protože je ale populační rozložení znaku rodičů symetrické 

(Obrázek 15), je každý takový pár rodičů přesně vyvážen párem, kde jsou rodičovské hodnoty 

stejně vzdálené od populačního průměru, ale kde se oba rodiče nacházejí na stejné straně od 

populačního průměru (Obrázek 17C). V takovém případě zase varianční příspěvek potomků 

polovinu rodičovského příspěvku solidně přesahuje (Obrázek 17D). Když dáme šikovně 

variance těchto dvou párů rodičů a dvou párů potomků k sobě, vyplyne nám totožný výsledek 

jako ve speciálním případě, kde je jeden z rodičů v populačním průměru. Variance potomků, 

je rovna polovině variance rodičů (Obrázek 17E).  
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Obrázek 17. Každý případ, kde se rodiče nachází na opačných stranách od populačního průměru, je 

vykompenzován případem s rodiči ve stejných vzdálenostech od populačního průměru, kteří zaujímají 

pozice na stejné straně od průměru. V rámci každé takovéto dvojice rodičovských párů je Varianční 

příspěvek rodičů dvojnásobkem variančního příspěvku potomků nacházejících se ve středech 

rodičovských intervalů. 

Vzhledem k tomu, že dokážeme určit varianci středů rodičovských intervalů ve vztahu 

k varianci rodičů ve všech možných případech (alespoň jeden rodič v průměru, oba rodiče na 

stejné straně od průměru, rodiče na různých stranách od průměru) bez ohledu na konkrétní 

hodnoty rodičovských znaků, můžeme daný poměr zobecnit na celou populaci. Variance 

středů rodičovských intervalů odpovídá polovině celkové populační variance. Poměru mezi 

variancemi odpovídá vizualizace na Obrázku 18. 
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Obrázek 18. Nekonečná rodičovská populace, a distribuce středů rodičovských intervalů při 

náhodném párování jedinců této populace. Hodnota znaku je vyjádřená ve směrodatných odchylkách 

od průměru. 

Nyní už víme, jak přesně by klesala variance za předpokladu průměrovací směsné dědičnosti. 

V každé generaci by se snížila o polovinu, což by pro působení přirozeného výběru skutečně 

představovalo problém. Naštěstí genetická dědičnost ztrátou variability zatížená není. Kromě 

variability rodičovských průměrů si totiž uchovává ještě nenáhodnou variabilitu potomků 

v rámci každého rodičovského páru. Tuto variabilitu lze, možná trochu kontraintuitivně, opět 

odvodit z variability celé původní rodičovské populace. Variabilita rodičovské populace totiž 

odráží množství polymorfismu v genech, které ovlivňují studovaný znak. V našem modelu 

počítáme s takřka nekonečným počtem genů s takřka nekonečně malým účinkem, i tak si ale 

můžeme představit, že je konkrétní hodnota znaku každého jedince určena ohromným 

množstvím hodů mincí. Za každý gen, kde se může vyskytovat jak alela –1, tak +1, je potřeba 

provést jeden náhodný hod (Obrázek 19). Tento proces ve výsledku povede k vytvoření 

binomického rozdělení (které při velkém počtu mincí připomíná klasické normální rozdělení) 

okolo populačního průměru, které vidíme na Obrázku 15. Na Obrázku 19 vlevo je uveden 

příklad šestnácti nezávislých lokusů, třiceti dvou genů diploidního, jedince, který je 

modelovým reprezentantem nejočekávatelnějšího vyváženého genotypu. Na polovině lokusů 

je heterozygotní, na polovině homozygotní. 
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Obrázek 19. Počet hodů mincí, které určují znak jedince v první generaci je roven počtu genů (vlevo). 

Počet hodů mincí, které určují znak jedince v dalších generacích je roven počtu heterozygotních 

lokusů jeho rodičů (vpravo). 

Ve chvíli, kdy řešíme, jakou hodnotu znaku zaujme potomek dvou jasně daných rodičů, počet 

náhodných hodů mincí se sníží. Situace je ilustrována v pravé části Obrázku 19. K původnímu 

vyváženému jedinci přibyl ještě jeden, který má ale alely –1 a +1 seřazeny tak, aby efektně 

komplementovaly alely prvního rodiče, takže se všechny typy homozygotnosti a 

heterozygotnosti potkají na zobrazených šestnácti lokusech právě jednou. Jak je vidět na 

obrázku, pokud se střetne na určitém lokusu homozygotní stav rodiče 1 s homozygotním 

stavem rodiče 2, žádnými mincemi se nehází. Potomek je buď automaticky homozygot, 

pokud se potkají dva stejné homozygotní stavy, nebo heterozygot, pokud jsou homozygotní 

stavy rodičů různé. Pokud se potká heterozygotní stav s homozygotním, hází se jednou mincí, 

která určuje, jakou z alel potomek od heterozygota zdědí. Dvěma mincemi se v rámci jednoho 

lokusu hází, jen pokud se potkají dva heterozygoti. Jak je vidět na Obrázku 19 hází se v 

průměru jednou mincí na každý lokus. To představuje jen jeden hod na každé dva geny, které 

jsou zodpovědné za veškerou variabilitu na populační úrovni. 

Není těžké odvodit, jak se k sobě mají variance výsledků náhodných pokusů, které sestávají 

z různého počtu hodů mincí. Množina hodů jedinou mincí, kde panna představuje hodnotu +1 

a orel hodnotu –1 má varianci 1, výsledek každého hodu je totiž buď 1 nebo 1, jejich průměr 

0 a průměrný čtverec od tohoto průměru tedy rovněž 1. Sčítání variancí nezávislých vlivů (a 

hody mincí nezávislé jsou) nám napovídá, že variance hodů dvěma mincemi by měla být dvě. 

Je to skutečně tak. Dvě možné konfigurace generující čtverec o obsahu 4 (2 panny nebo 2 
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orlové) připadají na dva pokusy, kdy padla jedna panna a jeden orel, které jsou v očekávaném 

průměru a jejich varianční příspěvky jsou 0. Variance je tedy 8/4=2. Variance hodů třemi 

mincemi je 3. V logice naznačeného sčítání variancí je to přesně tak, jako kdybychom 

z každého dosaženého skóre v rámci dvou hodů vystartovali dalším náhodným vlivem 

s variancí jedna (získáme 6 případů, kdy je výsledek vzdálen 1 od průměru a 2 případy, kdy je 

vzdálenost od nuly 3). Variance hodů šedesáti mincemi se bude rovnat součtu variancí hodů 

dvaceti a čtyřiceti mincemi nebo hodů padesáti osmi a dvěma mincemi. Logicky, což je pro 

náš příklad nejdůležitější, hod polovičním počtem mincí odpovídá poloviční varianci. Třicet 

dva genů na obrázku a vztah jejich variability tedy můžeme použít jako idealizovaný model 

celého genotypu. Vzhledem k tomu, že předpokládáme nekonečný počet polymorfních lokusů 

a stejnou frekvenci všech alel v populaci, můžeme bez obav počítat s vyváženou frekvencí 

všech těchto šestnácti typů setkávání rodičovských polymorfismů. Očekávaná variance 

potomků každého jednoho páru je tedy polovinou celkové variance populace (podívejte se na 

příklady na Obrázku 20). 

 

Obrázek 20. Distribuce znaků rodičovské populace, a distribuce znaků potomků vyznačených rodičů 

na dvou příkladech. Variance potomstva závisí na varianci populace, ale nezávisí na průměru ani 

varianci rodičovského páru. Hodnota znaku je vyjádřená ve směrodatných odchylkách od průměru. 

Fisher ukázal, že když za znak odpovídá velké množství genů s aditivním účinkem, neprobíhá 

žádná regrese k průměru ani ztráta variability. Dva nezávislé zdroje variance potomstva, 

variance středů rodičovských intervalů a variance potomstva v rámci každého rodičovského 

páru, se sečtou a obnoví původní varianci populace v celém jejím rozsahu. Galton-Pearsonův 

model dědičnosti, kdy je průměr rodičovských znaků pozměněn o náhodné číslo z normálního 

rozdělení s konstantní směrodatnou odchylkou nezávislou na rodičovských znacích, je tudíž 

solidní aproximací polygenní dědičnosti s aditivní genetickou variancí. Konstantní 

směrodatná odchylka potomstva původně značená , potažmo konstantní variance  se dá 
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navíc jednoduše vyjádřit z populační variance. Galton-Pearsonův model dědičnosti tedy 

můžeme pro tento případ upravit na 

 

Kde  je celá populace rodičů. 

Do modelu můžeme vrátit i doposud zanedbanou mutaci a selekci. Nejjednodušší je ve shodě 

s Fisherem a jeho epigony předpokládat standardní stabilizující selekci ( ), která nám ukrajuje 

proporčně trochu variance z obou konců rozložení původní rodičovské populace a náhodnou 

mutaci ( ), která nám zase trochu variance přidá. Zjistíme, že v takovém systému se dá 

očekávaná variance celé populace dopočítat právě z konstant  a . V homogenní populaci 

bude převládat vliv mutace, která varianci nafoukne, a v příliš variabilní populaci zase bude 

selekce jasněji favorizovat lépe přizpůsobené jedince, takže se rychle zbaví excesivních 

okrajů rozdělení zodpovědných za podstatnou část variance. Kde se vlivy mutace a selekce 

vyrovnají, tam bude populační variance stabilní. K této hodnotě bude populační variance spět 

velice rychle (dokonce geometricky rychle, v každém kroku se například dostane dvakrát 

blíže očekávané hodnotě). Pokud nepředpokládáme žádný mutační tlak, který by přednostně 

vytvářel alely +1 z alel –1 nebo naopak, bude Fisherovo vyjádření Galton-Pearsonova modelu  

 

kde  je stabilní populační variance po selekci a  je mutační variance, která vzniká v 

každé generaci nově. S mutačním tlakem  se rovnice změní na 

 

dojde tedy jen k opuštění předpokladu nulového průměru normálního rozložení transmisní 

chyby. Všechny proměnné, na kterých závisí důležitá směrodatná odchylka potomků od 

rodičovského průměru, jsou ale pořád konstanty, takže je očekávané rozložení potomků 

rodičovského páru nezávislé na průměru rodičovských znaků i vzdálenosti mezi nimi.  
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Fisherův model, jakkoliv je primárně popsán pro dva rodiče, dodatečně uspokojivě vysvětlil i 

Galtonova pozorování velikosti semínek u hrachoru, na kterých byl Galtonův model 

dědičnosti formulován. Oběma rodiči je v případě hrachoru ta samá rostlina. V kontextu 

příkladu na Obrázku 19 to znamená, že v každém hetreozygotním lokusu se hází dvěma 

mincemi, zatímco v každém homozygotním lokusu se nehází vůbec. Dohromady to, stejně 

jako v případě dvou různých rodičů, vychází v průměru na jeden hod mincí na lokus. Dědičná 

složka variance u potomků jedné rostliny hrachoru bude přibližně odpovídat polovině dědičné 

populační variance. Za zbytek populační variance může náhoda. Relativní přínos dědičnosti a 

náhody se dá za pomoci Fischerových vzorců odhadnout velice snadno. Stačí spočítat, jaká je 

celková variance populace a jaká je korelace mezi příbuznými jedinci. 

Pokud je v populaci organismů s dvěma různými rodiči na každého potomka veškerá 

populační variance určena geneticky, tvoří průměry rodičovských intervalů polovinu veškeré 

variance potomků, druhá polovina jde na vrub rekombinaci a segregaci. Koeficient 

determinace (R2), který je čtvercem korelačního koeficientu bude 0.5. Samotný korelační 

koeficient musí tedy nabývat hodnoty, které odpovídá odmocnině z jedné poloviny, asi 

hodnotě 0.71. Vzhledem k tomu, že každý jeden rodič určuje střed rodičovského intervalu jen 

z poloviny, bude koeficient determinace jednoho dceřiného znaku jedním rodičovským 

znakem roven 0.25, korelace mezi rodičem a potomkem bude tedy nabývat známé hodnoty 

0.5. Ke stejné hodnotě korelačního koeficientu bychom dospěli přímo z podílu kovariance 

rodičů a dětí a veškeré populační variance (přesněji součinu směrodatné odchylky rodičovské 

a dceřiné generace, které jsou ale v případě biparentální dědičnosti stejné). Kovariance rodiče 

a dítěte je rovná kovarianci dvou dětí téhož rodičovského páru, protože průměr rodičovského 

páru a souboru potomků tohoto páru je stejný. Tato kovariance se opět rovná polovině veškeré 

populační variance, takže vydělená součinem standardních odchylek rodičovské a dceřiné 

populace vrátí bezrozměrnou hodnotu 0.5. Pokud polovinu veškeré variance netvoří dědičná, 

ale náhodná složka (dědivost je 0.5), zůstane hypotetická kovariance stejná, ale veškerá 

variance se zdvojnásobí, případně zůstane veškerá variance stejná, ale kovariance klesne na 

polovinu. V obou případech to povede k očekávané korelaci mezi potomkem a rodičem o 

hodnotě 0.25. Podobně, pokud by dědičná složka tvořila dvě třetiny variance v populaci, byla 

by očekávaná korelace mezi rodičem a potomkem 0.5×(2/3), což je jedna třetina, přibližně 

0.33. 

Počítačové simulace perfektně souhlasí s těmito analytickými výpočty (Obrázek 21) 
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Obrázek 21. Výsledky počítačových simulací Fisherovského biparentálního systému s dědivostí 1.00 

(A a B) a 0.50 (C a D). Zelené čáry demonstrují zdánlivou regresi k průměru při použití OLS regrese, 

jejíž regresní koeficient  odpovídá polovině heritability. Regresní přímka TLS prochází středem 

oblaku bodů a její regresní koeficient vypovídá o ztrátě nebo nárůstu variance mezi generacemi. 

Namísto Rodiče by mohl být na ose x vynesen znak druhého potomka a všechny grafy by vypadaly 

takřka stejně. 

Za předpokladu uniparentální dědičnosti s rekombinací, jaká by teoreticky mohla platit u 

hrachoru, je situace méně intuitivní Pokud by se skutečně uplatňovala stoprocentní dědivost, 

musela by celková populační variance z generace na generaci růst. Variance středů 

rodičovských intervalů by se rovnala varianci populace a konstantní variance potomstva 

vznikající rekombinací (dva hody mincí za každý heterozygotní lokus jedince, takže 
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teoreticky polovina veškeré populační variance) by se k této varianci ještě přidávala. Jedná se 

samozřejmě o artefakt teoretického modelu, který přepokládá nekonečně mnoho lokusů, 

z nichž je každý s právě poloviční pravděpodobností heterozygotní. I tak ale dostaneme 

správné odhady korelace mezi rodičem a potomkem. Rodičovský znak vysvětlí varianci 

potomstva, která odpovídá varianci původního rodičovského znaku, ale variance potomstva 

celkově vzroste na jeden a půl násobek té původní rodičovské. Koeficient determinance bude 

tedy roven dvěma třetinám a korelace jako odmocnina z tohoto čísla bude přibližně 0.82. Při 

poloviční dědivosti počítané podle generace rodičů (tedy pokud je náhodná variance stejná u 

potomků i rodičů), bude kovariance rovna polovině rodičovské variance a variance generace 

potomků bude rovna součtu tří čtvrtin původní rodičovské variance (genetická komponeneta) 

a polovině rodičovské variance (náhodná komponenta), očekáváme tedy korelační koeficient 

asi 0.45. I při poloviční dědivosti pozorujeme artefakt mírně rostoucí variance. Ten nás ale 

nemusí znepokojovat, pokud se budeme zajímat pouze o regresní koeficient mezi znakem 

rodiče a znakem potomka. Ten bude v souladu s Pearsonovými a Fisherovými výpočty 

v případě modelu s jediným rodičem přímo roven dědivosti. V případě modelu se dvěma 

rodiči by byl dědivosti roven regresní koeficient znaku potomka na rodičovský průměr, což je 

vztah ekvivalentní právě modelu s jedním rodičem (Visscher, Hill, & Wray, 2008). 

Počítačové simulace systému s jedním rodičem za předpokladu plné a poloviční dědivosti 

opět sedí s výsledky matematické analýzy (Obrázek 22). 
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Obrázek 22. Výsledky počítačových simulací Fisherovského uniparentálního systému s dědivostí 1.00 

(A a B) a 0.50 (C a D). Zelené čáry demonstrují zdánlivou regresi k průměru při použití OLS regrese, 

jejíž regresní koeficient  odpovídá heritabilitě. Regresní přímka TLS prochází středem oblaku bodů a 

její regresní koeficient vypovídá o ztrátě nebo nárůstu variance mezi generacemi. Jediného rodiče 

nelze v grafech nahradit dalším potomkem, protože díky teoretickému modelu s nekonečným počtem 

lokusů je dceřiná generace variabilnější než generace rodičů.  

Když spustíme tutéž analýzu na údajích o velikosti rodičovských a dceřiných semínek 

Galtonova hrachoru (Obrázek 23), zjistíme, že dědivost dosahuje hodnoty přibližně 0.34 a že 

nedochází k dramatické ztrátě variance, pouze k mírnému zmenšení dceřiné generace oproti 

generaci rodičovské, která je mnohem spíše, jak už jsme zmiňoval, pěstitelským neúspěchem 

než důsledkem zákonů dědičnosti. To, že variance neroste, je zčásti jistě způsobeno 
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konečným počtem lokusů, které ovlivňují velikost semínek hrachoru. Při nízké dědivosti se 

však zčásti může jednat i o pouhou náhodnou odchylku od očekávané hodnoty. Za 

předpokladu limitního modelu s nekonečnou populací a nekonečným množstvím 

polymorfních lokusů bychom očekávali poměr mezi variancemi po sobě jdoucích generací asi 

1.17. Konfidenční interval 95 % (odhadnutý prostřednictvím jednoduché simulace) této 

hodnoty při 490 párech rodičů a potomků však sahá od hodnoty 0.99 až po 1.38. Zjištěná 

hodnota 0.98, která vyšla shodně z poměru variancí i jako regresní koeficient TLS regrese, je 

ještě na hraně tohoto intervalu. 

 

Obrázek 23. Galtonův hrachor, dědivost velikosti semínek odhadnutá pomocí OLS regrese a ztráta 

variability odhadnutá pomocí TLS regrese. Zelené čáry demonstrují zdánlivou regresi k průměru.  

Toto vše a mnohem víc (Fisher, 1930) je tedy Fisherovým přínosem k teorii dědičnosti. 

Podařilo se mu prokázat relevanci Galton-Pearsonova modelu, ale za tu cenu, že splynul 

s partikulátní Mendelistickou teorií dědičnosti a rozpustil se v sofistikovaných postupech 

populační genetiky. Jeho čistá podoba, která tak nápadně připomínala obecný zápis lineární 

regrese se vytratila z povědomí odborné veřejnosti.  

2.6 Kulturní dědičnost a evoluce 

2.6.1 Dřevní začátky a první vlaštovky 

Přes padesát let trvalo, než vzal biometrický Galton-Peasonův model někdo znovu vážně 

v jeho původní podobě – jako autonomní pravidlo předávání vlastností, ne jako aproximaci 

partikulární dědičnosti.  
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Fisherův model zcela zřetelně vycházející z Weismanovy teorie zárodečné plasmy 

(Weismann, 1892). Jedinou dědičnou složkou je zde genotyp, fenotyp je výsledkem (dokonce 

přímo součtem) genotypu a náhody. Prostředí je poníženo na zdroj oné náhody. Model 

předpokládá, že kdyby se všechny organismy vyvíjely ve stejném prostředí, byla by dědivost 

rovna jedné. Determinace fenotypu s tímto systémem dědičnosti ve třech po sobě jdoucích 

generacích je ilustrována na Obrázku 23A. Tato zjednodušená představa opanovala 

přírodovědný diskurz na několik desítek let. Je s ní srostlá i celá proslulá debata nature vs 

nurture. Ta je do jisté míry motivována snadným rozparcelováním rovnice určující vlastnosti 

organismu na člen reprezentující složku dědičnou a člen reprezentující složku nedědičnou. 

Postupně začaly naštěstí nabírat na síle hlasy, které nepřestávaly připomínat, že genetická 

složka může se složkou prostředí významně interagovat. Správně podotýkaly, že i prostředí 

samo vykazuje určitou formu dědičnosti. 

Nejjednodušší je pro potřeby této debaty postavit do středu našeho zájmu člověka. Materiální 

zajištění je dobrým příkladem přesně takové dědičné složky prostředí. Pokud bohatství 

systematicky ovlivňuje určitou měřitelnou vlastnost člověka (např. tělesnou výšku nebo 

inteligenci), a zároveň se předává z rodičů na potomky nezávisle na genotypu (jednoduše jako 

dědictví, nebo nepřímo jako soubor zázemí a příležitostí), nemůžeme od sebe jednoduše 

odtrhnout vliv genů a vliv náhody. Odhadovaná genetická dědivost bude systematicky 

nadhodnocována, pokud neošetříme efekt sdíleného prostředí sourozenců nebo děděného 

prostředí rodičů a potomků. S podobnými nesnázemi se vědci snažili vyrovnat 

prostřednictvím adopčích studií. V nich byli zkoumáni sourozenci, kteří nebyli vychováni 

biologickými rodiči (nejvhodnějším pokusným materiálem byla samozřejmě dvojčata). 

Speciální dědičnou komponentou prostředí je i rodičovský fenotyp jako celek, tedy nejen jeho 

geneticky determinovaná složka. Pokud inteligentní rodiče poskytují dítěti přiměřené 

množství autonomie a intelektuální stimulace, vyroste i z něj s velkou pravděpodobností 

inteligentní člověk. Všechny tyto aspekty negenetické dědičnosti zahrnuli do svých 

matematických modelů Luigi Cavalli-Sforza a Marcus Feldman. Na Obrázku 23B je diagram 

jejich systému porovnán s tím Fisherovým. Vztahy mezi genotypem, prostředím a výsledným 

fenotypem jsou zde popsány pomocí soustavy tří rovnic, jejichž působení je v grafu vyjádřeno 

šipkami příslušných barev.  
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Obrázek 23. Determinace fenotypu ve Fisherově systému, kde představuje genotyp jedinou dědičnou 

složku s vlivem na fenotyp, a v systému Cavalli-Sforzy a Feldmana, kde dochází navíc k dědičnosti 

prostředí a dědičnosti samotného fenotypu. Šipky značí ovlivňování hodnot daných složek variability 

organismů. Barvy šipek odpovídají rovnicím, ve kterých je příslušné působení zahrnuto jako jeden 

nebo několik členů polynomu. Rovnice popisují přenos z páru rodičů (jejichž znaky jsou indexovány 

 nebo ) na jednoho potomka (jehož znaky jsou indexovány ) v bezprostředně následující 

generaci. Písmeno  označuje spojitou hodnotu genotypu,  hodnotu prostředí,  hodnotu výsledného 

fenotypu. Konstanty  s příslušnými indexy označují relativní vliv rodičovských znaků prostředí 

na prostředí, fenotypu na fenotyp, respektive prostředí na fenotyp potomka. Pokud jsou všechny tyto 

konstanty rovny hodnotě 0.5, jedná se o případ klasické biparentální dědičnosti, kde mají oba rodiče 

na potomka stejný vliv. Konstanta  určuje vliv genotypu jedince na jeho fenotyp. Konstanty  a  

udávají směrodatné odchylky normálních rozdělení, které korespondují s vlivem náhody na fenotyp, 

s náhodnou dědičnou změnou prostředí a náhodnou dědičnou změnou fenotypu. 

Podobné diagramy jako najdeme na Obrázku 23 jsou dnes nesmírně v módě. Může v nich 

pochopitelně figurovat ještě mnohem více vztahů, ještě mnohem více šipek. Schéma 

vystihující Cavalli-Sforzovy a Feldmanovy rovnice by se jistě slušelo doplnit minimálně o 

působení rodičovského fenotypu na prostředí dětí (například když inteligentní rodič 

nashromáždí spoustu knih, které se stanou součástí děditelného prostředí budoucích generací) 

a fenotyp každé generace by snesl kauzální napojení na prostředí vlastní, neboť to působí 

v průběhu celého života. Tyto zásahy by sice upřesnili tok kauzality napříč generacemi, nijak 

by však neupřesnily odhady dědivosti, o které zmíněným výzkumníkům šlo především. Pokud 

nesbíráme vlastnosti organismů dlouhodobě a nezkoumáme, zda změna fenotypu předcházela 
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změně prostředí nebo naopak, nemáme, jak rozseknout otázky vzájemného ovlivňování 

modelovaných charakteristik v rámci jediné generace. Rovnic na Obrázku 23 těží z toho, že 

genetická pravidla dědičnosti jsou známá, zbytek informace zkrátka podle tohoto teče 

z předchozích generací do generací budoucích. Počítá se implicitně s tím, že příslušníky každé 

generace změříme v průběhu jejich života jednou. Dědičnost fenotypu, tak jak je v rovnicích 

uvedena, neumožňuje jednoznačně rozlišovat mezi epigenetickou a kulturní dědičností. Při 

interpretaci záleží na tom, jaké znaky se pomocí těchto soustav rovnic pokoušíme modelovat. 

Odhady můžeme zpřesnit porovnáváním korelací mezi maternálním a paternálním 

příbuzenstvem. Pokud hodnoty korelačních koeficientů naznačují silnou disproporci mezi 

přenosem fenotypu rodiče na fenotyp potomka ve prospěch matky (jinými slovy, pokud naše 

pozorování odpovídá modelu, kde je velký rozdíl mezi a i ), můžeme hodnotu znaku 

přičítat cytoplazmatické mimojaderné dědičnosti (Cavalli-Sforza & Feldman, 1978). Všechny 

tyto dohady byly od první publikace vrstevnatých modelů mnohokrát upřesněny a 

poopraveny, klíčové bylo první metaforické prolomení Weismannovské bariéry. Zájemce o 

komplikované grafy recipročního ovlivňování genetické, epigenetické, environmentální a 

kulturní dědičnosti odkazuji na práce již zmiňovaného evolučního biologa Étienna Danchina 

(Danchin et al., 2011; Danchin, Pocheville, & Huneman, 2019). 

Studium, které nakonec vedlo až k první solidní formalizaci kulturní dědičnosti, začíná ještě 

před zmiňovaný článkem, který kombinuje tři linie přenosu informace z rodičů na potomky. 

Cavalli-Sforza s Feldmanem psali poprvé o autonomní dědičnosti fenotypu už v roce 1973 a 

to rovnou v kontextu kulturního přenosu (Cavalli-Sforza & Feldman, 1973). Pokračovali sérií 

článků, kde myšlenku negenetické dědičnosti postupně rozpracovávali a převážně 

prostřednictvím matematických analýz budovali komplexní nauku ekvivalentní Fisherovu 

pilotnímu projektu populační genetiky (Cavalli-Sforza & Feldman, 1976; Feldman & Cavalli-

Sforza, 1979). Jejich modely dokážou přesně determinovat očekávané korelace mezi 

adoptivními sourozenci, nevlastními sourozenci, adoptivním rodičem a adoptivním potomkem 

v kontrastu s biologickým rodičem a biologickým potomkem na základě různých dopadů 

genetické dědičnosti, kulturní dědičnosti a náhody. Předpokládaná rovnost příspěvků obou 

rodičů k formovaní znaků potomstva byla opuštěna (připomeňme si rovnice na Obrázku 23B), 

ale stále se jednalo o modely přenosu kultury z rodičů na potomky. Tento nedostatek 

kompenzují Cavalli-Sforza s Feldmanem vrchovatě v knize, která jejich snažení korunovala. 

Kniha se jmenuje Kulturní přenos a evoluce, kvantitativní přístup (Cultural transmission and 

evolution, a quantitative approach) a obsahuje kompletní matematickou formalizaci 
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vertikálního (z rodičů na potomky), transverzálního (ze starších jedinců na mladší nepříbuzné 

jedince) i horizontálního (mezi příslušníky téže generace) kulturního přenosu. Kniha má dvě 

hlavní větve. V jedné se řeší epidemiologie diskrétních kulturních variant, jakýchsi 

příčetnějších ekvivalentů Dawkinsovských memů (Dawkins, 1976), druhá se zabývá 

kulturním přenosem spojitých znaků. V této knize se poprvé objevuje zápis Galton-

Pearsonova modelu v té podobě, jak je zapsán i v této práci. Možnost složitějšího vážení 

znaků obou rodičů, která se objevovala v obecných rovnicích dědičnosti fenotypu (Obrázek 

23) je zde upozaděna. Počítá se v průměru s rovným příspěvkem dvou jedinců. Ti už nejsou 

nutně o generaci starší, jakkoliv zde narativ knihy tuto interpretaci zachovává. Nejedná se o 

biologické, ale o kulturní rodiče. Pro zmíněnou formuli 

 

je zde poprvé, pokud je mi známo, použit výraz Galton-Pearsonův model dědičnosti (Cavalli-

Sforza & Feldman, 1981). Člověk by měl tendenci předpokládat, že se takto o daném 

biometrickém modelu dědičnosti hovořilo už v době jeho vzniku a intenzivního používání, ale 

opak je zřejmě pravdou. Takto se o daném modelu nepíše ani v předchozích pracích, kde 

autoři s dědičností fenotypu počítají. Je ale pravda, že ve většině z nich je předávání kultury 

jako samostatného fenoménu méně prominentní. Vždy se jedná spíše o úpravu jakéhosi 

znaku, jež závisí na genotypu jedince, případně na jeho prostředí. Například v rovnici pro 

hodnotu znaku potomka na Obrázku 23B 

 

 je Galton-Pearson model schován ve druhém, třetím a šestém členu polynomu, což asi není 

na první pohled zřejmé, a to jsem ještě zápis rovnice upravil tak, aby více odpovídal současné 

notaci. V knize, která se zabývá explicitně autonomním přenosem kulturních znaků mají 

Cavalli-Sforza s Feldmanem poprvé potřebu explicitně vymezit využívaný model kulturní 

dědičnosti spojitých znaků vůči modelům partikulárním, které se zaměřují na 

pravděpodobnost přenosu diskrétních variant, a modelům přenosu spojité hodnoty znaku 

určené genotypem, které neurčitou konstantu  nahrazují kombinací populační variance a 

mutace. Dle mého názoru je velice dobře, že se Cavalli-Sforza s Feldmanem nepokoušeli 

převést dědičnost spojitých kulturních znaků na prvočinitele. Kdyby byli výrazně ovlivněni 

memetikou, mohli by se snažit nějak napojit na Fisherův mendelistický model dědičnosti 
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spojitých znaků (jehož zápis v této práci rovněž přebírám od Cavalli-Sforzy a Feldmana), 

nebo hledat jeho ekvivalent pro partikulární kulturu složenou ze vzájemně exkluzivních 

kulturních prvočinitelů. Nic takového se naštěstí nestalo. Cavalli-Sforza s Feldmanem 

reflektují propast mezi biologickou a kulturní dědičností. Při modelování kulturní dědičnosti 

opouštějí Fisherovo sjednocení biometriky s mendelismem a vrací se k obecnému Galton-

Pearsonovu modelu, k jehož tradici se ve své práci hlásí. 

Tradice konstantní směrodatné odchylky ve fenotypové náhodě je mocná. Umožňuje všechny 

ty analýzy očekávané korelace mezi rodiči a potomky (Feldman & Cavalli-Sforza, 1979). Její 

zahrnutí je podmínkou předpokladu konstantní populační variance (Lande, 1976). Konstantní 

rozložení nezávislé na rodičovských znacích má i náhodný zdroj populační variance, se 

kterým pracuje Fisher (fialová rovnice na obrázku 23A). Bez ohledu na genově podmíněnou 

komponentu hodnoty znaku  se metaforická kulička, jejíž pozice po dopadu udává výsledný 

fenotypový projev potomka, pouští stejným metaforickým quincunxem. Konstantní normální 

rozdělení je všude. Je pevně zadrátované v paradigmatu současné exaktní vědy. Snahy 

rozparcelovat všechny aspekty biologické variance sice zahrnují interakční členy počítající s 

potenciální kovariancí mezi jednotlivými zdroji variance (Danchin et al., 2011), ale konstantní 

rozptyl jednotlivých variančních příspěvků se, pokud je mi známo, nijak netematizuje. 

Myslím si, že je to chyba. Není náhoda jako náhoda. Neurčitost a variabilita mohou do 

systému vplývat mnoha způsoby, vzpomeňme na Davisův návrh pravidelné introdukce a 

náhodného přežívání sportů. Na konstantní směrodatné odchylce normálního rozložení jako 

zdroji variability populace není nic apriori správného. Cavalli-Sforza a Feldman se vrací před 

Fishera, ale nevrací se dost. Celým tímto předlouhým historickým exposé jsem se snažil 

podepřít jediné tvrzení: Cavalli-Sforza a Feldman používají při studiu kulturní evoluce model, 

který je empiricky zakotven ve výzkumu velikosti semínek hrachoru. 

2.6.2 Kulturní dědičnost a evoluce – hlavní proud a protiproud  

Na lidskou výšku má pravděpodobně kultura podobný vliv jako na velikost semínek hrachoru. 

Nejde se naučit být obrem nebo trpaslíkem. Není divu, že Galtonovi biometrický model 

formulovaný na základě jednoho geneticky určeného znaku tak pěkně seděl i na výsledky 

pozdějších měření. Kdyby se Galton zabýval délkami oštěpů nebo jiných kulturních artefaktů, 

možná by se divil. Nutno ale přiznat, že se od publikování „Kulturního přenosu“ Cavallis 

Sforzy a Feldmana mnoho škody aplikováním hrachorového modelu na kulturní dědičnost 

napáchat nestihlo. Kniha i přes zmíněný nedostatek nastartovala celé odvětví studia kulturní 
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evoluce, ale výzkum vycházející z matematických modelů diskrétních variant časem naprosto 

převládl. Další superhvězdy oboru, Robert Boyd a Peter Richerson, kteří pěkně identifikovali 

a pojmenovali různé domnělé mechanismy kulturní selekce a skloubili je kauzálně i s procesy 

přírodního výběru a genetické dědičnosti (Richerson & Boyd, 2005), ve své první 

významnější teoretické práci dělí spravedlivě pozornost mezi dědičnost spojitých a 

nespojitých kulturních znaků (Boyd & Richerson, 1988). Polovina modelů v knize „Kultura a 

evoluční proces“ pracuje s epidemiologií diskrétních replikátorů a polovina vychází z Galton-

Pearsonva modelu. Jednalo se o otázku cti. Co byli schopni namodelovat jedním způsobem, 

museli být schopni namodelovat i druhým způsobem, pokládali přece základy oboru! Od těch 

dob si však všichni jejich žáci a epigoni berou k srdci předně poznatky o přenosu diskrétních 

kulturních variant. Je pro to hned několik důvodů: 

1. Modely přenosu diskrétních prvků nacházejí spoustu paralel a inspirace v klasické 

populační genetice, epidemiologii a evoluční parazitologii (Sperber, 1996).  

2. Diskrétní kulturní znaky jsou mnohem užitečnější, pokud se na kulturní vrstvu 

organické reality pokusíme uplatnit metody kladistiky nebo bioinformatiky (Barbrook, 

Howe, Blake, & Robinson, 1998; Duda & Zrzavý, 2016; Tehrani, 2011). 

3. Kultura se tak nějak přirozeně vyskytuje v jakýchsi diskrétních balíčcích.  

Třetí důvod je nejvážnější. Na první pohled je totiž kultura vážně tak nějak partikulární. 

Vidíme ji totiž v artefaktech, jejichž masu máme velkou tendenci s kulturou samotnou 

ztotožňovat. Na obecnější rovině identifikujeme ještě kulturní projevy jako jsou sociokulturní 

regulativy a ideje (Soukup, 2011), které jsou méně externalizované v diskrétních materiálních 

manifestacích, ale naše pojmové uchopování z nich často činí jakési mentální artefakty. 

Lidská oběť, romantická láska, myslivec vysvobozující karkulku, velký vůz představující 

prchající zvíře – to vše nabývá v převažujícím narativu kulturní evoluce podobu binárních 

opozic ano-ne. Studiu kulturní evoluce chybí solidní nepartikulátní teorie jako taková. 

První snahy o formalizaci kulturní dědičnosti (Boyd & Richerson, 1988; Cavalli-Sforza & 

Feldman, 1981) nejsou nepartikulátní teorií kultury. Jsou to modely procesů, které mohou na 

úrovni systému spojitých kulturně předávaných vlastností působit, ale nemohou jej nahradit. 

Systém vzájemně exkluzivních artefaktů má tu výhodu, že si ho pod pojmem kultury dokáže 

automaticky představit každý. Člověk loví buď lukem a šípem, nebo oštěpem, používá buď 

vrše, rybářské pruty nebo obojí. Pěstuje pšenici, ječmen, brambory, ředkvičky. Obrázky kreslí 

v Corelu, v Adobe Illustrtoru nebo tužkou na papír. Pije Plzeň nebo Poutníka, vyrábí kamenné 

pěstní klíny nebo kuje železné nástroje. Poslouchá Imagine od Johna Lennona nebo projevy 
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Adolfa Hitlera, věří v jednoho velkého boha nebo v hodně malých, žije v celibátu nebo nežije 

v celibátu. Frekvence všech těchto projevů chování je výsledkem kulturního přenosu a krásně 

se uchopuje metaforou diskrétních kulturních replikátorů. Nejsem si ale jist, že je tak těsné 

usouvztažnění artefaktů s diskrétními kulturními variantami dostatečně podložené. Podobně 

bychom pravděpodobně dokázali vybudovat partikulární teorii biologické dědičnosti 

založenou na tom, že se každý řez rhizomem života skládá z diskrétních jedinců. Ve většině 

případů by taková teorie vedla ke správným a smysluplným predikcím (člověk-společenský 

bude replikován na úkor člověka-samotáře, drsnokřídlec-černý bude replikován na úkor 

drsnokřídlece-bílého, žirafáč-velký bude replikován na úkor žirafáče-malého), ale s podstatou 

biologické dědičnosti, případně jejích emergentních spojitých projevů by se zcela míjela. 

Náznaky, jakým způsobem by se dala nepartikulátní teorie kultury založit, předkládám 

v kapitole o kulturoprostoru. Nejsem si jist, jestli se jedná o hodnotný model kultury nebo jen 

planou snahu o vytvoření systému, kde by mělo smysl uplatňovat algoritmy nepartikulátní 

dědičnosti. Nechávám to na posouzení odborné veřejnosti. Nejdříve je však vhodné seznámit 

se s hlavním proudem současné vědy, která se zabývá evolucí kultury, jejíž východiska leží 

z největší části v partikulárních modelech kulturního přenosu. Literární rešerši na toto téma už 

jsem jednou zpracoval ve spolupráci s Janem Havlíčkem ve formě kapitoly „Kultura jako 

předmět a produkt evoluce“ v knize „O původu kultury“ (Ovčáčková, 2017), která tvoří jednu 

z příloh této práce. Nyní je ta nejvhodnější chvíle, aby se s ní čtenář mé disertace seznámil. 

Kapitola shrnuje hlavní rozdíly mezi selekcionistickým a atrakcionisticým přístupem ke 

kulturní evoluci, příklady jejich použití v empirických studiích i průběh jejich pozdějšího 

slévání a interakce. Zde shrnu oba přístupy jen stručně. 

Selekcionistický rámec je zakořeněn v kulturním ekvivalentu přirozeného výběru a v teorii 

podvojné dědičnosti (Richerson & Boyd, 2005). Varianty, které svým nositelům zajišťují 

úspěch budou s větší pravděpodobností kopírovány (tomuto fenoménu se říká bias prestiže), 

neboť zčásti kulturně a zčásti biologicky máme danou adaptivní tendenci učit se od těch 

nejlepších (Henrich & Broesch, 2011; Henrich & Gil-White, 2001). Při nedostatku dalších 

informací budeme pravděpodobně přebírat vzorce chování od našich rodičů (přednostní 

vertikální kulturní přenos) nebo přijmeme za své ty varianty, jimiž se honosí většina populace. 

V takovém případě podlehneme takzvanému biasu konformity (Claidière & Whiten, 2012; 

Henrich & McElreath, 2003). Proti konformitě bude částečně působit protichůdný bias 

nonkoformity, který je přítomný u části populace a který může při nízké frekvenci přinášet 

výhodu spojenou s využíváním výjimečných zdrojů (Touboul, 2019), a bias soběpodobnosti, 
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u kterého je akcentována nutnost přejímat chování, které bude dobře zapadat do naší stávající 

behaviorální palety (D. B. M. Haun & Over, 2013). Je ale lhostejno, jak přesně bude docházet 

k přejímání stávajících kulturních variant. I bez sofistikovanějších selekčních biasů by mohla 

kulturní selekce fungovat jen na základě přirozeného výběru. Kdo by si osvojil vhodné 

kulturní varianty by s větší pravděpodobností přežil a byl by schopen je předávat dál 

(Richerson & Boyd, 2005). Klíčové pro selekcionistický přístup je, že pokračuje ve směru 

udaném Darwinovým dvoufázovým modelem variační evoluce. Nové varianty vznikají 

náhodně a selekce, zastoupená jakýmkoliv procesem nenáhodné imitace nebo přežívání, 

rozhoduje o jejich zastoupení na populační úrovni. 

Atrakcionistický model kulturní evoluce jde vlastní, málo prošlapanou cestou. Nejedná se o 

variační, ale o transformační model evoluce. Navrhuje nahradit selekcionistický systém 

složený z replikace a selekce jednokrokovou transformací při transmisi. Díky našim 

kognitivním předpojatostem, špatné paměti a tendenci bránit kognitivní disonanci budou 

některé varianty vznikat snadněji než jiné. Pokud přes několik článků řetězce, který do určité 

míry připomíná hru na tichou poštu, dovedeme předávanou variantu do podoby, která se 

dobře pamatuje a dává smysl, bude se dál předávat téměř v nezměněné podobě. Pokud se i 

potom při předávání objeví odchylka, brzy se varianta transformuje zpět do stabilní podoby. 

Jako ilustrace nám může posloužit vizualizace příběhu s Červenou Karkulkou na Obrázku 24. 

 

Obrázek 24. Pokud je předán příběh o Červené Karkulce ve zkomolené podobě, například když z vlka 

na konci příběhu vyskočí Karkulka s košíkem dobrot, ale babička už ne, je pravděpodobné, že v další 

instanci dojde k opravení pohádky, aby byl obsah vlkova žaludku opět kompletní. Lidé si totiž 

nepamatují pohádky jako sekvence slov (což by více odpovídalo sekvenční metafoře biologické 

dědičnosti) nýbrž jako jakési hrubé kompozice významu. Příběh je následně rekonstruován na základě 

znalostí, které se týkají fungování světa obecně. 

Takovou stabilní kulturní variantu budeme moci považovat za kulturní atraktor. V přiložené 

kapitole je to vysvětleno podrobněji s řadou dalších příkladů. Atrakcionisté tvrdí, že jejich 

narativ dokáže najednou vysvětlit příležitostnou rapidní změnu kultury jako transformaci 
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směrem ke kulturnímu atrakatoru i její dlouhodobou stabilitu za předpokladu dlení v atraktoru 

samotném. Atrakcionistický směr začíná v poslední letech nabírat obrátky, protože se jeho 

predikce dobře zkoumají empiricky. Dáte lidem náhodný podnět (zvuk, obraz, systém výrazů) 

a oni si ho mezi sebou za kontrolovaných podmínek předávají dál. Dá se například ukázat, že 

počáteční přírodní zvuk (žblunknutí kamínku hozeného do vody) se při snaze o jeho verbální 

reprodukci změní z prvního poměrně věrného pokusu o jeho zachycení („boococucuwich“) do 

podoby normálně znějícího slova („galong“), které už se předává přesně po téměř neomezený 

počet kroků formalizované tiché pošty (Edmiston, Perlman, & Lupyan, 2018). 

V počítačových simulacích, které nyní tvoří hlavní těžiště mé práce se s kolegy věnujeme 

v souladu s tradicí evoluční biologie primárně selekcionistickým modelům, kde je variabilita 

simulovaných kulturních projevů náhodná a kde operuje selekce. Zahrnout do nich kulturní 

atrakci by samozřejmě nebyl žádný problém, a ještě se o tom zmíním, až budu psát o 

modelech samotných. Nyní bych se chtěl soustředit na důležitý aspekt atrakcionistického 

přístupu, který pochází od Dana Sperbera, zakladatele celého tohoto směru. Sperber je jako 

pravý dědic kontinentální filosofické tradice posedlý ontologií a zakládáním unikátních 

myšlenkových systémů. Svou perfektní knihu o epidemiologii kulturních reprezentací uvozuje 

statí o striktně materialistické ontologii kultury (Sperber, 1996). „Z čeho je kultura?“ ptá se 

Sperber. „Z hmoty!“ odpovídá si vzápětí a hned nabízí výtečný popis kauzálních kulturních 

řetězců, které jsou celé z materiálu, ale přitom mezi nimi nikdy neteče informace 

skrze materiál jediného druhu. Kauzální řetězce, jejichž narativ Sperber zavádí, se skládají 

z mentálních a veřejných reprezentací. Veřejnou reprezentací je pozorovatelný materiální 

objekt nebo jev (popsaný list papíru, zvukové vlny, pěstní klín, pohyb končetin při tanci atd.) 

Mentální reprezentací je podle Sperbera konfigurace neuronů, akční potenciály na jejich 

membránách, hladiny hormonů, zkrátka materiální aspekt těla, k jehož interpretaci má 

privilegovaný přístup právě ono tělo. Veřejná reprezentace podmiňuje vždy reprezentaci 

mentální a reprezentace mentální podmiňuje vždy reprezentaci veřejnou (Obrázek 25). Nikdy 

nedochází ke konstituci řetězů pouze mentálních nebo pouze veřejných reprezentací. 

