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Oponentský posudek na disertační práci

Mgr. Jan Toman: Makroevoluční a ekologické implikace teorie zamrzlé 
plasticity

RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc.

Úvodní po známky: Předložená disertační práce má 149 stran, z toho do strany 52 stran je hlavní 
textový blok, následuje 17 stran použité literatury a zbytek jsou kopie publikací v impaktovaných 
odborných časopisech dvojice autorů Toman – Flegr. V současnosti je to nejběžnější typ uspořádání 
předkládaných disertací a formálně shledávám vše v pořádku.

Komentář k hlavnímu textovému bloku: Práci Mgr. Jana Tomana lze stěží hodnotit vytrženou 
z kontextu počinů jeho školitele, prof. Jaroslava Flegra. Ve stručnosti, prof. Flegr publikoval nejprve v 
časopiseckém článku, později knižně v českém (2006) a anglickém (2008) jazyce rozsáhlý teoretický 
komplex teorie zamrzlé plasticity. Na rozdíl od časopiseckého článku, kniha (zejména její české 
vydání) se dočkalo velkého zájmu odborné i širší veřejnosti. Prof. Flegr naznačil již v knihách další 
směřování výzkumu: formulování testovatelných hypotéz, které ověří či nepodpoří základní 
teoretický koncept. Tohoto nesmírně náročného úkolu se ujal spolu s prof. Flegrem autor oponované 
disertace, Mgr. Jan Toman. 

Hlavní textový blok disertace je tak svého druhu pokračováním knihy Zamrzlá evoluce aneb je 
to jinak, pane Darwin. Pochopitelně je psán jiným autorem a tím i stylem, je prostý typického humoru 
prof. Flegra, který by v disertační práci byl tak jako tak nepatřičný. Hlavní témata, kolem kterých se 
odehrává většina diskuze, poznámek a literárních odkazů, jsou rozdíly mezi evolucí prokaryot 
(nepohlavně se rozmnožujících) a eukaryot (rozmnožujících se pohlavně s významnými výjimkami 
druhotné ztráty sexuální reprodukce), vlivu stability na schopnost dlouhodobého přežití, trendu 
zvyšování komplexity organismů v geologickém čase a v neposlední řadě evolucí evolvability, tj. 
vývojem schopnosti podléhat evoluci.

Mezi nesporné klady předložené práce počítám citlivou a realistickou práci 
s paleontologickými daty, zejména s neoproterozoickou vlnou objevení se eukaryot (1,2 Ma) a 
s bezprecedentní radiací pohlavně se rozmnožujících mnohobuněčných eukaryot v kambriu (cca 0,6 
Ma) – zatímco někteří čeští autoři píšící o evoluci deklarují, že paleontologie vůbec žádnými daty 
nedisponuje. 

Nesmírný význam, zřejmě mnoha myšlenkovými směry podceněný, je třídění z hlediska 
stability. Nejedná se o téma „objevené“ s pomocí teorie zamrzlé plasticity; např. Dawkins (2003) píše, 
že „Darwinovo přežití zdatnějšího je v podstatě speciálním případem obecnějšího pravidla přežití 
stabilnějšího.“ Odtud je zřejmá souvislost s teorií zamrzlé plasticity, protože právě stabilita je 
výsledkem pohlavní reprodukce, směřující k faktické nemožnosti profitovat ze zásadních mutací, 
které jsou buď letální, nebo jsou v dalších generacích „rozředěny“ výměnou genetické informace 
s ostatními jedinci v populaci.

Výklad se v závěru dotýká rovněž jiných systémů podléhajících evoluci – kultury, jazyka apod., 
u kterých by – podobně jako u pohlavně se rozmnožujících organismů – mělo docházet ke snižování 
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pravděpodobnosti zásadních změn, s výjimkou případné radikální změny (která u organismů může 
vést k posunu na vyšší hierarchické úrovni, než je druh).