Označení určitých behaviorálních projevů nebo artefaktů za články jednoho Sperberova 

kauzálního řetězce je do jisté míry otázkou volby. Jakýkoliv popis, který nám ale dovolí 

vytvářet životaschopné predikce ohledně výskytu dalších podobných projevů je dostatečně 

správný. Ačkoliv je náš symbolický popis materiálních světa vždy do určité míry arbitrární, 

není zcela náhodný (Eco, 2011), což nám zaručuje, že můžeme smysluplně mluvit o evoluci 

artefaktů (Petroski, 1994), potažmo kultury. 
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Obrázek 25. Řetězec mentálních a veřejných reprezentací, na kterých je založena Sperberova 

materialistická ontologie kultury. Jedna veřejná reprezentace může vytvořit několik mentálních 

(například při přednášce), jedna mentální reprezentace může vytvořit několik veřejných (dvě podobné 

přednášky toho samého řečníka), několik mentálních reprezentací může vytvořit jednu veřejnou 

(počítačová myš) a několik veřejných může vytvořit formálně jednu mentální (přednáška o výrobě 

počítačové myši a počítačová myš). Jakkoli může být identifikace konkrétních reprezentací závislá na 

našem popisu, nikdy nemůže mentální reprezentace přímo vytvořit mentální reprezentaci a veřejná 

reprezentace nemůže nikdy vytvořit přímo veřejnou reprezentaci. 

K transformaci kultury může docházet při překlápění mentální reprezentace ve veřejnou 

(přeřeknutí), veřejné reprezentace v mentální (přeslechnutí), při trvání veřejné reprezentace 

(blednutí tapet) i při trvání mentální reprezentace (zapomínání podružných detailů). To vše 

určuje podle Sperbera a jeho pokračovatelů, jak výsledná kultura vypadá. 

2.7 Kulturoprostor 

2.7.1 Věříme Sperberovi 

Atrakcionististická teorie je od počátku spjata ještě s jedním teoretickým konceptem, který je 

užitečný i pro selekcionisty. Sperber se ve své knize zmiňuje o hypotetickém kulturoprostoru, 

který mu slouží pro vizualizaci teorie kulturních atraktorů. Všechny možné kulturní 

reprezentace si můžeme promítnout do prostoru o několika dimenzích. Není přitom úplně 

důležité, jestli kulturoprostor budeme uplatňovat striktně na třídu mentálních nebo veřejných 

reprezentací. Obě roviny popisu tvoří součást jednoho kauzálního řetězce, takže popisy 

příslušných prostorů, v jejichž rámci máme v úmyslu reprezentace uspořádat, si musí 
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odpovídat. Podobné mentální reprezentace identifikujeme podle toho, že vedou k podobným 

veřejným reprezentacím. Nemá smysl trvat na strukturních podobnostech mezi neurálními 

konfiguracemi. Pokud se tedy někdo od Sperbera dále vyjadřuje explicitně o podobnosti 

mentálních reprezentací, má vždy na mysli podobnost, kterou lze předpokládat na základě 

podobnosti reprezentací veřejných. 

V souladu s atrakcionistickou teorií předpokládáme, že transformace variant v kulturoprostoru 

se bude odehrávat preferenčně v určitých směrech, které jsou konstituovány naším 

kognitivním aparátem (více opět v přiložené kapitole). I kdyby bylo zpočátku zastoupení 

všech reprezentací stejné, dojde časem k tomu, že některé z nich převáží, protože různé 

transformace nejsou stejně pravděpodobné. Jako kulturní atraktor označuje Sperber takovou 

variantu, která se v jiné varianty transformuje neochotně, zatímco transformace v ni samotnou 

je pravděpodobná. Sperber sám používá vizualizaci kulturoprostoru v rámci jakési šachovnice 

s různě barevnými políčky a mluví o pravděpodobnosti transformace mezi sousedními stavy. 

Soudím však, že je lepší pojímat kulturoprostor jako skutečně spojitý systém a jako takový ho 

tedy představuji zde. Na Obrázku 26. ilustruji Sperberovu myšlenku známým příkladem 

s různým pojetím Měsíce, oběžnice naší domovské planety. Příklad se přibližně v této podobě 

pravděpodobně poprvé objevuje v článku Henriche a Boyda (2002). Klade si za cíl 

demonstrovat, že kognitivní atraktory nejsou dány jen environmentálními podmínkami a 

psychologickými predispozicemi, ale že i mentální reprezentace, které jsme si vytvořili v 

minulosti, do značné míry ovlivňují, jaké mentální reprezentace si vytvoříme v budoucnu. 

Jakási „atraktivita“ příslušné pozice v kulturoprostoru je dána vždy jednou dimenzí navíc, 

stejně jako je v metafoře adaptivních krajin (Gavrilets, 2004; Wright, 1932, o adaptivních 

krajinách se rozepisuji podrobně v kapitole o argumentech ve prospěch PVDI modelů 

nepartikulátní dědičnosti) každému bodu na mapě znakového prostoru přiřazena hodnota 

biologické zdatnosti. Nejjednodušší je představit si atraktory v kulturoprostru právě jako 

údolí, do kterých se všechny kulturní reprezentace časem skutálejí (Obrázek 26). Dobře tak 

vynikne kontrast s adaptivními krajinami, které mají podle Wrightova narativu vrcholy, na 

které je třeba s pomocí variace a selekce šplhat. 
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Obrázek 26. Reprezentace měsíce v kulturoprostoru. Atraktory představují vnitřně konzistentní a 

zároveň dostatečně působivé představy. Jedním atraktorem je Měsíc jako bytost, která jedná 

intencionálně (úmyslně se schovává za horizont, ukazuje nám čas…), druhým je měsíc jako jakýsi 

velký kámen, jehož chování je řízeno neměnnými přírodními zákony, jejichž účinky spatřujeme všude 

na světě. Přechodné formy mezi těmito atraktory (například myslící bytost, která se na oběžné dráze 

naší planety udržuje kvůli působení gravitace) nebudou nikdy příliš časté a při jejich transmisi 

pravděpodobně dojde k transformaci směrem k jednomu za zmiňovaných atraktorů. 

Selekcionisté tvrdí, že se s fenoménem systematické transformace, který akcentují 

atrakcionisté, dostatečně vypořádali zahrnutím takzvané řízené variace, kde je určitá změna 

pravděpodobnější než jiná (Acerbi & Mesoudi, 2015). Protiargumenty atrakcionistického 

tábora poukazují na to, že selekcionistická řízená variance se primárně točí okolo vynalézání 

– tedy o změně kulturních variant žádoucím směrem i bez selekce. Atrakce probíhá zcela bez 

ohledu na funkčnost nebo nevýhodnost kulturních artefaktů (O. Morin, 2016). Nejúčinnější je 

pochopitelně oba přístupy skloubit. Daří se to dobře. Hořkost pramení spíše z osobnostních 

třenic než nekompatibility obou teorií. Selekcionisté zahrnuli psychologické jevy ovlivňující 

pravděpodobnost změny kulturních variant do své bohaté palety podružných, ale 

neopomenutelných rozdílů mezi biologickou a podvojnou dědičností (Acerbi & Mesoudi, 

2015; Mesoudi, 2011). A atrakcionisté přijali narativ selekce jako speciálního případu atrakce, 

neboť se podle nich jedná o extrémní případ, kdy dva atraktory přispívají pouze k vytváření 

svých vlastních kopií, ale jeden z nich těch kopií vytvoří více (Claidière, Scott-phillips, & 

Sperber, 2014). Člověku, který začal do oboru pronikat, až když byli barikády svědčící o 
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dávné hořkosti téměř úplně rozebrány nedělá žádný problém mezi oběma eklektickými rámci 

plynule přepínat. 

Zobecněná teorie kulturní atrakce umožňuje, aby každá varianta nějak přispívala ke vzniku 

sebe sama i ke vzniku všech ostatních variant, přičemž neatraktivní varianty přispívají ke 

vzniku atraktorů více než ke vzniku svých vlastních replik. Tento přístup byl pěkně zpracován 

prostřednictvím kauzálních evolučních matic (KEM, Claidière, Scott-phillips, & Sperber, 

2014), který je podrobně popsán v přiložené kapitole (Tureček & Havlíček, 2017). Metafora 

je to pěkná, matematicky bezproblémová a elegantní, opouští ale do jisté míry myšlenku 

spojitého kulturoprostoru. Každá zařaditelná varianta tu má jasně dané hranice, přiřazené 

identifikační číslo (například v případě různých verzí pohádky o Červené Karkulce). 

Hypotetický kulturoprostor je nakrájen, i pokud se původně předpokládala jeho spojitost. 

Studie, které atrakcionistický model testují, si často vybírají takový předmět zájmu, aby se jim 

diskrétní varianty snadno identifikovaly. Jedním z příkladů tohoto přístupu je studie, která se 

zabývá změnou frekvence portrétů s přivráceným nebo odvráceným pohledem u renesančních 

malířů (více opět v přiložené kapitole), další velice podařená studie z poslední doby se zabývá 

vázáním dvojitých uzlíků. 

Jsou dva způsoby, jak uvázat běžný uzel (ve smyslu prvního kroku zavazování tkaničky, ještě 

než začnete dělat kličku, ten uzel, který se naučíte ještě než zjistíte, že existuje více než jeden 

uzel), buď začnete překřížením tkaniček tak, že jde levá přes pravou (takzvaný levotočivý 

uzel - L) nebo tak, že jde pravá přes levou (pravotočivý uzel - P). Pokud chcete uvázat dva 

uzly po sobě, máte dohromady čtyři možnosti, jak to udělat. Můžete uvázat dva stejné uzly, 

oba levotočivé, nebo oba pravotočivé. Takovému dvojitému uzlu se říká babský uzel, asi 

proto, že ho všude vázala vaše babička; když vám zavazovala šálu, když vyvazovala rajčata 

nebo když opravovala kusem starého tkalounu kurník pro slepice. Když uvážete každý uzel 

jiný, tedy levotočivý a pak pravotočivý, nebo pravotočivý a pak levotočivý, získáte takzvaný 

ambulantní uzel, který už skauti musí učit, a který vážou babičky méně často. Postup vázání 

těchto čtyř uzlů natočili výzkumníci z Durhamské univerzity na video, a to pak pouštěli 

účastníkům experimentu (Scanlon, Lobb, Tehrani, & Kendal, 2019). Účastníci měli za úkol 

uvázat přesně ten dvojitý uzel, co viděli na nahrávce. Většině z nich se to podařilo. Docházelo 

tedy k úspěšnému kopírování chování doemonstrátora. Někteří participanti ale uvázali jiný 

typ uzlu, než měli napodobit. Často vázali stranově převrácené varianty demonstrovaného 

uzlu (tedy například PP místo LL nebo PL místo LP), méně často se trefili do jiné kategorie. 

Pokud už se tak stalo, vázali častěji babský uzel místo ambulantního, patrně proto, že člověk 
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má tendenci uvázat dva stejné uzlíky po sobě. Pravděpodobnost chyby také ovlivňovaly 

přirozené tendence participantů vázat pravotočivé nebo levotočivé uzly při zavazování 

tkaniček. Matice vzorů a výsledků imitace je na Obrázku 27. Disproporční pravděpodobnost 

chyby konstituuje kulturní atraktor, kterým je právě babský uzel. I kdyby se zpočátku všichni 

lidé přesně naučili vázat ambulantní uzel LP, časem by se skrze proces nepřesné imitace 

většina vázaných uzlů přelila na stranu LL a PP. Ambulantní uzly by ale úplně nevymizely. 

Řada lidí si je nedopatřením osvojí, i když se snaží kopírovat nejčastější uzel LL. Bez ohledu 

na výchozí podmínky se při odhadovaném procentuálním zastoupení transformace při 

transmisi situace po čase ustálí na 79 % babských uzlů (40 % LL, 39 % PP) a 21 % 

ambulantních uzlů (7 % LP a 14 % PL). Tato čísla pěkně odpovídají zastoupení vázaných 

dvojitých uzlů v populaci mimo kontext experimentálního kulturního přenosu. 75 % lidí, kteří 

dělají na kličkách svých bot druhý uzel, místo klasické kličky, si údajně zavazuje tkaničky 

babským uzlem, 25 % lidí používá ambulantní uzel (Scanlon et al., 2019). 

 

Obrázek 27. Kauzální evoluční matice (KEM) umožňující predikci zastoupení dvojitých uzlů 

v populaci na základě četnosti chyb při snaze imitovat jednotlivé varianty (volně podle Scanlon et al., 

2019). Další příklady KEM je možné nalézt v přiložené kapitole z knihy o původu kultury. 

Výsledný stabilní stav proporčního zastoupení různých variant (například uzlů) v populaci 

začali časem někteří proponenti atrakcionistického přístupu ke kulturní evoluci označovat 

termínem kulturní atraktor (Claidière et al., 2014). Selekcionisté tedy začali rozlišovat mezi 

široce pojatou kulturní atrakcí, se kterou nemají problém, přičemž stále akcentují význam 

selekčních procesů, a úzce pojatou kulturní atrakcí ve smyslu teorie, která konkuruje 

selekcionismu tak, jako teoreticky konkuruje každá variační teorie evoluce každé 

transformační teorii evoluce. Většinou se ale časem ukáže, že je nejlepší vzít na palubu oba 
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procesy. Například vázání různých dvojitých uzlů se dá mnohem snáze skloubit 

s pravděpodobností změny při přenosu než s procesy kulturní selekce. Všechny typy dvojitých 

uzlů plní svou funkci v podstatě podobně. Ambulantní uzel je prý o něco málo lepší, protože 

tak neprokluzuje, ale přesto je častější babský uzel díky silné tendenci zopakovat jeden uzlík 

dvakrát. Podle některých teoretických modelů by kognitivní atrakce měla hrát roli hlavně 

v průběhu samotného vytváření diskrétních kulturních variant (Henrich & Boyd, 2002), které 

si to pak mezi sebou rozdají klasickými prostředky kulturní selekce. Možná je to tak v případě 

velkých a komplexních ideologií. Jednoduché uzlíky a jejich kombinace jsou od počátku 

téměř perfektně diskrétní a neokupují spojitý prostor možností. Jednoduchá kauzální evoluční 

matice na vystihnutí jejich variability a změny jejich frekvence evidentně stačí. Pro rozvoj 

nepartikulátní teorie kultury tak nepředstavují významnější přínos, přestože vycházejí ze 

Sperbrových atrakcionistických modelů, jejichž součástí byla původně myšlenka potenciálně 

spojitého kulturoprostoru. Myslím, že za nedlouho roztrhne pytel (už teď je v něm pořádná 

díra díra) s různými transformačními biasy. Jen ta studie s uzlíky identifikuje bias repetice 

(dva stejné uzlíky) a bias laterality (nejdřív oblíbený uzlík) a bias vizuální podobnosti 

(zrcadlově převrácený uzlík). Všechny tři se pochopitelně uplatňují všude možně – při 

osvojování hry na hudební nástroje, učení se různým sportům, odkoukávání tanečních pohybů 

z youtubových videí – už jsou ale zamluvené. Objevili je vědci z Durhamské univerzity, když 

studovali uzlíky. 

2.7.2 Věříme s Mírou 

Jakkoli je Sperberova metafora kulturoprostoru zajímavá a nadšení Cavalli-Sfrozy a 

Feldmana pro poctivé zpracování nepartikulátní kulturní dědičnosti značné, narážíme 

v literatuře převážně na modely, které ze všeho nejvíc připomínají asexuální rozmnožování 

haploidních organismů nebo šíření infekce (Buenstorf & Cordes, 2008; Chiou & Wang, 2017; 

Li, 2017; Panebianco & Verdier, 2017). Existují i čestné výjimky, které zavádějí do přenosu 

kulturních partikulí nová zajímavá pravidla, stále však pracují s variacemi na klasické 

epidemiologické modely (Durrett & Levin, 2005; Mark, 2003; Strimling, Enquist, & 

Eriksson, 2009). Kde bychom tedy měli hřiště pro modely nepartikulátní kultury hledat? 

Řada studií se zabývá rozměry artefaktů. Rozměry kánoí (S. Shennan, 2008), délky oštěpů, 

poměr mezi kusy tmavého a světlého skotu v chovaném stádě dobytka (Richerson & Boyd, 

2005), tvar pěstního klínu (Legare & Nielsen, 2015), to všechno jsou snadno měřitelné 

projevy materiální kultury, kde se využití spojité škály nasnadě. Možnost využití 

nepartikulátních modelů dědičnosti v těchto doménách je neoddiskutovatelné. Představují ale 
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většinu, nebo alespoň podstatnou část potenciálního odbytiště? Já se domnívám, že ne. 

Soudím, že modely spojité kulturní dědičnosti mohou poskytnout klíčový vhled i do studia 

evoluce diskrétních artefaktů. Spojitý kulturoprostor nenajdeme jen ve formě spojitých 

vlastností artefaktů. Spojitý kulturoprostor, alespoň jako užitečnou metaforu vztahu mezi 

člověkem a jeho sociální vrstvou reality, najdeme dle mého názoru úplně všude. Sperberův 

kulturoprostor si dle mého názoru zaslouží jednu zásadní aktualizaci. Měli bychom přestat 

mluvit o pozici reprezentací v kulturoprostoru, měli bychom systematicky zdůrazňovat, že 

pozici v kulturoprostoru zaujímá jedinec. Pro mystické navození pocitu hledání pozice 

v kulturoprostoru doporučuji poslech písně od Načevy „Udržuj svou ledničku plnou“, kde se 

slovy Jáchyma Topola zpívá: 

„Každej si hledá svý, kam sebe vrazit.“ 

(„Tup tudu tá dudadudadudadu dap tap tyda dádudadudadá,“ není součástí původního textu 

básně, ale je to taky fajn.) 

Vlastnosti organismu, bez ohledu na to, zda se jedná o vlastnosti přejímané sociálním učením 

nebo genetickou dědičností, se dají pojímat jako souřadnice bodu v mnohorozměrné soustavě. 

Vlastností mohou být v takové soustavě stovky, ba tisíce. Čím víc jich ale do soustavy 

souřadnic zahrneme, tím více redundantní informace bude náš poziční systém obsahovat. 

Dříve nebo později se dostaneme do situace, kdy už nebude v podstatě možné žádné 

souřadnice, které navýší množství informace v našem systému, přidat. Pokud totiž budeme 

mít informace o výšce člověka, váze člověka, klidové tepové frekvenci, množství cholesterolu 

v krvi, počtu sourozenců, barvě vlasů, věku a pohlaví, upřesníme jeho relativní pozici vůči 

ostatním jedincům už jen minimálně, když zjistíme hodnotu jeho systolického krevního tlaku. 

Většina variance v této proměnné půjde vysvětlit ze znalosti jiných proměnných, kterými již 

danou osobu charakterizovanou máme. V hypotetickém kulturoprostoru to platí dvojnásob. 

Ačkoliv si všichni myslíme, jak originální a jedineční jsme, dvacet dimenzí, a to lidstvu 

fandím, může vystihnout drtivou většinu hypotetického kulturoprostoru nesmírně přesně. 

Pokud bych o člověku věděl řadu specifických, dobře vybraných informací (namátkou: jak 

moc se mu líbí hudba Beatles, kolikrát přečetl první knihu Harryho Pottera, Jak by odpověděl 

na otázku zda existuje Bůh, co si myslí o možnosti cestování časem, koho volil v minulých 

volbách a koho kroužkoval, jakou fotografii si naposledy uložil do mobilu, kolikrát v týdnu 

jde večer s kamarády na pivo, co si myslí o aktivitách sociálního centra Klinika, jak často jí 

maso, jak vypadají jeho PowerPointové prezentace, jak se staví ke konfliktu Izraele a 

Palestiny, co si myslí o motorkářích, jaký má pořádek na stole, kolik hodin denně poslouchá 
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hudbu), myslím, že bych dokázal solidně předpovídat, jak by odpověděl na další otázky (Co si 

myslí o nárůstu počtu malých českých pivovarů, kam jezdí lyžovat a proč, zda má rád Boba 

Geldolfa, jak se staví k četbě bulvárních magazínů). Něco podobného již dávno zkoumají 

predikční algoritmy sociálních sítí, když se nám snaží zobrazit relevantní obsah nebo 

personalizovanou reklamu. Zkrátka po dlouhém vyčerpávajícím interview, provedeném 

s celou řadou lidí, by už nemělo smysl ptát se jich na nic dalšího. Věděli bychom o nich 

v podstatě všechno, jakkoliv bychom se jich zeptali jen na nepatrný zlomek všech možných 

otázek o jejich životě o jejich vesmíru a vůbec. Na takovýto hypotetický monstrózní dataset 

bychom pak pravděpodobně pustili nějakou metodu dimenzionální redukce (například 

analýzu hlavních komponent, PCA – představu o metodě si uděláme, když se podíváme na 

TLS regresi na obrázku 11B, oranžová přímka, výsledek regrese je zároveň hlavní osou 

dvojrozměrného oblaku bodů). Ta by nám mnohorozměrný empirický obraz kulturoprostoru 

zredukovala do několika nezávislých, na sebe kolmých dimenzí, které by vysvětlovali největší 

množství variance v pozicích participantů. Na tom, kolik variance bychom požadovali 

věrohodně vystihnout (80%, 95%, 99%...) by pak záleželo, kolik zásadních dimenzí 

kulturoprostoru bychom museli extrahovat. 

Podobně by fungovalo, kdybychom místo spousty měřitelných dimenzí, jejichž počet bychom 

následně redukovali, získávali informace o podobnostech mezi členy populace. Data o 

vzdálenostech mezi nimi jde využít jako podklad pro vytvoření mnohorozměrné poziční 

matice se stejným počtem dimenzí jako je členů populace (za předpokladu, že všechny 

vyjádřené vzdálenosti mezi trojicemi jedinců splňují kritérium konstruovatelného 

trojúhelníku) a dimenzionalitu této matice jde následně redukovat tradičními postupy. Bez 

ohledu na konstruovatelnost euklidovských trojúhelníků lze ortogonální souřadnicový systém 

s hodnotami reprezentujícími všechny jedince nafitovat přímo na vzdálenosti tak, že se 

minimalizuje součet čtverců mezi vzdálenostmi predikovanými ze soustavy souřadnic a 

udávanými vzdálenostmi v matici. Všechny tyto matematické operace možná znějí trochu 

krkolomně, ale já se domnívám, že něco vzdáleně podobného podnikáme ve svém běžném 

životě, když si osvojujeme kulturní reprezentace.  

Během akvizice kultury zkrátka definujeme svoje místo v kulturoprostoru. Nejedná se o příliš 

exaktní proces. Smrdí heuristikou přibližností a rozmazanou plstnatostí na sto honů. Samotný 

kulturoprostor, naše místo v něm, i podobnosti mezi ostatními lidmi v našem okolí vnímáme 

vágně, neurčitě a mlhavě. I takový nedokonalý systém nám ale umožňuje vytvářet rozumné 

predikce. Jak se zachová ten a ten kolega, když mu řeknu, že poslouchám B52s? Jak bude 
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vypadat koncert kapely jednoho kamaráda, kterého jsem slyšel číst básně a viděl jsem ho 

malovat? Naše pozorování budou obvykle ve shodě s naším očekáváním, protože i částečně 

arbitrární a velice nedokonalá inference hypotetického kulturoprostoru nám dá lepší predikce 

než kdybychom jen slepě hádali, jak budou veřejné reprezentace, na které se chceme 

připravit, vypadat. Podobně by šlo převyprávět osvojování kulturních variant: Chci být 

úspěšný, měl bych se tedy snažit zaujmout stejnou pozici v kulturoprostoru, jakou zaujímají 

úspěšní lidé (bias prestiže), chtěl bych okupovat tutéž oblast kulturoprostoru, abych příliš 

nevyčníval, miliony spoluobčanů se nemohou mýlit (bias konformity), chtěl bych být ještě 

lepší v tom co dělám, čí pozici bych se mohl přiblížit, aby to nedalo moc práce a neslo to 

kýžené ovoce (bias soběpodobnosti). 

What would Jesus do?  

What would Lennon do? 

What would Lenin do? 

Myslím si, že není úplně na škodu opustit Sperberův důraz na přísně materialistickou 

ontologii toho, čemu říkáme kultura, a ztotožnit mentální reprezentace s pozicemi 

v hypotetickém inferenčním kulturoprostoru (on to vlastně ten Sperber sám, když si nedá 

pozor, taky občas udělá Sperber, 1996). 

Výhodou metafory kulturoprostoru je, že nám nečiní problém smysluplně predikovat veřejné 

reprezentace jedince, jejichž mentální ekvivalenty se nikdy explicitně neučil, ani o nich 

nepřemýšlel. Veřejné reprezentace jsou jednoduše dány pozicí jedince v kulturoprostoru. 

Když se vás někdo zeptá, kolik ježků žije na měsíci, pravděpodobně mu odpovíte a své 

odpovědi budete sami věřit. Nebude to ale proto, že by vám kdokoliv předtím takovou 

informaci explicitně sdělil. Vaše odpověď bude podmíněna tím, co si obecně myslíte o Měsíci 

a jaké jste si v průběhu života utvořili názory na ježky, cestování vesmírem, osídlení Měsíce a 

podobně. (Sperber používá podobnou metaforu s porovnáváním počtu plameňáků na Zemi a 

na Měsíci, ale motá do toho ještě pseudopartikulátní narativ, kterému říká „krabička 

domněnek“ – „belief box“ – což provádět nehodlám. Taky mi přijde představa ježků na 

měsíci směšnější než představa plameňáků na Měsíci. Plameňáci asi působí přirozeně 

kosmicky, zatímco ježci jsou sympaticky přízemní.) 

Myslím, že znám vaši odpověď na otázku o počtu ježků na přirozené oběžnici naší planety. 

Pokud žijete v první polovině jednadvacátého století ve střední Evropě, pravděpodobně 
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odpovíte, že na měsíci ježci nežijí. Podobně asi odpovíte, pokud jste uctívači božské Seléné, 

Luny, nebo jiného „Měsíčníka“. V určitých případech budete možná soudit, že na Luně žijí 

ježci, protože je to vlastně bohyně lovu Diana a na bohyni Gaie také žijí ježci. Pokud působíte 

jako šaman v rámci jakéhosi severoamerického ježčího kultu (nejsem příliš zdatný 

antropolog, nemám ponětí, zda severoamerické ježčí kulty vůbec existují), možná odpovíte, 

že na měsíci žije jeden ježek, nejlepší přítel Měsíce, jeho věčný souputník. (Uznávám, že 

v tomto případě vám pravděpodobně během vašeho života někdo explicitně sdělil, kolik ježků 

žije na Měsíci.) Pokud žijete v pětadvacátém století a došlo shodou okolností k vytvoření 

ježčích rezervací na Měsíci, odpovíte, že na Měsíci žije spousta ježků, ale že nevíte, kolik 

přesně. Stovky? Pokud jste schopný surrealista, který dokáže autenticky prožívat svou 

nadrealitu, nebo pokud jste proponentem jiného severoamerického ježčího kultu, odpovíte, že 

na Měsíci ježci nežijí, protože Měsíc JE ježek. (Ilustrace všech zmíněných možností je 

k vidění na Obrázku 28.) Mentální reprezentace, které korespondují s veřejnými 

reprezentacemi, jsou čistě implicitní. Plynou z pozice v kulturoprostoru, která je do určité 

míry konstituována všemi veřejnými reprezentacemi, kterým je jedinec během života 

vystaven. Pozice se neustále upravuje, tak, jak se redefinuje, zpřesňuje a zesložiťuje jedincem 

inferovaný kulturoprostor. Vytváření mentálních reprezentací je hledáním vlastního místa ve 

světě. 

 

Obrázek 28. Odpověď na otázku: „Kolik ježků žije na měsíci?“ plyne z pozice v kulturoprostoru, bez 

ohledu na to, zda se člověk touto problematikou už explicitně zabýval nebo ne. 

Některé velmi specifické dimenze kulturoprostoru mohou být nezávislé na svazcích 

propojených, prokorelovaných a interagujících aspektů, které z největší části definují, kým 

jsme. Dobrým příkladem jsou vzory na tkaných kobercích (Tehrani, 2011). Zvláště pokud je 

populace jedinců, od kterých se učíte tkát koberce, malá, homogenní, co se týče právě tkaní 
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koberců (všechny ženy tkají tradiční textilie), ale heterogenní, pokud jde o všechno ostatní 

(tkají ženy všech společenských i věkových vrstev), i vámi inferovaná dimenze 

kulturoprostoru odpovídající tomu, jak různí lidé tkají koberce, bude relativně krátká a kolmá 

na všechny ostatní. Když budete zaujímat pozici v kulturoprostoru včetně kobercové dimenze, 

zaujmete tedy pozici, která povede ke generování tradičních kulturních artefaktů bez ohledu 

na vaše ostatní kulturní preference. Archeologický záznam podporuje toto stanovisko. Zdá se, 

že šíření tradičního zdobení keramiky je do značné míry nezávislé na její technologii (S. J. 

Shennan, Crema, & Kerig, 2015). Opravdu to vypadá, jako kdyby vzhled výsledků hrnčířské 

práce podkládaly dva nezávislé kulturoprostory, což je totéž jako kdyby byly příslušné 

dimenze jediného kulturoprostoru odpovídající za praktickou a symbolickou stránku 

materiální kultury nezávislé. Z tohoto důvodu podléhají arbitrární vzory tak snadno neutrální 

divergenci a dají se použít jako taxonomické kritérium příbuznosti různých blízce příbuzných 

populací (Duda, 2017). Podobně způsob, jakým si zavazujete tkaničky, nemá nic moc 

společného s vaším světonázorem nebo oblíbenou hudbou, a možnosti jeho variace jsou malé 

a vzhledem k nulovému symbolickému zatížení nezávislé na všem ostatním. I jeho vazba na 

pravorukost nebo levorukost je slabá (Scanlon et al., 2019). Proto teoreticky, pokud se o vás 

budu chtít dozvědět něco nového i po tisícovce položených otázek, zeptám se, jak si 

zavazujete tkaničky. Proto je tak snadné právě tyto nezávislé dimenze s omezeným polem 

možných veřejných reprezentací uchopit experimentálně a modelovat teoreticky. Proto je na 

ně soustředěna disproporčně velká pozornost v porovnání s tím, jak významné mohou být pro 

kulturní evoluci našeho druhu. Většina mnohorozměrného kulturoprostoru se nechová tak 

spořádaně, je zašmodrchaná, umomolusaná, neostrá. 

 Uvědomuji si, že celý koncept kulturoprostoru zní jako hodně velká uhozenost. Uhozenost by 

byla, kdybych prohlašoval kulturoprostor za objektivně existující entitu, která se nachází 

v hájemství světa idejí nebo v kolektivním nevědomí. Tak tomu ale není. Kulturoprostor není 

o nic skutečnější než morfoprostor, který se používá na postihnutí tvarové variability 

v lidských obličejích (Kleisner et al., 2017) nebo kosterních pozůstatcích dávných hominidů 

(Détroit et al., 2019). Jedná se o užitečnou abstrakci, která nám pomáhá zorientovat se 

v rozmanitosti mnoha jednotlivin s mnoha vlastnostmi. Ještě jednou připomínám, že jakýkoliv 

znakový prostor se dá převést na matici vzdáleností mezi jednotlivinami, které vyjadřují jejich 

vzájemnou podobnost a rozdílnost, a matice vzdáleností se dá zase převést na souřadnicový 

systém znakového prostoru. Myslím, že podobnou informační redukci implicitně provádíme 

při procesu, který modelujeme jako kulturní dědičnost. Naše orientace v kulturoprostoru, 
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zaujímání, případně úprava vlastní pozice v něm, probíhá neustále, chaoticky a do značné 

míry i náhodně, přesto zde pokusím onen proces popsat poměrně mechanicky, aby se v něm 

dalo rozumně zorientovat. 

Předpokládejme, že se chce mládenec, který právě opustil rodičovské hnízdo, naučit vařit. Na 

koleji se o něj nikdo nepostará, ale rád si dobře pochutná, takže kurz přežití na čínských 

polévkách z pytlíku v jeho případě nepřichází v úvahu. Nemíří nízko. Chce se během krátké 

doby zdokonalit tak, aby byl schopen kuchařské řemeslo dále rozvíjet, aby byl schopen 

vymýšlet nové recepty, své snažení zaznamenávat a dávat ho k dispozici na Youtube. Chce, 

aby z jeho umění mohly těžit i další generace kuchtíků. Rozhodne se nakoukat několik vzorů, 

potenciálních konkurentů i učitelů. Vybere si pět kuchařů, jejichž pořady jsou dostupné v on-

line prostoru a jejichž kuchařské knihy plní stojany s bestsellery v českých knihkupectvích; 

Jirku Babicu, Láďu Hrušku, Romana Vaňka, Míru Hejduka (z pořadu Vaříme s Mírou, je to 

pseudonym ale to nevadí) a Roberta Mikluše (z pořadu Luxus na talíři). V postupech i stylu 

všech zmíněných pánů se začne postupně orientovat. Pochopí, že Láďa Hruška jde cestou, 

kterou předtím úspěšně prošlapal Babica, jen je možná ještě o trochu lidovější, trapnější a vaří 

z levnějších surovin. Pochopí, že Roman Vaněk a jeho autentická vysoká gastronomie se 

programově proti stylu dvou zmíněných televizních kašpárků vymezuje, a že na tom asi něco 

bude. Časem asi i přijde na to, že „Vaříme s Mírou“ a „Luxus na talíři“ jsou vlastně satirické 

pořady (Obrázek 29), které záměrně přehánějí Hruškoidní důraz na nízkou cenu a českou 

domáckou křupanovitost (knedlíky s kečupem, majonéza v guláši, sushi z chleba) v případě 

Míry Hejduka, a Vaňkovu elitářskou, často nákladnou kuchyni (nejlepší maso od biořezníka, 

Sous vide mašinka kvůli tažení bůčku v marmeládě, které trvá 24 hodin) v případě Roberta 

Mikluše.  
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Obrázek 29. Kontrast extrémních pozic na hlavní ose kulturoprostoru vymezeném kuchařskými 

pořady. Vaříme s Mírou: Čokoládový likér: Jak zužitkovat bonboniéry, které nikdo nechce jíst 

(nahoře) a Luxus na talíři: Gurmánská žemlovka (dole). Obě videa stojí bok po boku na druhé 

nezávislé ose kulturoprostoru, která koresponduje s mírou nadsázky. zdroj: televizeseznam.cz 

Začne si všímat vzájemných podobností a odlišností mezi jednotlivými kuchaři. Tyto 

podobnosti mu brzy vykrystalizují do jakéhosi základního kulturoprostoru, který půjde 

poměrně výstižně pospat dvěma dimenzemi (Obrázek 30A). Jednu dimenzi bude definovat na 

jednom konci Mikluš, bizarně marnotratný šéfkuchař, jehož recepty zahrnující letecky 

dopravený ovčí mozek a koňak za šedesát tisíc jsou za hranicí použitelnosti, což budou 

vyvažovat Míra s Láďou hruškou na druhém konci. Druhá dimenze pěkně oddělí kuchaře, co 

to nemyslí vážně, Mikluše s Mírou, od všech ostatních. Toto už dá adeptovi nutnou počáteční 

perspektivu. Vytvořil kulturoprostor. Vytvořil si inferenční systém, který mu umožňuje činit 

přesné predikce. Když bude hádat, kdo dá do sekané nastrouhanou kyselou okurku a kečup 

(Hruška), kdo kvalitní králičí játra (Vaněk) a kdo humra (Mikluš), moc často se nesplete. 

Pochopí, že pozice v odhadovaném kulturoprostoru se pojí i s tím, jak kdo krájí cibuli, jak 

velký nůž používá na vykostění ryby, jestli si všechny suroviny napřed roztřídí, jaká slova u 

vaření používá a jakým tónem je pronáší. To všechno bude dávat perfektní smysl. Ačkoliv 

bude číst a sledovat nové a nové recepty, bude mít pocit, že už viděl všechno. Když se bude 

vařit svíčková, odhadne, jak bude vypadat varianta mistra Míry, Láďi hrušky, Jirky Babicy, 

Romana Vaňka i Romerta Mikluše. Pustí se tedy do hledání vlastního místa v tomto 

kulturoprostoru. Rozhodne se například zaujmout volnou niku mezi Babicou a Vaňkem. 

Možná se rozhodne přebrat beze změny Vaňkovu úroveň, postupy a nadšení, ale zkusí to 

udělat nějak trochu jinak, mladě, neotřele, punkově a třeba i vegansky! To je ono! Nechá si 

udělat spoustu tetování, aby dal najevo, že fakt není vegan, protože je to trapně zdravý, ale 

protože je to hustej punk a zvířata jsou taky přece hustý punkáči! Pořád se jen válej. Cool! To 

by se mohlo chytit! Najednou se v kulturoprostoru objeví třetí důležitá dimenze, kterou se 

bude náš hrdina vymezovat vůči všem zmíněným pánům. Na zbývajících dvou dimenzích 

bude jeho místo i tak snadno identifikovatelné. Bude ho držet v patrnosti, kdykoliv se podívá 

na další, třeba i zahraniční kuchařský pořad. Má se tam co naučit. Objeví třeba ještě další 

novou dimenzi, na které se redefinuje oproti původní „placaté“ scéně? 

Dejme tomu, že se posléze objeví další zájemce o provozování řemesla českého veřejného 

kuchaře. I on zahrne do svého kulturoprostoru přednostně oněch pět významných vzorů. 

Třeba to ale všechno pochopí malinko jinak. Bude vnímat Babicovu sebeparodii, bude mu 
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připadat si, že Mikluš vlastně připomíná Vaňka tak moc, že jeho podobnost s Mírou plynoucí 

ze zřetelné ironie bude v porovnání s tím mizivá. Zkrátka si konstituuje kulturoprostor 

malinko jinak (Obrázek 30B). třeba se zorientuje podle jiných znaků, které kuchaři vakazují. I 

jeho kulturoprostor ale bude možné pěkně vystihnout dvěma navzájem kolmými dimenzemi a 

také jeho kulturoprostor mu umožní vznášet přesné predikce. Pokud oba systémy vytvářejí 

podobné predikce, znamená to, že jsou do jisté míry podobné a na sebe převoditelné. Jeden 

z nich může klást větší důraz na vážnost nebo nevážnost kuchařských pořadů, druhý na 

kvalitu použitých surovin, ještě další systém může celou variabilitu vystihovat vlastně třemi 

dimenzemi, z nichž dvě jsou silně prokorelované, ale všechny jsou platné, tedy pokud 

všechny vedou k vytváření podobných predikcí. Pokud jsou všechny platné, jsou vlastně 

ekvivalentní. Pokud by byly na základě dvou různých kulturoprostorů vznášeny radikálně 

odlišné předpovědi, nemohli by být oba stejně validní. Pomocí jednoho by bylo možno se 

v rozmanitosti kulturních projevů vyznat dobře, pomocí druhého ne. 

Člověk se chtě nechtě ve věcech obvykle s určitou uspokojivou přesností zorientuje. Právě na 

to doplácí zástupy hazardních hráčů, kteří si myslí, že objevili pravidelnost v systému výher a 

proher. Největší zradou na milovnících beden jsou skutečně náhodné výherní automaty. Ty se 

nedají převézt. V přírodě se skutečně zcela náhodné jevy vyskytují zřídka, vždy se vynoří 

nějaký systém. Naše těla nejsou na generátory náhodných čísel připravena. Naše mysl 

přestřeluje a nachází pravidelnosti kde nejsou, z čehož těží kasina. Televizní kuchaři mají 

naštěstí pramálo společného ruletovými stoly. Nemohou vydělat na tom, že udělají něco 

nepředvídatelného, na tom, že své věrné diváky zmatou. Televizní kuchaři mají svůj 

konzistentní styl, mají image, mají názory. Vedou křížové výpravy proti drahé gastronomii 

nebo levným surovinám. Jsou předvídatelní. Pokud by tedy predikce druhého kuchtíka byly 

v příkrém rozporu se skutečností, například pokud by přisuzoval Romanu Vaňkovi tendenci 

nadívat kuře paštikou Májka, aktualizoval by si inferenční systém kulturoprostoru tak, aby 

k podobným chybným predikcím nevedl. Na takovém procesu korekce by nebylo nic 

specifického pro sociální přenos ani nic výhradně lidského. Jednalo by se o o velice prosté 

učení ze zkušenosti (Heyes, 2018). Schopnost vytvářet kulturoprostory není adaptace, je to 

metafora orientace v systémech pravidelností sociální reality. Modely kulturoprostoru jsou 

metafory metafor.  
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Obrázek 30. Konstituce kulturoprostoru. Dva jedinci si nezávisle na sobě utvářejí inferenční model 

kulturoprostoru (A a B). Jakkoliv nejsou oba systémy identické, jsou si podobné, neboť oba vedou 

k vytváření správných predikcí ohledně chování studovaných kuchařů. Z tohoto důvodu se na sebe dají 

vzájemně převádět a dá se mezi nimi hledat kompromisní, konsenzuální kulturoprostor (C). 

Porovnatelný kulturoprostor dokáže vytvořit i počítač, pokud mu dáme za úkol na základě nasbíraných 

dat vytvořit skrze dimenzionální redukci prediktivní systém ekvivalentních dat, která vygenerují 

kuchaři v budoucnu (D). Všechny kulturoprostory, které vedou ke spolehlivým predikcím si musí být 

podobné. Korelace mezi jejich správně rotovanými hlavními komponentami (případně mezi jinými 

převoditelnými kritérii) musí být mnohem větší než 0 (E). Tato skutečnost nám dovoluje simulovat 

hypotetický kulturoprostor, ačkoliv nic takového nemá oporu v objektivní materiální realitě. Důležité 

je, že všichni souhlasí, že kolečka salámu v trojobalu bude smažit Míra. I Míra souhlasí. Nikdo není 

překvapený. 

Tyto modely, jakkoliv nedokonalé, umožňují hrdinům našeho názorného příkladu ještě 

mnohem víc než jen přisuzovat jednotlivým kuchařům nejpravděpodobnější suroviny, 

postupy a hlášky. Každý, kdo si vytvářejí podmnožinu kulturního prostoru zahrnující 

kuchařské výkony, má hlubokou zkušenost s realitou. Rozumí lidem. Ilustrovaný kousek 

kulturoprostoru zasazuje do neuvěřitelně složité inferenční mašinerie, což mu umožňuje na 

základě sledování kuchařských pořadů nepřesně, ale přesto lépe než nahodile, predikovat, 

jaké víno bude zmíněných pět pánů pít, s jakými lidmi se budou přátelit, jaká auta budou řídit, 

jaký oblek budou nosit do společnosti nebo na jaké kytary budou hrát. (Míra na lacinou kytaru 

ve tvaru sekery, Láďa hruška na čínskou kopii Flying V, Babica na mexického Fendera, 



90 

 

Vaněk na prvotřídního Les Paula od Gibsona, Mikluš na nějakou na zakázku vyrobenou 

hovadinu s podpisem zesnulé rockové legendy.)  

Nejlepší je, že pokud bychom zaznamenali, například na základě zdlouhavých 

strukturovaných interview, kulturoprostory řady mladíků, kteří si do určitého inferenčního 

rámce zasadili počiny Mikluše, Vaňka, Hrušky, Babicy a Míry, získali bychom rovněž 

použitelný predikční nástroj (Obrázek 30C). Pokud by se zde uplatňoval navíc dobře známý 

fenomén „moudrosti davu“, na který prvně upozornil Francis Galton, když si povšiml, že 

hmotnosti býka na výstavě dobytka je blíže průměr odhadu stovek běžných chovatelů než 

posudek jednoho vyhlášeného experta (Surowiecki, 2005), byl by tento kompromisní, 

konsenzuální, zprůměrovaný kulturoprostor přesnější v predikcích dalších dílů kuchařek nebo 

pořadů než každý jednotlivý individuální inferenční kulturoprostor zvlášť. Vlastní 

kulturoprostor by mohl bez problémů vytvořit i počítač (Obrázek 30D) na základě velké 

hromady dat, na základě textové analýzy kuchařek, na základě údajů o sledovanosti, na 

základě komentářů pod videi na internetu, na základě celé řady měřitelných proměnných 

(cena použitých surovin, průměrný počet surovin na jeden recept, rozptyl počtů surovin, 

variabilita koření…) Všechny tyto prostory by vedli k podobným predikcím, byli by si tedy 

do jisté míry ekvivalentní a vypovídali by tak o stejném systému, který by ale nikde neměl 

onu skutečnou ideální, pevně danou, objektivně existující podobu. Kulturoprostor je 

simulakrum, kopie neexistujícího originálu skutečnější než skutečnost (Baudrillard, 1981). 

Myslím si, že právě to nám umožňuje modelovat kulturní dědičnost jako změnu pozice 

v kulturoprostoru. Ačkoliv originál neexistuje a vše jsou jen různě dobré nebo špatné 

inference, je dle mého názoru v pořádku v rámci matematických modelů a počítačových 

simulací originál předpokládat a tento podložní originál také modelovat. Je možné, že se teď 

nacházím ve stejně zaslepené pozici jako teoretici směsné dědičnosti, kteří předpokládali, že 

odchylky od průměru je v možné ignorovat. Je možné, že s vynecháním veškeré té variability 

individuálních nedokonalých kulturoprostorů, které tančí okolo neexistujícího originálu, 

zanedbávám něco podstatného, klíčový aspekt kultury, něco, co ve výsledku povede 

k diametrálně odlišným výsledkům. Na takové úvahy snad přijde čas později. Jednou, až bude 

postavena hrubá stavba teorie a výzkumného programu nepartikulátního kulturoprostoru, Teď 

vůbec nemám potuchy, jak by se to mělo dělat a jestli by to vůbec k něčemu zajímavému 

vedlo. 

Takto vystavěná metafora kulturoprostoru je jen malou modifikací Sperberova modelu 

kauzálního řetězce mentálních a veřejných reprezentací. Nabízí se zajímavá paralela mezi 
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kauzálním řetězcem s kulturoprostorovou orientací na místě mentální reprezentace 

a nejjednodušším modelem Fisherovsky aditivní genetické variance. V základním modelu 

biologické dědičnosti se počítá s partikulárním systémem genů, ze kterého povstávají 

povětšinou spojité, nepartikulátní fenomény. V modelu kulturní dědičnosti, který pracuje se 

simulakrem kulturoprostoru, je za podložní rovinu pokládán nepartikulátní, spojitý systém, 

který ale vede k povstávání povětšinou partikulárních projevů – artefaktů, rituálů, 

behaviorálních automatismů. Údajné nezávislé kopírování genů na fenotypovém projevu 

v biologickém systému je v kontrastu s totální závislostí partikulární a nepartikulátní linie 

v tom kulturním (Obrázek 31). Bez ohledu na narativ kulturoprostoru jsou tak validní i 

přístupy, které z těchto dvou nehierarchicky spřažených rovin upřednostňují tu materiální. 

Zanedbáváním roviny nepartikulátní se však v kulturní evoluci zásadně ztrácí část fenoménů, 

které mohou, jak jsem nastínil výše, nezanedbatelně ovlivňovat celý kulturní aspekt jediné 

velkolepé evoluce (Kleisner & Tureček, 2017). Evoluce nepotřebuje diskrétní replikátory. 

Evoluce potřebuje nenáhodnou podobnost rodičů, potažmo vzorů, a potomků, potažmo 

epigonů. Toto kritérium model kulturoprostoru bez problému splňuje. Kdo bude chtít vařit 

jako Láďa hruška, bude vařit jako Láďa Hruška, kdo bude chtít vařit jako Vaněk, bude vařit o 

něco méně jako Láďa Hruška. Kdo bude nosit tričko s nápisem „What would Jesus do?“, se 

bude s větší pravděpodobností chovat jako Ježíš než jako Lenin. Kdo bude nosit tričko 

s nápisem „What would Lenin do?“, se bude s větší pravděpodobností chovat jako Lenin než 

jako Ježíš. 

 

Obrázek 31. Srovnání klasické metafory genetické dědičnosti a metafory kulturoprostoru jako modelu 

kulturní dědičnosti. Obě metafory mají společné, že emergentní jevy jsou převážně jiné povahy, co se 

týče spojitosti, než je podložní vrstva, na které jsou procesy dědičnosti modelovány. 

Je potřeba vzít nepartikulátní modely kulturní evoluce skutečně vážně. Nejde jen o rozměry 

kánoí a velikosti stád. Nepartikulátní aspekt má nutně každá sociálně předávaná dovednost. 

Změny v modelovaném kulturoprostoru mohou odpovídat změnám v patrnostech reálných 

projevů chování. Pokud se bude za určitých podmínek v simulovaném kulturoprostoru ztrácet 

variabilita, můžeme předpokládat, že za odpovídajících podmínek bude docházet ke ztrátě 
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kulturní variability i na úrovni artefaktů. Pokud bude za určitých podmínek v simulovaném 

kulturoprostoru docházet ke kulturní adaptaci bude ke kulturní adaptaci docházet za 

odpovídajících podmínek i ve skutečnosti. Pokud bude v simulovaném kulturoprostoru 

docházet za určitých podmínek ke kulturní divergenci, ke štěpení jedné kultury na víc 

diskrétně oddělených subkultur, bude k podobnému procesu za odpovídajících podmínek 

docházet i ve skutečnosti, což bude odrážet i distinktivnost kulturních projevů, artefaktů. To 

je můj hlavní argument pro využívání kulturoprostoru a jeho simulací ve výzkumu kulturní 

evoluce. Partikulární proudy měly čtyřicet let na to, aby z kulturní evoluce vytvořili 

monstrózní plnokrevnou vědeckou bestii. Všichni vědí, že je na dosah něco velkého. Zatím 

ale řešíme převážně vývoj literárních stylů, vzory na kobercích a chyby při vázání uzlíků. 

Potřebujeme odpovídající teorii kultury, která udělá z kulturní evoluce to, co udělala 

populační genetika z evoluce biologické. Potřebujeme si vyrobit diskurz. 

2.8 Modely nepartikulátní dědičnosti jako modely kultury 

2.8.1 Galton-Pearson versus PVDI 

Tak tedy máme kulturoportor. Nejedná se o nic objektivně existujícího, ale to nevadí. 

Libovolný (subjektivní nebo konsenzuální) kulturoprostor, který nám umožňuje činit do jisté 

míry přesné predikce, je možné aproximovat libovolným jiným kulturoprostorem, který nám 

taktéž umožňuje činit do jisté míry přesné predikce. Jakýkoliv kulturoprostor lze tedy 

modelovat jako obecný matematicky definovaný prostor. Pravidla inference, selekce, imitace 

a inspirace lze modelovat jako funkci dědičnosti pozic bodů v tomto prostoru. Vývoj pozic 

bodů v čase je následně možno interpretovat jako model vývoje kultury. Ekvivalenty 

namodelovaných patrností lze s hledat v konsenzuálním prostoru měření. Pokud pak skutečně 

najdeme souběh mezi určitou teorií a empirií, pokud nalezneme měřitelné ekvivalenty 

nasimulovaných výsledků kulturní evoluce, můžeme původně hypotetická pravidla poziční 

kulturní dědičnosti považovat za věrnou aproximaci procesu sociálního učení. 

Nejjednodušším představitelným kulturoprostorem je jednorozměrný prostor, přímka, na které 

leží hodnoty předávaného znaku. Všechny předchozí modely, které byly dosud zmíněny 

s takovým znakovým prostorem pracovaly implicitně. Fleeming Jenkinova relativní 

pravděpodobnost přežití, Fisherův fenotypový projev ovlivňovaný nespočtem genů, znak, na 

jehož konkrétní hodnotě se podílí genotyp, prostředí a rodičovské fenotypy Cavalli-Sforzy a 

Feldmana, to všechno jsou jen čísla na jediné spojité číselné ose. Je to znak, Je to 

jednorozměrný znakoprostor. Všechny tyto systémy by samozřejmě bylo možné použít jako 
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domnělé aproximace kulturní dědičnosti. Matematickému modelu je naprosto lhostejné, jestli 

předpokládaný spojitý prostor považujeme za model kultury nebo rostlinné morfologie. Nemá 

smysl zabývat se zde všemi zmíněnými modely zvlášť. Směsná dědičnost plechovek s barvou 

je vlastně speciálním případem Galton-Pearsonova modelu 

 

pro , a Fisherův genetický model se redukuje na případ, kdy je  odvoditelné přímo 

z populační variance. Galton-Pearsonův model byl navíc přesně v této podobě navržen jako 

model kulturní dědičnosti Cavalli-Sforrzou a Feldmanem v jejich nejvlivnější knize (1981), o 

které jsem se rozepisoval výše v kapitole o dřevních začátcích výzkumu kulturní evoluce. 

Toto řešení se mi, jak jsem již zmiňoval, moc nelíbí. To, že se jedná o model dědičnosti 

velikosti semen hrachoru není samo o sobě problém. Matematický model může být užitečný 

v mnoha různých oblastech naprosto bez ohledu na jeho původní aplikaci, jak se ukázalo 

například u modelů samoorganizovaného kritična, které se používají všude od populační 

biologie, makroevolučních procesů přes fyziku až po filosofii (Bak, 1996). Problém je v tom, 

co dědičnost podle Galton-Pearson modelu znamená. Bez ohledu na rozdílnost kulturních 

vzorů od nového člena společnosti očekává, že se bude od průměru odlišovat konstantní 

měrou. To mi přijde jako dost odvážné tvrzení, ale to by asi nebylo to nejhorší. Galton-

Pearson model totiž zároveň implicitně předpokládá, že je stejně snadné odhadnout průměr 

dvou velmi různých pozic v kulturoprostoru, jako průměr dvou pozic, které leží velmi blízko 

u sebe. To mi přijde jako úplná hovadina. 

Navrhl jsem tedy alternativu ke Galton-Pearson modelu, ve které není variabilita potomků 

konstantní, ale je přímo úměrná variabilitě rodičovských hodnot. Konstantu  jsem nahradil 

funkcí, která směrodatnou odchylku rodičovských hodnot vynásobí konstantou  (čte se ný,  

jako variabilita). Směrodatná odchylka potomků každého rodičovského páru je tedy 

násobkem směrodatné odchylky onoho páru. Pro  jsou potomci stejně variabilní jako 

rodiče, pro  jsou méně variabilní, pro  jsou variabilnější. Vše se posuzuje relativně 

k rodičovským hodnotám, do systému nevstupuje žádná konstanta, u které bychom museli 

nastavovat jednotky a určovat přesně její hodnotu jako v případě modelů s . Relativní 

variabilita potomstva  je bezrozměrné číslo. Krásné je, že pokud držíme počet rodičů roven 
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dvěma, jako je to v modelech klasické biologické dědičnosti, redukuje se vzorec pro výpočet 

směrodatné odchylky na polovinu vzdálenosti mezi rodičovskými hodnotami, což přijde 

nesmírně vhod v modelech mnohorozměrného kulturoprostoru. Teď na tom vyloženě nic 

poutavého není, ale umožňuje nám to funkci dědičnosti formalizovat bez funkce vyjadřující 

obecnou hodnotu směrodatné odchylky.   

 

je model kulturní dědičnosti, který nazývám lapidárně Dědičnost závislá na variabilitě rodičů 

(Perental Variability-Dependent Iheritance neboli PVDI, jak o tomto systému dědičnosti budu 

dále v textu referovat). Dle mého názoru je PVDI lepším modelem kulturní dědičnosti než 

Galton-Pearson model. Uveďme si jejich srovnání příkladem, který není ještě úplně nutně 

závislý na metafoře kulturoprostoru. Zabývá se jen spojitou vlastností artefaktu, jaká je 

předmětem všech pojednáních o kulturní evoluci, která se zabývají nepartikulátní dědičností 

(Cavalli-Sforza & Feldman, 1981; Henrich & McElreath, 2003; Mesoudi, 2017; Richerson & 

Boyd, 2005). 

Představte si, že se mladý příslušník našeho druhu učí lovit oštěpem. Jeho velkými vzory jsou 

dva významní náčelníci sousedních kmenů. Zjistí, že oba ctihodní muži používají téměř 

shodné vybavení a lovecké strategie. Jeden z nich si ale vyrábí oštěpy dlouhé a druhý krátké. 

Je dost možné, že se mladík pokusí najít „optimální loveckou strategii“ přesně uprostřed 

pozorovaných extrémů. V systému s dědičností Galton-Pearson bude míra odchylky od 

průměru stejná, ať už bude rozdíl mezi kopírovanými strategiemi jakýkoliv, velký nebo malý. 

V systému s PVDI platí, že čím rozdílnější oštěpy budou náčelníci vyrábět, tím různorodější 

strategie může jejich učedník zaujmout. Obrázek 32 ilustruje situaci, kdy jde do učení pět 

mladých lovců. Jednou se učí od variabilních matadorů, jednou od dvojice, jejíž strategie se 

liší jen málo. 
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Obrázek 32. Učedníci a učitelé. V Galton-Pearson modelu je variabilita loveckých strategií (určených 

délkou oštěpu) učedníků konstantní bez ohledu na rozdíly ve strategiích učitelů. V PVDI modelu je 

variabilita loveckých strategií učedníků tím větší, čím větší je variabilita loveckých strategií učitelů. 

Pozice panáčků na ose x koresponduje pro lepší názornost s délkou oštěpu. Učitelé mají mocné 

čelenky a okrové košile. Učedníci jsou oblečeni v modrém. 

Skutečný svět je samozřejmě mnohem složitější než náš modelový příklad, ale v mechanismu 

předávání lidské kultury může být přítomna právě jakási košatá alternativa jednoho z těchto 

dvou typů jednoduše formalizovatelné dědičnosti. Galton-Personovskou konstantní odchylku 

od průměru můžeme očekávat tam, kde průměrování rodičovských hodnot vykonává 

mechanická, až neživá „třídící linka“, „segregační mašina“, či „osudí“, jako ve Fisherově 

modelu (Fisher, 1918). Člověk, který hledá, kam sebe vrazit, funguje jinak. Pozorované 

odlišnosti mu nastavují referenční rámec, dávají perspektivu jeho vlastní variaci (podobně 

jako v příkladu s populárními kuchaři výše). Určují neostré hranice možné inspirace i 

možného nedorozumění v rámci sociálního učení (Hoppit & Laland, 2013). 

Bez ohledu na kulturně-evoluční narativ je s podivem, že se tento model neobjevil už v 

podobné době jako původní verze Galtonova biometrického modelu. Model to totiž není o nic 

jednodušší ani složitější. Na nezasvěceného pozorovatele nepůsobí o nic samozřejměji ani 

méně samozřejmě než model s konstantní odchylkou potomstva. Galton pravděpodobně o 

tomto modelu alespoň uvažoval. Explicitně se zmínil, že je rád, že odchylka potomstva není 

úměrná průměru rodičovských znaků. To by mu přidělalo vrásky kvůli nejasnému 

matematickému a v tehdejším kontextu i fyziologickému pochopení mechanismu, který by 

k takové dědičnosti mohl vést (Galton, 1877). Teď mě napadá, že stochastický model 
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dědičnosti, kde je variabilita potomstva úměrná rodičovskému průměru by se dal možná 

s úspěchem použít jako model dědičnosti prostředí – třetí linie toku informace mezi 

generacemi v původním Cavalli-Sforzově a Feldmanově modelu, kteří všude (dost možná 

kvůli snadné matematické analyzovatelnosti) napráskali nejjednodušší Galton-Pearson model. 

S běžně užívanou metaforou rodičovských finančních prostředků v kontextu dědičnosti 

prostředí se to v brutálně zjednodušeném případě může mít právě tak. Čím větší je průměr 

rodičovského bohatství, tedy čím více jsou schopni svému potomkovi přímo dát, nebo 

odkázat, tím věší rozptyl jmění může na konci života onen potomek mít. Pokud velké jmění 

dobře investuje, může vydělat víc, než když šikovně naloží se jměním malým. Špatná 

investice a pád na nulu také představuje větší rozdíl od rodičovského průměru za předpokladu 

vysoké vstupní částky. Je tedy možné, že se jednou někdo bude zabývat komplexním 

modelem dědičnosti, který bude zahrnovat stejné prvky jako model navržený Cavalli-Sforzou 

a Feldmanem, ale každý z dědičných aspektů (prostředí, genotyp, fenotyp) se bude řídit jinou 

matematickou aproximací (Obrázek 33). 

 

Obrázek 33. Determinace fenotypu v systému, kde dochází k dědičnosti genotypu, fenotypu a prostředí. 

Šipky značí ovlivňování hodnot daných složek variability organismů. Barvy šipek odpovídají rovnicím, 

ve kterých je příslušné působení zahrnuto jako jeden nebo několik členů polynomu. Dědičnost 

genotypu se řídí Fisherovou aproximací, dědičnost fenotypu vychází z PVDI a dědičnost prostředí je 

cosi, co bychom mohli pracovně nazvat Galtonovou noční můrou. Jedná se o dědičnost, kde je 

variabilita potomků závislá na průměru rodičovských znaků (Anglicky třeba Mean-Dependent 



97 

 

Variability Inheritance, MDVI). Vizualizace je založena na modelu Cavalli-Sforzy a Feldmana. 

Značení odpovídá legendě obrázku 23 s výjimkou  a , které udávají relativní variabilitu prostředí a 

fenotypu. 

Tuto linii uvažování zde nebudu dál sledovat. Tato práce nemá být o dědičnosti prostředí. 

Jsem si ale poměrně jist tím, že při studiu komplexních systémů jako je ten na Obrázku 33 

budou hrát primární roli počítačové simulace, a ne matematická analýza. Je možné, že kdyby 

Francis Galton disponoval stejným počítačovým vybavením, jako máme dnes, ubíral by se 

jeho výzkum jinudy. Je možné, že kdyby měli dostatečně výkonné procesory a operační 

paměť Cavalli-Sforza s Feldmanem, odchýlili by se brzy od předpokladu konstantní variance 

transmisní chyby. Opuštění tohoto předpokladu má totiž za následek ztrátu konstantní 

populační variance, která umožňuje snadnou matematickou analýzu systému dědičnosti. 

Kdyby zkusil Galton, nebo některý z jeho současníků, jít touto cestou, daleko by se nedostal, 

pokud by nepřišel na trik s multiparentální dědičností, který vytěžil Kuba Slavík ve své 

analýze PVDI modelu, jehož výsledky jsou rovněž přílohou této práce. I přesto bych ale 

čekal, že se někde objeví alespoň náznak. Že si někdo zkrátka bez ohledu na to, jak moc bude 

schopen systém s takovou dědičností studovat, včas usyslí navržení a formalizaci PVDI, jako 

se syslily úplně samozřejmé generalizace základních statistických testů (nechápu, proč má 

například Spearmanova korelace nebo Levenův test vůbec nějaký název, který je těžší si 

zapamatovat než daný test znova vymyslet). Pořád se nemůžu zbavit dojmu, že jednou 

narazím na zapadlý text od nějakého Rusa, Němce nebo Francouze, který bude předpokládat, 

že variabilnější rodiče mají variabilnější potomstvo. Mně, teoretickému biologovi, který se 

empirií (možná naštěstí) zatím příliš neušpinil a nestrávil příliš mnoho času koukáním na 

zvířata a rostliny, totiž takový systém přijde mnohem intuitivnější než dědičnost s konstantní 

variancí potomstva. Ta je nade vší pochybnost skrze Galtonovu práci plnohodnotně 

zakořeněna právě v empirii. V systému s PVDI je interval vymezený rodičovskými hodnotami 

vždy překročen stejným množstvím potomstva. Když se na distribuci potomků zazoomuje 

s ohledem na rodičovské hodnoty, bude za předpokladu PVDI vždy stejná. Dědičnost typu 

Galton-Pearson je zkrátka konstantní v absolutních hodnotách, PVDI je konstantní v poměru 

k rozdílu mezi rodičovskými hodnotami (Obrázek 34). 
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Obrázek 34. Díky konstantní směrodatné odchylce potomstva v Galton-Pearson modelu je interval 

vymezený rodičovskými hodnotami překonáván s různou frekvencí. Tato frekvence je v systému s PVDI 

konstantní. Tento obrázek je jen exaktní vizualizací narativního příkladu z Obrázku 32 pro různé 

hodnoty rodičovských znaků  a , konstantní transmisní chyby  a relativní transmisní 

chyby . 

Kromě vágního blábolení, které by se dalo shrnout větou: „Variabilita vzorů učí epigony, jak 

varírovat.“ Jsem, myslím, schopen nabídnout dva pevněji usazené argumenty, proč by při 

přenosu nepartikulátní dědičnosti měly hrát roli procesy podobné PVDI.  

2.8.1.1 Argument nepřesného odhadu průměru 

Tento argument je již naznačen v úvodu celé kapitoly. Průměr mezi vzdálenými hodnotami 

nedokážeme odhadnout tak přesně jako průměr mezi hodnotami blízkými. Celá lidská 

kognice je relační. Pokud je poziční inference, která provází dědičnost v rámci 

kulturoprostoru, jen trochu podobná poziční inferenci ve fyzickém prostoru, kde se pohybují 

naše těla, pokud je zatížena podobnými percepčními a produkčními nepřesnostmi, nemůže být 

Galton-Pearsonův model vhodnou aproximací kulturní dědičnosti. Jinými slovy: Udělejte bez 

měření tečku fixou mezi body na Obrázku 35.  

 

Obrázek 35. Udělejte tečku fixou mezi body P a B 

A teď udělejte bez měření tečku fixou mezi pražský a brněnský orloj. Vsadím se, že přesný 

střed ve druhém případě minete v absolutním měřítku mnohem víc než v případě prvním, a to 
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nejen proto, že body P a B jsou menší než zmíněné městské dominanty. Ve druhém případě se 

netrefíte hlavně proto, že vzdálenost mezi rodičovskými hodnotami vašeho bodu je mnohem 

větší než v případě prvním. 

Když chceme tuto intuici kvantifikovat, stačí nám stoh papírů s různě vzdálenými tečkami a 

zástup dobrovolníků. Lidé se skutečně strefují tím dále od skutečného středu, čím dále jsou od 

sebe vzorové body. Pochybuji, že tento závěr někoho překvapí. Ukazuje se, že PVDI popisuje 

vztah mezi vzdáleností rodičovských bodů a variabilitou pokusů (měřenou ve směrodatných 

odchylkách spočítaných pro každou vzdálenost od 1 do 30 cm zvlášť) v podstatě perfektně. 

Model předpokládající PVDI vysvětlil 88 % variance ve směrodatných odchylkách, která 

zbyla po nejlepší možné aproximaci pomocí Galton-Pearsonova modelu (který byl použit jako 

ekvivalent nulového modelu v klasické lineární regresi) ve směru rovnoběžném s vektorem 

propojujícím původní body. Odhadnutá relativní variabilita potomstva byla  

(srovnání modelů je vidět na Obrázku 36).  Ve směru kolmém na vektor propojující původní 

body nejlépe seděl model pro  a skóre vysvětlené variability bylo ještě vyšší; 92 %. 

Celková vzdálenost od skutečného středu intervalu se dala popsat PVDI modelem pro 

, což vysvětlilo celých 95 % variance ve variabilitě odhadovaných středů. Žádný 

z komplikovanějších modelů, který by předpokládal kombinaci Galton-Pearsonovy a PVDI 

dědičnosti, nebo nelineární vztah mezi vzdáleností původních bodů a variabilitou 

odhadovaných středů si nevedl o nic lépe.  

 

Obrázek 36. Pozice odhadovaných středů (červeně) v závislosti na vzdálenosti mezi „rodičovskými“ 

body (černě). Jedná se pouze o vizualizaci. Na každém listu papíru byla pouze jedna dvojice náhodně 

umístěných bodů se vzdáleností, která odpovídala celočíselnému počtu centimetrů. Odhad je založen 
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na všech vzdálenostech mezi 1 a 30 centimetry, pro přehlednost jsou ale zobrazeny jen hodnoty 

odpovídající jedné a násobkům pěti. Každý obláček červených bodů představuje skutečné odhady, 

kterých je v těchto sedmi případech mezi 34 a 37. Zobrazené koridory vyznačují ± 1 směrodatnou 

odchylku ve směru rovnoběžném s vektorem propojujícím původní body (s osou y) pro nejlepší odhad 

daného modelu. Do tohoto koridoru by mělo spadat 68% červených bodů, což v případě PVDI modelu 

odpovídá skoro přesně. 

Nejjednodušší PVDI model tedy výstižně popisuje kognitivní chybu při odhadování střední 

hodnoty. I kdyby bylo naším cílem kopírovat kulturně přenášené kvantitativní znaky přesně 

podle pravidel směsné dědičnosti plechovek s barvou, skončili bychom se systémem 

dědičnosti, který téměř přesně odpovídá PVDI! I kdyby bylo z nějakého důvodu výhodné 

odlišovat se od inferovaného průměru o náhodnou hodnotu z normálního rozdělení 

s konstantní směrodatnou odchylkou, vždy zde bude příspěvek k varianci (variance se sčítají) 

závisející lineárně na rozdílu mezi předávanými znaky. PVDI se při studiu kulturní dědičnosti 

(snad) nikdy nezbavíme. 

2.8.1.2 Argument podložní adaptivní krajiny 

Předchozí argument cílí na příznivce vedlejších efektů (byproduktů) v evoluční biologii. I 

kdybychom chtěli jiný systém kulturní dědičnosti, stejně se kvůli kognitivní chybě při odhadu 

průměru nevyhneme příměsi PVDI. Argument podložní adaptivní krajiny je zase lehce 

adaptacionistický. 

Myšlenka adaptivní krajiny, která pochází pravděpodobně od Sewalla Wrighta (Wright, 1932) 

a je velice krásná. Pracuje s myšlenkou kontinuálního znakového prostoru, který pochopitelně 

ve Wrightově práci plyne explicitně z aditivního účinku mnoha genů. Ke každému bodu 

v tomto znakoprostoru můžeme přiřadit nejpravděpodobnější výstup v podobě biologické 

zdatnosti. Nejedná se ale o nijak jednoduchý překlad typu „čím větší, tím lepší“, kdy hodnota 

znaku přímo koresponduje s pravděpodobností přežití, jak znak pod selekcí modeloval např. 

Fleeming Jenkin a jak se proces adaptace zjednodušoval ještě za Wrighta. Jde o jakýsi 

kopcovitý terén s jedním, ale ještě spíše s několika vrcholy obklopenými hlubokými údolími. 

Příklad jednoduché adaptivní krajiny podél jednoho znaku je na Obrázku 37. Takový vztah 

bychom mohli naměřit, pokud by v populaci přežívali malí jedinci díky dostatečnému počtu 

dostupných úkrytů a velcí jedinci, na které by si hned tak někdo netroufl.  
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Obrázek 37. Příklad jednorozměrné adaptivní krajiny 

Dvourozměrná adaptivní krajina se dá vizualizovat buďto jako trojrozměrné pohoří nebo jako 

mapa, kde různé odstíny barvy korespondují s různými pravděpodobnostmi přežití nebo 

s různou mírou všeobecné prosperity (podívejte se například na Obrázek 26 a nahraďte si 

v něm atrakcionistický narativ selekcionistickým).  

Když si osvojujeme sociálně předávané chování, nevidíme adaptivní krajinu, která jej 

podkládá. Vidíme jen více či méně úspěšné jednotlivce. Několika z těch úspěšných se 

pravděpodobně necháme inspirovat. Jejich znaky určí následně naši pozici v kulturoprostoru. 

Od průměru našich vzorů se pravděpodobně pokusíme do jisté míry odlišit, nechceme se 

nechat vystavit jejich přímé konkurenci a nestojíme o to být jen lacinými náhražkami 

úspěšnějších předchůdců. Riskujeme sice, že dopadneme trochu hůře než naše vzory, 

posuneme-li se po adaptivní krajině směrem do údolí, zároveň však můžeme dosáhnout ještě 

lepších výsledků, posuneme-li se na nějaký z prominentních vrcholů. Jde o to, že variabilita 

našich vzorů už nám sama o sobě poskytuje část informace o podložní adaptivní krajině, která 

se váže na pozice ve vágním, arbitrárním, ale přesto užitečném kulturoprostoru. Pokud je 

variabilita našich vzorů malá, je pravděpodobné, že oblast adaptivní krajiny, která poskytuje 

kýžený úspěch, je malá. Dá se předpokládat, že takovou adaptivní krajinu v kulturporostoru 

tvoří jeden úzký pík (Obrázek 38A, nahoře). Je sice možné, že jsme si náhodou vybrali pouze 

nezvykle homogenní vzory, že ve skutečnosti ona hora úspěchu tak úzká není, nebo že se 

v těsné blízkosti nachází ještě vyšší štíty (Obrázek 38A, uprostřed). Je ale nepravděpodobné, 

že bychom si velkou odchylkou nějak znatelně polepšili, je totiž skoro nemožné, aby všechny 

naše vzory ležely v údolí adaptivní krajiny (Obrázek 38A, dole). Každopádně uděláme dobře, 

nebudeme-li se v případě malé variability našich kulturních vzorů příliš vzdalovat od průměru 

jejich strategií. Je mnohem pravděpodobnější, že by se nám to krutě vymstilo, než že bychom 

na tom vydělali.  

Variabilní kulturní vzory poskytují zcela jinou předpověď pravděpodobné podložní adaptivní 

krajiny. Naše vzory se mohou škrábat na vrchol pozvolného kopce, utíkat ze stejného údolí 
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každý jiným směrem, dlít na jakési stolové hoře, nebo okupovat různé vrcholky rozeklaného 

horského masivu (Obrázek 38B, nahoře v tomto pořadí). Jediný opravdu nepravděpodobný 

adaptivní profil reprezentuje úzké Eldorádo, svatý grál kulturoprostoru přímo uprostřed 

napodobovaných pozic (Obrázek 38B, dole). Ano. Teoreticky nemusíme dopadnout špatně, 

když přijmeme za svůj přesný průměr našich různorodých kulturních vzorů, může se nám ale 

solidně vyplatit tento průměr opustit a zamířit to širšího regionu kolem vzorových pozic.  

 

Obrázek 38. Homogenní a heterogenní kulturní vzory a jejich pravděpodobné podložní adaptivní 

krajiny. Od průměru homogenních kulturních vzorů se vyplatí vzdalovat méně (A), než od průměru 

heterogenních vzorů (B). 

Přesně v souladu s modelem PVDI se jeví jako výhodné kopírovat průměr kulturních vzorů 

tím přesněji, čím méně variabilní jsou. Tento argument značně získá na síle, pokud si kromě 

biologizujícího příkladu se dvěma kulturními vzory představíme zobecnění, kde je kulturních 

vzorů deset, dvacet nebo padesát. Pokud se padesát úspěšných jedinců řídí stejnou maximou, 

není dobrý nápad zkusit na ně vyzrát a jít si vlastní cestou. Pokud je paleta životaschopných 

kulturních alternativ široká, je tu pravděpodobně místo i pro zcela nové přístupy. 
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k podobnému závěru dospěl tým teoretiků, kteří zjistili, že věrná kulturní replikace je výhodná 

za předpokladu podložních adaptivních krajin s úzkými a špičatými vrcholy (Acerbi, Jacquet, 

& Tennie, 2012; Acerbi, Tennie, & Mesoudi, 2016; Acerbi, Tennie, & Nunn, 2011). Bohužel 

se nijak nevěnovali modelům kulturní dědičnosti. Jejich adaptivní krajina je postavená na 

kulturoprostoru složeném z diskrétních kulturních variant a každý jedinec zde přejímá 

chování pouze od jednoho kulturního vzoru, takže není možné zahrnout jakoukoliv dědičnost 

závislou na variabilitě rodičovstva. Zmíněný výzkum vychází poctivě z teorie podvojné bio-

kulturní dědičnosti (Mesoudi, 2011; Richerson & Boyd, 2005), a v tomto rámci by měl být 

chápán do jisté míry i tento argument podložní adaptivní krajiny. Matematické modely 

Acerbiho a jeho kolegů pochopitelně ukazují, že v adaptivní krajině s úzkými vrcholy se 

mechanismem biologické dědičnosti vyvíjí věrná sociální replikace, zatímco v pozvolných 

kopcích se objeví spíše tendence nechat se inspirovat volněji. Sobečtí idioti (soukromníci, 

organismy, jedinci; v kontrastu k sobeckým genům) se ale znakoprostorem pohybují díky 

svým kognitivním schopnostem a nejsou závislí jen na prenatálním losování, které inferenci 

adaptivní krajiny příliš prostoru nenechává. Nechápu tedy, proč by se biologickou (nebo 

dokonce kulturní! viz Heyes, 2018) evolucí neměl vyvinout rovnou systém, který umožní 

určit, jestli se v daném případě nacházíme v adaptivní krajině s ostrými vrcholy nebo 

stolovými horami. Jinými slovy, nechápu, proč by se evolucí neměl vyvinout systém 

s kulturní dědičností PVDI. 

2.8.2 Počítačové simulace kulturní adaptace 

Máme tedy jeden narativ (pozorovaná kulturní variabilita udává perspektivu varírování při 

osvojování kulturních variant) a dva pádné argumenty (argument nepřesného odhadu průměru 

a argument inference podložní adaptivní krajiny), které naznačují, že by mohlo být žádoucí 

modelovat kulturní dědičnost pomocí PVDI. Je potřeba se podrobně podívat, jak se liší 

adaptace v takovém systému od adaptace v systému s Galton-Personovskou (tedy rovněž 

polygenní) dědičností, která je dobře prozkoumaná prostřednictvím matematických analýz. 

Zpočátku na to nepůjdeme nijak zostra a zůstaneme u jednoduchého jednorozměrného modelu 

kulturoprostoru. Jen si mírně redefinujeme rovnice popisující modely nepartikulátní 

dědičnosti, aby nám dovolily zahrnout i poziční dědičnost od většího počtu rodičů. Biologická 

dědičnost je determinována mechanismem genetického přenosu. V případě sexuálního 

rozmnožování se tedy musí každý potomek spokojit se dvěma rodiči (případně jen s jedním 

jako v případě samosprašnosti hrachoru). Kulturní dědičnost podobné omezení nezná. Do jisté 

míry lze převést proces multiparentální kulturní dědičnosti na výhradně biparentální úkony, 
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čehož využijeme později v mnohorozměrných modelech kulturoprostoru. Tento proces ale 

není přesným ekvivalentem dědičnosti založené na větším počtu hodnot (průměr čísel 1,2 a 3 

není roven průměru čísel 1.5 a 3 a nebo průměru čísel 2.5 a 1). Alespoň v jednorozměrném 

modelu, kde není možné vést spory o to, co představuje směrodatná odchylka tří různých 

pozic, se nám tedy vyplatí detailně multiparentální kulturní dědičnost prozkoumat, neboť 

bývá občas neprávem zaměňována s kulturní dědičností v rámci velké populace (například 

v jinak skvělé práci Fay, De Kleine, Walker, & Caldwell, 2019). 

Mějme tedy funkci průměru  a funkci směrodatné odchylky  vektoru rodičovských znaků 

 o délce  

 

 

Galton-Pearsonův model multiparentální dědičnosti pro M rodičů je tedy dán vztahem 

 

 multiparentální PVDI model vztahem 

 

Tyto modely jsme začlenili do počítačových simulací populace pod evolučním tlakem. 

Simulované populace sestávaly z  jedinců, z nichž každý byl definován jediným číslem. 

Toto číslo představovalo hodnotu znaku jedince v jednorozměrném kulturoprostoru. Optimum 

znaku bylo nastaveno na hodnotu 120. V každé generaci byla aplikována měkká selekce, kdy 

přežil předem určený počet  jedinců nejblíže optimu určený vztahem , kde  je poměr 

přeživších jedinců (  jako survival ratio). Při vysokých hodnotách  přežijí v každé generaci 

skoro všichni a selekce je slabá, při nízkých hodnotách nepřežije skoro nikdo a selekce je 

silná. Jednalo se tedy o nejjednodušší příklad adaptivní krajiny s jediným optimem. Přežívání 

jsme pro přehlednost výsledků drželi jednoduše deterministické, ale navrhli jsme i zobecnění 
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pro stochastickou selekci, která je dle mého názoru lepší než Gaussovská funkce 

pravděpodobnosti přežití, která vnutí populaci nové normální rozdělení, a kterou používají 

například Cavalli-Sfrorza a Feldman (zobecnění je popsáno v suplementech přiloženého 

článku, Supproting information S5). Každý běh simulace začal stavem s homogenní populací, 

kde měli všichni jedinci, simulovaní agenti, shodnou hodnotu znaku 10, jen jeden 

představoval jakéhosi výjimečné talentovaného sporta s hodnotou 11. Tento sport byl jediným 

zdrojem počáteční variability populace, která je důležitá v systémech s čistým PVDI. Při 

nulové variabilitě se zde logicky žádný potomek od rodičovského průměru neodchýlí ani o 

setinu a selekce nemá na čem pracovat. U Galton-Pearsonova modelu tento problém nehrozí, 

protože distribuce potomstva každého rodičovského páru (nebo i jediného rodiče) má 

konstantní varianci, kvůli snazšímu srovnávání výsledků byly ale startovní podmínky totožné 

v simulacích s oběma modely dědičnosti. Iterativní proces zahrnující přežívání jedinců 

nejbližších optimu, jejich náhodné párování a produkce potomstva, která obnoví původní 

velikost populace  pokračoval po několik stovek generací. Průběh simulace je vizualizován 

flowchartem na Obrázku 39. Je třeba zdůraznit, že simulované procesy přežívání, párování a 

rozmnožování nezávisí nijak na konkrétním biologickém nebo sociálním procesu, který si pod 

nimi představíme. Naše simulace tak nejsou pouze modelem vertikálního kulturního přenosu 

pod vlivem přirozeného výběru. Kulturní selekce nepředstavuje nutně úhyn suboptimálních 

jedinců. Poměr  může stejně tak dobře popisovat podíl přeživších jako podíl těch, kteří 

dosáhli dostatečné sociální prominence, aby ovlivnili příslušníky další generace bez ohledu na 

biologickou příbuznost. Jedna generace může představovat jak biologickou generaci, tak 

jeden rok, jeden týden, nebo jedno kolo vzájemné interakce mezi agenty. Všimněte si také, že 

agenti nemají rozlišené pohlaví, může se tak párovat každý s každým. Populace může 

představovat celý svět, příslušníky jednoho národa či jedné věkové kohorty, příslušníky 

jednoho řemeslnického cechu, tajného okultního řádu, jedné lovecké tlupy. Model je tak 

obecný, že v něm rozdíly mezi těmito strukturami nehrají roli. Jedná se o idealizovaný 

minimální Darwinistický systém variační evoluce, kde jsou znaky dědičné, odchylky od 

zděděných hodnot náhodné a selekce konstantní a měkká.  



106 

 

 

Obrázek 39. Flowchart, podle kterého se řídí počítačové simulace evoluce v systémech 

s nepartikulátní dědičností. Odstín červené barvy figurek reprezentujících jednotlivé agenty 

v simulované populaci odpovídá hodnotě spojitého dědičného znaku. Mezi simulacemi systému 

s Galton-Pearsonovou dědičností a PVDI se liší pouze element, který představuje rozmnožování. 

Jeden běh simulace skončí, když zmizí veškerá variabilita a systém se nemůže dále vyvíjet 

(Ztráta variability, jako ve Fleeming Jenkinově, přesněji jako v Davisově systému s jediným 

sportem, Obrázek 40C), pokud dojde k ustálení populačního průměru kolem přednastaveného 

optima (Úspěšna adaptace, Obrázek 40A) nebo pokud variabilita populace nekontrolovatelně 

roste i po dosažení optima, což je doprovázeno neustále se zvětšujícími fluktuacemi 

populačního průměru (Exploze variability, Obrázek 40B). 
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Obrázek 40. Příklady běhů počítačových simulací v systému s PVDI s biparentální dědičností (M=2). 

Parametry modelu (u každého grafu vlevo nahoře) jsou u simulací C a D stejné. Zda skončí simulace 

ztrátou veškeré variability (C) nebo úspěšnou adaptací (D) je při podobných hraničních hodnotách 

parametrů zcela v režii stochastických procesů, náhodného párování a plození potomstva. Variační 

koeficient je měřítkem variability nezávislým na populačním průměru: CV = σ/μ 

Takových simulačních běhů jsme spustili tisíce a tisíce. Měnili jsme 4 podstatné parametry 

modelu, velikost populace  od nejmenších skupin čítajících 200 jedinců po krajská města 

s populací přes 50 tisíc, , které udávalo sílu selekce, se pohybovalo mezi jednou desetinou, 

kdy se prosadili jen nejúspěšnější jedinci, a devíti desetinami, kdy se pouze ti největší looseři 

nedokázali podílet na formování dalších generací, relativní variabilita potomstva  šla k nule 

až na hodnotu 0.001, kdy se systém dědičnosti téměř rovnal dokonalému průměrování, se 

kterým počítal Fleeming Jenkin, a na druhé straně sahala k hodnotě 4, kdy byla směrodatná 

odchylka každého souboru potomstva čtyřikrát větší než směrodatná odchylka příslušného 

souboru rodičů, což odpovídá šestnáctinásobnému zvětšení variance. Většinu analýz jsme 

provedli na základním balíku simulačních běhů s klasickou biparentální dědičností, která je 
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v modelech zavedeným standardem. Při  jsme pro každou kombinaci parametrů 

provedli a kvantifikovaly výstupy 5000 simulačních běhů. Výsledky jsme porovnali s balíky 

simulací multiparentální dědičnosti pro ,  a . Zde jsme z časových 

důvodů provedli pouze 1000 běhů pro každou kombinaci parametrů. I to ale bylo dostatečné. 

Především jsme se zaměřili na srovnání evoluce v systémech s PVDI a systémech s Galton-

Pearsonovou dědičností. Všechny výsledky jsou přehledně zpracovány v našem článku 

(Tureček, Slavík, Kozák, & Havlíček, 2019), který je přílohou této disertační práce. Obsahuje 

mnoho vizualizací, výsledky řady doprovodných analýz, detaily numerických metod, které 

jsme použili a rozsáhlou diskuzi. Zde se tedy omezím jen na stručné shrnutí našich závěrů. 

Předně jsme zjistili, že evoluce pod taktovkou PVDI je mnohem zajímavější než evoluce 

v Galton-Pearsonovských systémech. Srovnejte průběhy simulací na Obrázku 40 s 

ekvivalentními průběhy na Obrázku 41. 

 

Obrázek 41. Příklady běhů počítačových simulací v systému s Galton-Pearsonovou biparentální 

dědičností (M=2). Parametry modelu (u každého grafu vlevo nahoře) jsou u simulací C a D stejné. 
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V systémech s touto dědičností nehrají stochastické procesy téměř žádnou roli. Vše je velice 

předvídatelné. Variační koeficient je měřítkem variability nezávislým na populačním průměru: CV = 

σ/μ 

V systémech s konstantní variabilitou potomstva existuje pouze jeden výstup evolučního 

tlaku. Je jím gradualistická adaptace s konstantní populační variabilitou, která se udrží i 

v průběhu stabilizující selekce (tedy i když už někteří jedinci v populaci dosáhnou nebo 

přesáhnou hodnotu populačního optima). Průběh adaptace v takovém systému prostě vypadá 

jako hokejka. To je také důvod, proč jsou tyto systémy tak oblíbené v matematických 

analýzách adaptace, evoluce a populační variance. Vše je krásně předvídatelné. změna 

v populačním průměru z generace na generaci je konstantní, po dosažení optima populačním 

průměrem je nulová. Očekávaná korelace mezi příbuznými se dá přesně vyčíslit z pouhé 

znalosti selekčního tlaku a konstantní transmisní chyby. I při extrémně velkých hodnotách 

konstantní variability potomků  (Obrázek 41B? To ještě nic není!) se populační průměr 

v optimu udrží, koridor populační variance jen bude širší. I při minimálních hodnotách  se 

populace k úspěšné adaptaci nakonec doplazí. Počet jedinců v simulované populaci  ani 

počet jedinců v rámci jednoho rodičovského souboru  nehraje téměř žádnou roli. 

To PVDI i v tomto minimálním Darwinistickém systému vytvoří svět o mnohem větší 

složitosti. Úspěšná adaptace bude pravděpodobná jen při některých kombinacích parametrů. 

Na tuto oblast budou z obou stran dorážet regiony v prostoru parametrů, kde k adaptaci 

nedojde, buď proto, že se veškerá variabilita s velkou pravděpodobností vyčerpá jako 

v případě Fleeming Jenkinova (i opraveného) argumentu hordy, protože relativní variabilita 

potomstva bude příliš malá, nebo proto, že bude relativní variabilita potomstva tak velká, že ji 

slabá selekce nedokáže zkrotit. V tom případě nastane exploze populační variability spojené 

s narůstajícími fluktuacemi populačního průměru (Obrázek 42). Velikost populace zde hraje 

naprosto zásadní roli. Čím větší je simulovaná populace, s tím větší je pravděpodobnost 

úspěšné adaptace a tím rychleji adaptace proběhne. Je tomu tak proto, že se s větší 

pravděpodobností v každé generaci objeví několik opravdu extrémně nadaných jedinců, kteří 

přežijí, posunou populační průměr o větší kus dál, a zároveň mají díky své odlehlosti 

nejvariabilnější, tedy i další mimořádně talentované potomky. To oni umožní spásnou 

pozitivní zpětnou vazbu mezi variancí generace rodičů a generace potomků, která bleskově 

vytáhne populační průměr až na optimální hodnotu. V systémech s Galton-Pearsonovskou 

dědičností je vždy limitujícím faktorem populační variability konstantní variance souborů 
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potomstva, nikoliv přítomnost menšiny výjimečných jedinců. Nedochází zde tedy k silné 

zpětné vazbě mezi velikostí variance rodičů a potomků. 

Velikost rodičovských setů  v systémech s PVDI způsobovala opačný trend než velikost 

celé populace. Při větších rodičovských setech vzrostly oblasti prostoru parametrů spojené se 

ztrátou a explozí variability (Obrázek 42) a to hlavně proto, že větší M posune celý systém 

k větší determinističnosti. Buď celá simulace skončí velmi rychle díky efektivnějšímu 

průměrování – průměr všech rodičovských setů bude blíže populačnímu průměru než v situaci 

s rodičovskými dvojicemi, nebo populační variance nekontrolovatelně nabobtná díky 

efektivnější zpětné vazbě mezi vysokou variancí generace rodičů a generace potomků 

v případě slabé selekce. Postup zóny spojené se ztrátou variability je však mnohem 

výraznější. 