Hlavní textový blok je natolik plný pozoruhodných myšlenek, že nemůže být účelem oponentského 
posudku jejich vyjmenování. Zopakujme, že autorem nápadů, jak testovat teorii zamrzlé plasticity, je 
druhý autor všech předložených článků prof. Flegr, zatímco pátrání po příhodných vzorech a 
situacích, jejich rozbor a statistické zpracování je dílem Mgr. Jana Tomana. Je to pragmatické a 
poctivé rozdělení práce.

Kritické připomínky: Kritizovat tak obsáhlý a promyšlený koncept, jakým je teorie zamrzlé plasticity, 
je z principu obtížné, zejména když autor sám uvádí, že „celou tuto hypotézu je třeba zatím brát 
s rezervou“. Počet jevů a situací, na které dává teorie zamrzlé plasticity zatím jako jediná alespoň 
nějakou nebo dokonce perfektní odpověď, však ukazuje, že celá hypotéza se již stává a ještě i stane 
významným přínosem k evoluční vědě.  Ke kritice zbývá formální stránka a plně na závěr pak jedna 
otázka velmi obecná.

Stylisticky je text Mgr. Jana Tomana velmi náročný, někdy se až vymyká správné větné stavbě. 
Posuďte sami: „Vzhledem k tomu, hromadění škodlivých mutací může výrazně snížit životaschopnost 
populací a v extrémním případě je až dohnat k vymření (citace), nelze vyloučit, že podobné závažné 
důsledky může mít pro makroevoluční potenciál pohlavních, tj. eukaryotických, evolučních linií a 
potažmo jejich evoluční životaschopnost nijak nekorigované hromadění makroevolučně zamrzlých 
elementů.“ Větu je třeba číst několikrát a bylo by přitom snadné ji rozdělit a formulovat přehledně.

Na závěr jedna otázka, na kterou jsem v dosavadní literatuře o teorii zamrzlé plasticity nenašel 
uspokojivou odpověď (čímž nevylučuji, že tam někde je, ale přehlédl jsem ji nebo nepochopil). Jedná 
se o samotný termín evolučního zamrzání resp. rozmrzání. Vezmu-li metaforu doslova, pak jde o 
důsledně skokový proces, led versus voda, 1 versus 0. Neexistuje mezistupeň, neúplný náznak, 
odmyslíme-li si nepoctivé odpovědi jako „mokrý sníh“ či „tající led“.  Je to přesně to, co mají autoři na 
mysli? Nevylučuji, že přesně toto na mysli mají, a oprávněně.  Nabízí se však ještě jiná metafora, 
kupříkladu s automobilem. Je-li kvalitně seřízený, motor buď běží na volnoběh a auto stojí / evoluce 
je zamrzlá, nebo řidič zařadí jakoukoliv rychlost (třeba i zpátečku) a auto se rozjede / druh evolučně 
rozmrzne. Máme-li však rozpadající se Pragu V3S, převodovka a řazení vůbec nefungují a jediná 
šance, jak automobil ovládat, je prostřednictvím spojky. Řidič má nohu na spojce a auto stojí. Na 
chviličku se zamyslí, spojku povolí a ta začne prokluzovat a přenášet sílu motoru na kola. Jsme 
v situaci, kdy je evoluce částečně zamrzlá a částečně rozmrzlá, auto poskočí vpřed. Když pak řidič i 
s takovýmto vozem vjede do lesa (evoluční rozmrznutí), přejíždí kládu a spojka opět proklouzne / 
překážka způsobí chvilkové evoluční zamrznutí. 

Moje otázka tedy je, zda kandidát pokládá obnovení evolučního potenciálu za podobnější zařazení 
rychlosti v automobilu či potýkání se s prokluzující spojkou, kdy nelze po určitá období určit, zda je 
subjekt evoluce zamrzlý nebo rozmrzlý.

Disertační práci Mgr. Jana Tomana pokládám za ojediněle kvalitní a doporučuji ji k přijetí k obhajobě 
pro získání titulu PhD.

V Praze 15. 9. 2019 RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc.