 

Obrázek 42. Zóny vymezující oblasti v prostoru parametrů , , and  (s velikostí populace na 

logaritmické škále) pro tři různé velikosti rodičovských setů , kde dochází s největší 

pravděpodobností k různým výstupům jednotlivých simulačních běhů. S větším M se pravděpodobnost 

úspěšné adaptace snižuje. Postupné přechody mezi zónami jsou pro přehlednost zanedbány. 
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Přesně tento výsledek získal v experimentech s živými účastníky mezinárodní tým vědců 

vedený Nicolasem Fayem z Austrálie. V jejich pokusech měli participanti za úkol složit 

z papíru šipku, která doletí co nejdál. V této dovednosti se zdokonalovali buď sami, skrze 

klasické individuální učení typu pokus-omyl, nebo postupně jako články dlouhého 

transmisního řetězce. Ve skupině s předepsaným sociálním učením složil každý jen jedno 

letadélko, přičemž mohl prozkoumat letadélka která vytvořili participanti v rámci předchozího 

článku transmisního řetězce. U každého letadélka byla participantovi navíc sdělena největší 

vzdálenost doletu. Počet vzorových letadélek se lišil. Čím větší počet letadélek si účastníci 

prohlíželi (1, 2, nebo 4), tím menšího celkového zlepšení dosahovali. Sami výzkumníci to 

interpretují jako negativní vliv velké velikosti populace na možnost úspěšné kulturní 

adaptace. Problém je, že v jejich experimentálním designu není žádná explicitní selekce a 

každý příslušník populace využívá jako kulturní vzory všechny příslušníky předchozí 

generace. V tomto případě tedy platí, že . Jsou zde směšovány dva efekty 

s protichůdným účinkem. Můžeme si všimnout, že velké  převáží vliv rostoucího . 

Červená oblast patra korespondujícího s největší velikostí populace je u  stále 

podstatně menší než červená oblast patra s nejmenší populací u . Nepřekvapí nás tedy, 

že se v tomto experimentu velká základna kulturních vzorů účastníkům neosvědčila. Do 

budoucna by bylo vhodné podobné experimenty provádět ve větších skupinách, z nichž by ale 

každý příslušník pozdějších článků transmisního řetězce viděl jen omezený počet vzorů. 

I průběh adaptace v systému s dědičností typu Galton-Pearson závisí mírně na hodnotě . 

Variance průměrů rodičovských sad se s každým zdvojnásobením velikosti rodičovského setu 

sníží na polovinu, což vede i k proporčnímu zmenšení celkové populační variance, která zase 

spoluurčuje rychlost adaptace (sklon hokejky na Obrázku 41). Celkový výstup se ale vůbec 

nezmění. Pokud bychom vizualizovali výstupy simulací s Galton-Pearsonovskou dědičností 

způsobem, jakým sumarizujeme jejich PVDI protějšky na Obrázku 42, dostali bychom prostě 

červené krychle. 

Nejzajímavější rozdíl mezi adaptací v systémech s Galton-Pearsonovou dědičností a PVDI 

však vězí nikoliv v pravděpodobnosti úspěšné adaptace, ale v jejím průběhu. Adaptace 

v prvním systému, jak už bylo zmíněno, je přísně gradualistická. Adaptace v systému s PVDI 

má punktuacionalistický charakter. Většina celkové změny v populačním průměru připadá 

pouze na zlomek mezigeneračních změn (80 % změny v populačním průměru připadá pouze 
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na 27.9 % největších mezigeneračních změn od startu simulace po dosažení populačního 

optima). Slouho se nic neděje, tolik potřebná variabilita pomalu bobtná, a náhle populační 

průměr párkrát poposkočí a adaptace je u konce (většinou), takový průběh je dobře vidět na 

Obrázku 40A. Nemusí se ale jednat jen o jedinou takovouto šavli. Občas se, zvláště při 

hraničních hodnotách parametrů mezi oblastmi spojenými se ztrátou variability a úspěšnou 

adaptací, objeví běh simulace, kde jsou schody dva nebo tři. Oblasti rychlé změny a relativní 

stagnace se ale vždy sdružují neboli kastrují. Korelace mezi velikostí po sobě jdoucích změn 

v populačním průměru je v rámci jednoho běhu simulace v průměru rovna hodnotě 0.92. 

Když si rozdělíme průběh simulace na období směrové a stabilizující selekce, podle toho, zda 

už někteří agenti dosáhli nebo přesáhli hodnotu přednastaveného optima, zjistíme další 

zajímavost. V Galton-Pearsonovském systému je variabilita konstantní. V systému s PVDI 

v průběhu směrové selekce obvykle roste, při stabilizující selekci se postupně vytrácí až na 

nulu, což je spojeno se stabilizací populačního průměru přesně v hodnotě přednastaveného 

optima. 

Všechny tyto závěry jsme původně vyvodili z počítačových simulací. PVDI systém 

s biparentální dědičností se totiž na rozdíl od detailně probádaného Galton-Pearsonova 

systému vzpouzí klasické matematické analýze. Jeden z recenzentů nám ale navrhl, že 

v extrémních hodnotách parametrů, tedy při N jdoucím k nekonečnu a , tedy když celá 

přeživší část nekonečné populace dává vzniknout jako jedna velká rodina celé následující 

generaci, by měl být i náš systém analyzovatelný. Měl pravdu, PVDI systém je v těchto 

limitních podmínkách skutečně deterministický. Matematickou analýzu během několika dní 

po obdržení výsledků recenzního řízení provedl můj kamarád a spoluautor Kuba Slavík, který 

pracuje na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Nechal se slyšet, že mu k tomu 

stačily metody na úrovni prvního ročníku bakalářského studia Matfyzu. No, jsem rád, že jsem 

se na Matfyz nepřihlásil. Kubova analýza skutečně potvrzuje všechny naše závěry, které 

potvrzovat může. Je samozřejmé, že nám neřekne nic o vztahu mezi úspěšností adaptace, 

velikostí populace a velkostí rodičovských setů, když jsou tyto parametry narvané v limitních 

hodnotách. Ukazuje nám ale ve shodě s výsledky počítačových simulací, že v Galton-

Pearsonovském systému je úspěšná adaptace jediným možným výstupem, že populační 

průměr během směrové selekce roste lineárně a že je populační variance konstantní, zatímco 

v systému s PVDI roste během selekce populační průměr i variance exponenciálně. 

Exponenciální funkce dobře popisuje právě procesy, kdy se dlouho zdánlivě nic neděje a 

náhle proběhne výrazná změna. Narůstající variance odpovídá pozorované zpětné vazbě mezi 
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velikostí variance po sobě jdoucích generací. Kubův výkon ve mně vzbudil cosi jako 

posvátnou bázeň, výsledek jeho snažení si můžete prohlédnout v suplementu přiloženého 

článku. Je však třeba mít na paměti, že o jevech skutečného světa nás věrněji informuje 

počítačová simulace než matematická analýza. Svět jevů se od světa idejí liší právě 

konečností všeho, co v něm najdeme. I rychlost světla je konečná. Nekonečná populace řítící 

se exponenciálně do optima (které je navíc třeba ještě v dalším nekonečnu) rychlostí na 

termodynamické limitě je neskutečná v každém ohledu. Skutečných živáčků je málo, jsou 

neschopní, ztrácejí se ve světě, nechápou ani sami sebe. Populace nefunguje jako dobře 

namazaný stroj. Jeden exponenciální švuňk je očekávatelný u velké populace, menší populace 

se mohou k optimu cukat po menších schůdcích s exponenciálním náběhem, nebo jim může 

dojít dech, ještě než optima dosáhnou. Stochastické simulace populací představitelné velikosti 

alespoň částečně odrážejí věčnou nedostatečnost všeho živého. Vzpomeňte si na chudáky 

ježky na Měsíci, vzpomeňte si na sebe. 

Všechny naše závěry jsou v dobré shodě s pozorovanými případy kulturní evoluce a adaptace. 

Růst variability kulturních artefaktů vystřídaný extrémní homogenizací a unifikací ve chvíli, 

kdy je dosaženo lokálně optimálního řešení je dobře zdokumentován u jízdních kol (Lake & 

Venti, 2009) a automobilových pneumatik (Klepper & Simons, 2000). Růst během směrové 

selekce vykazovala variabilita sociálně předávaných vzorců chování v několika laboratorních 

experimentech (Acerbi et al., 2016; Derex & Boyd, 2016; van den Berg, Molleman, Junikka, 

Puurtinen, & Weissing, 2015). Křivka ve tvaru S, jakou vidíme například v simulačním běhu 

na Obrázku 40A se zdá být pro technologickou změnu vyloženě příznačná (Foster, 1986). 

Pukntuacionalistická evoluce kultury byla zdokumentována mnohokrát (Bar-Yosef, 2002; 

Clark, 2011; d’Errico & Stringer, 2011; D’Huy, 2013; Grinin & Korotayev, 2009; Kuhn, 

2012; Lundgren, Squatrito, & Tallberg, 2018). Tyto fenomény byly často vysvětlovány 

pozitivní zpětnou vazbou mezi mírou technologického pokroku a velikostí populace (Baker, 

2007; Dow & Reed, 2011; Grinin & Korotayev, 2009; Powell, Shennan, & Thomas, 2009), 

kterou nám náš modelu na rozdíl od Galton-Pearsonova modelu díky závislosti 

pravděpodobnosti adaptace na parametru  přímo vnucuje. V našem modelu ale 

k punktuacionalistické evoluci dochází, i když držíme velikost populace konstantní. Velký 

vliv náhody, která působí během celého procesu adaptace, na konečný stav systému s touto 

dědičnosti, je zase v pěkném souladu se zdánlivě nevysvětlitelnými náhle se objevujícími 

symbolickými revolucemi (Bar-Yosef, 2002; Brumm & Moore, 2005; Powell et al., 2009; 

Vaesen, Collard, Cosgrove, & Roebroeks, 2016). K prvotním výtryskům variability, které 
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ojediněle pozorujeme už dlouho před samotnými symbolickými a technologickými 

revolucemi (Clark, 2011), může docházet čirou náhodou. Jeden takový výraznější stimul pak 

náhodou naskočí na proces pozitivní zpětné vazby, kdy variabilita generuje další variabilitu, 

tak šikovně, že ve výsledku poskytne impulz k výrazné celospolečenské změně. Velikost 

populace takový proces usnadňuje, nezpůsobuje ho. Hledání kritického prahu populační 

velikosti zodpovědné za rozvoj kulturní komplexity tak může být zcela marné (Vaesen et al., 

2016). 

Závislost úspěšné adaptace na velikosti populace interagujících agentů může být důvodem 

rozdílu mezi tradičními technologicky chudými společnostmi a současnou západní civilizací. 

K podobným závěrům dospěly i počítačové simulace kombinatorického partikulárního 

modelu, ve kterém nové vynálezy, použitelné kulturní artefakty, vznikají jen výjimečně de 

novo. Obvykle jsou výsledkem kombinace již existujících technologií. Zpočátku je vývoj 

pomalý, protože každá novinka vzniká bez zakotvení v existující paletě diskrétních variant. 

Ve chvíli, kdy už máme různých kulturních prvků třeba 5, můžeme snadno vytvořit 10 

nových technologií kombinací dvojic těchto prvků, 10 trojic, 5 čtveřic či jednu pětici, přičemž 

každá takováto sada hned vstupuje do systému jako nová kulturní varianta, nová volně 

kombinovatelná technologie. Možnosti kombinací palety výsledných 31 technologií jsou ještě 

mnohem větší, a tak i když nevniknou všechny kombinace najednou, poroste kulturní 

variabilita a komplexita čím dál tím rychleji. Limitujícím faktorem pak bude velikost 

populace, protože každý člověk má v tomto modelu omezený repertoár technologií, které je 

schopen používat a dále rozvíjet jejich případnou kombinací. Větší populace tak znamená 

větší hrubou sílu kombinatorického stroje, který vytváří nové technologie (Kolodny, Creanza, 

& Feldman, 2015). Oba modely, PVDI i kombinatorický partikulární model, mohou spolu 

teoreticky na nějaké hluboké fundamentální úrovni úzce souviset. I přes zásadní rozdíly 

ohledně spojitosti kulturních variant platí v obou modelech základní tvrzení, že variabilita 

(alespoň v širokém slova smyslu) plodí variabilitu. Zatím se mi však nepovedlo objevit jasný 

vztah, který by převedl kombinatoriku na spojitý model odpovídající PVDI. Jediná 

kombinatorická interpretace kulturoprostoru zahrnuje vznik a kombinace nových 

ortogonálních dimenzí, což mi přijde krkolomné. Možná se jedná jen o povrchní podobnost 

mezi nesouvisejícími popisy kulturní evoluce a nikoli o dvě strany téže mince. Máte-li k tomu 

co říct, dejte mi, prosím, vědět. 

Držme se tedy nepartikulátní dědičnosti spojitého kulturoprostoru. Její explanační potenciál 

je, myslím, značný. Vzhledem k tomu, že při správných hodnotách parametrů má evoluce 
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v systému s PVDI šanci probíhat mnohem rychleji než v Galton-Pearsonovském modelu, 

protože exponenciální růst, kterým lze tento systém aproximovat v limitních podmínkách je 

mnohem rychlejší než lineární růst, který charakterizuje systém s Galton-Pearsonovou 

dědičností, může být kulturní dědičnost jádrem nebývalého evolučního úspěchu našeho druhu 

ještě nad rámec urychlení adaptace prostřednictvím horizontálního kulturního přenosu. 

Exponenciální nárůst počtu kulturních inovací byl zaznamenán v matematických, chemických 

i geologických objevech. Charakterizuje zvyšování počtu velkolepých operních kusů i 

poznatků v oblasti botaniky, genetiky, entomologie i nárůst počtu typů kamenných nástrojů 

(Lehman, 1947). křivka exponenciálního růstu vystihuje tyto projevy kulturní akumulace 

s minimálně 93% přesností (Enquist, Ghirlanda, Jarrick, & Wachtmeister, 2008). Objevily se 

snahy postihnout tento růst matematickým modelem, který zavádí pozitivní zpětnou vazbu 

mezi lidskou kreativitou a doposud akumulovanou kulturou. Jedná se vlastně o jakousi variaci 

na kombinatorický model. Čím víc kulturních prvků už máme, tím víc nových dokážeme 

poskládat. Možná je to zbytečně krkolomné. Stačí se uchýlit k nepartikulátnímu modelu a 

prohlásit, že variabilita generuje variabilitu ne na celospolečenské úrovni, ale na úrovni 

transmise kultury mezi členy populace. Vysoký počet kulturních prvků by pak nebyl nutně 

odrazem poskládání jednodušších nápadů, ale výsledkem selekčního tlaku, který posunuje 

velkou interagující populaci směrem k vrcholu v adaptivní krajině, který je spojen s bohatou .  

2.8.3 Gumbelovo rozložení a Henrichův model kulturní dědičnosti 

Sluší se ještě zmínit, že kromě Galton-Pearsonova a PVDI byly v simulacích kulturní 

dědičnosti použity i jiné modely dědičnosti spojitých znaků. Domnívám se, že jejich využití 

lze přičítat neznalosti nebo záměrnému ignorování nepartikulátních modelů Cavalli-Sforzy a 

Feldmana. Obvykle jsou totiž ještě omezenější než právě Galton-Pearson model a jsou 

znatelně ovlivněny partikulárními teoriemi. Předpokládají například bezchybnou replikaci 

hodnoty znaku jednoho rodiče (Li, 2017; Mesoudi & O’Brien, 2008), kompetici mezi 

nespojitými variantami korespondujícími s konkrétními hodnotami na spojité škále (Acerbi et 

al., 2012, 2011; Doebeli, Ispolatov, & Simon, 2017) nebo konstantní odchylku od 

rodičovských znaků (Acerbi et al., 2016; Mesoudi & O’Brien, 2008 ne náhodné číslo 

z normálního rozložení s konstantní směrodatnou odchylkou, ale skutečně konstantní 

odchylku, to znamená třeba 5, jakože potomek je vždy o 5 jednotek větší nebo menší než 

rodič!) 

Jeden další zajímavý model nepartikulátní dědičnosti se ale přece objevil. Jedná se o 

uniparentální Hendrichův model, který vysvětluje nízkou kulturní komplexitu v malých 
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izolovaných společnostech (modelovým příkladem jsou původní obyvatelé Tasmánie), kde 

může dojít i ke ztrátě technologií, které populace používala, než ztratila kontakt se zbytkem 

světa. Probabilistická dědičnost je v tomto modelu aproximována takzvaným Gumbelovým 

rozložením (Obrázek 43). Tato distribuce je silně sešikmená a ve verzi, kterou Henrich 

používá, charakterizuje distribuci extrémů. Pokud budeme každý rok měřit maximální průtok 

vody řekou a tyto maximální hodnoty pak vyjádříme histogramem, získáme křivku, která 

bude velmi podobná křivce Gumbelova rozložení. Roční maximum průtoku bude obvykle 

kolem určité hodnoty, která tvoří modus – nejčastější hodnotu rozložení, přičemž menší roční 

maxima se budou vyskytovat vzácně. Extrémy, padesátileté a stoleté povodně, však způsobí, 

že potenciál dosahu pravého ocasu rozložení bude téměř neomezený. Vždy se může objevit i 

povodeň, která je dvakrát větší než největší dosud zaznamenaná povodeň (Zájemcům o 

problematiku rozložení extrémních událostí doporučuji nesmírně populární knihy Nassima 

Taleba (2011, 2014). Je to takový libanonský Halík, ale mluví víc o matematice.) Hustotu 

pravděpodobnosti Gumbelova rozložení, tak aby pěkně seděla na Henrichův narativ, lze 

vyjádřit funkcí 

 

Rozdělení lze tedy charakterizovat dvěma konstantami, z nichž jedna odpovídá nejčastější 

hodnotě  a druhá jakési rozpláclosti, roztaženosti rozdělení . (Nejedná se o směrodatnou 

odchylku! Tu lze ale s pomocí konstanty  vyjádřit.) Vím, že už jsem konstanty  a  

používal, ale pomalu mi v této práci docházejí řecká písmenka a  a  se používají pro popis 

Gumbelova rozložení standardně. 

Henrich předpokládá, že v každé generaci se všichni snaží imitovat toho nejzkušenějšího, 

nejzdatnějšího jedince. Využívá konstanty  a  při modelování sociálního přenosu 

dovedností. Toho nejlepšího lovce, toho nejlepšího síťaře (výrobce sítí), toho nejlepšího 

rybáře. Hodnotu znaku, kterou tento výjimečný jedinec vykazuje, a která přímo odpovídá 

skvělosti jeho dovedností (jedná se tedy o jednosměrný model neutuchající směrové selekce, 

kde čím větší číslo, tím lepší) ztotožňuje Henrich s hodnotou 0. Tento velmistr představuje 

vzor, kulturního rodiče, všech příslušníkům nastupující generace (tato hodnota je tedy na 

Obrázku 43 označena jako ). Henrich představuje konstantu  jako nejpravděpodobnější 



117 

 

hodnotu učedníků ve vztahu k hodnotě mistra. Je nepravděpodobné, že budou učedníci 

dosahovat běžně míry jeho excelence (0). Proto Henrich počítá jen se zápornými hodnotami 

. Jen málo učedníků však bude hluboko pod touto hodnotou. Přece jen se učí od toho 

nejlepšího. Doprava, směrem k hodnotám většího mistrovství se bude rozdělení svažovat 

pozvolněji. Někteří učedníci tak dosáhnou na metu nastavenou vzorem, někteří ji mírně 

překonají. Ten nejlepší z nich se pak stane vzorem další generace učedníků a celý proces se 

opakuje.  určuje varianci Gumbelova rozdělení podle vztahu . Čím větší 

tedy tato konstanta bude, tím variabilnější budou hodnoty osvojené excelence, tupé rozložení 

směrem k nežádoucím nízkým hodnotám znaku se bude sice také mírně nafukovat, výrazně 

ale bude s rostoucí hodnotou  růst plocha pod křivkou hustoty pravděpodobnosti přesahující 

excelenci kulturního vzoru. Na Obrázku 43A vidíme Gumbelovo rozložení vystihující 

sociální přenos dovednosti, kterou je obtížné si osvojit, neboť absolutní hodnota  je vysoká a 

 je malá. Většina učedníků bude o mnoho horší než mistr a málokdo jej překoná. Obrázek 

43B popisuje pravý opak. Dovednost, jejíž předávání vystihuje tato křivka, je snadné se 

naučit, a je poměrně snadné své umění oproti mistru ještě zdokonalit. Ačkoliv i zde platí, že 

většina učedníků se svému mistru nevyrovná, nic nestojí v cestě kumulativní kulturní evoluci, 

protože absolutní hodnota  je zde nízká a  je vysoká. 

 

Obrázek 43. Gumbelovo rozložení charakterizované dvěma konstantami, které v Henrichově modelu 

představují rozdíl mezi kulturním vzorem ( ) a nejpravděpodobnější osvojenou dovedností ( ) a 
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variabilitu kulturního potomstva ( ). Obrázek A představuje dovednost, kterou je těžké si osvojit, B 

představuje dovednot, kterou je snadné si osvojit i dále rozvíjet. 

Systém s touto dědičností lze rovněž analyzovat, neboť v přepisu dědičnosti vystupují kromě 

znaku jediného rodiče pouze konstanty a nedochází ani k žádnému párování. Při analýze 

modelu nám tedy úplně stačí vyčíslit, s jakou pravděpodobní očekáváme zvýšení nebo snížení 

populačního maxima oproti maximu předchozí generace a jak velká tato změna bude. Ukáže 

se, že úspěšná kumulace kulturního pokroku záleží právě na velikosti populace, na parametru 

. Závisí na počtu učedníků, kteří se vystaví školení nejzkušenějšího příslušníka předchozí 

generace. Je-li adeptů na budoucí mistrovství málo, nebude vzácností, že ani jeden z nich 

excelence nejlepšího síťaře, bumerangáře, nebo oštěpaře nedosáhne. Další generace se tak 

bude učit od méně zdatného vzoru, a pokud se dramaticky nezvětší její velikost, dojde opět 

s nadpoloviční pravděpodobností k technologickému regresu. Pokud je učedníků hodně, toto 

nebezpečí se zmenší. Pokud budeme měřit průtok řeky 500 dní v kuse a budeme vybírat 

pouze jedinou největší hodnotu, získáme s největší pravděpodobností číslo, které převýší 

maximum získané ze vzorku čítajícího pouze 50 měření. Ke kumulaci kulturních inovací ve 

všech kulturách tedy může docházet jen u činností, které se dají snadno naučit (Obrázek 43B). 

V případě složitých technologií a dovedností (Obrázek 43A) je zapotřebí dostatečně velká 

populace i pro samotné udržení stávajícího stavu kulturní vyspělosti. Pokud klesne populační 

velikost pod určitou prahovou hodnotu, stává se regres a postupná ztráta nakumulovaného 

technologického mistrovství nejpravděpodobnějším scénářem kulturního vývoje. Henrichův 

model byl s úspěchem použit i v počítačových simulacích vlivu demografických parametrů na 

kulturní evoluci. Samozřejmě se ve shodě s Henrichovým závěrem ukázalo, že vyšší 

populační hustota vede k úspěšné akumulaci kulturních inovací (Powell et al., 2009).  

Henrichův model opouští předpoklad symetrického rozdělení znaků potomstva kolem 

rodičovské hodnoty, když nahrazuje normální rozdělení Gumbelovým. Mnohem důležitější 

ale je, že opouští předpoklad překryvu nejpravděpodobnější hodnoty potomstva 

s rodičovským průměrem. Stejné výsledky jako Henrich bychom mohli dostat i s použitím 

Galton-Pearsonova nebo PVDI modelu, kde bychom nahradili předpoklad nulového průměru 

transmisní chyby nějakou konstantou nebo funkcí, která by odpovídala mutačnímu tlaku  

ve Fisherově modelu. PVDI model by se mohl jednoduše upravit na 
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za předpokladu  jako konstanty odpovídající kulturní atrakci. Roli v kulturní evoluci by pak 

začala hrát nejen selekce, ale i pravděpodobnost změny.  jako konstanta je příliš omezená. 

Nedovoluje nám vytvářet kulturoprostory s kopci a údolími. Jedná se opět o jednosměrný tlak. 

Konstantu však můžeme nahradit libovolnou funkcí , která může zahrnovat vtah mezi 

rodičovským průměrem a přednastaveným optimem . Atrakce by v takovém případě mohla 

táhnout populační průměr vždy směrem od optima, pokud bychom to považovali za vhodné. 

 

Funkce  by samozřejmě mohla nabývat i mnohem složitějších podob. Stejně tak funkce 

udávající hendikep ve vztahu k maximální možné biologické zdatnosti by mohla být funkcí 

složité adaptivní krajiny. Henrichův model s Gumbelovým rozložením potomstva by šlo zase 

rozšířit na multiparentální verzi a dalo by se obohatit funkcí závislosti variability potomstva 

na variabilitě rodičů. Získali bychom tedy jakýsi GPVDI model (Gumbel/Generalized 

Parental Variability Dependent Iheritance) ve tvaru 

 

kde  je gumbelovo rozložení s modem  a měřítkem (scale parametrem) . Možností, 

jak z dosud představených modelů nepartikulátní dědičnosti uplácat modely nové, je 

nepřeberně. Jak se jednou otevře tento biometrický ráj, nikdo nás z něj už nemůže vykázat. 

(Já sám ale asi do tohoto ráje vstupovat nechci, vypadá to, že tam bude nuda.) Samozřejmě to 

neznamená, že jsou všechny potenciálně existující modely relevantní nebo že může být jejich 

studium nějak významně plodné. Modely musí časem projít empirickým testem relevance 

podobně jako jsem to demonstroval na prostorovém úkolu s kreslením středů mezi předtištěné 

hodnoty v kapitole o Argumentu nepřesného odhadu průměru, kde se jednoduchý PVDI 

model  

 

ukázal jako parsimonnější než kombinace PVDI a Galton-Pearsonovského modelu  
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Pamatujte, že variance součtu se jednoduše sčítají, transmisní chyba v tomto modelu by tedy 

šla samozřejmě rozepsat do dvou členů, které by byly totožné s nezávislými transmisními 

chybami v původních modelech 

 

Nad touto jednoduchou kombinací Galton-Pearsonova modelu s PVDI je ještě velmi 

předčasné lámat hůl. Nulová variabilita potomstva za předpokladu nulové variability rodičů, 

nebo za předpokladu přítomnosti jediného rodiče, kterou čisté PVDI předpokládá, je do jisté 

míry nerealistickým předpokladem. Ten si můžeme dovolit, když zkoumáme úplně základní 

fungování samotných modelů dědičnosti. Variabilita kulturního potomstva pravděpodobně 

nespočívá jen v chybě odhadu průměru.  

Jedno je ale poměrně jisté, studium jednotlivých specifických modelů nám říká mnoho i o 

jejich kombinaci. Například evoluce v systému s Gumbelovským PVDI bude vykazovat 

aspekty obou systémů Bude zde docházet k punktuacionalistické evoluci a variabilita zde 

během směrové selekce poroste. Konstanty Gumbelova rozložení zajistí, že populační 

variabilita nikdy nevymizí úplně, zároveň ale budou tlačit populační průměr k nízkým 

suboptimálním hodnotám. Bude záležet na velikosti populace, která má pozitivní vliv na 

pravděpodobnost úspěšné adaptace v obou systémech, zda převáží kumulace výhodných 

inovací směrem k přednastavenému optimu, nebo kulturní regres. Konkrétní 

pravděpodobnosti různých výsledků selekce v systému s touto dědičností by se dali spočítat 

pomocí podobné procedury jako je ta popsaná v přiloženém článku. Stejně tak by bylo snadné 

kvantifikovat míru punktuacionalistické evoluce, identifikovat přesně riziko 

nekontrolovatelné exploze variability a podobně. Myslím, že by nás to příliš neposunulo ani 

v porozumění kulturní evolucí ani v pochopení distribuce potomstva v závislosti na variabilitě 

rodičů. Je to tedy jen jakýsi vědecký ekvivalent sudoku. Je to práce pro budoucí dělníky a 

otroky epistemologie. 

2.9 Intermezzo: Kvazi-PVDI jevy 

Za kapitolu o nepartikulátních modelech dědičnosti přidávám ještě tento přívěsek. Jedná se o 

krátké simulační etudy. Jsou v této práci pro lepší zasazení PVDI do kontextu dalších modelů 

dědičnosti. Něco jako PVDI může totiž vykouknout leckde, i z úplně základního procesu 

genetické dědičnosti. Občas si je na to potřeba dát pozor, protože se jedná o falešnou stopu, o 

proces dědičnosti, který je postaven na replikaci diskrétních prvků, který není volně 
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škálovatelný jako skutečné PVDI. Tyto simulace ukazují, že pokud pozorujeme variabilnější 

potomstvo u variabilnějších rodičů, kulturní nebo jakýkoliv jiný ekvivalent takového vztahu, 

musíme si položit dvě otázky: 

1. Jedná se o PVDI nebo kvazi-PVDI? 

2. Pokud se jedná o kvazi-PVDI, které projevy PVDI mohu očekávat a které ne? 

2.9.1 Znak určený jedním genem a náhodou 

Hned první fenomén, se kterým je třeba se vyrovnat, je prostý kvantitativní znak kódovaný 

jediným genem s úplnou dominancí mezi alelami. Je to příklad jako z učebnice pro střední 

školu. (Ostatně je možné, že se v některé učebnici pro střední školu vyskytuje, nevím, 

nekoukal jsem se.) Předpokládejme, že je kvantitativní znak, třeba zase velikost semínka, 

kódován jedním genem. Znak určují alely A a a. Alela A vykazuje úplnou dominanci nad 

alelou a. Genotyp AA bude mít očekávanou velikost semínka například 1.5 mm a stejně na 

tom bude jedinec s genotypem Aa. Recesivní forma bude o celý milimetr menší. Semínka 

s genotypem aa budou měřit v průměru 0.5 mm. Rozdíl mezi dominantním a recesivním 

fenotypem si označíme jako , je to důležitá konstanta modelu. Kdyby na velikost semínka 

nepůsobila vůbec žádná náhoda, nacházeli bychom jen dva typy semínek. Semínka velká 1.5 

mm a semínka 0.5 mm. Všechno by bylo perfektně průzračné, a pravděpodobně bychom 

mohli od začátku celý problém analyzovat pomocí základních mendelovských štěpných 

poměrů pro barvu hrášku. Na velikost semínek ale bude mít vliv i náhoda. Vzpomeňme si na 

Fishera. Kvantitativní znak vychází z hodnoty genotypu a náhody, která je u Fishera 

ztotožněné s náhodným vlivem prostředí. Variance obou vlivů se sčítají. Směrodatná 

odchylka jedinců , je tedy odmocninou součtu variancí těchto vlivů. Genotyp nabývá jedné 

ze dvou možných hodnot. Fenotyp už jich má ale nespočet. Směrodatnou odchylku 

náhodného vlivu, který je nezávislý na genotypu, si označíme jako , a model je kompletní. 

Tento příklad dokážu analyticky vyřešit i já. Na Obrázku 44 je sumarizace všech možných 

párů rodičovských genotypů, grafické znázornění pravděpodobnostního rozložení jejich 

fenotypových hodnot a z něj odvozená očekávaná směrodatná odchylka rodičovských párů.  
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Obrázek 44. Analýza znaku, na který má vliv pouze jediný gen, mezi jehož alelami platí vztah úplné 

dominance, a náhoda. Vzdálenost mezi hodnotami možných projevů genu je označena jako d, 

směrodatná odchylka normálního rozložení, které představuje vliv náhody, je r. Symbol procenta % 

udává frekvenci rodičovských párů (potažmo souborů jejich potomků) v populaci, která se nachází v 

Hardyho–Weinbergově rovnováze, a ve které je frekvence obou alel rovna 0.5. Můžete se podívat pro 

srovnání na obrázek 19, kde jsou všechny očekávané kombinace rodičovských genotypů v podobné 

situaci vypsány. Tady už bez problémů místo šestnácti řádků, které korespondují s frekvencí v populaci 

1:1, vystačíme s řádky šesti podobně jako na Obrázku 14. 

Ve sloupci udávajícím standardní odchylku možných rodičovských párů se objevují jen dvě 

očekávané hodnoty. Ve sloupci směrodatných odchylek potomstva jsou hodnoty tři. 

Dohromady se jedná o 4 různé kombinace očekávaných hodnot. Pokud by bylo , 

vytvořila by vzualizace standardních odchylek rodičů a potomků v grafu, kde by byla 

směrodatná odchylka potomstva brána jako závislá veličina, 4 různé body. Čím větší bude , 

tím více se budou oblaky bodů kolem těchto center rozplizávat, ale na očekávaných 

průměrech to mnoho nezmění. Můžeme si všimnout, že čím variabilnější jsou rodiče, tím 

variabilnější jsou děti. Je to způsobeno výsledkem párování dvojic stejných homozygotů, kteří 

táhnou na jednom konci variabilitu potomstva nejníže, jak to jde, a párováním jedinců 

s genotypy aa a aA, které tvoří nejvariabilnější možný pár vůbec, a jejich děti jsou kvůli 

stejné frekvenci dceřiných genotypů aa a aA úplně stejně variabilní. Progresi variability kazí 
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nejvíce párování dvou různých homozygotů (aa s AA), kteří jsou fenotypově variabilní, ale 

jejich děti tvoří homogenní populaci identických heterozygotů. 

Pokud vyčíslíme očekávanou hodnotu směrodatné odchylky  potomsta pro homogenní 

rodiče se směrodatnou odchylkou  dostaneme na základě prostého váženého proůměru podle 

frekvence hodnotu 

 

což je pro všechny hodnoty a menší číslo než  

 

které je vychýleno ve prospěch variabilního potomstva. 

Pokud takový systém nasimulujeme, získáme výsledek, který s analýzou perfektně ladí 

(Obrázek 45.).  
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Obrázek 45. Grafické znázornění výsledků simulací a analýzy dědičnosti variability v systému s jedním 

genem velkého účinku na kvantitativní znak za předpokladu úplné dominance mezi alelami. Na 

obrázku A má náhoda na fenotyp relativně malý vliv, neboť r/d je malé, na obrázku B má vliv větší. 

Každá z tisíce náhodně poskládaných dvojic rodičů v simulaci vyprodukovala 100 potomků. Frekvence 

obou alel v populaci byla 50 % a párování rodičů bylo náhodné. Počet hvězdiček u odhadované 

hodnoty  vyjadřuje signifikanci PVDI části modelu: p<0.001*** 

Jedná se o partikulární systém. Když ale na nasimulovaná data nafitujeme model 

nepartikulátní dědičnosti, který kombinuje Galton-Pearsonovu dědičnost s PVDI, kombinaci, 

vyjádřenou vztahem 

 

bude příspěvek členu závislého na rodičovské variabilitě vysoce signifikantní. Zvláště 

v situaci na Obrázku 45B, nebo ještě spíše za předpokladu malého množství zjištěných 

potomků (2 nebo 3 potomci místo 100), bychom mohli dospět k nesprávnému závěru, že se 

daná vlastnost dědí procesem, který připomíná PVDI. Velikost semínka nás asi nezmate, ale 

co když se někdo podobně pokusí kvantifikovat na inteligenci? Výsledek poměrů variance 

dvou po sobě jdoucích generací může vystihovat model s PVDI lépe než Galton-Pearson 

model. Problém tohoto kvazi-PVDI jevu je v tom, že růst populační variability mezi 

populacemi není škálovatelný do nekonečna. Pokud se bude působením přírodního výběru 

zvyšovat průměr populace, bude v tomto systému vzrůstat zastoupení alely A. Populace se 

celá homogenizuje a dále se bude vyvíjet, jen pokud se objeví další výhodná mutace. Pro 

model, který má skutečně odpovídat algoritmu PVDI, je klíčové, ab variabilita nijak 

nesouvisela s průměrem rodičovského znaku, potažmo s průměrem rodičovské populace. To 

ale není případ systému s kvantitativním znakem závislým na jednom genu. Výsledkem 

adaptace v tomto systému bude vždy homogenní populace se standardní odchylkou rovnou .  

Průběh tohoto procesu alelické fixace výborně popisují současné genetické modely. Není 

potřeba je tu obšírně probírat (Fisher, 1930; Kimura, 1980). Jde jen o to si uvědomit, že ne 

všude, kde jsou soubory potomků v průměru variabilnější než rodiče, působí proces 

ekvivalentní PVDI.  

Vždy je potřeba s opatrností přistupovat k výsledkům analýzy nejpravděpodobnějšího modelu 

nepartikulátní dědičnosti, kde je odhadovaná konstanta  menší než 1. Každý systém, kde 

působí spolu s konstantou  proporcionální zdroj variability postřelující varianci 
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rodičovského páru, trpí celkově omezenou variancí. Směrodatná odchylka populace se 

vyšplhá na určitou hodnotu a dále už se nemění. Tato hodnota je pochopitelně odlišná od 

konstantního příspěvku . Pokud má být stabilní, musí pro její hodnotu platit vztah rovnosti 

mezi směrodatnou odchylkou rodičovské generace a generace potomků. Pro limitní případ 

bez působení selekce a pro  se dá vyčíslit jako  ze vztahu  

 

což znamená, že nabývá hodnoty závislé na konstantách  a  

 

Z tohoto vztahu lze vypočítat limitující populační variabilitu pro každou kombinaci hodnot  

a . Zároveň z něj na první pohled vyplývá, že limita směrodatné odchylky pro  

neexistuje.  

Ve stochastické simulaci může směrodatná odchylka samozřejmě vykmitnou nad očekávánou 

hodnotu, nemůže se tam ale udržet věčně. Očekávaný vývoj populační variance přibližují 

grafy na Obrázku 46. Omezení populační variance nutně neznamená, že se systém při 

nemůže adaptovat, což dobře dokládá běh simulace na Obrázku 40C, jen zde neplatí 

závěr, že očekávaný růst populačního průměru a populační variance je exponenciální. 

 

Obrázek 46. Průběh populační variance za předpokladu napartikulátní dědičnosti s kombinovaným 

modelem sestávajícím z Galton-Pearsonova i PVDI členu. Selekce neprobíhá. Velikost populace je 

konstantní a všichni jedinci jedné generace dávají vzniknout jako jeden rodičovský set jedincům 
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generace další. Parametry na obrázku A byly vybrány, aby odpovídaly odhadnutým parametrům 

falešného nepartikulátního modelu založenému na genetických základech na Obrázku 45. Je vidět, že 

populační variance je při  omezená (A), při  se její růst stává neomezeným a se 

vzrůstajícím počtem generací se přibližuje růstu lineárnímu (B) a při  růstu exponenciálnímu 

(C). 

PVDI systémy s  jsou tedy tak trochu podezřelé. Že právě takové hodnoty nacházíme u 

Kvazi-PVDI systémů, není příliš překvapivé. 

Pro srovnání je nutné se podívat ještě na jednogenový model při neúplné dominanci mezi 

alelami, kde předpokládáme, že hodnota znaku odpovídající genotypu Aa je na půl cesty mezi 

hodnotami genotypů aa a AA. Analýza systému je na Obrázku 47. 

 

Obrázek 47. Analýza znaku, na který má vliv pouze jediný gen, mezi jehož alelami platí vztah neúplné 

dominance, a náhoda. Značení jako u Obrázku 44. 

Zde dostaneme hned tři možné očekávané hodnoty směrodatné odchylky rodičovského páru. 

Když si z tabulky na obrázku 47 vyčíslíme očekávané hodnoty směrodatné odchylky 

potomstva pro každou z nich, dostaneme poutavý výsledek 
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 Čím variabilnější jsou rodiče, tím méně variabilní jsou jejich potomci. Dva různí 

heterozygoti, mezi kterými očekáváme největší fenotypový rozdíl, totiž plodí homogenní 

generace heterozygotů a heterozygoti zase dávají vzniknout vyváženému variabilnímu mixu 

všech možných genotypů. Výsledky simulace najdete spolu s grafickou reprezentací analýzy 

na Obrázku 48. Abychom mohli takovou závislost aproximovat modelem s PVDI, musíme 

pozměnit celý vztah, který kombinovanou dědičnost popisuje, neboť ve směrodatné odchylce 

máme součet čtverců všech členů vztahu. Pro  by vedl původní systém 

 

ke stejným výsledkům jako model . Musíme tedy pro  fitovat nepartikulátní 

dědičnost podle vzorce 

 

Pokud bychom mermomocí chtěli mít jeden kontinuální model, který by vyhovoval všem 

situacím a dával různé výsledky pro každé  a , mohli bychom ho při dodržení 

všech dosud probíraných případů definovat jako 

 

což by nám člen závislý na rodičovské variabilitě vyhodilo buď s negativním nebo pozitivním 

znaménkem v závislosti na znaménku . Každopádně když fitujeme model pro   na 

simulovaná data v systému s neúplnou dominancí mezi alelami jednoho genu s velkým 

účinkem, vyjdou opět členy závislé na rodičovské variabilitě jako statisticky významné. 

Vzhledem k výsledkům analýzy je to naprosto pochopitelné. 
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Obrázek 48. Grafické znázornění výsledků simulací a analýzy dědičnosti variability v systému s jedním 

genem velkého účinku na kvantitativní znak za předpokladu neúplné dominance mezi alelami. 

Parametry simulací odpovídají popisku Obrázku 45. 

Model, kde je variabilita potomků na variabilitě rodičů závislá negativně, nemůže fungovat 

bez nenulové hodnoty konstantního Gaton-Pearsonovského variančního příspěvku, ze kterého 

se dá se zvětšující se rodičovskou variabilitou klesat. Nic jako negativní směrodatná odchylka 

pochopitelně neexistuje. Model pro  tedy vždy musí být modelem kombinovaným.  

V systému s negativní závislostí variability rodičů na variabilitě potomstva bude pochopitelně 

populační variance oscilovat. Čím variabilnější budou rodiče, tím méně variabilní budou 

potomci a naopak. Výsledky analýzy limitního případu  jsou na Obrázku 49. 

Pro hodnoty  se směrodatná odchylka populace dokmitá do stabilní hodnoty  

 

pro  bude neustále oscilovat se stejnou amplitudou, pro  se bude amplituda 

rozkmitu zvyšovat a dříve nebo později nutně narazí na nulu (v přírodě samozřejmě ne, 

v analýze ale ano),kde už bychom museli dodefinovat její další chování (třeba by pak mohla 

začít přeskakovat mezi hodnotou ). 
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Obrázek 49. Průběh populační variance za předpokladu napartikulátní dědičnosti s kombinovaným 

modelem sestávajícím z Galton-Pearsonova a negativního PVDI členu. Selekce neprobíhá, Velikost 

populace je konstantní, všichni jedinci jedné generace dávají vzniknout jako jeden rodičovský set 

jedincům generace další. Parametry na obrázku A byly vybrány, aby odpovídaly odhadnutým 

parametrům falešného nepartikulátního modelu založenému na genetických základech na Obrázku 48. 

Pro negativní závislost variability výstupů na variabilitě vstupů nevidím nyní v modelech 

kulturní evoluce místo, proto se jí také, pokud na mě tedy takto přímo nevykoukne z nějakého 

příbuzného kvazi-PVDI modelu, nijak nezabývám. Možná to ale jen svědčí o tom, že jsem 

omezenec. 

2.9.2 Znak určený malým počtem genů 

Kvazi-PVDI trendy jsou patrné, i když není zkoumaný znak kódován jedním genem. Stačí, 

aby bylo lokusů zodpovědných za výslednou hodnotu znaku přiměřeně málo. Je to 

pochopitelné. S rostoucí vzdáleností mezi hodnotami rodičů roste pravděpodobnost, že se oba 

vzdalují od populačního průměru každý na jinou stranu, tedy že roste počet lokusů, ve kterých 

každý z rodičů představuje člena jiného homozygotního stavu. S menší vzdáleností od 

průměru roste vyváženost dominantních a recesivních alel, a roste počet případů, kdy 

heterozygotní stav jednoho rodiče, potká s heterozygotním stavem druhého rodiče. 

S rostoucím počtem lokusů zodpovědných za konečnou hodnotu znaku se kvazi-PVDI vytrácí 

a pravidla dědičnosti nabývají podoby, kterou nejlépe popisuje Galton-Pearsonův model 

(Obrázek 50B a Obrázek 51B). 

Pokud mezi alelami všech modelovaných genů existuje vztah úplné dominance, je výsledkem 

odhadu modelu nepartikulátní dědičnosti smíšený model s pozitivní závislostí variability 

potomků na variabilitě rodičů (Obrázek 50A). 
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Obrázek 50. Vztah mezi směrodatnou odchylkou rodičů a potomků v simulacích polygenního modelu 

dědičnosti s úplnou dominancí s malým (A: 3) a velkým (B: 30) počtem genů ovlivňujících jeden 

kvantitativní znak. Náhodná odchylka od geneticky determinované hodnoty je zanedbána. Každá 

z tisíce náhodně poskládaných dvojic rodičů vyprodukovala 100 potomků. Frekvence obou alel 

v populaci byla 50 %. Párování bylo náhodné. Počet hvězdiček u odhadované hodnoty  vyjadřuje 

signifikanci PVDI části modelu: p<0.001*** 

Pokud se jedná o případ dominance neúplné, přibližuje se odhad s rostoucím počtem 

relevantních lokusů ke Galton-Pearsonově modelu ze záporných hodnot  (Obrázek 51A). 

 

Obrázek 51. Vztah mezi směrodatnou odchylkou rodičů a potomků v simulacích polygenního modelu 

dědičnosti s neúplnou dominancí s malým (A: 3) a velkým (B: 30) počtem genů ovlivňujících jeden 

kvantitativní znak. Náhodná odchylka od geneticky determinované hodnoty je zanedbána. Parametry 

simulací odpovídají popisku Obrázku 50. 
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Vsadím se, že tohle všechno genetici velmi dobře vědí. Jen jim samozřejmě nedává smysl 

aproximovat výsledky dědičnosti nepartikulátními modely. Porovnávají mezi sebou modelové 

systémy s různým počtem kódujících genů. Moudře uchopují hypotetický partikulární systém 

modelem partikulárního systému. Pokud se nám nepartikulátní modely líbí, musíme si dát 

pozor, abychom nepřestřelovali a neaproximovali nepartikulátními modely všechno, co se 

namane. Když tak učiníme, musíme si být vědomi výhradně instrumentálního významu 

takové aproximace. 

2.9.3 Kombinace a různorodost inventárních položek 

Modely nepartikulátní dědičnosti nahrazují metaforu inventáře (takového, jaký mají například 

postavičky v počítačových hrách – sekera, léčivý lektvar, dva pláště, meč, náhrdelník, pět 

jídel…) metaforou pozice (souřadnice v kulturoprostoru). Kombinatorické modely, vrchol 

inventárních přístupů, jsem už několikrát zmínil. Většinou pracují s myšlenkou, že zásobu 

technologií má populace jako celek. A že tedy každá další generace dědí jeden obrovský 

inventář technologií, ze které se dají poskládat nové vynálezy (Enquist et al., 2008; Kolodny 

et al., 2015). Delegujeme-li však kulturní a technologické položky do inventářů jednotlivých 

členů populace, dá se ukázat, že variabilnější páry kulturních rodičů budou mít variabilnější 

páry kulturních potomků.  

Uvažujme o tom nejjednodušším případu, kde má každý člen populace omezený, zcela 

zaplněný inventář (každý jedinec ovládá například právě tři technologie), skládání nových 

technologií nebo vynalézání nové technologie v rámci jediného inventáře pro tentokrát 

zanedbáme. Bude nás zajímat jen skládání nových kombinací zcela zaplněných inventářů 

kulturního potomstva. 

Protože nemáme dobře vyřešený převod tohoto v podstatě mnohorozměrného partikulárního 

systému na hodnotu spojitého znaku, je potřeba si variabilitu populace definovat jinak než 

jako hodnotu směrodatné odchylky. Nabízí se využít populární Levenštejnovu vzdálenost. 

Jedná se o prostou editační vzdálenost, kterou můžeme v našem případě aplikovat na 

abecedně seřazené inventáře. Jinými slovy, různorodost rodičů vyjádříme jako počet 

inventárních položek jednoho rodiče, které bychom museli vyměnit, abychom dostali inventář 

druhého rodiče. Mějme dva kulturní rodiče, jednoho s inventářem „abc“ (astronomie, 

běžkování, cyklistika), druhého s inventářem bcd (běžkování, cyklistika, diskotance). Dvě 

osvojené kulturní praktiky takoví rodiče sdílejí, v jedné se liší. Pokud takoví rodiče 

vyprodukují potomka, který si ve shodě s nimi osvojí tři kulturní varianty, bude jeho kulturní 
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inventář jednou ze 4 možnosti, které paleta rodičovských technologií skýtá („abc“, „abd“, 

„acd“, „bcd“). Bude se vlastně vybírat, kterou dovednost/technologii/ideu ze 4 dostupných 

kulturních praktik vynechá. Budeme předpokládat, že vyšší zastoupení technologií „b“ a „c“ u 

rodičovského páru nebude mít roli na osvojování jmenovaných praktik. Je to možná 

předpoklad nerealistický, ale vyvozené závěry nemění a snadno se počítá. 

Situace je ilustrována v tabulce na Obrázku 51. V případě dvou potomků existuje celkem 

šestnáct možných kombinací jejich inventářů. Když budeme chtít kvantifikovat různorodost 

všech možných potomků jediným číslem, uděláme asi nejlépe, když spočítáme Levenštejnovu 

vzdálenost pro každou možnou dvojici a čísla zprůměrujeme. Mohli bychom rovněž využít 

odmocninu z průměrného čtverce vzdáleností nebo nějaké jiné měřítko, ale bylo by to 

v zásadě jedno. Nejedná se o jednoduchý jednorozměrný systém, přímý ekvivalent 

směrodatné odchylky stejně nepředstavuje ani jedno z těchto čísel. Jde o obecnou 

proporcionalitu různorodosti rodičů a potomků, se kterou si pro tuto chvíli budeme muset 

vystačit. 

 

  

Obrázek 51. Technologické tříprvkové inventáře rodičů s dvouprvkovým překryvem a inventáře jejich 

dětí. Uvádíme Levenštejnovy vzdálenosti mezi možnými dvojicemi potomků a jejich průměr. 

Stejně budeme postupovat, když bude překryv rodičovských kulturních inventářů obsahovat 

jen jeden prvek. Dohromady budou rodiče ovládat 5 technologií, dokážou tedy postavit  

 různých potomků. Pokud vyčíslíme Levenštejnovy vzdálenosti mezi všemi 

možnými páry těchto potomků a zprůměrujeme je, získáme číslo 1.2 (Obrázek 52). 

Variabilnější rodiče tvoří variabilní potomky. 
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Obrázek 52. Technologické tříprvkové inventáře rodičů s jednoprvkovým překryvem a inventáře jejich 

dětí. Uvádíme Levenštejnovy vzdálenosti mezi možnými dvojicemi potomků a jejich průměr 

Pro inventáře s větší kapacitou (5 a 7) je model znázorněn a kvantifikován na obrázku 53.  

 

Obrázek 53. Vztah Levenštejnovy vzdálenosti rodičovských inventářů a průměrné vzdálenosti 

dceřiných inventářů. Položky inventářů se nedají kombinovat do nových vynálezů. Zelená čára 

indikuje nejlepší logaritmický model. 

Je evidentní, že PVDI systém vystihuje vztah variability potomků a rodičů, která je zde 

vyčíslena ne směrodatnou odchylkou, ale editační vzdáleností lev(), mnohem lépe než Galton-

Pearson model. Maximální vzdálenost potomků je pochopitelně v tomto jednoduchém modelu 

omezena vzdáleností rodičů. Nikdy nemůžeme poskládat rozdílnější potomky, než jsou 

rodiče, nemáme na to materiál. V budoucnu, až se někdo pustí do složitějších kombinačních 

modelů, můžeme se dostat k zajímavějším odhadům modelů nepartikulátní dědičnosti, kde 

bude  teoreticky moci přesáhnout hodnotu 1. V takových modelech by mohli potomci 



134 

 

přebírat nejen inventární položky, ale třeba i jejich kombinace, jakožto nové vynálezy z dílny 

jejich kulturních rodičů. Tím by se jim v inventářích uvolňoval prostor pro další vzájemné 

odlišování. V tomto modelu se drží  těsně nad hodnotou 0.5 a mnohem lépe než 

kombinovaný model složený z PVDI a Galton-Pearsonovy dědičnosti, vystihuje vztah 

rodičovské a dceřiné variability logaritmická křivka. 

 

Kde  označuje množinu všech dvojic potomků s rozlišením pořadí, jak je vidět na 

obrázku 51 nebo 52. 

Syntéza obou přístupů, je dle mého názoru nesmírně daleko, je-li vůbec možná. To, že jsou 

simulace PVDI systémů v souladu s projevy kulturní evoluce nevyplývá dle mého názoru 

z čistě kombinatorické povahy kultury. Metafora pozice mi přijde stále výstižnější. Není však 

vyloučeno, že se podaří najít kombinatorický systém, který bude přesně odpovídat spojité 

dědičnosti vyjádřené PVDI (zvlášť když budeme mít v systému dostatek proměnných, 

například pravděpodobnost vynálezu nové technologie, nebo pravděpodobnost úspěšné 

kombinace technologií starých). Potom by z prostého studia projevů kultury a ze vzorců 

kulturní evoluce nebylo možné odlišit, který z modelů vystihuje systém sociálního učení lépe. 

Řekl bych, že ve výsledku bude nejlepší, pokud se bude kombinatorický model kulturní 

dědičnosti rozvíjet a uplatňovat paralelně s PVDI. Ani jeden z modelů neodpovídá 

zadrátovanému orchestru molekul, jaký se podařilo objevit v pozadí genetické dědičnosti. Oba 

jsou aproximací heuristického procesu, který může nabývat mnoha podob, podle toho, jak se 

to sociálním tvorům zrovna hodí (Claidière & André, 2012). 

2.9.4 Populace s Galton-Pearsonovou dědičností pod selekčním tlakem 

Poslední kvazi-PVDI jev mi přijde nejzajímavější. K závislosti dceřiné variability na 

variabilitě rodičů dochází díky selekci i v systému s Galton-Pearsonovou dědičností. Pokud 

budeme odchytávat a měřit rodiče a potomky v jakémkoliv přirozeném systému až potom, co 

na úrovni každé generace proběhne selekce, promítne se nám profil adaptivní krajiny do 

variability rodičů i do variability potomků. I za předpokladu, že předávání vlastností probíhá 

polygenně, nebo přísně spojitě podle rovnice Galton-Pearsonovy dědičnosti, se nám u rodičů i 

u potomků ukrojí nejvíc populační variability v případě přítomnosti silné selekce, kdy 

adaptivní krajinu tvoří úzký, strmý štít. Pokud bude selekce slabá, pokud bude adaptivní 

krajina připomínat pozvolný kopec, bude přežívání více náhodné a v populaci se udrží větší 
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variabilita. Na Obrázku 54 jsou vidět výsledky simulace takového systému. Šířkou kopce se 

zde jednoduše míní směrodatná odchylka  Gaussovské funkce přežití, kde je relativní 

pravděpodobnost že se jedinec charakterizovaný hodnotou  vůči populačnímu 

průměru, dána funkcí 

 

 

 která odpovídá stabilizující selekci, kde je průměr populace ztotožněn s jejím optimem. 

Obrázek 54A ukazuje, jak by dopadl odhad systému nepartikulátní dědičnosti, kdyby 

sesbíraný dataset tvořila směs párů rodičů a souborů jejich přeživších potomků, kde by pro 

různé rodiny platily různě široké kopce adaptivní krajiny, kde by  mohlo nabývat rovným 

dílem všech hodnot od 1 do 100. Ostatní parametry modelu byly konstantní. Obrázek 54B je 

výsledkem analýzy subpopulace s homogenní adaptivní krajinou  na obrázku 54C je 

totéž pro druhý extrém, tedy pro . 
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Obrázek 54. Simulace systému s Galton-Pearsonovskou dědičností podloženého mixem adaptivních 

krajin popisovaných různě svažitými kopci. Pro každou hodnotu  byla vygenerována náhodná 

populace s variancí , kterou bychom očekávali, ve Fisherovském polygenním modelu. Parametry 

každého souboru byly , , , Z počáteční populace tedy přežilo 500 jedinců, 

kteří vytvořili 250 párů. Párování přeživších bylo náhodné. Každý pár zplodil čtyři potomky na 

základě vztahu Galton-Pearsonovy dědičnosti. Na populaci potomků bylo provedeno další kolo selekce 

a pokud přežili alespoň dva z nich, byla ohodnocena jejich směrodatná odchylka. Analýza A je 

založena na všech hodnotách  mezi 1 a 100, pro přehlednost jsou však zobrazeny jen body získané ze 

simulací pro  a , jejichž samostatná analýza společně s vizualizací příslušných 

adaptivních krajin tvoří obrázky B a C. 

Jak je vidět, analýza subpopulace odpovídající každé adaptivní krajiny zvlášť vede na odhad 

nepartikulátního systému dědičnosti s konstantní směrodatnou odchylkou (Obrázek 54B a C), 

ale jejich směs má za následek odhad nenulové relativní variability potomstva , nejedná se o 

pravé, klasické škálovatelné PVDI, protože odhad koeficientu  je menší než 1, je i tak je to 

zajímavé. 

Ještě zajímavější je situace při působení směsi adaptivních krajin se dvěma vrcholy. V tomto 

případě držíme  kopců určujících pravděpodobnost přežití konstantní ( ), ale 

zvětšujeme vzdálenost mezi vrcholy , která může být v extrémních případech 5 (kdy se 

jedná v podstatě o adaptivní krajinu s vrcholem jedním) i 50, kdy je mezi vrcholy spojenými 

s vysokou pravděpodobností přežití hluboké údolí sahající až k nule. Relativní 

pravděpodobnost přežití  je zde dána součtem dvou Gaussovských hustot 

pravděpodobnosti, jejichž průměry dělí vzdálenost , přičemž každý z vrcholů se nalézá ve 

vzdálenosti  od původního populačního průměru 
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Obrázek 55. Simulace systému s Galton-Pearsonovskou dědičností podloženého mixem bimodálních 

adaptivních krajin popisovaných různě vzdálenými vrcholy. Parametry simulace simulace byly shodné 

s popisem Obrázku 54. Šířka kopců byla konstantní  =10. Lišily se vzdálenosti mezi nimi. Analýza A 

je založena na všech hodnotách  mezi 5 a 50, pro přehlednost jsou zobrazeny jen body získané ze 

simulací pro  a , jejichž samostatná analýza společně s vizualizací příslušných 

adaptivních krajin tvoří obrázky B a C. 

Na Obrázku 55A vidíme výsledky simulace, kde se odhadovaná hodnota  vyšplhá ještě o 

něco výš než v odpovídajícím případě na Obrázku 54A. Dva adaptivní vrcholy ženoucí 

populaci prostřednictvím disruptivní selekce do divergence fungují jako efektivnější zdroj 

proporční variability po sobě jdoucích generací než rozpláclá stolová hora. Vymírání 

populace odprostřed dokonce vede k tomu, že za předpokladu opravdu silné disruptivní 

selekce naměříme signifikantní proporčnost rodičovské a dceřiné variability i v systému 

s jedinou adaptivní krajinou. Je to právě v případě, kdy je údolí mezi vrcholy spojenými s 

vysokou zdatnosti hluboké. Vzhledem k tomu, že je párování v simulaci náhodné, mohou se 

spárovat jak dva jedinci okupující tentýž vrchol, tak jedinci, které hostí dva různé vrcholy 
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spojené s rozdílnými hodnotami znaku. Pokud se spáří jedinci ze stejného vrcholu, bude jejich 

průměr spojen s vysokou pravděpodobností přežití. Distribuci potomků takového páru tak 

selekce s největší pravděpodobností oseká ocásky na obou stranách a sníží její varianci. 

Pokud se spáří jedinci různorodí, budou nejspíš nejspíše sídlit na různých vrcholech adaptivní 

krajiny, což napojí rodičovský průměr na nízkou pravděpodobnost přežití. Do dospělosti to 

doklepou právě extrémní děti na jednom, nebo druhém konci rozložení potomstva, kteří blízce 

připomínají buď jednoho nebo druhého rodiče. Variabilita takového rozkročeného souboru 

potomků bude velká. Za předpokladu silné disruptivní selekce se tedy budou uplatňovat určité 

aspekty PVDI, i když nebude výsledná distribuce rodičů a potomků pocházet ze směsi 

subpopulací podložených různými adaptivními krajinami. 

Tento závěr mi přijde nejzajímavější. Pořád se zde bohužel nepodařilo narazit na  přesahující 

jedničku, ale doufám, že i tak je v tomto případě platná řada vlastností systémů s PVDI. 

Divergentní selekce je totiž považována za kandidáta na nutnou podmínku sympatrické 

speciace a je poměrně dobře prozkoumaná. Opět se tu, stejně jako u biasu prestiže, 

konfromity nebo soběpodosti dostáváme do situace, kdy kultura, potažmo kulturní selekce 

dokáže potenciálně suplovat přírodní výběr založený na umírání jedinců. PVDI systém může 

teoreticky vést k vývoji distinktních klastrů poměrně rychle tam, kde by procesem 

divergentního přírodního výběr vznikaly nesmírně dlouho. Za předpokladu, že ekologická 

speciace a behaviorální specializace vedou k efektivnímu využívání zdrojů, které ekologické 

nika původního druhu nabízí, zde máme i další validní argument pro evoluci kulturní 

dědičnosti s PVDI. I kdyby nakrásně nevznikla automaticky bez nutnosti speciální adaptace 

jako přirozený inferenční systém poziční dědičnosti, organismy, které by PVDI disponovali, 

by ovládali rozmanité prostředí efektivněji než organismy s jinou kulturní dědičností. 

Mix adaptivních krajin jako zdroj PVDI může znít na rozdíl od prosté bimodální adaptivní 

krajiny, jako přehnaně umělá konstrukce. Je to pochopitelně pouze přibližný model. 

Skutečnost může být opět méně naplátkovaná, zmatenější a méně uchopitelná. Nemusí se ale 

jednat o abstraktní situaci, kdy na každou rodinu, nebo na každý náhodný soubor rodin působí 

jiné selekční tlaky. Stačí si představit nenáhodnou mnohorozměrnou adaptivní krajinu, 

s mnoha možnými cestami k úspěchu. Variabilní rodiče, kteří se dali dohromady, zkrátka 

svědčí o tom, že když vyrůstali, umožňovala souhra jejich vlastností, prostředí a populačních 

jevů přežití variabilních jedinců. Je tedy pravděpodobné, že bude souhra vlastností jejich 

potomků s prostředím a populačními jevy představovat situaci, za které přežijí variabilnější 

jedinci. Vlastnosti, které mají na přežití vliv, a jejichž variabilitu měříme, nemusí být nutně ty, 
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které ovlivní tvar podložní adaptivní krajiny. Všechny vlastnosti jsou ale spíše dědičné než 

náhodné. Potomci obvykle připomínají rodiče po všech stránkách. Adaptivní krajina by měla 

být, alespoň v rámci původní metafory, na vlastnostech organismů nezávislá. Je však 

proměnlivá, jak se mění prostředí, složení společenstva a velikost populace. Může být natolik 

mnohorozměrná a složitá, že je jednodušší ji modelovat jako směs jednodušších adaptivních 

krajin, které přecházejí jedna v druhou na základě ještě jiného prostoru znaků. Vše může být 

tak nesmírně propletené, že to nedokáže věrně vystihnout žádný verbální konstrukt. Mnohem 

lépe nám poslouží kontemplace nad zašmodrchanou čmáranicí (Obrázek 56). K rozjímání si 

můžete pustit třeba píseň od hudební skupiny Skrytý půvab byrokracie s názvem Příroda je 

úchylná, jejíž text je rytmizovanou pasáží z knihy Europeana od Patrika Ouředníka. Mimo 

jiné se v ní zpívá: 

„A ani přírodě není co věřit, 

protože je úchylná, 

a hledat v ní nějaký smysl, 

je pitomost.“ 

Já si nemyslím, že je to úplná pitomost, jen se musí počítat s tím, že výstižným popisem 

jednoho aspektu života zkreslíme popis všech ostatních. Řekl bych ale, že to není problém 

přírody, nýbrž jazyka. V písni se rovněž zpívá, že člověk vznikl čirou náhodou a že svět je 

absurdní. To bych podepsal. 

 

Obrázek 56. Příroda je zašmodrchaná, její popis tedy také bývá zašmodrchaný. Když jednu kličku 

chuchvalce povytáhneme, abychom si ji lépe prohlédli, přiškrtíme, ohneme a zauzlujeme všechny 

přilehlé části zamotaného celku. 
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2.10 Homogamie a homofilie 

V modelech kulturní divergence, které představím v závěru této práce, se setkávají dva 

důležité elementy. Jedním z nich je nepartikulátní dědičnost, kterou jsem v předchozích 

kapitolách a v přiloženém článku rozpitval, myslím, dostatečně, druhým je fenomén 

homogamie, potažmo homofilie, preference pro soběpodobnost. V modelech kulturní 

divergence totiž nepůsobí vnější selekce známá z modelů kulturní adaptace, místo ní v těchto 

modelech vystupuje soustava relativních preferencí mezi agenty. Tyto preference ovlivňují 

pravděpodobnost vzájemné interakce mezi agenty do značné míry určují výslednou 

konfiguraci jejich pozic v kulturoprostoru. 

2.10.1 Homogamie – svůj k svému všemi prostředky 

O homogamii už byly popsány stohy papíru. Jedná se o jednu z možných forem takzvaného 

asortativního párování, které je v přímém kontrastu k párování náhodnému. Asortativní 

párování může být v zásadě dvojího druhu. Přednostně se mohou vytvářet páry nepodobných 

jedinců. V takovém případě se jedná o negativní asortativní párování neboli heterogamii. 

Systematickou heterogamii se podaří pozorovat jen zřídka. U lidí by na její alespoň částečnou 

relevanci mělo poukazovat párování dominantních jedinců se submisivními (Lucas et al., 

2004), ale ani k němu rozhodně nedochází univerzálně (Dryer & Horowitz, 1997). Výzkum 

heterogamie v míře dominance je zanesen řadou percepčních bludů a interakcí s dalšími 

fenomény. Podle druhé zmiňované práce se například zdá, že při náhodném přiřazení 

pracovních dvojic jsou spokojenější ty, kde došlo k setkání dominantního a submisivního 

jedince, ale pokud byli oba v týmu s interakcí spokojeni, měli tendenci přisuzovat parťákovi 

stejné kvality, jaké hlásili u sebe (Dryer & Horowitz, 1997). Kdybych neměl svůj vlastní 

dataset, kterému důvěřuji, opravdu bych nevěděl, jaké stanovisko zaujmout. 

V datech, která jsem nasbíral jako vedlejší produkt své diplomové práce, která se zabývala 

párováním podle sourozeneckých konstelací, je 199 dobře zdokumentovaných párů. U těchto 

párů jsou detailně zaznamenány vlastnosti obou partnerů. Každý z partnerů vyplnil dotazník 

samostatně sám za sebe, nehrozí tedy, že by pozorované efekty mohly být způsobeny tendencí 

participantů uvádět ve spokojených vztazích stejné vlastnosti u partnerů i u sebe bez ohledu 

na skutečné osobnostní charakteristiky. Korelace mezi koeficienty dominance partnerů na 

základě jedenáctipoložkového dotazníku, který vznikl v rámci projektu IPIP (International 

Personality Item Pool, Goldberg et al., 2006) byla 0.15. Korelace to není sice nijak závratná, 
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ale je statisticky průkazná (p=0.04) a rozhodně není zanedbatelná. Téměř se vyrovná korelaci 

mezi tělesnými výškami partnerů, která dosahuje hodnoty 0.20 (p<0.01). 

V ostatních charakteristikách, kde se nějaká nenáhodné párování našlo (a to jsou skoro 

všechny) se téměř bez výjimky projevuje pozitivní asortativní párování, tedy homogamie 

(rozsáhlé recentní review Luo, 2017). Jak se dalo čekat, nejvyšších hodnot nevykazují 

korelace fyzických (výška) ani osobnostních (dominance) charakteristik partnerů, ale korelace 

vlastností, které z valné části záleží na sociálním přenosu. Jedná se o vzdělání, vyznání, 

socioekonomický status či etnickou příslušnost (korelace se se u těchto charakteristik 

pohybuje obvykle mezi hodnotami 0.40 a 0.60, Luo, 2017; Rushton & Bons, 2005). Tyto 

hodnoty převyšuje jen korelace věku partnerů, a to pouze pokud do analýzy zahrneme celou 

populaci od nejmladších po nejstarší jedince (Štěrbová & Valentová, 2012). Homogamie ve 

vzdělání je mnohem silnější než homogamie genetická a nijak výrazně na ní nezávisí. Pouze 

10% homogamie ve vzdělání je možné přičíst shodným genům partnerů (Domingue, Fletcher, 

Conley, & Boardman, 2014). Asortativní párování podle dosaženého vzdělání by zároveň 

mohlo vést k určité genetické podobnosti mezi partnery, odhad vysvětlené variability je tedy 

možná ještě nadsazený (Nielsen & Svarer, 2012). 

Homogamie může vznikat několika různými způsoby, nemusí se vždy nutně jednat o výsledek 

preference pro soběpodobnost. V některých charakteristikách je homogamie pouze vedlejším 

produktem kompetice o ty nejžádanější partnery. Pokud nalepíme lidem na čela papírky 

s různě vysokými čísly, dáme jim za úkol najít si parťáka s co nejvyšším číslem, a vypustíme 

je do tělocvičny, začnou se vzájemně prohlížet a navrhovat si tvoření dvojic. U lidí 

s nejvyššími čísly se utvoří téměř okamžitě fronty, takže oni sami pochopí, že si stojí dobře, a 

přijmou jen návrh na vytvoření dvojice od dalších obdařených šťastlivců. Takto budou 

z tělocvičny postupně mizet ty nejlepší úlovky, až zbydou jen chudáci s nejnižšími čísly na 

čele, co se budou muset chtě nechtě dát dohromady spolu. Vznikne úzká korelace mezi čísly 

partnerů, která ale netvoří součást zadání, neboť za nelezení soběpodobného kamaráda do 

dvojice nejsou udělovány žádné body navíc. Takto může vznikat například homogamie ve 

fyzické atraktivitě (Sugiyama, 2016; Terry & Macklin, 1977). 

Homogamie může být rovněž důsledkem sociální a geografické proximity. Aby se dali lidé 

dohromady, je potřeba, aby se potkali. A potkávat se budou s větší pravděpodobností lidé, 

kteří bydlí ve stejné čtvrti, lidé, kteří chodí do stejné školy, nebo lidé, kteří sdílejí společné 

zájmy. I kdyby preference pro soběpodobnost neexistovala, a všichni by si vybírali partnery 

naprosto náhodně ze všech lidí, které v životě potkali, získali bychom v některých 
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charakteristikách nezanedbatelné korelace mezi partnery. Párování na základě proximity je 

třeba přičíst alespoň část homogamie ve vzdělání, socioekonomickém statusu, osobnostních 

charakteristikách, zálibách i náboženství (Nielsen & Svarer, 2012).  

Dalším jevem mimo zalíbení v soběpodobných jedncích, který vede k homogamii, je 

konvergence. Partneři, kteří spolu žijí, kteří jedí stejné jídlo, účastní se stejných akcí, sledují 

stejné seriály, kuchařské pořady a zpravodajské servery, se mohou časem začít do jisté míry 

podobat jak fyzicky, tak názorově, právě díky vlivu sdíleného prostředí. Mohou se rovněž 

(alespoň tedy názorově nebo osobnostně) začít cíleně jeden druhému připodobňovat, aby tak 

maximalizovali šanci, že jim vztah dlouho vydrží (Gonzaga, Carter, & Galen Buckwalter, 

2010). Relevance této konkrétní příčiny homogamie je však diskutabilní (pěkné review příčin 

homogamie leze nálezt v článku Štěrbová & Valentová, 2012).  

Na první pohled nejprominentnějším a z evolučního hlediska rozhodně nejzajímavějším 

zdrojem homogamie je právě zmiňovaná homofilie, preference pro soběpodobnost. Homofilie 

nepatří mezi sdílené absolutní preference, v rámci kterých chtějí všichni toho nejkrásnějšího 

nebo nejchytřejšího partnera, ale mezi relativní preference. Každý totiž touží po partnerovi 

s trochu jinými charakteristikami. Je mnoho evolučních teorií, které vysvětlují, proč by 

všichni měli chtít totéž. Nekrásnější, nejbohatší a nejchytřejší partner s námi zplodí nejvíce 

úspěšných dětí, které bez problémů přežijí a zároveň budou krásné, takže přilákají další 

úspěšné a chytré partnery (Darwin, 2005). U evolučního vysvětlení relativních preferencí je 

potřeba sáhnout k metafoře adaptivních krajin (Obrázek 57). Při náhodném párování 

organismus riskuje, že se dá dohromady s někým, kdo okupuje jiný vrchol v adaptivní krajině, 

mezi kterými se může nacházet hluboké údolí spojené s nízkou biologickou zdatností. Toto 

tvrzení platí bez ohledu na použitý model dědičnosti, tedy alespoň v rámci symetrických 

modelů Galtona, Pearsona, Fischera, nebo PVDI.  

 

Obrázek 57. Srovnání náhodného párování (A) a homogamie (B) z hlediska teorie adaptivních krajin. 

Homogamie představuje bezpečnou strategii. 
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Pokud jsem se dožil dospělosti a lovím zvěř oštěpem, je pravděpodobné, že jsem nositelem 

vlastností, které mi umožňují si strategie spojené s výrobou a vrháním oštěpů dobře osvojit. 

Zároveň vím, že budu svoje potomky schopen oštěpařské dovednosti spojené s lovem dobře 

naučit. Pokud bych se dal dohromady s někým, kdo loví zvěř do pastí, mohlo by hrozit, že se 

naše děti nebudou schopny naučit pořádně ani jednu zmíněnou loveckou strategii. Tento 

narativ je v konfliktu s kombinatorickou metaforou partikulátní kulturní dědičnosti, pokud 

počítáme s téměř neomezeným behaviorálním inventářem. Našim potomkům by se nesmírně 

hodilo ovládat obě strategie. Navíc by rodina netrpěla hlady, ani kdyby byl momentální 

nedostatek zvěře, která se nejlépe loví oštěpem. Protože však u lidí funguje alespoň do jisté 

míry dělba práce, a protože behaviorální inventáře omezené jsou (jako v kvazi-PVDI 

modelech vycházející z kombinační partikulární dědičnosti výše), je pravděpodobné, že se 

výhoda homofilie prosadí i na kulturní úrovni. Pokud si člověk musí osvojit pět dovedností, 

aby byl úspěšným oštěpařem, a pět jiných dovedností, aby byl úspěšným pastičkářem, 

nemohu riskovat, že si šest slotů v behaviorálních inventářích zaplácají moji potomci 

nefunkčním mixem oštěpařských a pastičkářských triků. Na biologické úrovni, kde dědíme 

vždy pouze dvě alely od každého genu a kde není možné příliš efektivně různé varianty syslit, 

se homogamie zdá být adaptivní téměř univerzálně (Jiang, Bolnick, & Kirkpatrick, 2013). 

Plozením potomků s geneticky podobnými jedinci snižujeme šanci na rozpad výhodných 

genetických komplexů a zvyšujeme zároveň svoji přímou genetickou příbuznost s vlastními 

potomky (Rushton & Bons, 2005). 

Jedinou výjimkou mohou být úseky genetické informace zodpovědné za MHC proteiny, které 

tvoří jednu se složek specifické buněčné imunity, protože umožňují vystavování fragmentů 

cytoplazmatického materiálu na povrchu buněk. T-Lymfocyty na tento materiál reagují a 

pokud rozpoznají vystavený materiál (například část virové kapsidy) jako cizorodý, celou 

nakaženou buňku zničí (Zinkernagel & Doherty, 1979). Čím větší repertoár genů kódujících 

MHC máme, tím větší paletu různých cizorodých struktur dokážeme inzerovat na buněčné 

membráně. Vzhledem k tomu, že MHC geny jsou exprimovány kodominantně (tedy pokud se 

v buňce nachází různé varianty stejného genu je fenotypový projev ekvivalentní součtu 

projevů obou homozygotních stavů, nejedná se o střední hodnotu fenotypového projevu jako 

v případě neúplné dominance), vyplatí se najít si partnera, jehož genetická výbava MHC tu 

naši příliš nepřipomíná, neboť tak maximalizujeme imunitní arzenál našich potomků (Piertney 

& Oliver, 2006). Podobný efekt by mohl být přítomen napříč celým genomem kvůli 

potenciální obecné výhodě heterozygotních jedinců (Havlicek & Roberts, 2009). Skutečně se 
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zdá že MHC heterozygotní jedinci jsou obecně preferovanějšími partnery (Winternitz et al., 

2017), doklady svědčící o heterofilii byly podstatně méně přesvědčivé. I pokud by se ale 

heterogamie na základě MHC genů uplatňovala, jednalo by se v kontextu celého genomu o 

exces. Dlouhodobí partneři jsou si geneticky podobnější, než bychom očekávali za 

předpokladu náhodného párování (Domingue et al., 2014). 

Ne každý geneticky podobný partner je ale stejně žádoucí. Nevýhoda plození potomků 

s blízce příbuznými jedinci je dobře známá. V homozygotním stavu může celá řada 

náhodných recesivních mutací způsobovat nepříjemné snížení biologické zdatnosti 

(Seemanová, 1971). Cílem párování by tak dost možná mohl být jakýsi optimální outbreeding 

(Bateson, 1983), párování s jedinci příbuznými tak akorát, aby nehrozil rozpad adaptivních 

genetických komplexů, ale zároveň aby byly minimalizována rizika inbreedingu (Thornhill & 

Gangestad, 1996). Zdá se, že homofilie nad nesnázemi spojenými s párováním příbuzných 

jedinců skutečně zvítězí. Kulturně i biologicky se mohou vyvinout dodatečné postupy bránící 

páření se sourozenci a rodiči. Westermarckův efekt, vznik averze k sexu s lidmi, se kterými 

vyrůstáme od útlého dětství (Rantala & Marcinkowska, 2011), a optimální disperzní 

vzdálenost z rodičovského (skutečného či metaforického) hnízda (Perrin & Mazalov, 1999), 

spadají do kategorie jevů kompenzujících vysokou míru preference pro soběpodobnost. Není 

potřeba hned opouštět homofilii jako celek. Její výhoda je značná, zvláště pokud jsou životní 

podmínky tak stabilní, že se nevyplatí sázet na produkci variabilního potomstva (Figueredo & 

Wolf, 2009). Minimálně na úrovni druhů je v podstatě nezpochybnitelná. 

I homogamii v rámci jediného druh nacházíme u celé škály živých tvorů. Jiang, Bolnick, & 

Kirkpatrick (2013) provedli nesmírně rozsáhlou meta-analýzu 1116 korelačních koeficientů 

mezi jedinci rodičovského páru u 254 různých druhů. Patřili sem zástupci obojživelníků, 

plazů, ptáků, savců, ryb, různých členovců i měkkýšů. Homogamii našli naprosto všude. 

Průměrný koeficient korelace mezi partnery činil 0.28 (95% konfidenční interval odhadu 

průměru byl mezi 0.25 a 0.31). Nejsilnější korelace byla nalezena u znaků s vysokou 

dědivostí, u velikosti těla či zbarvení. Chování, které je významně ovlivněno individuální 

zkušeností, vykazovalo u zvířat v průměru nejmenší míru partnerské podobnosti. Tento trend 

ale může být přímo obrácen u lidí, kde se behaviorální znaky díky sociálnímu učení předávají 

i horizontálně a transverzálně, takže zde korelace mezi partnery může být mnohem větší než 

korelace mezi rodiči a dětmi (Domingue et al., 2014). Ve zmíněné metaanalýze zvířecí 

homogamie bylo sice 11% korelačních koeficientů zahrnutých do závěrečné analýzy 

negativních, obvykle se však jednalo o výsledky studií s menšími vzorky. Jak ukázaly 
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simulace publikované spolu s výsledky analýzy, nelze vyloučit ani možnost, že byly všechny 

zjištěné negativní korelace důsledkem statistické chyby prvního typu. Zkrátka když změříte 

korelační koeficient u 1000 vzorků, tak i když bude v celé populaci nulový nebo mírně 

pozitivní, nutně budete mít občas při losování náhodných jedinců tak nešťastnou ruku, že 

naměříte signifikantně negativní hodnotu. 

Homogamie prokazatelně zvyšuje příbuznost mezi partnery i mezi rodiči a dětmi, takže 

umocňuje zisky z jejich vzájemné spolupráce a podporuje vznik příbuzenského altruismu, 

pečujícího chování a dalších forem kooperace (Hamilton, 1964). Příbuzenský výběr pod 

taktovkou počítání inkluzivní zdatnosti však není podložen platností teorie sobeckého genu, 

jak by se někdo mohl domnívat. Naprosto ekvivalentní teorie byla postavena na základě 

spojité Galton-Pearsonovské dědičnosti v recentním článku, který si vytyčil za cíl ukázat, že 

s Hamiltonovým pravidlem mohl klidně přijít už Darwin nebo Galton (Gardner, 2011). Jsem 

přesvědčen že by se naprostá většina závěrů příslušného matematického modelu dala bez 

obav zobecnit na modely s PVDI – stačí, že homogamie v obou nepartikulátních modelech 

zvyšuje korelaci mezi znaky rodičů a potomků. Zbytek je jen cvičení s matematickými 

symboly. Neděje-li se tedy něco nesmírně mimořádného, nemůže jedinec prohloupit, zvolí-li 

si za partnera někoho, kdo se mu podobá. Jak toho docílí? Jednou z možností je samozřejmě 

zorientovat se přímo na základě svých vlastností. Zdá se ale, že minimálně u zvířat, jejichž 

kognitivní schopnosti nestačí na pořádnou introspekci a sebereflexi, je výhodnější sáhnout 

k imprintingu. Tedy k procesu, kdy se jedinci nějak otisknou do paměti vlastnosti rodiče 

opačného pohlaví. Pokud je senzitivní perioda, během které otištění dochází, krátká, a pokud 

se jedná o pevně zadrátovaný, v podstatě nezvratný „mechanismus“, hovoříme o pravém 

imprintingu. Pokud je to, jako u lidí, komplexnější, volnější, a hlavně dlouhodobý proces 

závislý i na analýze celé situace, mluvíme o imprinting-like efektu. 

Rozdílem mezi výběrem soběpodobných partnerů na základě prosté homofilie bez opory 

v rodičovských vlastnostech a výběrem na základě imprinting-like efektu jsme se s kolegy 

zabývali v dalším článku, který tvoří přílohu této disertační práce. Jako modelové 

charakteristiky nám sloužily barvy očí a vlasů. Homogamní párování bylo silnější v případě 

barvy očí, a větší roli než podobnost mezi partnerem a participantem, zdá-se, hrála podobnost 

mezi partnerem a rodičem (Štěrbová, Tureček, & Kleisner, 2018). Vzhledem k tomu, že jsou 

ale obě tyto charakteristiky silně dědičné, vede i imprinting-like efekt k homofilii. Všichni 

partneři, které v životě člověk vystřídá, si jsou v těchto vlastnostech vzájemně podobní. Více 
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informací o homofilii, imprintingu i jejich vzájemné interakci včetně rozsáhlejšího úvodu a 

diskuze můžete nalézt v přiloženém článku. 

2.10.2 Kulturní homofilie, nejdůležitější zdroj homogamie vůbec 

Je otázkou, zda se proces podobný imprintingu uplatňuje i na kulturní úrovni. Kulturní 

homofilie není zdaleka tak vytěženým tématem jako homogamie podložená geneticky. Na 

konkrétní mechanismy jejího vzniku ještě nepřišla tak úplně řada. Obecně se u kulturních 

interakcí počítá s prostou preferencí pro soběpodobnost. Tím směrem také míří všechny 

evoluční narativy vzniku kulturní homofilie. Preference pro soběpodobnost dokáže s největší 

pravděpodobností zaručit osvojení relevantních adaptivních technologií (D. Haun & Over, 

2015). Socializace se soběpodobnými jedinci mohla také kdysi dávno, kdy se ještě subkultura, 

ke které jedinec náležel, kryla s vesnicí či tlupou, do které se narodil, zajišťovat, že se člověk 

zdržoval v přítomnosti příslušníků vlastní skupiny, od kterých mu nehrozilo nebezpečí (Boyd 

& Richerson, 1987). Soběpodobnost mohla být tak základním rozlišovacím kritériem mezi 

vlastní a cizí skupinou (in-group, out-group), která efektivně posilovala spolupráci uvnitř 

skupiny a chránila její členy před nekooperativními nájezdníky (free-ridery) z vnější 

(Mcelreath, Boyd, & Richerson, 2003). Vzhledem k tomu, jak se kultura vyvíjí rychle, 

vzhledem k tomu, že kulturně získané vlastnosti nemusí být nutně stabilní po celý život (na 

rozdíl třeba právě od barvy očí), nemělo by příliš velký smysl spoléhat se při budování 

preferovaných znaků primárně na kulturní ekvivalent imprintingu. Překotný vývoj může být 

právě tím důvodem, proč může kultura dlouhodobě fungovat jako spolehlivý indikátor vlastní 

skupiny. Je potřeba být v neustálém kontaktu s někým z široké party, aby se člověk udržel 

v obraze. Správná pozice v kulturoprostoru poskytuje neklamné svědectví o věrohodné 

sounáležitosti. Kdyby byla kulturně předávaná skupinová identita dlouhodobě stabilní a 

předávala by se výhradně z rodičů na děti, mohli by si ji snáze osvojit zmínění free-rideři. 

Dynamika celého systému nápadně připomíná koevoluční závody mezi parazity a hostiteli 

(Mcelreath et al., 2003). Časově náročný proces aktualizace vlastní kulturní výbavy je 

důvodem, proč nejde patřit ke dvěma subkulturám, ke dvěma účastenským společenstvím 

naráz. Je samozřejmě pravda, že prvním sociálním prostředím každého člověka je jeho rodina. 

Výchozí pozice v kulturoprostoru jsou tak neodmyslitelně svázány s pozicemi biologických 

rodičů. Poměrně rychle jsou ale aktualizovány širším společenským kontextem (Reitz, 

Zimmermann, Hutteman, Specht, & Neyer, 2014). 

Jedna věc je jistá. Kulturní homofilie u lidí přítomná je (Byrne, 1971; Kandel, 1978). Její 

příznaky nalezneme už u malých dětí. Pětileté až šestileté děti mají prokazatelně tendenci 
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napodobovat toho experimentátora, který v předchozích pokusech napodoboval je samotné, a 

to i když je zadán v každém kole jiný úkol. Dítě například radí experimentátorům, které zvíře 

je jedovaté. Jeden experimentátor si poradit nechá, druhý ne. Následně je dítě vyzváno, aby si 

vybralo odměnu v jedné ze dvou neprůhledných krabic, přičemž každý z experimentátorů 

doporučí jinou krabici (Over, Carpenter, Spears, & Gattis, 2013). Podobný efekt má i 

příslušnost k takzvané minimální skupině. Když má na sobě dítě zelený obleček, nechá si 

spíše poradit od loutky, která má na sobě zelený obleček. Když má na sobě žlutý obleček, 

nechá si poradit od loutky, která má na sobě žlutý obleček. Obě loutky přitom ovládá stejný 

experimentátor. Pětileté dítě bude vykazovat tendence in-group loutce pomoci, když budou 

obě ve stejných nesnázích. Podobně silné behaviorální preference sice nebyly pozorovány u 

mladších dětí, ale i participanti staří tři a půl roku uváděli po skončení experimentu loutku ve 

shodné barevném úboru jako oblíbenější (Plötner, Over, Carpenter, & Tomasello, 2015). 

Tříleté děti rovněž připisovali stejně oděným panáčkům (tentokrát promítaným na monitoru 

počítače) své vlastní preference. Pokud mělo dítě raději kočičku než pejska, ukazovalo, že 

milovník koček bude ten ve stejném tričku, jaké vyfasovalo samo (Richter, Over, & Dunham, 

2016). 

 Preference pro soběpodobnost hraje významnou roli i při utváření dlouhodobých sociálních 

vazeb. Velkou podobnost mezi přáteli nelze přičíst konvergenci způsobené sdílenými zážitky 

nebo cíleným vzájemným připodobňováním, ale spíše afinitě mezi lidmi se stejnými názory a 

zájmy. Longitudinální výzkum adolescentů z amerického státu New York přesvědčivě ukázal, 

že budoucí blízcí přátelé si byli podobní, ještě než se stihli pořádně seznámit. Všechny 

zjišťované vlastnosti v rámci dvojic budoucích přátel byly pozitivně korelované. Vědci se 

adolescentů ptali na užívání marihuany, páchání drobných přestupků, politickou orientaci či 

touhu po vzdělání. (Nevím, zda to byl záměr, ale seznam studovaných charakteristik působí 

jako karikatura stereotypní představy o amerických středních školách, kterou si člověk utvoří 

na základě sledování seriálu Dawsonův svět.) Touha po vzdělání (v originále educational 

aspirations, což je lepší, protože to nezní tak vznešeně) korelovala nejvíce. Podobnost 

budoucích kumpánů dosahovala hodnoty 0.35 už na začátku studie. Konvergence sehrála 

rovněž určitou roli. Ke konci studie, která trvala právě jeden akademický rok, vzrostla 

korelace mezi novými přáteli až na 0.41. U stabilních párů přátel dosahovala na začátku 

studie hodnoty 0.35 a ke konci studie se posunula až na 0.38. Zdá se, že podobnost je 

základem vznikajících vztahů a tyto vztahy indukují zvyšování podobnosti, jak spolu blízcí 

jedinci dále interagují. 
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Bylo navrženo, že k podobě a distribuci kultury v populaci by mohl přispívat ještě takzvaný 

distancing, který by efekt homofilie do jisté míry vyvažoval. Podle jednoho pěkného 

epidemiologického narativu předpokládá model distancingu, že kulturní reprezentace a agenti 

spolu interagují podle pravidel duální ekologie. Odehrává se jak kompetice mezi kulturními 

reprezentacemi o prostor v mysli agentů (což je narativ velice blízký memetice, Dawkins, 

1976), tak kompetice lidí o kulturní varianty (Mark, 2003). Zkrátka když je nějaká záliba, 

móda nebo kapela až moc oblíbená v blízkém kulturním okruhu, v jakési sociální nice 

jednotlivce, je lepší poohlédnout se po jiné zálibě, módě či kapele a oblibovat, nosit či 

poslouchat tu. Jakkoliv to zní nesmírně poutavě (a já znám pár lidí, co se přesně takhle chová) 

empirické studie ukazují, že platí spíše opak. Dochází k efektu stáda (rozběhne se jedna ovce, 

běží všechny, anglicky se tomu říká bandwagon effect na základě metafory valníku s kapelou, 

za který se všichni seřadí v masopustním průvodu a pak pochodují, i kdyby se valník řítil ze 

skály). Když v nějaké sociální skupině roste obliba určitého fenoménu, vzrůstá disproporčně i 

podíl příslušníků této skupiny, kteří fenomén oblibují, a míra jejich nadšení pro něj (Mark, 

2003, výzkum byl založen na záznamech o oblibě 18 hudebních žánrů, 14 volnočasových 

aktivit a 3 kategorií televizních pořadů). Také vzpomínáte, jak chodili v létě 2012 všichni hrát 

frisbee a jak všechny děti roztáčely na jaře 2017 fidget spinner? 

Je možné, že se vysoká kulturní variabilita udržuje prostřednictvím malého podílu 

programových nonkonfromistů, kteří módním vlnám a efektu stáda vzdorují a vykazují jistou 

formu distancingu (Touboul, 2019). Zatím se tak jedná spíše o spekulaci. (I když KAŽDÝ 

známe pár lidí, co se přesně takhle chovají, no tak.) Silná homofilie, preference pro interakci 

s kulturně blízkými jedinci, je však přítomná i u nonkonformistů, a za předpokladu rozumně 

malého vlivu distancingu vede k tomu, že si lidé s větším počtem sociálních vazeb dokáží 

náležitě užít rozmanitější kulturu (třeba větší počet různých hudebních žánrů), což je další 

poznatek, ke kterému dospěla Markova studie z roku 2003. K větší kulturní všežravosti vedlo 

navíc vyšší vzdělání. Vysoký společenský status (po kontrole na vzdělání) zase sám o sobě 

vedl k nižšímu počtu oblibovaných žánrů, volnočasových aktivit a televizních pořadů. Bohatí 

nevzdělaní lidé asi nemají příliš mnoho kamarádů mimo vlastní omezenou bublinu, takže je 

nikdo nenaučí poslouchat rap nebo koukat na Zoufalé manželky. 

Homofilie dost možná udržuje subkultury, etnika a různé další kulturní klastry stabilní 

(Panebianco & Verdier, 2017), v čemž může suplovat vliv preference vertikálního kulturního 

přenosu z rodičů na děti, kterým se běžně vysvětlují stabilní lidové tradice. Distinktní 

subkultury byly vyzdvihovány jako rezervoár kulturní variability, který díky homofilii přetrvá 
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i navzdory mohutné meziskupinové migraci (D. Haun & Over, 2015). Některé jednoduché 

partikulární modely skutečně přesvědčivě ukazují, že homofilie vede k vytvoření názorové 

mozaiky s homogenizovanými ostře ohraničenými bublinami v rámci simulované sociální sítě 

(Durrett & Levin, 2005). Archeologický záznam rovněž vypovídá o působení homofilie. 

Technologie výroby keramiky a její symbolické zdobení se vyskytují nepravidelně ve formě 

jakýchsi částečně se překrývajících dlaždic a jejich výskyt se nedá vysvětlit jednoduše difuzí 

kulturních inovací z místa jejich původního výskytu (S. J. Shennan et al., 2015). 

V procesu kulturního přenosu je homofilie nade vší pochybnost přítomná. Však také není 

divu, vzhledem k  argumentu ilustrovanému Obrázkem 57 by měla být nesmírně výhodná (D. 

Haun & Over, 2015). V krátkosti bych tu ale chtěl zmínit ještě jedno možné evoluční 

vysvětlení všudypřítomnosti homofilie jak v kulturních, tak v biologických systémech. 

2.10.3 Homofilie jako předpoklad nikoli výsledek přírodního výběru 

Homofilie nemusí být nutně výsledkem adaptace. Nemusí se ustanovit na základě 

nerovnoměrného přežívání homofilních a heterofilních jedinců. Může totiž do určité míry 

zajišťovat, že se děti vůbec podobají vlastním rodičům a že tedy selekce jakéhokoliv druhu (v 

rámci biologických nebo kulturních systémů) dokáže systematicky formovat živé systémy po 

celou řadu generací. Pokud je taková spekulace pravdivá, není homofilie výsledkem 

kompetice mezi organismy, ale je důvodem, že může taková kompetice v systému 

s biparentántální (případně multiparentální) dědičností vůbec probíhat. Přírodní výběr a 

homofilie se vždy vyskytují společně, jejich kauzální spřažení je však s velkou 

pravděpodobností obousměrné. Přírodní výběr vede k homofilii, jak ilustruje například 

Obrázek 57 a homofilie vede k efektivnímu přírodnímu výběru. Na následujících stránkách 

předvedu, ve prospěch této domněnky lehce podivný, lehce sofistický (v dobrém slova 

smyslu, jako když Zdeněk Kratochvíl říká, že i Platón je sofista), ale ne zcela planý 

myšlenkový experiment. 

Začněme ještě dříve, než je možné hovořit o dědičnosti v klasickém slova smyslu. Začněme u 

vývoje diskrétních replikátorů z obecných příčin. Vrátíme se k modelům Kauzálních 

evolučních matic, které udávají vztahy mezi pravděpodobnostmi spřažení příčin a následků. 

Připomeňme si tabulku s uzlíky na Obrázku 27. Každá příčina (vzorový uzlík) může mít jeden 

ze čtyř různých následků (uzlíky uvázané participanty). Tento konkrétní omezený systém 

dospěje časem do rovnovážného stavu, kde je zastoupení všech typů uzlíků konstantní, neboť 

různé typy uzlíků se neustále způsobují navzájem. Jak to ale bude u otevřeného, neomezeného 
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systému? V neomezeném systému nejdou všechny možné příčiny a následky jednoduše 

spoutat do konečné kauzální matice. Na jeho popis bychom potřebovali matici s nekonečným 

počtem řádků i sloupců. V takovém systému dojde nevyhnutelně časem k vytvoření 

diskrétních replikátorů nebo replikujících se cyklů. Pokud každá příčina A (průběžně můžete 

sledovat maticový zápis na Obrázku 58) způsobí ve čtyřiceti případech ze sta jev A’, který je 

v podstatě totožný s příčinou A a v šedesáti případech ze sta jev B, který A nepřipomíná a ani 

nezpůsobuje, proteče postupně všechna kauzalita z A do B a z B se vydá na další články 

kauzálního řetězce podle toho, jaké jevy bude způsobovat B. Pokud se kauzalita (například 

právě přes B) dostane na jev C, který způsobuje ve sto procentech případů pouze jevy C’, 

které jsou v podstatě totožné s C, je vyhráno. Veškerá kauzalita, která způsobí C povede 

k neustálému řetězení vzájemně se připomínajících jevů, nejjednodušších replikátorů. Je 

přitom naprosto lhostejné, zda je C třetím nebo miliontým článkem kauzálního řetězce. 

Příčiny, které způsobují soběpodobné jevy jsou jakýmisi černými dírami, které časem pohltí 

veškerou kauzalitu. Opravdovým žolíkem v systému jsou ale příčiny, jejichž řádkový součet 

je větší než jedna, tedy příčiny, které způsobují s vysokou pravděpodobností více jevů naráz. 

Pokud by byl jednoduchý kauzální řetězec jakýmsi stochastickým ekvivalentem kácejících se 

kostiček domina, byly by tyto články ekvivalentem rozcestí, kde narazí jedna kostička do 

dvou a had kolapsu se rozeběhne dvěma směry zároveň. V experimentu s uzlíky se něco 

takového stát nemůže, Každý participant vidí jen jedno video a váže jen jeden uzlík, modely 

využívající kauzální evoluční matice však dokážou bez problémů podobný případ zahrnout 

(Claidière et al., 2014). V případě zájmu o více příkladů si můžete rovněž prohlédnout 

přiloženou kapitolu (Tureček & Havlíček, 2017).  Představme si příčinu D, která způsobí 

v devadesáti procentech případů příčinu D’, která je v podstatě totožná s příčinou D, a ve 

dvaceti procentech případů způsobí příčinu E. V osmnácti procentech případů tudíž způsobí 

jak svou vlastní kopii, tak příčinu E, které zase v padesáti procentech případů způsobí D a 

v šedesáti procentech E’, která je v podstatě totožná s příčinou E. Cyklus D a E tvoří množící 

se replikátor-generátor. Takový systém kauzalitu nejen monopolizuje, ale rovněž generuje. 

Cyklus D-E je už jednoduchou formou života. Všimněte si, že příčina D způsobuje rovněž jev 

F, který ale nezpůsobuje ani sám sebe, ani D, ani E, ale způsobuje jednou za čas jev G a pak 

s určitou malou pravděpodobností celou řadu jevů, které se už do tabulky nevešly. Nemusel 

by ale teoreticky způsobovat nic, tak jako právě jev G. Jev G představuje jakési házení hrachu 

na stěnu, odtok kauzality za hranice nekonečného systému, konečnou stanici, prosíme, 

vystupte. 
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Zákon zachování energie, potažmo zákon zachování kauzality v tomto modelovaném systému 

evidentně neplatí, už proto, že řádkový součet nemusí být roven jedné. To ale nevadí, protože 

modelovaný systém se tokem energie nezabývá. Pokud bychom jej chtěli zahrnout, pak by 

v případech, kde je řádkový součet způsobovaných jevů větší než 1, musel působit i jiný jev, 

který by se na nich podílel. Těch několik procent dějů navíc by bylo potřeba z něčeho vyrobit. 

Například za předpokladu výhradního působení příčiny D by mohli nastat příslušné jevy jen 

v poměru k množství jevů, které by do D přitekly. Termodynamika života nás však nyní 

nezajímá. Kauzální evoluční matice bychom měli vnímat jako modely stochastických 

procesů. A může způsobit A’, B, A’ i B, nebo taky vůbec nic. Čísla v buňkách na Obrázku 58 

vypovídají o průměrných hodnotách bez ohledu na to, jestli je součet daného řádku matice 

jedna nebo pět. Nekonečné matice jsou ještě volnější, ve třech tečkách napravo v rámci D 

mohou být miliardy jevů, které D způsobuje s nesmírně malou pravděpodobností. Není vůbec 

nutné součet těchto pravděpodobností vyčíslit. Stačí ale, aby představoval některý z těchto 

jevů, například jev X, extrémně úspěšný propagující replikátor, jakýsi supervýkonný von 

Neumannův stroj (Von Neumann, 1966), a podíl jevu D v modelovaném světě bude rychle 

zastíněn. Jev X povede k většímu počtu jevů X’, z nichž každý je v podstatě totožný 

s příčinou X. S trochou fantazie bychom mohl říct, že organismus typu D-E zmutoval 

v organismus typu X, který v evolučním zápase nad typem D-E časem zvítězí. Všechny 

biologií inspirované výrazy jsou zde samozřejmě použity velmi volně. Jednoduchému modelu 

kauzality jsou naše poměrně přesně definované koncepty mutace a selekce naprosto cizí. 

Modelový příklad (shrnutý na Obrázku 58) ale slouží k ilustraci skutečnosti, že bez ohledu na 

počáteční zdroj kauzality musí časem vzniknout struktura nesoucí základní charakteristiky 

života podléhající přirozenému výběru. Replikátory za předpokladu nekonečné kauzální 

evoluční matice musí nutně vznikat jako podskupina generických příčin, jakýchsi 

„kauzátorů“. Někde mezi nekonečným počtem řádků matice se musí nacházet jak kauzální 

řetězce vznikající spontánně z exogenních příčin, tak sebereplikující struktury, na které s 

určitou malou pravděpodobností tyto řetězce příčin vedou. V replikujících se strukturách, ve 

strukturách života, nebo v cyklech, které jsou na život napojené, musí nutně časem skončit 

veškerá kauzalita, veškerá energie vesmíru. 
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Obrázek 58. Kauzální evoluční matice ilustrující nutný vznik replikátorů z kauzátorů za předpokladu 

neomezeného počtu potenciálně možných jevů. Příčiny způsobující soběpodobné jevy jsou pro 

názornost označeny dvojicí písmen (např. A a A’) Aby nedocházelo k paradoxu, kdy příčina způsobuje 

sama sebe. C je jednoduchý sebeudržující replikátor. D a E tvoří jednoduchý replikátor-propagátor, 

protože se jejich zastoupení časem zvyšuje. F a G jsou produkty cyklu D-E a jejich množství bude 

rovněž neustále růst. X je nejúspěšnějším replikátorem v tabulce. Jeho růst odpovídá hodnotě 1.5, 

zatímco souhrnný růst D-E je 1.1. V tomto poměru bude narůstat jak zastoupení D, tak zastoupení E, 

tak zastoupení jejich součtu. 

Souvislost tohoto modelu s homofilií jako předpokladu fungování přírodního výběru nemusí 

být na první pohled patrná. Naplno se ale projeví hned, jak výše nastíněný myšlenkový 

pochod zobecníme na větší soubory, v nejjednodušším případě na dvojice rodičů. Je záhodno 

pozvat zpět na scénu metaforu kontinuálního znakového prostoru, neboť nám další výklad 

zásadně usnadní. Možná to již vyplynulo z předchozích příkladů se znakovými prostory, ale 

hodí se vyjádřit explicitně, jakou změnu v uvažování oproti tradičním teoriím dědičnosti 

teorie modelující jedince jako bod v prostoru znaků vyžadují. Nic jako vznik nové vlastnosti 

apriorně nezávislé na ostatních vlastnostech zde neexistuje. Každý bod, každý jedinec 

umístěný v prostoru znaků má automaticky nekonečný počet měřitelných vlastností. Tyto 

vlastnosti mohou odpovídat dimenzím, které jsou na obrázcích vyznačeny jako nezávislé 

(například osy  a  na Obrázku 46) ale také vlastnost, jejíž hypotetická osa prochází středem 

prvního a třetího kvadrantu a odpovídá funkci . Tato hypotetická vlastnost bude 

korelovat jak s vlastností , tak s vlastností . I všechny další přímky (například ) jsou 

legitimními měřitelnými vlastnostmi v prostoru znaků. Vlastnosti jedince odpovídají kolmým 

projekcím jeho bodu na vektory, jimiž jsou vlastnosti definovány. Některé vlastnosti mohou 

být v jednoduchém eukleidovském prostoru znaků zdánlivě nejlépe vystihnutelné křivkou. 

Vzhledem k lineárním popisům bodů ostatními vlastnostmi budou jaksi smotané To ale není 
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dáno ničím jiným než vztahem mezi různými popisovanými vlastnostmi v rámci 

neomezeného prostoru znaků. Pokud netrváme na popisu jednotlivých, potenciálně 

interagujících vlastností, můžeme bez obav ze ztráty obecnosti popisovat prostor znaků jako 

euklidovský pravoúhlý prostor. Nezávislost nějakých popsatelných vlastností, kolmých 

vektorů v tomto prostoru, tak bude dílem náhody. Bude se z části jednat o vlastnost našeho 

měření, které se na alespoň zdánlivě nezávislé vlastnosti zaměřuje. V potenciálně 

nekonečněrozměrném (Hilbertově) prostoru znaků bude potenciálně nekonečně mnoho 

nezávislých vlastností, ale na každou popsatelnou nezávislou vlastnost přibyde další hromada 

vlastností, které jsou s těmi nezávislými v nějakém vztahu. Při konečném počtu jedinců ve 

znakoprostoru tak nebude dávat smysl mluvit o nekonečném počtu nezávislých vlastností. 

V každém jedinci budou naměřené hodnoty přítomné v nějaké konkrétní konfiguraci a 

omezený počet jedinců nám tak dovolí rozumným způsobem změřit pouze takovou 

dimenzionální redukci prostoru o nekonečném množství dimenzí, která bude odpovídat počtu 

měřených bodů (každý bod v našem měření vyhřezne maximálně jednu novou smysluplnou 

dimenzi, která odpovídá tomu, že se nějakým způsobem tento jedinec liší od všech již 

přítomných bodů). Každá hypotetická pozice bodu v prostoru znaků musí už být nějak 

spojena i se všemi myslitelnými vlastnostmi, tedy i s vlastnostmi, které jsou relevantní pro 

vznik replikátorů z obecných příčin. Každý myslitelný jev v prostoru znaků musí disponovat 

popsatelnou vlastností korespondující s jeho kapacitou zapříčiňovat vznik soběpodobných 

jevů, tedy jevů, které se nacházejí v přilehlých oblastech znakoprostoru. Protože se hodnoty 

vlastností ve spojitém znakoprostoru musí měnit spojitě, budou jevy v přilehlých oblastech 

znakoprostoru zase zapříčiňovat vznik soběpodobných jevů a tak dále. Vytváření 

soběpodobných příčin je nutně dědičné. Způsobování soběnepodobných příčin není nutně 

dědičné. Pokud si jednotlivé diskrétně popsané příčiny v tabulce na Obrázku 58 

identifikujeme s hypotetickými pozicemi v prostoru znaků, dojdeme ke správnému závěru, že 

se bude v čase zvyšovat zastoupení bodů v oblastech potenciálně nekonečného prostoru 

vlastností, které korespondují se zvýšenou pravděpodobností způsobování soběpodobných 

jevů. Poroste procentuální zastoupení přesnějších replikátorů na úkor nepřesných replikátorů.  

Bylo by samozřejmě nepravděpodobné, aby se z potenciálního bezmezna vyloupli rovnou tak 

exkluzivní replikátory jako C, D-E nebo X, které tak samozřejmě a samostatně způsobují 

soběpodobné jevy. Všechno se řetězí komplikovaně, ke každému následku přispívá mnoho 

příčin a každá příčina má mnoho následků (můžete se vrátit ke kontemplaci nad Obrázkem 

56). Kauzální předobraz stochastické multiparentální dědičnosti bychom tedy měli vnímat 
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jako původní, nikoliv odvozený stav systému. V rámci takového iniciačního stádia s různě 

přesnými generátory soběpodobných jevů můžeme identifikovat jakousi přetahovanou mezi 

nedokonalými prekurzory replikátorů o to, kterou z přispívajících příčin bude výsledný 

dceřiný jev připomínat více, tedy ke kterému vlivu bude mít v rámci znakového prostoru 

způsobený jev blíže. Na Obrázku 59A je míra onoho hypotetického přitahování (atrakce) 

dceřiného bodu k vlastní pozici znázorněna odstínem černé barvy. Pokud dávají příčiny A a B 

společně vzniknout jedinému následnému jevu, zaujme spíše pozici naznačenou bodem C než 

bodem D, ačkoliv s určitou pravděpodobností mohou nastat oba případy. Pokud ale A působí 

společně s příčinou E, která se nachází v části prostoru znaků korespondující se stejnou měrou 

přitažlivosti, bude výsledný jev s největší pravděpodobností přesně uprostřed obou pozic, tedy 

v bodě F. Samozřejmě může v určitých případech převážit tah A, nebo E, takže se výsledná 

pozice bude od tohoto středu lišit, žádná z původních pozic však nebude mít celkově navrch. 

Z jejich součinnosti budou tedy vznikat jevy připomínající obě dílčí příčiny stejně. Časem se 

nahromadí většina jevů v tmavé oblasti kultururoprostoru, která koresponduje se silnou 

atrakcí pozice dceřiných příčin. Výsledkem bude multiparentální dědičnost s rovným 

příspěvkem obou (případně většího počtu) rodičů, neboť všechny body monopolizující 

kauzalitu budou mít stejnou přitažlivou sílu. Ty, které nebudou takovou sílu vykazovat, prostě 

budou tvořit v průměru méně soběpodobné jevy a časem v podstatě vyklidí pole. Nejde o to, 

že by měli v průměru méně potomků než jevy v bodech znakového prostoru spojených 

s velkou atrakcí. V tomto modelu mají všichni kauzální rodiče stejný počet kauzálních 

potomků. Některým rodičům jsou jen jejich potomci podobní více a některým méně. 

V podobném systému může mít klidně konkrétní jedinec technicky největší množství 

potomstva, přesto nezanechá na podobně populace výraznější stopu, neboť jeho potomstvo 

bude připomínat více jiné, třeba i nepříbuzné jedince. Podobnost rodičů a potomků není ničím 

samozřejmým. I tento vztah se musel v evoluci nějak vynořit. Tento proces připomínal dle 

mého názoru s velkou pravděpodobností právě tento modelový příklad ilustrovaný pomocí 

Kauzálních evolučních matic, potažmo jejich spojitého zobecnění na úrovni prostoru znaků. 

Hned o jeden krok v myšlenkovém experimentu dále je vznik homofilie. Vzhledem k tomu, 

že rovný příspěvek rodičovských příčin je přirozeně vznikajícím stabilním stavem, hraje se 

dál už jen na hřišti vymezeném nejtmavší částí prostoru znaků (Obrázek 59B). Části tohoto 

prostoru se budou odlišovat ve vlastnosti, která by se dala označit za míru projevované 

homofilie. Některé příčiny budou zkrátka spolupůsobit se soběpodobnými příčinami (oblasti 

označené modře na Obrázku 59B), některé s víceméně náhodnými příčinami (na Obrázku 59B 
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víceméně fialové tóny) a některé zase nejčastěji s příčinami silně nepodobnými, tedy 

s příčinami v co nejvzdálenější oblasti prostoru znaků (na Obrázku 59B žlutě). I homofilie se 

bude ve spojitém prostoru znaků měnit spojitě, ačkoliv nemusí nabývat nijak lineárního 

vztahu s již identifikovanými ortogonálními dimenzemi. Jak je vidět na Obrázku 59B, 

heterofilní pozice vystavují riziku, že způsobí homofilní jev (jako v případě vzniku jevu C 

z příčin A a B na Obrázku 59B) protože mezi vzdálenými oblastmi v prostoru znaků může 

snadno ležet oblast prostoru, kde umístěné pozice korespondují s přesně opačnou vlastností. 

Je to stejná pravda, jakože mezi dvěma vzdálenými body se stejnou nadmořskou výškou leží 

vysoká hora mnohem spíš než mezi dvěma blízkými body na vrstevnici. Homofilní pozice 

nemají tendence vytvářet heterofilní pozice, protože jejich dceřiné body nepadají daleko od 

vzájemně blízkých rodičovských pozic, jako v případě produkce pozice F z příčin E a D na 

Obrázku 59B. Kdyby se lidé z údolí snažili vždy spárovat s někým z co největší dálky a lidé 

z hor s někým, kdo žije co nejblíž, přičemž v obou případech by se novomanželé usadili 

přibližně uprostřed svých rodných vesnic, žila by zanedlouho většina lidí v horách. Stejně tak 

bude v modelovém případě na Obrázku 59B v čase narůstat zastoupení bodů v modře 

označené oblasti prostoru znaků. 

  

Obrázek 59. Dvě fáze nevariační evoluce v prostoru znaků. Obrázek A ilustruje třídění ve prospěch 

vyváženého příspěvku rodičovských příčin (silně atraktivní pozice jako A, E a F časem převáží), 

Obrázek B ilustruje třídění ve prospěch homofilního sdružování příčin. Při heterofilním párování (A a 

B) je pravděpodobnější vznik homofilního potomka (C), který svou příchylností k podobným nebo 

nepodobným příčinám nepřipomíná ani jednoho rodiče. 

Homofilie je tedy stabilní stav, heterofilie ne. Samozřejmě se časem může za určitým 

specifickým účelem prostřednictvím variace a selekce v určitých doménách (řekněme 
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nezávislých dimenzích znakového prostoru) heterofilie, nebo alespoň optimalizace distance 

mezi rodičovskými body vyvinout. Zde se ale už bude jednat o klasický produkt variační 

evoluce, a ne předselekční transformace, kde ještě nezáleží na tom, jak se který fenomén 

množí, ale jak se který fenomén mění. Homofilie může být normou před samotným 

ustanovením základních mantinelů přirozeného výběru, již se však jedná o evoluční jev ve 

smyslu systematické populační změny, jak o tom píšeme v přiloženém teoretickém článku 

s Karlem Kleisnerem.  

Genetický systém biologické dědičnosti se všemi svými specifiky může být výsledkem 

některých procesů zmíněných v posledních třech velkých kapitolách. Zrekapitulujme, co jsme 

zjistili o systémech dědičnosti pomocí počítačových simulací v kapitole o nepartikulátních 

modelech a pomocí spekulací ohledně transformační evoluce homofilie: 

1. Stejný přínos obou rodičů je nevyhnutelným důsledkem přetahované (Obrázek 59A). 

2. Homofilie je prvním stabilním stavem vyvíjejícího se stochastického kauzálního 

systému (Obrázek 59B). 

3. V systému s Galton-Pearsonovskou dědičností se podaří vždy dosáhnout úspěšné 

adaptace (často sice mnohem pomaleji než v systému s PVDI, ale zase zde nikdy 

nehrozí nekontrolovatelný výbuch variability, ani její ztráta spojená s uvadnutím 

dalšího evolučního potenciálu). Systémy s PVDI tedy mohou převažovat v časných 

heuristických stádiích evoluce, ale v dlouhodobém horizontu se pomalá, ale o to 

jistější strategie dědičnosti typu Galton-Pearson může prosadit. 

4. Biparentální dědičnost zachovává větší variabilitu rodičovských průměrů i v případě 

Galton-Pearsonovské dědičnosti. Systémy s biparentální dědičností mají tudíž největší 

evoluční potenciál a nejrychleji reagují na měnící se selekční tlaky, co přímo vyplývá 

z očekávané proporcionality mezi populační variancí a velikostí adaptivní změny 

z generace na generaci (Fisher, 1930). 

Genetická dědičnost je biparentální, přičemž oba rodiče mají na podobu potomstva přibližně 

stejný vliv, v případě polygenní aditivní dědičnosti je to dědičnost Galton-Pearsonovská a 

asortativní párování mezi organismy je velmi často pozitivní. Genetické kódování vlastností 

může být pouze prostředkem, jak dosáhnout nejvýhodnějšího Galton-Peasronovského 

systému předávání spojitých znaků. 

Rozvoj kulturní negenetické dědičnosti u živočichů, jakkoli se v případě dělení kultury a 

přírody bude jednat o do jisté míry arbitrární řez, může být spojeno s renesancí bláznivého 
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PVDI potenciálu systémů nepartikulátní dědičnosti. Zčásti se tu ještě můžeme nacházet ve 

stavu před vývojem a prosazením diskrétních replikátorů s výhradně biparentáním systémem 

dědičnosti, které zajistili dlouhodobou stabilitu pozemského organického života. Kulturní 

vrstva prostoru znaků, kulturoprostor, je jako divoký západ. Každý se snaží urvat, co může, 

dokud ještě může, a na dlouhodobou stabilitu se tu moc nehledí. Do homofilie už ale celý 

systém zřejmě spadl, protože je to první stabilní bod na cestě ke komplikovanějším systémům 

kauzálních řetězců, ze kterých se časem může vyvinout rodičovství v pravém, v zásadě 

biologickém, slova smyslu. 

2.11 Mnohorozměrný kulturoprostoru a kulturní divergence 

Přichází čas pustit se do budování modelů nepartikulátní dědičnosti v mnohorozměrném 

kulturoprostoru. Tyto modely nám poskytnou možné vysvětlení kulturní divergence 

vyplývající přímo z procesů kulturní dědičnosti. Model dědičnosti se zde v zásadě neliší od 

jednodimenzionálních modelů nepartikulátní dědičnosti, které byly podrobně popsány výše. 

Je jejich přirozeným zobecněním.  

V simulacích mnohorozměrného kulturoprostoru je každý jedinec neboli agent  populace  

o velikosti  reprezentován pozicí v D-rozměrném euklidovském prostoru, kde D je celé 

kladné číslo 

 

 

Jak už jsem předeslal, agenti, jejichž vzdálenost v kulturoprostoru je malá, jsou si kulturně 

podobní, agenti, kteří leží daleko od sebe, jsou rozdílní. Rozdíl mezi dvěma agenty ( , ) 

lze vypočítat jednoduše jako vzdálenost mezi dvěma body v D-rozměrném prostoru (Bolnick, 

2006) 

 

V tomto kulturoprostoru spustíme nepartikulátní poziční párování a dědičnost podle 

jednoduchých pravidel. Nepůsobí zde žádný selekční tlak. Nejde nám o modelování kulturní 
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adaptace, jde nám o simulaci výsledku nenáhodného párování. Místo selekce se tu uplatňují 

relativní preference vzájemné interakce a sociálního učení mezi simulovanými jedinci. 

V každém okamžiku, v každém kroku diskrétní časové proměnné, jinými slovy v každé 

generaci , si každý agent zvolí probabilisticky jiného agenta za vzor. Relativní preference 

agenta  pro agenta  je dána vztahem 

 

kde  označuje koeficient homofilie, tedy míru preference pro soběpodobné kulturní vzory. 

Tato ukázněná funkce zajišťuje, že preference pro sebe sama, tedy preference pro agenta, 

který leží ve vzdálenosti 0, slouží jako referenční hladina o hodnotě 1, přičemž preference pro 

ostatní agenty rostou nebo klesají v závislosti na . 

Přesná pravděpodobnost, že si agent  vybere  ze všech agentů v populaci  o velikosti  

právě agenta  záleží tedy i na relativních preferencích agenta  pro všech zbývajících  

 agentů v populaci. Sám sebe si agent za vzor zvolit nemůže, tento detail by bylo 

pochopitelně možné vynechat, vznikalo by potom více izolovaných jednotlivců zvláště při 

vysokých hodnotách . 

 

Pokud je  záporné, získáme model s heterofilními agenty. Bude docházet k heterogamii, tedy 

k negativnímu asortativnímu párování, k párování vzájemně nepodobných agentů. Když bude 

 nabývat hodnot kladných, budou agenti homofilní. Bude pak docházet k homogamii, 

pozitivnímu asortativnímu párování. Pro , k žádnému asortativnímu párování docházet 

nebude, relativní preference všech agentů pro všechny agenty se budou rovnat jedné. Párování 

v takovém systému bude zcela náhodné. 

Absolutní hodnota koeficientu homofilie  koresponduje s mírou asortmentu. Při  

bude agent  který je k agentovi  dvakrát blíže než agent , vybrán agentem  jako 
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kulturní vzor právě dvakrát častěji než onen dvakrát vzdálenější agent  (teda za 

předpokladu, že  a  jsou dostatečně velká čísla). Při , bude  vybrán 

čtyřikrát častěji než , při , hned osmkrát častěji a tak dále. Samotný koeficient  totiž 

vystupuje ve vztahu určujícím relativní preference mezi agenty jako exponent. Podobně při 

, tedy při heterofilní variantě párovacích preferencí bude  agentem  zvolen jako 

zdroj kulturní inspirace dvakrát častěji než dvakrát bližší agent  atd. mutatis mutandis. 

Průběh funkce určující relativní preference při různých hodnotách  je možné najít na 

Obrázku 60. 

 

Obrázek 60. Funkce popisující relativní preference vůči soběpodobným kulturním vzorům při různých 

hodnotách koeficientu homofilie . Vyšší hodnoty na ose y korespondují s vyšší pravděpodobností, že 

si zkoumaný agent označený jako “Self” vezme za vzor agenta v příslušné vzdálenosti od sebe. 

V každém časovém kroku  (řekněme  jako generace) počítačové simulace si každý agent 

, (respektive ) vybere jeden kulturní vzor  na základě výše uvedené funkce 
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asortativního párování. Dostaneme tak  párů kulturních rodičů, z nichž každý vyprodukuje 

právě jednoho potomka , a velikost populace tak zůstane konstantní. 

Potomek  zaujímá pozici na vektoru, který propojuje rodičovské pozice 

. Jeho vzdálenost od bodu, který leží přesně uprostřed rodičovských pozic je 

číslo z normálního rozložení, které odpovídá příslušnému, Galton-Pearsonovu nebo PVDI, 

modelu dědičnosti. V případě mnohorozměrného Galton-Pearsonova modelu je pozice 

dceřiného bodu tedy dána součtem průměru rodičovských pozic v rámci všech dimenzí 

kulturoprostoru se součinem jednotkového vektoru ve směru přímky propojující rodičovské 

pozice a čísla z normálního rozložení s konstantní směrodatnou odchylkou 

 

Mnohorozměrný model dědičnosti závislé na variabilitě potomstva využívá skutečnosti, že v 

případě dvojice rodičů je rodičovská standardní odchylka rovna polovině vzdálenosti mezi 

rodičovskými hodnotami, neboť nezáleží na tom, jestli průměrujeme velikost dvou stejných 

čtverců a pak hodnotu odmocňujeme, nebo jestli průměrujeme rovnou vzdálenosti rodičů od 

průměru rodičovského setu. Směrodatná odchylka transmisní chyby v mnohorozměrném 

PVDI je tedy součinem konstanty  a poloviny vzdálenosti mezi rodičovskými pozicemi 

v kulturoporostoru.  

 

Průběh jednoho kroku simulace je znázorněn na Obrázku 61. 
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Obrázek 61. Ilustrace jedné iterace mnohorozměrného modelu nepartikulátní dědičnosti na 

jednoduchém příkladu s dvourozměrným kulturoprostorem a pěti agenty. Rozptyl možných pozic 

v bodě 3 je v Galton-Pearsonově modelu je konstantní, v PVDI modelu záleží na délce vektorů (šipek) 

znázorněných v bodě 2. 

Na první pohled není úplně zřejmé, jak biparentální zápis jednoduše zobecnit na obecný 

multiparentální model. Ekvivalent rodičovského průměru by mohl být například v těžišti D-

rozměrného útvaru vymezeného  rodiči, přičemž pravděpodobnost výsledku dceřiného bodu 

by klesala ve vrstvách, které by odpovídaly tvaru celého tohoto útvaru. Pravděpodobnost, že 

bude pozice potomka souhlasit přesně s rodičovskou pozicí by pak byla u všech rodičovských 

pozic stejná. Smysl by ale rovněž dávalo, aby klesala pravděpodobnost umístění dceřiné 

pozice rovnoměrně ve všech směrech jako se vzdáleností od těžiště v -rozměrném 

podprostoru. Tedy že by měly pravděpodobnostní vrstevnice tvar vícerozměrné sféry. Vzorců 

multiparentální dědičnosti, které se při  redukují na model s polovinou vzdálenosti 

mezi rodiči na místě směrodatné odchylky, je ale ještě mnohem víc. Místo zavádění a 

zkoumání multiparentální dědičnosti v mnohorozměrném kulturoprostoru jsme se v našem 

výzkumu zatím soustředili na neproblematický případ, kde je počet rodičů roven dvěma. 

Jednak by taková konfigurace měla být v systému se selekčním tlakem nejvýhodnější a tedy 

teoreticky evolučně favorizovaná (Fay et al., 2019; Tureček et al., 2019), druhak lze do jisté 

míry sociální přenos od většího počtu vzorů na biparentální kroky převést. Můžeme si 

představit, že jedinec posune svou počáteční pozici v kulturoprostoru na základě jediného 
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vzoru. V dalším kroku ji upraví na základě druhého sociálního vzoru. Nově nabytou pozici 

ještě posune na základě třetího inspiračního zdroje. V dalším kroku pak výsledek těchto 

několika po sobě jdoucích posunů opětovně konfrontuje s pozicí prvního kulturního vzoru. 

Nejedná se o matematický ekvivalent dědičnosti od všech vzorových agentů naráz, ale přesto 

má na výslednou pozici jedince vliv jeho původní (například náhodné) umístění 

v kulturoprostoru a tři nezávislé kulturní vzory. Popsaný proces socializace sestával 

z odvozování dceřiné pozice ze dvou rodičovských pozic v každém kroku a trval 4 jednotky 

času. Je pravděpodobné, že akulturace složená z biparentálních kroků tohoto typu (stávající 

pozice + pozice jiného jedince) probíhá kontinuálně, a tak je tomu také v našich modelech. 

Simulovaný proces si můžeme ilustrovat jako změnu pozice jedince vzhledem k ostatním 

agentům v kulturoprostoru. Agent  si v čase  vybere jeden kulturní vzor na základě 

jehož pozice v kulturoprostoru upraví svojí vlastní pozici. S největší pravděpodobností se 

posune kulturoprostorem směrem ke vzorovému agentovi, přičemž občas jeho původní pozici 

dokonce přestřelí. Rovněž se může stát, že agent  svou vlastní pozici vzhledem k  vyostří, 

takže se posune v kulturoprostoru od vzorového agenta dále (opět po přímce, která jejich 

pozice propojuje). Vzhledem k tomu, že model nestranní ani jedné možnosti a rozdělení 

výsledných pozic  je vzhledem ke středu mezi oběma rodičovskými pozicemi symetrické, je 

pravděpodobnost přestřelení vzorové pozice stejná jako extremizace pozice vlastní. V modelu 

s PVDI je tato pravděpodobnost konstantní a závisí na , stejně jako v jednorozměrném 

modelu ilustrovaném na Obrázku 34. V Galton-Pearsonovském modelu je konstatntní 

samotná směrodatná odchylka rozložení výsledné pozice, takže pravděpodobnost přestřelení a 

extremizace závisí na vzdálenosti mezi pozicemi  a . Přestřelení i extremizace budou za 

předpokladu Galton-Pearsonovy dědičnosti tím pravděpodobnější, čím budou rodičovské 

pozice ležet blíže u sebe. 

Všichni simulovaní agenti jsou v tomto jednoduchém modelu stejně prominentní. Není zde 

přítomen žádný bias prestiže ani konformity. Nepůsobí zde žádná selekce. Celá populace 

agentů  v generaci  vzniká z populace v jediném časovém kroku. Pozice 

všech agentů se tak mění nejednou a celý proces se opakuje, jak dlouho uznáme za vhodné. 

V modelu popsaném výše je zdůrazněna kontinuita agentů v čase. Mnohorozměrné 

kulturoprostory s nepartikulátní dědičnosti jsou líčeny jako populace agentů, kteří se 
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vzájemně inspirují. Lze samozřejmě vytvořit i model, který páruje dvojice agentů exkluzivně 

v rámci každé generace, čímž připomíná původní jednorozměrné modely kulturní adaptace. 

V takovém modelu je vytvořeno  párů agentů v každém časovém kroku , přičemž každý 

pár vytvoří dva dceřiné agenty (za předpokladu, že v modelu nepůsobí selekce a počet agentů 

zůstává konstantní), kteří vystupují v populaci v čase . Takto modifikovaný model 

vyvolává představu vertikálního přenosu kultury z rodičů na děti, kde je jeden časový krok 

ztotožněn se skutečnou biologickou generací. Pokud zachováme myšlenku kontinuity agentů 

v čase, můžeme zvolit líčení jedinců vstupujících to vzájemných intreakcí – diskuzí, 

konverzací, názorových výměn – po kterých se simultánně upraví pozice obou interagujících 

agentů. V takovém modelu je ale potřeba dodefinovat mechanismus, který zajistí párovou 

exkluzivitu. Můžeme například interakční partnery v čase přiřazovat jednoho po druhém 

v náhodném pořadí, přičemž agent již vybraný jako interakční partner jiným agentem, sám 

žádnou volbu neprovádí. Dalším zkoumatelným algoritmem by bylo deterministické přiřazení 

agentů, které odpovídá řešení takzvaného Problému stabilních manželství (Stable marriage 

problem), které zajišťuje maximální stabilitu utvořených párů. V rámci takového řešení si 

každý agent vede nejlépe, jak může (McVitie & Wilson, 1971; Premer, 2011). Pokud sám 

preferuje jiného partnera než toho, se kterým skončil, může si být jist, že žádný 

z preferovanějších interakčních partnerů nepreferuje jeho. Takový sytém přímo svádí ke 

gonochoristickému rozdělení agentů na simulované muže a ženy a prolínání systémů jejich 

vzájemných preferencí, z nichž jeden může být relativní (homofilní) a druhý absolutní (kdy 

všichni agenti jednoho pohlaví preferují totožné opačného pohlaví). Možností jak model 

upravit je opět nepřeberně. 

V každém případě jsou oba dva přístupy k párování agentů – referujme o nich jako o 

„inspiračních“ a „interakčních“ modelech – velice podobné a vedou k ekvivalentním 

závěrům. Neměl by bát tedy velký problém vyvozovat implikace pro systém s vertikálním 

kulturním přenosem z počítačových simulací inspiračního modelu a naopak. 

V našem výzkumu počítačových simulací nepartikulátní dědičnosti jsme se rozhodli použít 

ten nejjednodušší model, který vnáší do simulovaného systému nejmenší množství 

dodatečných předpokladů. Jedná se o systém s deseti ortogonálními dimenzemi, kde jsou 

agenti reprezentovaní body zpočátku rozloženi náhodně. Pozice jednoho agenta je tedy dána 

vektorem deseti čísel z normálního rozložení . Počáteční podmínky by se dali 
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porůznu upravovat, na výsledky by to však nemělo výrazný vliv. Zkoušeli jsme i uniformní 

rozdělení bodů i rozdělení, kdy je každý bod od všech ostatních v přesně stejné vzdálenosti. 

Druhé jmenované, takzvané ekvidistantní rozložení má ale nevýhodu, že vnutí 

kulturoprostoru minimální počet dimenzí rovný počtu agentů v populaci, čímž ovlivní 

studium redukce dimenzionality v závislosti na velikosti populace. Ostatní závěry zůstanou 

beze změny. 

Provedli jsme řadu počítačových simulací mnohorozměrného kulturoprostoru s Galton-

Pearsonovou dědičností, PVDI i dědičností kombinující konstantní a na rodičovské 

vzdálenosti závislou transmisní chybu. Pracovali jsme s různými hodnotami klíčových 

parametrů. Ve verzi článku, kterou najdete v příloze, pracujeme, především proto, že simulace 

stochastického preferenčního párování v mnohorozměrném kulturoprostoru trvají dlouho, jen 

se dvěma velikostmi populace. S populací o 100 agentech a s populací o 500 agentech. Už 

tento rozdíl nám ale dává nahlédnout do efektů spojených s velikostí populace. Koeficient 

homofile nabýval hodnot mezi -1 a +4 (heterofilie vede k tam silným efektům, že není potřeba 

zkoumat prostor parametrů daleko za hodnotu -1). Relativní variabilitu potomstva  jme 

zkoumali na škále od 0.6 do 3 a její konstantní ekvivalent určený pro simulace systému 

s Galton-Pearsonovskou dědičností na škále od 0 do 480. Přesný popis použitých 

počítačových simulací je možné najít v sekci Metod přiloženého draftu posledního článku na 

téma kulturní divergence. Z počáteční konfigurace agentů, která byla dána ve všech bězích 

desetirozměrným normálním rozdělením, jsme populaci rozvíjeli po 200 generací a výsledky 

jsme sumarizovali. Zajímala nás hlavně tři kritéria – průměrná vzdálenost mezi agenty, 

efektivní dimenzionalita kulturoprostoru a počet distinktních clusterů, které agenti tvoří. 

Průměrná vzdálenost mezi agenty v kulturoprostoru dovoluje rozhodnout, jestli v 

simulovaném systému nedochází k ekvivalentu ztráty nebo exploze variability, kterou jsme 

identifikovali v jednorozměrných systémech s PVDI. Pokud je průměrná vzdálenost mezi 

agenty 0, nevykazují žádnou kulturní variabilitu, celý kulturoprostor zkolaboval do jednoho 

bodu, celá populace je kulturně homogenní a nemůže zde docházet k žádnému evolučnímu 

procesu (Obrázek 62A). Pokud naopak vzdálenost mezi agenty nekontrolovatelně vzroste, 

dochází k rozfoukání celého oblaku bodů (často podél jediné efektivní dimenze) a přichází 

jakýsi kulturní chaos (Obrázek 62B). Někde mezi těmito dvěma extrémy se opět nachází 

zajímavá doména prostoru parametrů spojená s kulturní rozmanitostí. Nedá se zde mluvit o 

zóně adaptace, protože v simulacích nepracujeme s adaptivní krajinou ani žádnou 

přednastavenou optimální hodnotou znaku, která by vytvářela předpoklad pro fungování 
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přírodního výběru. Udrží se zde ale jedna nebo několik subkultur, přičemž průměrná 

vzdálenost mezi agenty bude při konstantní velikosti populace víceméně stálá (Obrázek 62C). 

 

Obrázek 62. Simulační běhy systému s PVDI odpovídající třem možným výsledkům po 200 generacích. 

Ztráta variability (A), kde dochází rychle k dimenzionální redukci a zhroucení všech agentů do 

jednoho bodu, Exploze variability (B), kde dochází k rozfoukání agentů na všechny strany a k 

dimenzionální redukci způsobené nejsilnější pozitivní zpětnou vazbou mezi variabilitou rodičů a 
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potomků podél dimenzí, kde byla na počátku náhodou největší variabilita v prvních generacích, a 

Stabilní kulturní rozmanitost (C), kde se s velkou pravděpodobností tvoří distinktní subkultury. 

Efektivní dimenzionalita kulturoprostoru na konci simulace je vyjádřena jako podíl variance, 

který dokážou postihnout první tři hlavní komponenty analýzy PCA. Ta hledá v D-rozměrném 

oblaku bodů postupně takové rozměry, který vystihují variabilitu podprostoru o co nejmenším 

počtu dimenzí. Přiblížit to lze jako postupnou TLS regresi, která je ilustrována například 

Obrázkem 21B. Oranžová přímka na obrázku by byla první hlavní komponentou oblaku bodů, 

vystihuje více variability než osa  i než osa . Analýza dimenzionální redukce v rámci 

simulací mnohorozměrného kulturoprostoru probíhá stejně, jen se zde nehledá jedna, ale hned 

3 na sebe kolmé osy, které vystihují co největší množství variance v celém desetirozměrném 

prostoru. Tři osy byly zvoleny jednoduše proto, že v třírozměrném fyzickém prostoru 

dokážeme sami velice efektivně přemýšlet. Veškeré vizualizace bodů v simulovaných 

kulturoprostorech (například na Obrázku 62) využívají právě krychli (navíc promítnutou do 

dvojrozměrné plochy papíru) představující prostor o třech dimenzích, který naškálovaným 

prostorem prvních tří os analýzy PCA. Toto měřítko redukce dimenzionality tedy udává, jak 

moc to, co vidíme, vypovídá o situaci v celém simulovaném desetirozměrném prostoru. 

Většinou toho, zvláště při simulovaných populacích menší velikosti, vidíme dost, jak ukazují 

vizualizace redukce dimenzionality (Obrázek 63). V tomto textu se soustředím na vizualizaci 

výsledků smíšených modelů, kde působí jak minimální vznikající variabilita v podobě Galton-

Pearsonova ve vzorci pro varianci dceřiných bodů, tak člen proporcionální variance, tedy kde 

probíhá inference nové pozice agenta  podle  

 

Výsledky samostatných modelů, čistě Galton-Pearsonovského a čistě PVDI modelu, je možné 

dohledat v přiloženém draftu článku a kulturní divergenci. 
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Obrázek 63. Redukce dimenzionality v kombinovaném modelu, kde působí jak PVDI, tak konstantní 

člen určující variabilitu dceřiných pozic. Je dobře vidět, že i malá konstantní variability ( ) zbaví 

simulovaný systém nebezpečí ztráty variability. Nebezpečí její nekontrolovatelné exploze pochopitelně 

neustoupí. Ve větších populacích se déle udrží vysoká efektivní dimenzionalita. 

Čím více variance první tři dimenze vystihují, k tím větší dimenzionální redukci původního 

komplexního kulturoprostoru došlo. Ve velmi polarizované společnosti, která je rozdělena jen 

podél jediného rozměru by tento jeden rozměr a potažmo první tři rozměry vystihly drtivou 

většinu variance v názorech, postojích, využívaných a vyráběných artefaktech společnosti. 

Může to znamenat buď že jsou všechna tato měřítka úzce korelována (Obrázek 64A) nebo že 

je populace v podstatě homogenizována a zůstává variabilní jen podél několika málo os 

kulturoprostoru. Například že už všichni používají stejné nástroje, technologie a artefakty, 

zastávají v zásadě stejná politická stanoviska a poslouchají stejnou hudbu, ale neshodnou se 

na jediném nepodstatném náboženském detailu (Obrázek 64B). 
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Obrázek 64. konfigurace dvou klastrů v kulturoprostoru, které vedou k nízké dimenzionalitě. 

Subkultury mohou být polarizované tak, že dokážeme zaznamenat vysokou meziskupinovou variabilitu 

ve všech jednotlivých dimenzích (A – Já a Dominik Duka jako představitelé polarizované společnosti 

posloucháme jinou hudbu a máme různé názory na život, vesmír a vůbec), nebo tak, že se veškerá 

distinktivnost soustředí do jedné či několika málo dimenzí (B – Bytosti, které se na lodi Červený 

trpaslík vyvinuly z koček se shodly, že Kloister děl: „Hle, zavedu vás na Fušál a tam otevřeme chrám 

jídla, v němž budou párky, chutné koblížky a hojnost všemožných laskomin, ba i malé sáčky s hořčicí. 

A obsluha nechť nosí čapky na znamení vznešenosti, ano, ačkoli budou z barevného kartonu a na 

vrcholku je bude zdobit roztomilý šíp.“ Nedokázaly se však domluvit, jakou barvu by měly čapky 

v bistru mít. Tisíce let zuřil boj mezi přívrženci červených čapek a přesvědčenými modročapkáři. Svaté 

války vyhladily většinu populace. R. Grant & Naylor, 1988). Analýza dimenzionality mezi těmito stavy 

nerozlišuje. Pomocí PCA by šla situace A převést na popis, který odpovídá situaci B, opačně bychom 

jen těžko hledali názvy pro všechny nové ortogonální dimenze. Protože se v našich simulacích dědí 

pozice en bloc, a ne po jednotlivých vlastnostech, je situace A mnohem pravděpodobnější než situace 

B. 

PCA analýza mezi těmito typy nízké dimenzionality kulturoprostoru samozřejmě nijak 

nerozlišuje. Je ale dobře schopná je odlišit nízkodimenzionální systémy od komplexních 

mnohorozměrných kulturoprostorů, kde je efektivně obsazena celá řada oblastí v prostoru 

vlastností. 

Počet distinktních klastrů zkoumá něco trochu jiného. Polarizovaná společnost může být 

charakterizována vlastně jediným mrakem bodů, který je protažen podél jedné osy (trochu 

jako na Obrázku 22B), případně jediným spojitým mrakem ve tvaru činky (Obrázek 65A). 
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Kdybychom pustili na názorové spektrum české společnosti clusterovou analýzu, bezpochyby 

by objevila větší počet clusterů, shluků v měřeném kulturoprostoru než jeden. Je už ale 

otázkou, zda by tyto clustery byly distinktní. Zda by technicky obstály před morfologickou 

definicí dvou různých (v tomto případě kulturně podmíněných) druhů jako distinktní jednotky 

bez kontinua přechodných forem. Na Obrázku 65A vidíme dva shluky bodů, které toto 

kritérium nesplňují. Jednoduchý stochastický klastrovací algoritmus (Lloyd, 1982) zde sice 

rozřadí jedince do dvou skupin, řekněme že je rozdělí na liberály a konzervativce, ale stále 

dokážeme najít alespoň jednoho jedince označeného za liberála, který bude v kulturoprostoru 

nejblíže k jedinci označenému za konzervativce. Přiřazování nálepek je zde evidentně do jisté 

míry libovolné. Na Obrázku 65A vidíme polarizovanou společnost, ne však společnost se 

dvěma distinktními subkulturami, etnickými skupinami, druhy nebo poddruhy. Na Obrázku 

65B je přiřazení jedinců ke skupinám jednoznačné. Každý modročapkář je v kulturoprostoru 

nejblíže jinému modročapkáři, každý červenočapkář je nejblíže jinému červenočapkáři. Obě 

subkultury jsou soudržné a navzájem jsou jasně oddělené. Rozložení agentů v prostoru znaků 

na Obrázku 65B je jasným příkladem strukturované bioty.  

 

Obrázek 65. Simulované klastry v kulturoprostoru s postupně vzrůstající meziskupinovou variabilitou 

oproti variabilitě vnitroskupinové. Koeficient determinace ( ) vypovídá 

o podílu variance v kulturních znacích, který vysvětluje příslušnost ke skupině identifikované pomocí 

klastrovacího algoritmu k-means. Skupiny na obrázku A nesplňují kritérium distinktnosti, jedná se 

kontinuum agentů protažené podél přímky x=y, Skupiny na obrázku B jsou distinktní, každý agent je 

nejblíže agentovi z vlastní skupiny. V simulacích používáme právě toto kritérium pro určení 

výsledného počtu klastrů. Skupiny na obrázku C jsou zcela izolované. Každý agent z jedné skupiny je 

blíže nejvzdálenějšímu agentovi z vlastní skupiny než nejbližšímu agentovi z cizí skupiny. 

Právě problém strukturovaného života, problém trhlin v morfologickém kontinuu organismů 

trápil evolucionisty ještě před Darwinem tak mocně, že se pro něj vžil termín „záhada všech 
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záhad“ („mystery of mysteries“). Asortativní párování, tedy párování podobných jedinců 

s podobnými, které může ve formě pozitivního koeficientu homofilie vystupovat i v našich 

simulacích, bylo velice často důležitým prvkem v příbězích o vzniku oddělených druhů 

(Pearson, 1911; Romanes, 1897). Nebylo ale nikdy samo. Bylo potřeba k němu přimíchat i 

silnou odstředivou (divergentní) selekci nebo dlouhodobou geografickou izolaci subpopulací 

jedinců patřících původně k témuž druhu. Dědičnost vstupovala do modelů strukturovaného 

života vždy jen tak nějak mimochodem (Catchpool, 1884). Například Ramones (1897) se o 

směsné dědičnosti zmiňuje jako o důvodu, proč se hranice mezi druhy stírají a tvrdí, že 

asortativní párování je potřeba pro dlouhodobé udržení strukturované bioty. Nežádoucí 

splývání druhů pak explicitně napojuje na Fleeming Jenkinův argument hordy (Fleeming 

Jenkin, 1867). Pokud by se ukázalo, že za předpokladu nepartikulátní dědičnosti vede 

asortativní párování k diskontinuálnímu zaplnění znakového prostoru i bez dalších 

předpokladů, dali bychom Ramonesovi za pravdu, a příspěvek k řešení „záhady všech záhad“ 

alespoň v kulturní doméně, by byl na světě. Při mnohorozměrném ekvivalentu dědičnosti 

plechovek s barvou, kdy bude dceřiná pozice vždy uprostřed pozic rodičovských, se dá 

skutečně výsledek několika distinktních klastrů (nebo spíše bodů) za předpokladu silného 

asortativního párování očekávat. Bude ale výsledek při Galton-Pearsonově dědičnosti nebo 

PVDI stejný? (Není to moc napínavé, omlouvám se, na Obrázku 62 bylo v rámci klasifikace 

možných výstupů simulace demonstrováno, že u systému s PVDI to jde. To nevadí. 

V detektivkách s inspektorem Colombem taky vždycky na začátku ukážou, kdo je vrah.)  

V mnohorozměrném kulturoprostoru s dědičností typu PVDI samovolně vznikaly klastry 

bodů, které splňovaly kritérium distinktnosti ilustrované na Obrázku 65B. Tyto klastry byly 

stabilní v čase i v kulturoprostoru. Probíhala mezi nimi za určitých podmínek čilá 

komunikace, výměna agentů, slučování, přeskupování. Tato mechanika závisela na řadě 

parametrů provedené simulace. Pokud byla v čistém PVDI systému homogamie obrovská a 

relativní variabilita potomstva malá, mohlo dojít v podstatě k zamrznutí systému agentů, kdy 

se každá vytvořená subkultura zhroutila do jediného bodu v kulturoprostoru. V rámci skupin 

pak probíhalo náhodné párování, zatímco veškerá kulturní variabilita zůstala zafixovaná mezi 

těmito distinktními klastry (Obrázek 66A). Pokud nebyly parametry modelu tak extrémní, 

nebo pokud se v rámci kombinované dědičnosti objevily i Galton-Pearsonovské prvky 

s konstantní variancí, které do homogenních clusterů neustále vlévaly další variabilitu, 

nedošlo k homogenizaci kultury do jediného amorfního blobu, ale vytvořil se systém 

dynamických distinktních subkultur, jaký vidíme na Obrázcích 62C a 66B. Pokud byla 
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v modelu dědičnosti použita pouze konstantní Galton-Pearsonovská variabilita potomstva, 

systém se nikdy z počáteční nerozlišenosti nevymanil (Obrázek 66C). Všichni simulovaní 

agenti byli téměř bez výjimky řazeni k jedinému klastru, který zaplňoval kulturoprostor 

kontinuálně. Jedinou výjimku tvořil systém pro , který je limitním případem 

odpovídajícím klasické směsné dědičnosti plechovek s barvou a je zároveň roven limitnímu 

případu PVDI pro . Zde mohlo samozřejmě při vysokých konstantách homofilie 

docházet k utváření distinktních bodových nedynamických subkultur. 
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Obrázek 66. Tvoření distinktních subkultur v kombinovaném modelu (B) mezi Skyllou extrémní 

homogenizace v rámci subkultur spojené s čistým PVDI modelem s vysokou homofilií a nízkou 

relativní variabilitou potomstva (A) a Charybdou nestrukturované masy agentů v systému s Galton-

Pearsonovskou dědičností. Metaforické přiřazení dvojice Skylla/Charybda není náhodné. Skylla má 

hodně hlav, Charybda je jeden obrovský chřtán. 
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Tento limitní případ ale není patrně příliš relevantní jako model skutečné kultury. Je záhodno 

klást důraz na oblasti v prostoru parametrů, kde se udržuje i nezanedbatelná vnitroskupinová 

variabilita v rámci subkultur. Pochopitelně když PVDI systém rozšíříme o libovolně malý 

příspěvek Galton-Pearsonovské konstantní variance potomstva, zbavíme se jak nulové 

vnitroskupinové variability, tak nebezpečí, že se celá komplexní populace v kulturoprostoru 

zdrcne do jednoho bodu. Vždy zde bude probíhat nějaká dynamika. Čím větší byla konstanta 

 vzhledem ke startovní populační varianci, tím více tíhnul systém ke slévání rozdílů mezi 

subkulturami, a tím vyšší míra homofilie byla byla potřeba, aby PVDI dokázalo pozicím 

v kulturoprostoru vnutit strukturovanou konfiguraci (Obrázek 67). 

 

Obrázek 67. Vznik distinktních subkultur v kombinovaném modelu, kde působí jak PVDI, tak 

konstantní člen určující variabilitu dceřiných pozic. Větší velikost populace se pojí s vyšším 

očekávaným počtem subkultur. Oblast v prostoru parametrů, kde se takové subkultury tvoří, je však u 

větší populace při stejných startovních podmínkách menší. Ve větší populaci je větší pravděpodobnost 

vzniku přechodných jedinců, kteří slouží jako most mezi dvěma subkulturami. Simulace s vyšším 

příspěvkem konstantní poziční variance  kladou větší nároky na míru homofilie, pokud v nich mají 

distinktní klastry vůbec vznikat. Jedná se o průměrný počet klastrů. V jednotlivých bězích se výsledné 

počty lišily. 

Vztah mezi parametry simulace a průměrným počtem distinktních klastrů je silně nelineární 

(Obrázek 67).  Distinktní klastry bodů v kulturoprostoru ale jednoznačně vznikají pouze 

v oblastech s vyššími hodnotami indexu homofilie. Vyšší relativní variabilita potomstva také 

není na škodu. Neměla by ale dosahovat příliš velkých hodnot, neboť v takovém případě 
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dojde snadno k explozi variability, k rozfoukání agentů do nekonečna. Bobtnání variability by 

šlo pochopitelně zkrotit introdukcí externí selekce, nebo škálováním celého oblaku bodů 

v kulturoprostoru. Po každé generaci by byl oblak bodů zmenšen nebo zvětšen tak, aby 

průměrná vzdálenost mezi agenty dosáhla určité předem stanovené hodnoty. Pozorovali 

bychom pouze vývoj struktury oblaku, ne jeho celkový vývoj. Při škálování by vznikly 

nesnáze s interpretací výsledků modelu kombinované dědičnosti, kvůli přítomnosti 

konstantního členu. Vzájemný poměr  a vnucené průměrné vzdálenosti agentů by 

nepochybně vedl k vytvoření celé řady artefaktů. 

Jakkoliv jsou rozšíření modelu velice zajímavá a podnětná, není zde pro jejich rozbor 

rozhodně prostor. Hlavní závěr, tedy že v systémech s PVDI dochází k vytváření distinktních 

subkultur pouze na základě předpokladu pozitivního asortativního párování, se analýzou 

složitějších modelů nijak nezmění. Představovala by tedy zcela zbytečný přívěsek této práce. 

Zbytečných přívěsků (a zábavnějších) už jsem do ní nacpal dost, tento si budeme muset pro 

tentokrát nechat ujít. 

Velká redukce dimenzionality, tedy podíl variance vystihnutelný prvními třemi osami byla 

spojena především s malou velikostí populace, což platilo ve všech systémech bez ohledu na 

použitý model nepartikulátní dědičnosti. Nejedná se o příliš překvapivý závěr. Čím složitější a 

rozmanitější kulturu chceme udržet, tím větší množství jejích nositelů musíme shromáždit. 

Větší homofilie byla mírně spojena s vícedimenzionální kulturou i v systému s dědičností 

Galton-Pearson, hodnota konstantní směrodatné odchylky potomstva od středu rodičovského 

intervalu  ale v těchto systémech nehrála žádnou roli. V systémech s PVDI byla závislost na 

hodnotách  a  opět o něco složitější. Obecně se menší redukce dimenzionality pojila s 

oblastmi kulturoprostoru, kde se podařilo udržet dynamickou sadu několika komunikujících 

subkultur.  

Kompletní analýzu nekombinovaných, čistě Galton-Pearsonovských nebo čistě PVDI modelů, 

které odpovídají vizualizacím na Obrázcích 63 a 67 je možné najít v přiloženém draftu článku 

o modelech mnohorozměrné nepartikulátní dědičnosti. Zásadní pro veškerou další 

argumentaci je už zmíněný závěr, že v živých systémech, které lze aproximovat 

mnohorozměrnými systémy s poziční dědičností typu PVDI, dochází za předpokladu 

homofilie k utváření struktury. Jak jsem se pokusil v této práci ukázat, mezi takové systémy 

patří mimo jiné kultura jako systém sociálně předávaných znaků. Dochází zde k rozpadu 
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původně homogenních kultur na subkultury. Dochází zde k utváření distinktních, hustě 

zabydlených oblastí v prostoru znaků, mezi kterými je pusto. Za předpokladu PVDI 

dědičnosti stačí k vyřešení „záhady všech záhad“ asortativní párování, to je vše. 

2.12 O původu sporů o původu druhů 

Všechny modely kulturní divergence, ke kterým jsme pomocí počítačových simulací dospěli, 

jsou modely sympatrické kulturní divergence. To je poměrně zásadní detail. Sympatrická 

speciace u pohlavně se rozmnožujících organismů má totiž do dnešních dní nesmírně špatnou 

pověst mezi teoretickými a evolučními biology. Dlouho převládal názor, že oproti jiným 

typům speciace (Obrázek 68), které se souhrnně označují jako geografické speciace, nemá 

sympatrická speciace valný význam. 

 

Obrázek 68. Typy speciace roztříděné podle geografického hlediska. Při alopatrické a peripatrické 

speciaci se areály divergujících populací nepřekrývají, při parapatrické speciaci spolu sousedí, při 

sympatrické speciaci se výrazně překrývají. (Volně podle Wikipedie.) 

Lví podíl na vybudování kontroverze kolem sympatrické speciace lze přičíst Ernstu Mayrovi, 

nesmírně nadanému, chytrému a vlivnému genetikovi a evolučnímu biologovi. Ten postavil 

na propagaci geografické speciace a na diskreditaci speciace sympatrické velkou část své 

úspěšné kariéry. Jeho hlavní argument proti sympatrické speciaci by se dal shrnout do 
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poznámky, že i za přítomnosti malého genového toku mezi promíchanými subpopulacemi 

jediného druhu, který by měl teoreticky kapacitu přizpůsobit se dvěma separátním 

ekologickým nikám v rámci jediného prostředí, nemůže nikdy dojít k dostatečné reprodukční 

izolaci, která by divergentní adaptaci umožnila. Pokud se objeví mutace, která je výhodná 

pouze v jednom využívaném prostředí, neprosadí se. Pokud má být její nositel alespoň trochu 

úspěšný, měl by mít namíchán hned celý koktejl dalších alel, které mu budou v novém 

prostředí dobře sloužit. Výjimečný jedinec začne sestupovat z vrcholu v adaptivní krajině, 

který má obsazený většinová populace, případně začne šplhat na vrchol nový. Všechny 

potomky pravděpodobně zplodí s příslušníkem průměrné populace. Ti budou tedy vybaveni 

mixem alel od obou rodičů a jen s malou pravděpodobností se prosadí jako proponenti 

alternativních taktik, neboť nebudou s největší pravděpodobností dosahovat ani kvalit svého 

výjimečnějšího rodiče. Hypotetická výjimečná alela se bude dostávat nejčastěji do kontextů, 

kde bude spíše ke škodě než k užitku. Nejsnáze se budou ve velké, i potenciálně různorodé 

populaci šířit alely, které budou favorizovat jedince s dominantní ekologickou strategií. 

Takové alely budou propagovat i do potomků jedinců s menšinovými strategiemi, kterým zase 

tak moc prospěšné nebudou. Řada z nich jim bude dokonce škodit. Speciace tak podle Mayra 

nutně zahrnuje vznik přírodní překážky – příkopu, řeky, průlivu, pohoří, oceánského hřbetu – 

nebo náhodné přemístění malé zakladatelská populace na izolovaný kus dosud neobsazeného 

habitatu – na ostrov. Prostorová izolace razantně omezí nivelizující genový tok mezi 

populacemi. Je zároveň pravděpodobné, že se bude do určité míry lišit i životní prostředí 

v oddělených areálech. Drobné rozdíly v nárocích prostředí, drobné rozdíly v selekčních 

tlacích už mohou vést k ekologické specializaci populací. Populace se budou dále významně 

geneticky vzdalovat i díky působené genetického driftu. 

Když bude izolace trvat dostatečně dlouho, mohou mít skupiny organismů při sekundárním 

kontaktu už tak rozdílné palety zafixovaných alel, že jejich potomci nebudou životaschopní 

nebo že nebudou tak úspěšní jako příslušníci rodičovských populací. V takovém případě by 

mělo dojít k takzvanému reinforcementu tedy k selekci ve prospěch dodatečných mechanismů 

reprodukční izolace často spojených s procesem výběru partnera. Postupem času se prosadí 

jedinci, kteří nebudou investovat do produkce hybridního potomstva, a tak se poddruhy, které 

byly zpočátku izolované geograficky, mohou postupem času odlišit a reprodukčně izolovat i 

na post-zygotické úrovni. Teprve pak budou splňovat Mayrovu definici dvou samostatných 

druhů. 
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Právě koncept druhu, jako populace plodně křižitelných jedinců, je v Mayrově uvažování 

bytostně spjat s důrazem na geografickou speciaci. Mayr staví druh na prominentní místo 

v klasifikaci organismů. Druh je pro něj skupina jedinců, kteří se plodně rozmnožují výhradně 

mezi sebou, která je reprodukčně izolována od dalších podobných skupin, od dalších druhů. 

Druh je podle Mayra jediný objektivně existující taxon. Jednotky nad úrovní druhu jsou do 

určité míry závislé na naší klasifikační libovůlí, neboť podstata veškerého štěpení populací je 

bifurkační čili odpovídá spíše kladistické, nelinnéovské klasifikaci života. Jednotky menší než 

jeden druh lze vymezit morfologicky, geograficky nebo fyziologicky, protože však nejsou 

reprodukčně izolované, nacházíme mezi nimi i přechodné formy. „Záhada všech záhad“, 

klastrování života do oddělených skupin, je u nich z pohledu Mayrovy biologické definice 

druhu, nepřítomná. Hranice mezi nimi jsou podle Mayra do určité míry dány čistě naší 

klasifikační konvencí. 

Mayr dobře věděl, že si lze představit řadu doplňujících mechanismů omezujících genový tok 

během sympatrické speciace. Všechny zavání právě homogamií (kromě homofilie sem patří 

třeba i spřažení volby habitatu s volbou partnera). Mayr však vynaložil velké úsilí, aby 

význam všech podobných procesů v přírodě bagatelizoval (Mayr, 1947). Homogamie, 

homofilie nebo preference pro soběpodobnost se podle něj v přírodě vyskytuje velice vzácně, 

pokud vůbec. Ve svých pracích uváděl početné příklady, kde se podle něj ukázalo, že 

párování živých tvorů je víceméně náhodné (Mayr, 1963). Tvrdil, že pouze geografická 

izolace omezí genový tok natolik, aby mohlo v čase dojít ke skutečné reprodukční izolaci, a 

tedy vzniku nových druhů. 

Pokud vám nepřijde Mayrův argument dostatečně silný, nejste rozhodně sami. Jeho 

argumentace silně zavání dogmatismem. Často se v ní soustřeďuje i na slaměné panáky, které 

pravděpodobně nikdo nikdy nebral příliš vážné, na modely speciace na základě jediného genu 

a podobně (Mayr, 1947). Argumentuje tím, že sympatrickou speciaci nelze téměř nikdy 

prokázat nade vší pochybnost. (To je sice pravda, ale něco podobného by se dalo říct i o 

prokazování platnosti většiny případů alopatrické speciace.) Tvrdí, že sympatrická speciace 

není zkrátka potřeba. Těch pár případů, kdy se roztrhl kontinent na dva a na každém z nich se 

vyvinuly organismy (například žáby Milinkovitch & Bossuyt, 2001) trochu jinak, dokazuje, 

že alopatrická speciace bezpochyby probíhat může, což z ní činí Mayrova favorita. 
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2.13 Koncepty druhu – jeden nepoužitelný a tři použitelné 

Mayrova definice druhu jako poslední striktně divergentní úrovně větví stromu života není 

přijímána univerzálně. Vešla ve známost jako biologický koncept druhu a podle dostupných 

seznamů odlišných konceptů druhu má minimálně 23 (Hey, 2001; Mayden, 1997) podle 

standardní vědecké literatury nebo až 25 (Wilkins, 2006) smysluplných konkurentů. Zmíněné 

seznamy definic druhu navíc pravděpodobně nejsou kompletní, neboť nové koncepty druhů - 

většinou jen rozvíjející ty už etablované - neustále přibývají (Kull, 2016). V našich simulacích 

se pochopitelně nemohou objevit klastry agentů, které by naplňovaly Mayrovu definici 

samostatných druhů, z toho prostého důvodu, že nic jako nepřekročitelnou reprodukční izolaci 

nesimulujeme. Každý agent může dát vzniknout dceřiné pozici na základě párování 

s jakýmkoliv jiným agentem ve všech generacích. Že k párování mezi příslušníky vzdálených 

klastrů v simulovaném kulturoprostoru zvláště za předpokladu extrémně silné homofilie 

dochází jen velice zřídka, pokud vůbec, je věc jiná. Agenti v simulacích jsou vždy, alespoň 

teoreticky, kompatibilní. Mayrův biologický koncept druhu jako jednotky strukturované bioty 

je zde tedy nepoužitelný. Za posledních několik desítek let se však stihly objevit minimálně tři 

velké třídy konceptů druhu, které velice vhodným kritérium druhovosti klastrů 

v kulturoprostoru.  

První z nich je koncept druhu založený na vzájemném rozpoznávání (Recognition species 

concept). Podle něj se za příslušníky jediného druhu označují jedinci, kteří se vzájemně 

rozpoznávají jako potenciální žádoucí sexuální partneři (Paterson, 1985). Tento koncept nám 

nesvazuje ruce požadavkem nekompatibility pohlavních buněk nebo fyziologické 

postzygotické reprodukční izolace. Do jisté míry se samozřejmě takto definované druhy 

s Mayrovými druhy překrývají, nebrání se ale zobecnění na kulturní jednotky. Mohli bychom 

říci, že koncept subkultury založený na vzájemném rozpoznávání označuje za příslušníky téže 

subkultury jedince, kteří se vzájemně rozpoznávají jako potenciální žádoucí sociální partneři. 

Přesně toto kritérium splňují clustery vznikající za předpokladu vyššího indexu homofilie. Při 

dostatečném množství agentů v blízkých oblastech kulturoprostoru jsou pro zkoumaného 

jedince příslušníci vzdálených klastrů v podstatě nežádoucími sociálními partnery. Je velice 

nepravděpodobné, že si některého z nich zvolí za kulturní vzor nebo že bude některým z nich 

za kulturní vzor zvolen. Téměř vždy se bude družit s někým z kulturně přilehlých kumpánů. 

Druhým z nich je genealogický koncept druhu. Je podobný Mayrovu biologickému konceptu, 

jen neklade takový důraz na nemožnost plození potomstva. Přichází se způsobem, jak chytře 

kvantifikovat, že se spolu příslušníci oddělených rodových linií nepáří. Podle genealogického 
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konceptu druhu stačí, aby byl poslední společný předek všech dvojic jedinců v jediné dceřiné 

linii recentnější než poslední společný předek jakéhokoliv příslušníka této linie s jakýmkoliv 

příslušníkem jiné linie (Baum & Shaw, 1995). Zní to krkolomně, ale je snadné to nazřít díky 

Obrázku 69. 

 

Obrázek 69. Rodokmen hypotetických biparentálních hermafroditických agentů, který může 

představovat buď pozice agentů s časovou kontinuitou nebo příslušníky distinktních biologických 

generací. Ilustruje vznik dvou oddělených dceřiných linií, které jsou považovány za samostatné druhy 

podle genealogického konceptu druhů. Posledním společným předkem C4 a A4 je jedinec B1, avšak C4 

sdílí recentnějšího posledního společného předka D3 s jedincem E4, což nám neumožňuje považovat 

prozatím linie 1 a 2 za samostatné druhy. V šesté zobrazené generaci už se však o dva druhy jedná, 

neboť všechny dvojice jedinců A-D a E-H mají alespoň jednoho společného dědečka, zatímco 

nejpříbuznější dvojice jedinců z oddělených linií (například C6 a E6 nebo D6 A G6) sdílejí nanejvýš 

pradědečka. Upraveno podle (Baum & Shaw, 1995) 

Obrázek 69 můžeme interpretovat i jako maketu našich simulovaných populací, pokud 

ztotožníme klastry s oddělenými liniemi 1 a 2. Osu  ve vizualizaci rodokmenu v takovém 

případě ztotožníme s jednorozměrným kulturoporostorem. Podle našeho kritéria distinktnosti 

by se daly klastry A-D a E-H považovat za subkultury už ve čtvrté generaci. Podle 

genalogického kritéria až v generaci šesté. Není problém si představit, že některé distinktní 

klastry bodů v provedených simulacích zůstanou vzájemně izolované tak dlouho, že budou 

nakonec splňovat genealogické kritérium samostatných druhů. Znamenalo by to, že každý 

agent upravil svou pozici v kulturoprostoru podle každého agenta v témže klastru alespoň 

jednou od chvíle, kdy upravil svou pozici na základě jedince z jiného klastru. 
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Třetím důležitým konstruktem je takzvaný fenetický koncept druhu. Jedná se mírné rozšíření 

morfologického konceptu, který pro nedostatek jiných zjistitelných znaků používají 

paleontologové (Détroit et al., 2019). Fenetický koncept druhu pracuje s oddělenými 

skupinami organismů, které jsou si v rámci skupin navzájem podobné, ale nejsou podobné 

organismům z jiných skupin. Oddělené fenetické druhy jsou klastry s nízkou variabilitou 

v rámci klastrů a velkou variabilitou mezi klastry (Obrázek 65B a C). Jedná se o jednotky 

strukturovaného života v obecném prostoru znaků, který nemusí být nutně ustanovený 

morfologickými charakteristikami (Aldhebiani, 2018; Mayden, 1997). 

Všechny tři zmíněné koncepty druhu mají jedno společné. Nekladou důraz na biologický druh 

jako jediný objektivně existující taxon. Mohou být použity i na kategorizaci distinktních 

poddruhů, variet, etnik a subkultur. Koncept rozpoznání soudruha lze vždy relativizovat 

dostupností potenciálních sexuálních, případně sociálních partnerů. Při dlouhé absenci 

kontaktu s příslušníky vlastního druhu začne domácí bišonek jako potencionálního sexuálního 

partnera vnímat kdejakého plyšáka. Oslice se bude raději pářit s oslem, ale když nebude zbytí, 

vezme za vděk koněm. Pankáč si bude nejraději povídat s pankáčem, ale na nudné svatbě své 

sestřenice vezme za vděk metalistou, který rovněž postrádá preferovaného konverzačního 

partnera. Další svatební host, diskant, se zase spřátelí s hokejistou, který „poslouchá tak nějak 

všechno“. Takto je možno škálovat relativní preference prakticky libovolně. Rozpoznávání 

soběpodobnosti může probíhat na všech úrovních a na všech úrovních také může vytvářet 

z kontinua preferencí distinktní dealbreakery, rozmazané hranice mezi toto-ještě-ano a toto-

už-ne, které zavání přerušením kontinua rozpoznání soudruha jako soudruha. Jedná se ale 

vždy jen o kognitivní překlad spojitých preferencí do diskrétních kategorií. 

Genealogické linie jsou rovněž škálovatelné volně. Pokud na to pohlížíme z čistě 

biologického hlediska, jsem své sestře příbuznější než komukoliv jinému, tvoříme tedy druh 

ve vztahu k jiným nukleárním rodinám. Se sestřenicemi a bratranci už ale diskrétní 

genealogickou jednotku netvoříme, neboť oni mají sestřenice a bratrance vždy ještě z druhé 

strany rodiny, kterým zase nejsem příbuzný já. Pokud by si ale moje jediná pokrevní teta 

vzala bratra mého táty, mého jediného pokrevního strýce, tvořil bych s jedinou sadou svých 

bratranců a sestřenic genealogický druh. Naše větev by byla diskrétním kusem 

rozmnožujícího se rhizomu života, splňovala by kritérium rodokmenové exkluzivity, čímž by 

se vymezovala proti dalším podobně exkluzivním jednotkám. 

Pokud bych založil s kamarády sektu, odstěhovali bychom se do hor, vymýšleli vlastní 

náboženství, rituály, hudbu, literaturu, tance a vynálezy, vzájemně se těmto dovednostem od 
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sebe učili, a nijak bychom nekomunikovali se zbytkem světa, vytvořili bychom 

z genealogického pohledu izolovanou subkulturu. V rámci takové exkluzivní kulturní větve 

by se všichni ovlivňovali navzájem, nebyli by ovlivňováni nikým z vnějšku, a zároveň by 

nikoho vně subkultury sami neovlivňovali. Při případném sekundárním kontaktu, kdybychom 

například výsledky našeho kolektivního exilu zpřístupnili v Národní galerii jako velkolepý 

Gesamkunstwerk, stali bychom se opět součástí celého kulturního rhizomu. Dočasnou, zpětně 

dosledovatelnou samostatnost, kulturní izolaci, by nám už nikdo odepřít nemohl. Podobně 

mohou genealogické druhy opět splývat do jediné dobře promíchané linie. Chybí zde 

požadavek věčné nezvratné reprodukční separace, který stejně nedává moc smysl vzhledem 

k možnosti endosymbiózy, při které splývají mnohem méně příbuzná těla než větve 

rodokmenu. 

Dá se s úspěchem tvrdit, že pokud skupina organismů splňuje všechna tři kritéria separace, 

rozpoznávací, genealogické i fenetické, je na nejlepší cestě stát se časem samostatným 

druhem i z hlediska Mayrovy definice. Není ale nutné, aby všechna tři kritéria platila zároveň, 

pokud chceme distinktní klastry označit za subkultury, poddruhy, variety nebo etnika. 

V tomto případě stačí kritérium fenetické, neboť právě ono obvykle řídí naši přirozenou 

klasifikaci. Z tohoto důvodu je hlavním kritériem distinktnosti klastrů v našich simulacích. 

Pokud bychom chtěli, aby naše klastry splňovaly kritérium rozpoznávací, musel by být každý 

jedinec klastru A blíže v kulturoprostoru všem jedincům klastru A, než nejbližšímu jedinci 

klastru B a naopak (Obrázek 65C). Nestačila by trhlina v kontinuu života, musela by to být 

trhlina dostatečně velká. Pokud by navíc měla taková separace splňovat kritéria 

genealogického konceptu druhů, musela by i přes neustálou přítomnost nenulové 

pravděpodobnosti párování mimo domovský klastr trvat dostatečně dlouho, aby se v rámci 

klastru stačil každý popárovat s každým bez jediného odskočení k vedlejší skupině. 

2.14 Kulturní speciace – Lidé, kosatky a pěvci 

Ne všechny distinktní klastry, které v simulacích kvantifikujeme jsou distinktní podle všech 

smysluplných škálovatelných kritérií, přesto by bylo bláhové předpokládat, že v našem 

systému s bytostně sympatrickou povahou takové klastry vznikat nemohou. Nebudu daleko 

od pravdy, pokud prohlásím, že náš fungující model strukturované bioty může sloužit i jako 

fungující model sympatrické speciace. Podle současného výkladu by se jednalo o funkční 

model minimálně u těch skupin organismů, kde dochází k nezanedbatelnému sociálnímu 

přenosu mezi jedinci, minimálně ke kulturnímu přenosu z rodičů na potomky. 
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Mezi takové organismy bezesporu patří homininé (Hominini), lidé a jejich blízcí příbuzní. 

Naše tendence klastrovat a divergovat může být hnacím motorem výrazných adaptivních 

radiací, kterých proběhlo v naší linii za posledních 5 milionů let minimálně 7 (Foley, 2002). 

Vyhynulých druhů homininů bylo zaznamenáno podstatně více, než bychom očekávali, kdyby 

tato linie odštěpovala dceřiné druhy se stejnou frekvencí jako průměrná savčí linie (Bokma, 

van den Brink, & Stadler, 2012). Vysvětlením tohoto fenoménu nemusí být nutně, což autoři 

studie sami zdůrazňují, že homininé speciují nebývale ochotně. Část výjimečného počtu 

hominidních druhů může jít na vrub tendenci zdůrazňovat rozdíly mezi skupinami, které jsou 

nám samotným nejpodobnější, nebo vysoké fenotypově plasticitě homininů. Ta by mohla vést 

k větší pravděpodobnosti chybně identifikovaných diskontinuit v morfoprostoru definovaném 

kosterními pozůstatky. I tak lze ale dosavadní poznatky o adaptivní radiaci a speciaci 

homininů interpretovat jako solidní podporu kulturní hypotézy speciace, alespoň dokud někdo 

nepřinese doklady o chybné klasifikaci homininních druhů. 

Dalším oblíbeným příkladem skupiny, u které může neustále probíhat sympatrická speciace 

sycená kulturní divergencí, jsou kosatky (Riesch, Barrett-Lennard, Ellis, Ford, & Deecke, 

2012). Ačkoliv bývají obvykle řazeny pod jediný druh (Oricnus Orca), vytvářejí nepřeberné 

množství subkultur a ekotypů, z nichž nejznámější jsou pravděpodobně rezidentní kosatky 

(žijí v rodinných matrilineárních skupinkách, nevzdalují se daleko od břehu, žerou ryby, 

hlavně lososy) a transientní kosatky (žijí ve variabilnějších klanech menší velikosti, 

vyplouvají na otevřený oceán, žerou hlavně mořské savce). Kosatčí klany mají různé 

vokalizační dialekty, různé lovecké strategie, různá sociální uspořádání. Odlišují se i 

morfologicky. Řada z nich se vyskytuje sympatricky a není sporu o tom, že minimálně 

některé z nich i sympatricky vznikly (LeDuc, Robertson, & Pitman, 2008). Různé skupiny se 

vyhýbají vzájemným sociálním interakcím a není známo, že by se příslušníci různých skupin 

v přírodě pářily (P. A. Morin et al., 2010). Zdá se, že i v rámci dnes identifikovaných ekotypů 

vznikají další a další kulturní rozštěpy. Jen severní populace rezidentních kosatek, která patří 

mezi ty nejlépe prozkoumané, zahrnuje minimálně tři diskrétní akustické klany (Ford, 1991), 

jejichž vokalizace se významně liší a mezi kterými neexistují přechodné formy. I mezi těmito 

klany se už stihly, zdá se, vytvořit systematické genetické rozdíly (Hoelzel, Dahlheim, & 

Stern, 1998). Kosatčí kulturní klastry s velkou meziskupinovou a malou vnitroskupinovou 

variabilitou jsou tedy podle všeho stabilní v čase. Některé divergentní klastry časem 

pravděpodobně splynou, některé přetrvají věky (Filatova & Miller, 2015). Počátky divergence 

mezi transientními kosatkami a všemi ostatními klany se s největší pravděpodobností datují 
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700 000 let do minulosti (P. A. Morin et al., 2010). Množí se hlasy, že by se měla celá 

klasifikace kosatek překopat, že by se mělo zavést minimálně několik oddělených druhů, aby 

klasifikace dávné bifurkační události reflektovala (LeDuc et al., 2008). Já si říkám, že není 

nutné se namáhat. Kosatky evidentně kulturně a ekologicky divergují neustále. Když teď 

jejich klasifikaci formálně zmrazíme, budeme ji muset za 700 000 let předělávat znova. 

Poslední skupinou, které je soustavně připisován potenciál kulturně poháněné sympatrické 

speciace jsou pochopitelně pěvci (Vaneechoutte, 1997). Ti tvoří s více než 6600 druhy 

nebohatší ptačí řád Passeriformes. Pěvci pokrývají více než polovinu biodiverzity, která 

připadá na celou třídu ptáků (Gill & Donsker, 2019). Vyjadřují se zpěvem, který hraje 

nezanedbatelnou roli při výběru partnera (Olofsson & Servedio, 2008). Mladí jedinci se učí 

zpívat od starších příbuzných i nepříbuzných jedinců téhož druhu (Haavie et al., 2004), což 

často vede k vytvoření distinktních ptačích dialektů (Gammon, Baker, & Tipton, 2006), které 

se mohou stát prvním krokem na cestě ke speciaci (Beltman, Haccou, & ten Cate, 2004). 

Sdílené nářečí u velké skupiny pomáhá k udržení její reporodukční koheze. Malé izolované 

populace jedné americké sýkorky (Poecile atricapillus) se od sebe vzájemně lišily více než 

jednotlivé skupiny jedinců, kteří byli součástí velké centrální populace (Gammon et al., 

2006). Ptačí zpěvy příbuzných druhů ale mohou i významně divergovat, což posiluje jejich 

schopnost sloužit jako zdroj prekopulační reprodukční bariéry (Kull, 2016). Když byl ke 

dvěma druhům Darwinových pěnkav na Galapágách (Geospiza fortis a G. scandens) 

introdukován druh třetí (G. magnirostris), jehož píseň se písním obou domácích druhů 

podobala, změnily se za pár let pěvecké rejstříky domácích druhů (u obou původních druhů 

například stouplo tempo trylků), aby se to tak nepletlo (B. R. Grant & Grant, 2010). Kapacita 

pěvců pro sympatrickou kulturní divergenci může vést ke zvýšení jejich kapacity pro 

sympatrickou divergenci genetickou, která může usnadnit sympatrickou ekologickou speciaci. 

Mnohonásobné opakování takového procesu pak může stát v pozadí obrovská adaptivní 

radiace pěvců a jejich nebývalého evolučního úspěchu. Pokud se mohou jednotlivé poddruhy 

snadno specializovat kulturně i ekologicky, může celý řád začít postupem času nesmírně 

efektivně využívat vše, co příroda nabízí (Nottebohm, 1972). Lidé a kytovci si ostatně také 

obvykle nevedou špatně (Pokud se zrovna nepotkají, pak si vedou lidé dobře a kytovci 

špatně). Všichni v současnosti žijící lidé patří k jedinému druhu, ale je to dost možná jen 

náhoda. Jsme obyvateli krátkého okna v historii naší planety, kdy jeden nebývale úspěšný 

opičák převálcoval všechny svoje bratrance. Možná se časem opět náš druh rozpadne na 

několik reprodukčně izolovaných populací. Subkultury tvoříme pořád nesmírně zdatně. 
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2.15 Speciace za přítomnosti genového toku jako norma 

Kultura předávaná heuristicky, kultura, jejíž přenos je možné aproximovat modelem PVDI, 

může sloužit jako iniciační štěpící mechanismus, který od sebe bude držet sympatricky se 

vyskytující podskupiny dost dlouho na to, aby se rozrůznili i geneticky. Po určité době může 

nastoupit zmiňovaný reinforcement, který se ve výsledku postará o vytvoření reprodukčně 

izolační bariéry, která by potěšila pana Mayra. Kulturní klastrování vůbec nemusí být 

z hlediska genů nepropustné, aby bylo evolučně signifikantní. Současné, empiricky podložené 

modely ukazují, že speciace může probíhat i za soustavného působení poměrně výrazného 

genového toku (Nosil, 2008). Moderní bioinformatické metody nám dovolují identifikovat 

speciační události s konstantním genovým tokem i v přírodě. Ukázalo se například, že tři 

jeskynní poddruhy mloka druhu Gyrinophilus palleucus ve státě Tennessee (G. p. palleucus, 

G. p. necturoides a G. gulolineatus) vznikly nezávisle na sobě z té samé velké povrchové 

populace, se kterou si po celou dobu divergence vyměňovaly alely (Niemiller, Fitzpatrick, & 

Miller, 2008). Rozsáhlá studie 61 párů sesterských linií, druhů nebo poddruhů, která se 

zabývala právě přítomností genového toku mezi liniemi, odhalila, že speciace obvykle 

probíhá za přítomnosti nezanedbatelného genového toku mezi divergujícími populacemi 

(Roux et al., 2016). Během většiny speciačních událostí projdou výsledné druhy přes stádia 

rozrůzňování za přítomnosti homogenního genového toku, za přítomnosti heterogenního 

genového toku až do stádia plnokrevných Mayrovských druhů, mezi kterými žádná výměna 

genetické informace neprobíhá. Při homogenním genovém toku se ještě po všech stránkách 

jedná o dvě populace druhu jediného, neboť výhodné alely proudí z jedné populace do druhé 

zcela bez omezení. Heterogenita genového toku se týká různé pravděpodobnosti výměny alel 

z hlediska častí genomu, kam by měly vyměňované alely zapadnout. V některých částech 

genomu, v takzvaných „ostrovech speciace“ (Tyers et al., 2015) probíhá zvýšená selekce 

spojená s různými ekologickými strategiemi, které jednotlivé variety nebo poddruhy obsazují. 

Zde se budou alely efektivně šířit pouze mezi příslušníky téhož poddruhu, neboť u příslušníků 

sesterského poddruhu budou nevýhodné a selekce se jich zde rychle zbaví. Alely výhodné 

nebo neutrální vzhledem k biologické zdatnosti obou druhů pak budou přecházet volně a 

budou se šířit z jedné populace na druhou. Jak se budou druhy postupně specializovat, budou 

se ostrovy speciace roztahovat na větší a větší oblast genomu, až se nakonec poddruhy 

reprodukčně izolují úplně. 

Vše nasvědčuje tomu, že podobné procesy mohou probíhat jak parapatricky, tak sympatricky. 

Ona ostatně málokterá přirozená překážka zaručuje úplnou a dokonalou geografickou izolaci. 
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Všechny ostrovy jsou saturovány novým biologickým materiálem z pevniny, což reflektuje i 

Mayr (1963). Míra genového toku mezi populacemi překvapivě nijak nesouvisela s mírou 

překryvu areálů zkoumaných sesterských linií (Roux et al., 2016). Přírodovědci nejsou zas tak 

špatní v hádání, jak moc reprodukčně izolované skupiny popisují. Většina ze sesterských linií, 

které byly před publikací tohoto článku klasifikovány jako samostatné druhy se skutečně 

ukázala jako vzájemně reprodukčně izolovaná. U většiny dvojic linií klasifikovaných pouze 

jako dvě populace téhož druhu zase panoval čilý homogenní genový tok. Našly se 

samozřejmě i výjimky. Mezi gorilou západní (Gorilla gorilla) a gorilou východní (Gorilla 

beringei) probíhá nepřetržitý homogenní genový tok a pokud bychom byli důslední (což 

podle mě nemá vlastně smysl), měli bychom podle Mayrovských kritérií směstnat všechny 

gorily pod hlavičku jediného druhu. Mezi některými populacemi různých motýlů (Melitaea 

cinxia), komárů (Culex pipiens) a žížal (Allolobophora chlorotica) by se zase slušelo vytyčit 

mezidruhovou hranici, protože mezi nimi žádná genetická výměna neprobíhá a splňují tak 

minimálně genealogické kritérium separace. 

Řekl bych, že takové řešení „záhady všech záhad“ by mohlo uspokojit pravověrné 

Darwinisty, kteří si nenechají svou zábavnou vědu zkazit klasickým sekvencionistickým 

Neodarwinismem. Na základě našich výsledků je možné rovněž soudit, že se sympatrickou 

speciací nebude problém ani v případě, že předávání vloh probíhá vyloženě geneticky, ale že 

distribuce znaků potomstva nabývá určité formy kvazi-PVDI. Nejdůležitější je pochopitelně 

kvazi-PVDI dědičnost populace podléhající přírodnímu výběru. Čím variabilnější rodiče, tím 

variabilnější potomstvo. Tento vztah platí, jak je podrobně popsáno, hlavně za předpokladu 

složitější adaptivní krajiny, která proces přírodního výběru podkládá, tedy například takové 

krajiny, ve které jsou dva vrcholy spojené s mimořádnou biologickou zdatností oddělené 

hlubokým Údolím smrti. Pokud by se populace ocitla pod takovým tlakem divergentní 

selekce, ani nepřerušená sympatrie by jí s největší pravděpodobností nezabránila, aby se 

rozdělila na dva poddruhy, případně druhy, z nichž každý by využíval jiný vrchol v adaptivní 

krajině. Důležitým pomocníkem by jí v tom mohlo být i pozitivní asortativní párování, 

homofilie, kterou jsme zkoumali v našich modelech. Modely asortativního párování za 

předpokladu PVDI mohou být tak i vzdáleným ekvivalentem různých počítačových simulací a 

matematických analýz, které se věnovali sympatrické speciaci za předpokladu genetické 

dědičnosti. Tyto modely téměř jednohlasně dospívají k jasnému závěru. Sympatrická speciace 

možná je za mnoha různých podmínek. 
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Stačí, aby se v naráz objevilo nenáhodné párování a přírodní výběr za přítomnosti většího 

počtu volných nik umožňující ekologickou specializaci (Gavrilets, 2014) a dva nové druhy 

jsou na světě. Volné niky jsou zde faktorem, který supluje dědičnost závislou na variabilitě 

rodičů. V případě nenáhodného párování se ani nemusí jednat o explicitní pozitivní asortment 

plynoucí z homofilie, jaký jsme v modelech použily my (Dieckmann & Doebeli, 1999). 

Zpočátku na sobě znak, který je předmětem asortativního párování a znak, který je předmětem 

pohlavního výběru ani nemusí záviset (Kondrashov & Kondrashov, 1999). Časem se mezi 

různými hodnotami obou znaků vytvoří vazba. Pokud by přežívali jen velcí nebo malí jedinci, 

ale samičky by preferovali buď samečky s modrým nebo červeným peřím na hlavě (takto 

přibližně je formulován slavný model sympatrické speciace autorů Kondrashových citovaný 

výše), pak se i malá počáteční nerovnováha v zastoupení modročapkářů a červenočapkářů 

mezi různě velkými jedinci časem ustálí a rozšíří na celou skupinu podle ekologicky validního 

znaku. Pokud budou mezi malými převažovat červenočapkáři, budou mít více úspěšnějších 

potomků malé samičky, které budou preferovat červenočapkáře. Velké samičky budou budou 

zase spíše těžit z tendence se červenočapkářům vyhýbat, neboť s nimi budou s větší 

pravděpodobností plodit středně velké, znevýhodněné potomstvo. Tyto tendence se díky 

pozitivní zpětné vazbě mezi úspěchem malých červenočapkářů napojeným na úspěch malých 

samiček preferujících červenočapkáře a obráceně (úspěch velkých modorčapkářů a velkých 

fanynek modročapkářů) budou vzájemně posilovat až vzniknou dva oddělené druhy – malí 

červenočapkáři a velcí modročapkáři. Ukazuje se, že podobný proces dokáže vytvořit i 

několik různých druhů naráz, nemusí být tedy nutně bifurkační. Pokud si budou podobně velcí 

jedinci více konkurovat, vznikne časem větší škála různě velkých druhů s asortativním 

párováním, která bude efektivně vychytávat všechny zdroje, které prostředí nabízí, což by za 

předpokladu konstantní velikosti ekologické niky jediné geneticky soudržné populace nebylo 

možné (Bolnick, 2006). 

K sympatrické speciaci může vést i jednoduchý pohlavní výběr doprovázející ekologickou 

specializaci za předpokladu, že se soustředí na nějaký luxusní znak. Pokud budou samičky ve 

dvou různých prostředích preferovat pokaždé samečky s výrazným červeným opeřením na 

hrdle, které se krásně vybarví, jen když bude sameček dobře živen, budou v části areálu, kde 

se ve zvýšené míře vyskytují stromy s velkými semeny, preferovat samečky s velkým 

zobáčkem, protože právě oni budou dobře najedení a červeně vybarvení, zatímco v jiné, 

sousední části areálu, kde rostou malé keříky s malými semínky, budou preferovat samečky 

s malými zobáčky. (Omlouvám se všem skutečným biologům, že znějí příklady doprovázející 
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matematické modely speciace tak pitomě a uměle. Konkrétně tento pochází od pana van 

Doorna a byl uveden v prestižním časopise Science. Já myslím, že průzračnost příkladů 

krásně ilustruje nevyhnutelnost sympatrické speciace a krásu celé teoretické biologie. Pokud 

byste raději slyšeli příklad s barevnými ploutvičkami štíhlých a tlustých rybek, najděte si 

ekvivalentní narativ v článku, který tematizuje přímo onu slavnou „záhadu všech záhad“ 

Mank, 2009.) Časem se tak parapatricky vyvinou dva druhy ptáků se různými ekologickými 

strategiemi a stejným indikátorem biologické kvality (van Doorn, Edelaar, & Weissing, 

2009). Tvary zobáků budou rychle divergovat, ale geny posilující červenost krčního lemu 

budou bez problémů před vytvořením úplné reprodukční izolace přecházet z jedné populace 

do druhé. Je možné očekávat, že se časem se v rámci reinforcementu objeví nějaký prvek, 

který umožní samicím mezi hypoteticky preferovaným a nepreferovaným typem samce dobře 

rozlišovat. 

Občas se dokonce stane, že v rámci různých částí spojitého areálu se neliší ekologicky 

relevantní znak (zobák) ale právě jen a pouze vnější znak, který je předmětem pohlavního 

výběru. Parapatricky se vyskytující populace vrány šedé (Corvus cornix) a vrány černé 

(Corvus corone) se širokými hybridními zónami (Obrázek 70) se systematicky liší jen v 0.28 

% genofondu. Všechny systematické rozdíly mezi formami leží na 18. chromozomu a 

zodpovídají právě za rozdíl v barvě peří (Ryll et al., 2014). Hypotetický budoucí ostrov 

speciace se tu tak tvoří kolem naprosto arbitrárního módního výstřelku. Je však docela možné, 

že začne časem docházet k výraznější ekologické diferenciaci obou variant, první náznaky 

můžeme pozorovat již nyní. Šedé a černé vrány se liší i expresí některých genů, které 

s pigmentací nijak nesouvisí. Zdá se, že se nám skutečně podařilo chytit vrány v počátečním 

stádiu speciace doprovázené nepřetržitým genovým tokem (Wolf et al., 2010). Překvapit by 

nás to nemělo, vrána patří mezi pěvce a ti jsou z kognitivně předznamenávané speciace 

podezřelí každou chvíli (viz výše). 
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Obrázek 70. Areály výskytu vrány šedé a vrány černé a vrána šedá, jejíž zbarvení je vizualizací areálů 

výskytu vrány šedé a vrány černé v Eurasii. 

2.16 Radostná zvěst Maynarda Smithe 

Myslím si, že v přírodě může k sympatrické speciaci docházet mnohem častěji, než se od dob 

Mayrova útoku na tento proces soudí. Pro složitou adaptivní krajinu vyrůstající 

z komplikovaných interakcí mezi různými populacemi ve společenstvu asi není nikdy potřeba 

chodit příliš daleko. Tento prvek, zdá se, nezpochybňoval ani Ernst Mayr, on sám se 

soustředil na vyvracení pozitivního asortativního párování a na zdůrazňování jednoho, 

poměrně specifického pojetí genetické dědičnosti (Mayr, 1947). 

Už krátce po publikaci jako knihy, kde argumentaci proti možnosti sympatrické speciace 

oproti původnímu článku ještě rozšířil (Mayr, 1963), přišel Maynard Smith s matematickým 

modelem, který ukazoval, že sympatrická speciace je možná i za předpokladu jednoduchého 

genetického modelu (J. M. Smith, 1966) a navrhl hned 4 způsoby, jak by k ní mohlo docházet. 

Řada z nich získala později empirickou podporu.  

2.16.1 Výběr mikrohabitatu 

Jedinci prosperující v určitém prostředí se v něm budou s větší pravděpodobností zdržovat, 

případně v něm budou déle přežívat. Díky tomu se setkají s větší pravděpodobností se 

soběpodobnými jedinci, kteří se v tomto prostředí budou rovněž se zvýšenou 
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pravděpodobností vyskytovat. Výběr mikrohabitatu vede automaticky k homogamii. 

Nevyžaduje přitom od organismů žádné kognitivní schopnosti, reflektovanou volbu partnera 

ani nic podobného. Obrovská škála sympatricky speciujícího hmyzu, často vázaného na dva 

různé druhy hostitelských rostlin, se bez problému může řadit mezi jasné doklady působení 

výběru mikrohabitatu jako speciačního činitele. Takto se sympatricky oddělili podle všeho 

populace zavíječů kukuřičných (Ostrinia nubilalis, Malausa et al., 2005), mšic 

(Acyrthosiphon pisum, Hawthorne & Via, 2001), strašilek (Timema cristinae, Nosil, Egan, & 

Funk, 2008) nebo u vrtule jablečné (Rhagoletis pomonella, Thunell, Locke, & Williams, 

1988), u které dnes rozlišujeme dvě ekologické formy, z nichž jedna se specializuje na 

jabloně a druhá na hloh. Poslední zmiňovaný příklad je nejzajímavější, protože u vrtulí 

prokazatelně dochází nejen k výběru preferovanějších stromů ale také k cílenému vyhýbání se 

stromům nepreferovaným. Jablečná forma vrtule na něco co smrdí jako hloh prostě nesedne 

(Forbes, Fisher, & Feder, 2005). Oba druhy stromů se tak mohou společně vyskytovat třeba 

v jediném sadu a divergující formy na sebe prakticky nikdy nenarazí. Setkávání sesterských 

linií omezuje (minimálně v případě jablečné/hložinkové vrtule) i sezónní asynchronie. Jablka 

totiž dozrávají dříve než hložinky (D. C. Smith, 1988). 

2.16.2 Asortativní párování v důsledku pleiotropie 

Smith tento typ homofilie v rámci svého genocentrického narativu staví samostatně. 

Předpokládá zde, že jediná dominantní alela A způsobuje jak ekologicky validní formu znaku 

, tak preferenci pro nositele formy znaku  a recesivní stav aa způsobuje jinou validní 

formu téhož znaku  a preferenci pro formy znaku . Smith tento mechanismus nepovažuje 

za pravděpodobný. Pokud ale jeho model dostatečně rozšíříme mimo vyloženě mendelistické, 

jedním genem determinované znaky, bez problémů dnes příklady tohoto jevu najdeme. 

Budeme pak mluvit o takzvaných magických znacích (magic traits), které jsou předmětem 

zároveň pohlavního i přírodního výběru (Thibert-Plante & Gavrilets, 2013). Například 

populace již zmiňovaných Darwinových pěnkav Geospiza fortis, které se zpěvem odlišují od 

dalších galapážských druhů, se evidentně začíná dále štěpit. Tvar zobáku těchto ptáků přitom 

ovlivňuje jak jejich zpěv, tak potravu, na kterou se specializují. U tohoto druhu tak můžeme 

v podstatě pozorovat sympatrickou speciaci v akci (Huber, De León, Hendry, Bermingham, & 

Podos, 2007). Magickým znakem by mohla být i echolokační frekvence u netopýrů. Různě 

velkým, sympatricky se vyskytujícím formám vrápence Rhinolophus philippinensis to píská 

na různých frekvencích, což jim umožňuje nejlépe lokalizovat různě velkou kořist (čím vyšší 
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tóny, tím přesnější zaměření menší kořisti), a zároveň se na základě volání preferenčně párují 

jedinci s podobnou frekvencí. 

2.16.3 Modifikátorové geny 

Tohle je taková technikálie vyplývající ze Smithova důrazu na jednolokusové znaky. 

Přepokládá, že alely A a a z příkladu výše ovlivňují sice ekologicky validní znaky, ale 

nezpůsobují asortativní párování samy o sobě. Pouze za přítomnosti alely B na nezávislém 

lokusu, začnou jedinci s A preferovat jedince se znakem  a jedinci s aa jedince se znakem . 

Oba příklady uvedené výše by se tak mohly objevit zde. Nevíme, a je to vlastně 

nepravděpodobné, že by přímo daná alela způsobovala preferenci pro soběpodobnost. Je ale 

nasnadě, že i kdyby to celé nebylo pevně alelicky zadrátované, univerzální homofilie by se 

prosadila dávno předtím (buď jako samostatná adapatace nebo jako výsledek třídění, jak bylo 

nastíněno výše) než by se objevila nějaká ekologicky validní alela A, která by si vynutila 

divergentní evoluci. 

2.16.4 Čisté asortativní párování 

Zde se jedná o variantu příběhu s modročapkáři a červenočapkáři, kteří se preferenčně párují 

spolu, až se nakonec jejich arbitrární znaky napojí na distinktní ekologické niky (Kondrashov 

& Kondrashov, 1999), což urychlí speciaci. Opět se zde počítá s genetickým modelem, 

kterým bychom mohli vysvětlit sympatrickou speciaci u mravenců rodu Mycocepurus 

(Rabeling, Schultz, Pierce, & Bacci, 2014). M. goeldii je jihoamerický, poctivě pracující 

mravenec pěstující houby. M. castrator je jeho hnízdí parazit, co plodí jen královny a trubce, 

leze do hnízd svého pilného příbuzného, nechává se tam krmit a způsobuje, že se z vajíček 

hostitelské královny líhnou jen sterilní dělnice. M. castrator se vyvinul z M. goeldii asi před 

37 000 lety kompletně sympatricky, což bylo s velkou pravděpodobností umožněno změnami 

v pářícím chování parazita. Parazitické královny jsou menší než hostitelské (připomínají 

velikostí spíše hostitelské dělnice), během svatebních letů se páří již v hnízdě a neodlétají ven 

na tradiční přehlídky. Parazitičtí trubci postrádají zoubek na spodní straně reprodukčního 

orgánu aedeagu, hmyzího ekvivalentu savčího penisu. Všechny tyto modifikace zvyšují 

pravděpodobnost párování castratorů s castratory, ačkoliv nemají žádný přímý vztah 

k parazitickému způsobu života (snad kromě té tělesné velikosti). Nepřebernou pokladnicí 

vztahu pohlavního výběru s ekologickou speciací jsou populace cichlidních ryb v různých 

jezerech jak v Africe, tak v jižní Americe. Každé jezero; Tanganika, Malawi, Victoria, Apoyo 

a další působí jako výsledek ročníkového cvičení ze sympatrické speciace (Barluenga, 
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Stölting, Salzburger, Muschick, & Meyer, 2006). Některé projekty jsou nesmírně ambiciózní 

– 500 druhů ryb za 5 milionů let v jezeře Malawi, které má bezmála 30 000 kilometrů 

čtverečních (Allender, Seehausen, Knight, Turner, & Maclean, 2003), některé působí skromně 

– dva ekotypy s heterogenním genovým tokem výrazněji divergující přibližně 1000 let 

v jezírku Massoko, které by se rozlohou vešlo do rybníku Rožmberk skoro třináctkrát (Tyers 

et al., 2015). Pokaždé, když se cichlidy náhodou dostanou do takového izolovaného jezera, 

začnou sympatricky speciovat a obsazovat volné niky. Větší jezera skýtají prostor pro větší 

populace, nabízejí potenciál složitějších společenstev a většího množství rozdílných životních 

strategií, hostí tedy více druhů. Asortativní párování cichlid je obvykle do značné míry řízeno 

samičí preferencí pro určité samčí zbarvení (Selz, Pierotti, Maan, Schmid, & Seehausen, 

2014), které se časem napojí na jednu úspěšnou ekologickou strategii. Určitou roli 

v pohlavním výběru mohou hrát i akustické signály (Amorim, Simões, Fonseca, & Turner, 

2008). Morfologická podobnost některých druhů, které obsazují totožnou niku v různých 

jezerech je až zarážející (Albertson & Kocher, 2006). Přesto se jedná jen o projev 

konvergentní, případně paralelní evoluce. Všechny cichlidy v jezeře Malawi jsou příbuznější 

všem cichlidám v jezeře Malawi než těm nejpodobnějším cichlidám v jezeře Tanganika 

(Allender et al., 2003).  

Do posledního balíku možných mechanismů sympatrické speciace by spadaly i některé 

kulturní prekurzory divergujících ekotypů. Dialekty kosatek nemají inherentní souvislost 

s jejich loveckými strategiemi, přesto umožňují jejich divergenci (Boyd & Richerson, 1987). 

Subsistenční strategie ale mohou být předmětem asortativního párování, což by nás vedlo 

k zařazení tohoto fenoménu do skupiny magických znaků. Z pohledu evoluce pak vlastně moc 

nezáleží na tom, nakolik jsou tyto strategie zafixovány geneticky a nakolik jsou předávány 

učením. Obojí povede to ke stejnému výsledku. Jak píšeme s Karlem Kleisnerem v posledním 

článku, který je přílohou této práce, kulturní dědičnost nezávisí jednostranně na dědičnosti 

genetické. To, co v současnosti označujeme za dědičnost kulturní sdílí s tím, co označujeme 

za dědičnost biologickou, společného předka – jakýkoliv heuristický systém podobnosti mezi 

rodiči a potomky. Všechny systémy dědičnosti jsou součástí jediné evoluce, jediné propagace 

života skrze čas a prostor. Bez ohledu na proximátní mechanismy, které dokáže pěkně 

popisovat například molekulární biologie, vede selekční tlak v mnoha případech k podobným 

výsledkům, u kterých ani často nedokážeme přesně rozhodnout, nakolik jsou určeny 

geneticky a nakolik kulturně (Kleisner & Tureček, 2017). 
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Při klasifikaci lidské a zvířecí kultury jsme stále zatíženi silnou předpojatostí. U zvířat jsme 

přehnaně opatrní. Máme tendenci klasifikovat chování jako sociálně předávané, pouze pokud 

zahrnuje používání uměle vyrobených nástrojů. Nejlépe takové chování, které se liší mezi 

blízce příbuznými populacemi, aby o jeho kulturním základu nemohlo být pochyb. K 

běžnému obstaráváním potravy nebo ke stavbě hnízd přistupujeme o něco opatrněji. Základní 

manuální dovednosti a sociální schopnosti, které nalezneme u všech populací bez rozdílu, 

jakési „kulturní univerzálie“ už obvykle schytají nálepku biologicky předávaných znaků, 

ačkoliv u lidí bychom k podobným prvkům chování dost možná přistupovali jako 

k výsledkům úspěšné socializace (Schuppli & van Schaik, 2019). Možná je sociálního 

přenosu všude víc, než si tmářští inženýři dneška myslí, což znamená, že je možná všude 

taková hromada potenciálu pro sympatrickou kulturní divergenci a následnou speciaci, že si to 

tmářští inženýři dneška vůbec nedokážou představit. Ostatně sociální nápodoba byla 

pozorována i u čmeláků (Alem et al., 2016) a octomilek (Ranty-Roby et al., 2018). Rozsáhlý 

přehled případů kulturního přenosu u zvířat je možné najít v práci Jitky Lindové (Lindová, 

2017). 

Mayr správně poukazuje na to, že každá geografická speciace je zároveň speciací 

ekologickou, neboť životní prostředí se alespoň mírně z místa na místo liší. Rád bych na tuto 

poznámku navázal tvrzením, že každá kulturní divergence je i geografickou divergencí. 

Kulturně podobní jedinci se rádi zdržují spolu, nacházejí se na podobných místech, preferují 

podobné mikrohabitaty (Riesch et al., 2012). Kulturní divergence může předcházet prostorové 

alokaci jedinců. Souhra biologických predispozic a osvojených pozic v kulturoprostoru může 

rozehrát koncert ze kterého vzejdou výrazné systematické rozdíly mezi populacemi. Byla 

navržena teorie dlouhodobé kulturní divergence, podle které se nejméně konformní, nejvíce 

individualističtí jedinci z každého zemědělského společenství stěhovali za nejzazší okraj 

teritoria obývaného příslušníky domovské skupiny, čímž přispívali jak k šíření zemědělství, 

tak k vytvoření celosvětového gradientu přecházejícího od kolektivistických kultur (v místě 

poblíž vzniku zemědělství) ke kulturám silně individualistickým (daleko od úrodného 

půlměsíce, současná Kalifornie jako ultimátní frontýr, výspa zbožštění osobního úspěchu a 

institucionalizované provokace, Olsson & Paik, 2016). Každá divergence, potažmo speciace 

má jak kulturní, tak geografický, tak ekologický aspekt, které jsou zašmodrchané v jediném 

kauzálně evolučním klubku pozitivních zpětných vazeb. Opět je na místě menší kontemplace 

nad čmáranicí na Obrázku 56. 
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2.17 Geografická speciace – slepá ulička evoluční biologie 

Důraz na geografický aspekt speciace je přežitek. Reflektuje to celá řada současných studií, 

které navrhují umělé dělení podle vzájemné polohy divergujících populací zcela opustit 

(Schluter, 2001). Mnohem větší smysl by dávalo dělit speciace na ekologické (což jsou skoro 

všechny, protože kulturní divergence znamená prostorovou divergenci, která znamená 

ekologickou divergenci) a náhodné okamžité speciace dané materiálem (mutation-order 

speciation), tedy speciace, které připadají na konto polyploidizaci, cytoplazmatické 

nekompatibilitě a podobně (Schluter, 2009). Mnohem zajímavější je z mého hlediska první 

skupina, tedy skupina ekologických speciací, která je nejvíce prozkoumána právě z hlediska 

svého geografického aspektu. Místo přírodních bariér, pohoří a řek, však může stát v cestě 

volnému genovému toku celá řada jiných překážek. Mozaiková krajina plná různých 

mikrohabitatů stačí k tomu, aby se původně homogenní populace rozpadla na několik variet 

využívajících různé ekologické niky. Behaviorální specializace, či specializace v rámci 

různých životních strategií (life-history strategy) tvoří v podstatě ekvivalent mozaikové 

krajiny. Ekvivalent, který se sice hůře vizualizuje, ale ke speciaci bez přerušení genového 

toku může vést stejně dobře (Hubert, Calcagno, Etienne, & Mouquet, 2015). Časová izolace 

na základě divergence délky životních cyklů, například u cikád (rod Magicicada), které se 

vyskytují ve formě se sedmnáctiletou a třináctiletou periodicitou, takže se v plné parádě 

potkají jen jednou za 221 let, představuje lepší limitující faktor genetického toku než leckterý 

oceánský průliv (Imon, Ang, Alwadi, Taley, & Eniega, 2000). Speciace předcházená kulturní 

divergencí je jen přirozeným rozšířením této palety metakomunitních fenoménů (Riesch et al., 

2012). Úplná alopatrie, která předpokládá naprostou izolaci populací daného druhu a úplná 

sympatrie, která předpokládá dokonale promíchanou, náhodně se párující panmiktickou 

populaci, jsou pouze dva hypotetické extrémy na kontinuu, které najdeme na Obrázku 71.  
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Obrázek 71. Spektrum prostorového vymezení subpopulací jednoho druhu sahající od Mayrovské 

alopatrie po panmiktickou sympatrii (podle Mallet, Meyer, Nosil, & Feder, 2009). 

Pochopili to zřejmě i proponenti geografické speciace a začali zdůrazňovat, že za skutečně 

sympatrickou populaci počítají pouze skutečně populaci panmiktickou, kde je 

pravděpodobnost páření jedince náležejícího k jednomu demu (červenočapkář na Obrázku 71) 

s příslušníkem opačného demu (modročapkář na Obrázku 71) přesně 0.5 (Mallet et al., 2009). 

Já se divím, že se vůbec namáhají. Dokonalou panmixii dle mého názoru najdeme v přírodě 

jen stěží. Náhodné párování by muselo být evolučně žádoucí, aby se vyvinulo jako specifická 

adaptace z původního stavu, kterým je pozitivní asortativní párování. K homogamii vedou 

všechny ty nenáhodné procesy, které přirozený systém obsahuje: nenáhodné přežívání, 

nenáhodný pohyb prostorem, nenáhodná kulturní dědičnost, cokoliv. Že se jedinec typu X 

vyskytuje v místě Y už samo o sobě znamená, že se jedinec typu X může vyskytovat v místě 

Y. Může existovat nepřeberné množství typů jedinců, kteří se v místě Y prostě vyskytovat 

nemohou. Budou se ale vyskytovat v jiných místech. Už jejich absence v místě Y však zavání 

elementární formou homogamie. Když se tam může vyskytovat jeden jedinec typu X, může se 

tam nejspíš vyskytovat i druhý jedinec typu X.   

Materiálu na individuální specializaci, na vytváření kontinua jedinců, z nichž každý využívá 

jen část ekologické niky okupované celým druhem je, zdá se, vždy dost (Bolnick et al., 2003). 

Populace mohou sestávat z vnitrodruhových generalistů (Obrázek 72A), vnitrodruhových 

specialistů (Obrázek 72B) nebo jejich směsi. Důležité ale je, že jen těžko najdeme populaci, 

kde by jedinci nebyli nijak variabilní. 
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Obrázek 72. Schématické znázornění dělení ekologické niky populace mezi její členy. Variance 

využívání zdrojů populací (bílá plocha) je v obou případech součtem variance využívání zdrojů 

jedincem (barevné plochy) a variance středů individuálních nik (středy barevných zvonových křivek). 

(podle Bolnick et al., 2003) 

Mayrův úspěch byl dílem zapříčiněn chytrou sofistickou kličkou. Podařilo se mu nahradit 

„záhadu všech záhad“, zkoumáním mechanismu reprodukční izolace (Jiggins, 2006). 

Podobný argument se objevuje už 19. století u Catchpoola a ačkoliv je založen na 

předpokladu směsné dědičnosti, dá se shrnout ve formě, která v podstatě perfektně vystihuje 

Mayrovu úvahu. 

1. Plemena domácích zvířat, jakkoliv morfologicky různorodá, jsou mezi sebou plodná, 

zatímco některé sesterské druhy, morfologicky v podstatě identické, se spolu plodně 

křížit nemohou. 

2. Přesto je evidentní, že jak domácí plemena, tak přirozeně se vyskytující sesterské 

druhy sdílejí společného předka. Postulujeme tedy, že pro úspěšný vznik distinktních 

skupin organismů v přírodě se musí kromě výběru uplatňovat ještě nějaký jiný proces, 

který zabrání křížení vznikajících ekotypů (Catchpool, 1884). 

Rozdíl mezi klasickým Darwinismem a Catchpoolovou teorií krásně shrnuje Obrázek 73 

pocházející z knihy o Williamu Batesonovi. 
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Obrázek 73. Podle Darwinovy teorie vznikají nové druhy přírodním výběrem odvětvováním ze 

společného předka. Časem se mohou odlišit natolik, že dojde ke vzniku reprodukční izolace. Podle 

Catchpoola musí nejprve vzniknout reprodukční izolace mezi dvěma subpopulacemi společného 

předka, aby se tyto mohly začít rozrůzňovat díky přírodnímu výběru (podle Cock & Forsdyke, 2005). 

Je to pěkné. Catchpoolovsky, potažmo Mayrovsky, mohou nové druhy nepochybně vznikat. 

Bylo by však chybou ztotožnit náhodnou speciaci se speciací jako takovou. Vysvětlení 

mechanismů reprodukční izolace ve výsledku neřeší základní problém života strukturovaného 

do distinktních větví (Pavlinov, 2013). Otázka po původu nízké vnitroskupinové variability 

v kontrastu k vysoké meziskupinové variabilitě by zůstala na stole, i kdyby se Buffonovi, 

francouzskému transformacionistovi z osmnáctého století podařilo dokázat, že všechna 

zvířata pocházejí ze společného předka (premiere souche), kterého lze zpětně zrekonstruovat 

chytrým postupným křížením vzájemné podobných druhů, zeber, koní a oslů, psů a vlků a 

následně křížením kříženců kříženců až k prvotnímu savci (Farber, 2004), což je snaha, která 

selže hned v bezprostředně následujících krocích. Podle Buffona se z původní nerozlišené 

masy různé druhy vydělily působením životního prostředí, potravy a klimatu. Buffonova torie 

o původu druhů by, kdyby byla pravdivá, skutečně řešila „záhadu všech záhad“. 

Darwinova teorie, která je přesnější než ta Buffonova, není teorií o vniku reprodukční izolace. 

Je teorií, která se pokouší vysvětlit jak vnik druhů, tak vznik poddruhů a variet. Je to teorie 

vzniku stromu (keře, rhizomu) života strukturovaného na všech úrovních. Darwin odmítal 

přiznat druhům jakýkoliv speciální status, což je také závěr, ke kterému se postupně příklání 

stále více biologů (Ereshefsky, 2010). Dílo O původu druhů se mělo původně jmenovat O 

původu druhů a variet (An Abstract of an Essay on the Origin of Species and Varieties, 

vydavatel donutil Darwina název zkrátit, aby zněl víc sexy, Ereshefsky, 2010). Podle Darwina 

byly jednotky, které označujeme jako druhy, jen dostatečně odvozené, dlouhodobě ustálené 

variety. Dokládá to pozorováním, že skupiny organismů, které vytvářejí řadu oddělených 

druhů, vykazují rovněž tendenci v rámci každého druhu vytvářet řadu distinktních variet. 

Větve stromu života vykazují dědičnost tendence k větvení. Darwin konkrétně píše: 
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„Názorem, že druhy jsou pouze ostře vyznačené a dobře vyhraněné ‘odrůdy, jsem 

došel k mínění, že druhy větších rodů v každém území by poskytovaly častěji odrůdy, 

než druhy malých rodů; protože kdekoli se utvořilo mnoho úzce příbuzných druhů (tj.  

druhů téhož rodu), mělo by se zpravidla začít tvořit mnoho odrůd nebo počínajících 

druhů. Kde roste mnoho velkých stromů, dá se očekávat, že najdeme mnoho 

semenáčků. Kde se vytvořilo proměnlivostí mnoho druhů stejného rodu, byly okolnosti 

příznivé pro proměnlivost; a tak se můžeme domnívat, že okolnosti jsou stále příznivé 

pro proměnlivost. Na druhé straně, díváme-li se na každý jednotlivý druh jako na 

zvláštní akt stvoření, není zde žádný zjevný důvod, proč by se mělo vyskytnout více 

odrůd skupiny mající více druhů než u té, která jich má méně.“ (Darwin, 2007) 

 Důrazem na alopatrickou speciaci tento poznatek úplně zabijeme. Co jiného je důraz na 

alopatrii než důraz na akt stvoření oddělených druhů skrze zázrak geografické izolace? 

Variety či ekotypy téhož druhu vznikají sympatricky bez problémů, což reflektuje Darwin 

sám (2007) i celá škála současných prací (Huber et al., 2007; Kingston & Rossiter, 2004; 

Riesch et al., 2012). Modely s PVDI předpokládají přesně tento výsledek. Pokud jsou 

přirozené ekvivalenty parametrů modelu  a  dědičné, tedy pokud je dědičná homofilie a 

relativní variabilita potomků, pak očekáváme, že tam, kde vzniká hodně klastrů na jedné 

úrovni, bude vznikat hodně klastrů na všech úrovních. Na úrovni variet i na úrovni rodů. 

Modely s PVDI fungují bez ohledu na měřítko, vše závisí jen na relativních rozdílech mezi 

interagujícími jedinci. Darwin měl už zase pravdu! 

Mayr v rámci své jednomužné křížové výpravy přesvědčil skoro celou jednu generaci 

evolučních biologů, že sympatrická speciace je vzácná a oproti geografické speciaci naprosto 

nepodstatná. Rozdíly mezi jednotlivci, homogamii a PVDI či kvazi-PVDI jevy však najdeme 

vážně úplně všude. Je těžké ubránit se pocitu, že sympatrická speciace je nejen možná, ale že 

je dokonce nevyhnutelná. Mayr věčný zápas mezi Darwinisty a Catchpoolisty očekával. 

Prohlásil, že teorie sympatrické speciace je jako bájná Hydra. Když jí useknete jednu hlavu, 

narostou dvě další (Mayr, 1963). Hrdinně se do boje s nestvůrou sám pustil. Stál ale na 

nesprávné straně barikády. Snad nikdo před ním nedal dobrotivé Hydře tak zabrat. Další hlavy 

už ale raší a nakonec všechno dobře dopadne (Via, 2001). Do dneška se však v učebnicích 

evoluční biologie objevuje douška, že alopatrická a parapatrická speciace hrají hlavní roli 

v procesu vývoje biologické diverztiy a disparity, a že míra významnosti sympatrické 

speciace je neznámá, ale nejspíš malá. Pro jistotu předpokládáme, že dva sesterské druhy 

vznikly v prostorové izolaci, dokud se nade vší pochybnost neprokáže pravý opak. 
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Myslím, že důkazní břemeno by mělo být z beder proponentů sympatrické speciace sejmuto. 

Naše simulace ukazují, že za předpokladu působení PVDI dědičnosti a homogamie dochází 

samovolně k utváření distinktních klastrů v hypotetickém kontinuálním prostoru vlastností 

života i bez přírodního výběru. Dále jsme ukázali, že PVDI (ačkoliv řádně omezené, jaksi 

neúplné) je bližším ekvivalentem některých modelů genetické dědičnosti než převládající 

Galton-Pearson model, zvláště když v modelovaném systému působí přírodní výběr. Je 

možné, že spojitý život má tendenci se hroutit do distinktních klastrů i když ho tam zrovna 

nepohání silná divergentní selekce. Může se jednat o výsledek neutrální kulturní evoluce nebo 

o výsledek kompetice o rozsáhlou škálu různých zdrojů (Bolnick, 2006). Pokud je záhodno 

dokazovat, že některé druhy vznikly sympatricky, mělo by být záhodno dokazovat i to, že 

vznikly alopatricky. Alopatrie a panmixie jsou extrémy kontinua a význam geografického 

aspektu speciace je silně nadsazený (Roux et al., 2016). Téměř vždy vznikly druhy navzdory 

genovému toku mezi divergujícími populacemi, ať už byl jejich geografický překryv 

jakýkoliv. Navrhoval bych jednoduchou maximu, pokud se druhy vyskytují sympatricky, 

předpokládám, že vznikly sympatricky, dokud se neprokáže opak. Pokud se druhy vyskytují 

alopatricky, předpokládám, že vznikly alopatricky, dokud se neprokáže opak. Je to 

parsimonní a poctivé. Pokud najdeme tři sympatrické ekotypy jednoho netopýra, které 

vokalizují na různých frekvencích (Kingston & Rossiter, 2004), neuděláme chybu, když 

budeme předpokládat, že pět sympatrických druhů jiného netopýra (Myotis nattereri, M. 

emarginatus, M. mystacinus, M. daubentonii, M. dasycneme), jejichž vokalizace rovněž 

vykazují znaky vzájemné divergence (Siemens & Schnitzler, 2004), vzniklo postupně 

sympatricky z jediného druhu netopýra. Společný předek všech těchto skupin v rámci rodu 

Myotis se nejprve rozdělil na pět variet, které následně ekologicky divergovaly, až mezi nimi 

jednoho dne přestal genetický materiál proudit úplně. Pět sympatrických netopýřích druhů je 

s největší pravděpodobností jen pět sympatrických variet + čas. Jak trefně poznamenal Dolph 

Schluter: 

„Evolučním biologům trvalo 150 let, než dali Darwinovi za pravdu, že struktura 

života, struktura druhů a variet, ona ‘záhada všech záhad‘ skutečně vyvstává 

působením přírodního výběru.“ (Schluter, 2009) 

Chtěl bych k tomu dodat, že kultura, sociálně předávaná složka fenotypu, přírodnímu výběru 

pomáhá. 
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3 Epilog 

Ve této disertační práci jsem se pokusil navázat na Darwinovo dílo O původu druhů tak, jak 

by se na něj dalo navázat už na sklonku devatenáctého století. Snažil jsem se naznačit, kudy 

by se mohl ubírat rozvoj modelů dědičnosti spojitých znaků, a jak by mohli takové modely 

přispět k porozumění rozličným fenoménům mezi které patří kulturní evoluce, kulturní 

divergence a sympatrická speciace. Empirické ověřování těchto modelů nás teprve čeká, ale 

myslím, že uspějeme. Modely jsou to krásné, dle mého názoru výstižné a nesmírně zajímavé. 

Měl jsem štěstí, že se jejich studiem (možná kvůli jejich obtížné zpracovatelnosti metodami 

matematické analýzy) dosud nikdo pořádně nezabýval. Mám pocit, jako bych narazil na 

zlatou žílu, ropné ložisko, nebo ještě mnohem spíš jako bych narazil na fakt pěknou hospodu, 

kam chodí zajímavý lidé a kde podávají dobou kávu. Kde mají prosluněnou zahrádku 

s velkými stromy a každý pátek večer je tam koncert. Tohle všechno mě baví. Do takových 

hospod chodím rád. 

Práce může působit dojmem, že vznikala tak nějak od začátku, že jsem si nejdřív načetl práce 

Francise Galtona a Fleeming Jenkina, pak rozvinul jejich modely nepartikulátní dědičnosti, 

který jsem následně zobecnil na mnohorozměrnou formu a její výsledky následně použil k 

obhajobě konceptu sympatrické speciace. Pravý opak je pravdou. Asi před šesti lety jsem si 

začal pohrávat s myšlenkou parodie na sci-fi, která se odehrává 38 000 let v budoucnosti. 

Lidstvo v knize je perfektně globalizované, technologie se však od té dnešní příliš neliší, jen 

se člověk rozdělil na dva samostatné druhy. Vyprávěl jsem o té myšlence svému kamarádovi 

Šimonovi Pokornému v rámci víkendového kurzu Stanislava Komárka (nevzpomínám si už, 

jestli se kurz týkal domestikace nebo mimiker). Myslím, že mi tehdy řekl právě on (nebo 

možná někdo jiný ze sečtělejších kolegů), že sympatrická speciace není možná. Podíval jsem 

se do literatury a opravdu jsem tam narazil na zkazky hovořící jistém panu Mayrovi, který 

proti možnosti sympatrické speciace brojil. Začal jsem nad tím přemýšlet, a časem jsem 

dospěl k představě mnohorozměrného kulturoprostoru, ve kterém se díky pravidlům poziční 

dědičnosti nutně musí utvářet distinktní klastry. Na základě takového modelu, tedy pokud by 
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jeho počítačová simulace skutečně souhlasila s mými odhady, by můj sc-fi román mohl 

skutečně dávat smysl. Způsob poziční dědičnosti, který jsem si tehdy představoval mi 

připadal jako jediný rozumný. Jednalo se o mnohorozměrné PVDI. Konstantní směrodatná 

odchylka potomstva, o které jsem později také přemýšlel, mi tehdy přišla jako pitomost. 

Nevěděl jsem, od čeho by se mohla odvozovat, a na kulturní dědičnost mi připadala uměle 

našroubovaná. Měl jsem obrovské štěstí, že ve mě můj školitel Honza Havlíček vložil důvěru 

a dovolil mi splácat zmatené blábolení o mnohorozměrné poziční dědičnosti do zadání 

disertační práce, ačkoliv jsem se tehdy převážně věnoval zkoumání vlivu sourozeneckých 

konstelací na partnerskou spokojenost. 

Později téhož roku mi na konferenci ISHE v Aténách, když jsem ležel u bazénu, došlo, že by 

se můj model poziční dědičnosti dal zjednodušit na model v jednom rozměru, který by se dal 

použít k vyvrácení Fleeming Jenkinova argumentu hordy. Argument jsem si pamatoval ze 

základních kurzů evoluční biologie a taky na mě vždycky působil jako pěkná pitomost, 

protože modelu dědičnosti, kde se potomek nachází přesně uprostřed rodičovského rozptylu, 

nemohl přece nikdo příčetný nikdy vážně věřit. Svůj dojem jsem sdělil ve výtahu ze střechy 

hotelu člověku jménem Laith Al-Shawaf. O pár dní později jsem jednorozměrnou simulaci 

modelu poprvé naprogramoval. Ještě jsem pořádně neuměl ani s Rkem, tak jsem to udělal 

v Excelu. Fungovalo to pěkně, párkrát jsem si to pustil, a zjistil jsem vše podstatné. Zjistil 

jsem, že model vede přirozeně k punktuacionalistické evoluci, že vede simulace někdy skončí 

ztrátou veškeré variability a někdy jejím chaotickém růstem. Další čtyři roky už jsem vlastně 

svému výzkumu jen dělal reklamu, musel jsem přečíst všechny historické texty, které se 

spojitou dědičností zabývali, abych se ujistil, že si tento model už někdo přede mnou 

nezamluvil. Musel jsem se seznámit i s horou partikulátních modelů, které mi přišli pro mé 

bádání naprosto nepodstatné. Skamarádil jsem se s matematiky, kteří mě pořádně naučili, jak 

přemýšlet ve vzorcích a počítačových simulacích. Musel jsem předělávat model do Rka a 

musel jsem se učit vyznat v Pythnovském kódu, který používali moji noví kamarádi. 

Výsledkem nebylo nic jiného, než že jsem původní poznání nastrojil do rigorózně vypadající 

podoby, kterou byl ochoten přijmout alespoň nějaký vědecký časopis. Kdybych žil na konci 

devatenáctého století (nebo kdyby existoval stroj času), mohl jsem si všechnu tuhle námahu 

ušetřit, mohl jsem opublikovat tři průběhy simulace z Excelu a bylo by hotovo. Takhle jsem si 

svými objevy přidělal spoustu práce. 

K simulování prvního mnohorozměrného modelu jsem se dostal až o tři roky později, když 

mě naháněli, abych něco předvedl na biologickém čtvrtku. První rozumné výsledky jsem měl 
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znova asi tak za dva dny, od té doby to jen piluju, vztekám se, že počítač je pomalý a hloupý, 

otravuju matematiky, kteří zase mají určitě dojem, že jsem pomalý a hloupý já. První draft 

výsledků visí v této disertační práci a možná se bude ještě trochu měnit, než dojde k jeho 

finální publikaci. Ostatně spoustu detailů, které jsem byl nakonec nucen zapracovat do 

vyprávění o jednorozměrném modelu adaptace, mi taky vnutili recenzenti. Musím ale uznat, 

že se jednalo o skutečně inteligentní pány, kteří nastartovali další rozvoj celé řady 

přidružených studií včetně prvního analytického zpracování systému s PVDI. Byla to celkem 

zábava, ale bylo by lepší, kdybychom už měli i počítače, které by za nás kromě simulace 

numerických modelů dělaly literární rešerše a psaly články. To by se to potom objevovalo!  

Chtěl bych poděkovat všem čtenářům, co se dostali až sem. Chtěl jsem, aby to byl úvod 

k několika článkům na pár stránek, ale nakonec mi z toho nakynula tato obludnost. Čas a 

ješitnost mi teď nedovolí ji výrazněji krátit. Omlouvám se. Přečetli jste v podstatě lešení, 

podél kterého jednou vybuduji mnohem lepší knihu, která se třeba dočká i skutečné publikace. 

Jsem rád, že jsem na začátku netušil, co všechno bude má cesta k sepsání disertační práce 

obnášet, možná bych se do toho ani nepouštěl. Všem bych doporučoval zkusit si někdy 

vymyslet řešení problému bez prvotního studia odborné literatury. Myslím, že se tak dají 

vymyslet zajímavější řešení. Člověk se nezapyká v přecpané části kulturoprostoru, kde se tísní 

další autoři. V nejhorším případě později zjistí, že mu nápad už Zenón nebo Francis Galton 

stihli vyfouknout, ale nebude muset nadšení z poznání oddalovat kvůli prokousávání se 

hromadami strašného balastu.  

Jak říká můj kamarád Fanky: „Všechnu pravdu o světě si člověk dokáže vycucat z prstu“.  

Někteří autoři, hlavně zapřisáhlí empirici a experimentátoři, mají nesmírné nadání psát nudně. 

Nejhorší jsou ti, co píšou nudně a zároveň mají na srdci něco skutečně zajímavého. Vždycky 

mám chuť takové lidi něčím těžkým praštit. Omlouvám se Ti, drahý čtenáři, dělal jsem, co 

jsem mohl. Pokud máš pocit, že se řadím po bok těch grafomanů, co nahrabují kolem 

prvotřídních jehel rozměrné kupky sena (a vzhledem k délce této práce je to docela dobře 

možné), prosím, nebij mě. 
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