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Abstract 
 
 

Contemporary biology belongs among the most diversified sciences; yet one of its 

most fundamental and controversial questions is surprisingly: ”What is life?”. The aim of 

this study is to point out that biology is special among other natural sciences because its 

need of the notion of meaning. Meaning takes the central position in the biological rea-

soning.  Compared to other sciences, biology has to reflect the dimension of information 

and its interpretation: language-like properties, communication and interpretation belong 

to the basic characteristics of life. In spite of the fact, most contemporary theories of evo-

lution deny active participation of living beings on the very process – living being come 

out of its description as puppets or zombies controlled by external forces. As a remedy 

from such a situation, biology should start with a new model for living entities. A bene-

ficial methapor seems to be that of natural languages, i.e. an analogy between a net of 

historical interactions and conventional ways of interpretation of meaning in (i) living 

entities and (ii) in system of natural languages. I consider as the most appropriate biolo-

gical systems for modeling of such a network of symbiotic interactions, i. e. the pheno-

menon of symbiosis and especially symbiogenesis. 
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Úvod 
 

Biologie je zřejmě nejdiverzifikovanější vědou, kterou si v lze v současnosti předsta-

vit. Záběr biologických disciplín je skutečně velkolepý; od studia makromolekulárních 

komplexů až po ekologii v globálním měřítku. Přes značnou různorodost mají desítky 

biologických oborů jedno společné, a tím je předmět studia, tak jak jej nenápadně určuje 

etymologie slova biologie: je jím život. Jako každá věda je i biologie v podstatě defino-

vána a vymezena svým předmětem studia, ale platí to zjevně i vice versa, a zde více než 

kde jinde: i sama biologie svým přístupem utváří a definuje přinejmenším vnímanou a 

reflektovanou povahu živých bytostí, kterými se zabývá. 

Hovoříme-li o vědě, je dobré zamyslet se nad tím, co se tímto pojmem vlastně míní. 

Novověká věda, vystavěná na základech evropské civilizace, je fenomenálním epistemo-

logickým konstruktem, jenž nás učí především klást si vhodné otázky, nejen na ně odpo-

vídat. Je tedy jedním z mnoha možných způsobů získávání informací o světě, ve kterém 

žijeme, ačkoli bezesporu nejefektivnějším. Její kořeny sahají relativně nehluboko, stě-

žejní základ v podobě učení Galilea, Reného Descarta či Isaaca Newtona, dnes považo-

vaných za nejvýznačnější osobnosti stojící u základů moderní vědecké metody, byl polo-

žen teprve v průběhu sedmnáctého století. 

Základním atributem vědy je kritérium objektivity a axiom přenositelnosti poznatků, 

není proto divu, že symbolem pro vědeckou metodu, pro přesné a především reproduko-

vatelné pozorování a poznávání se stala fyzika, podpořená matematickým aparátem. Zá-

vratné úspěchy klasické mechaniky v devatenáctém století pak nikoho nenechaly na po-

chybách, že mechanický model světa je adekvátním popisem skutečnosti a jeho primární 

metodologické pojetí začalo být nenápadně vytlačováno pojetím ontologickým. Mecha-

nomorfní redukcionismus vedl k sofistikovaným možnostem modelování a výzkumu ve 

všech přírodních vědách; jeho přímým důsledkem v biologii byl pak rozkvět molekulár-

ních oborů a vznik mnoha nových dílčích disciplín.  

Vznik a diferenciace tolika nových podoblastí zapříčinily na první pohled nesouro-

dost biologie jako celku; exponenciální nárůst poznatků na všech úrovních pak přisoudil 

rovině obecné biologie v podstatě triviální rozměr. V zásadě tak posledním mostem, udr-

žujícím biologii jakožto koherentní systém znalostí, je teorie evoluce, která zastřešuje 
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studium veškerých živých organismů a týká se každého biologa; a díky jejímu filosofic-

kému přesahu dokonce ve dvou rovinách: jako vědce i jako člověka.  

Práce je rozdělena do dvou okruhů, z nichž první si klade za cíl vytyčit vznik, funkci 

a principy tzv. novověké vědy a v rámci ní pak představit vznik, místo a úlohu biologie 

jako speciální vědy operující se zcela specifickými předměty: živými bytostmi, orga-

nismy. Biologie je oproti sesterským přírodním vědám vystavena faktoru historicity, kte-

rá se v případě evoluce jen těžko vměstnává do matematických rovnic. Navíc je zřejmé, 

že v rámci biologie přichází do hry i pojem, který je ostatním vědám cizí: pojem infor-

mace a především pro přírodní vědy dosud ne zcela jasně definovaný pojem významu. 

Budou představeny dva hlavní směry současné biologie, pracující s kontextově podmí-

něnou informací a nějakým způsobem tak reflektující potřebu významu v biologických 

vědách, spolu s několika dalšími směry, které mohou sloužit jako zdroj inspirativních 

metafor. V závěru první poloviny apeluji na potřebu nového uceleného rámce pro celou 

sféru biologie, který by inovativním způsobem zkompiloval celou řadu zásadních myšle-

nek, roztříštěných dosud v řadě víceméně separovaných teorií, a zaroveň na potřebu mo-

delu, který by takový teoretický rámec ukotvil v oblasti standardních biologických dat a 

metodiky. Jako vhodného kandidáta nabízím hermeneutickou biologii a metaforu života 

jako přirozeného jazyka, aplikovanou na model symbiotických interakcí, zvláště na fe-

nomény endosymbiózy a symbiogeneze.  

Ve druhé části práce se nejprve soustředím na definici a popis symbiózy jako všepro-

stupujícího biologického fenoménu interakcí sui generis, jež jsou řízeny kolektivním vy-

tvářením a usta(no)vováním interpretačních konvencí, tj. významu, v časové dimenzi fy-

logeneze, a následně na zjednodušený popis analogie biologických systémů (tj. nikoli 

pouze organismů, nýbrž jednotek na všech úrovních biologické organizace) a systému 

přirozených jazyků. Analogie se soustředí na příměr samoregulující se sítě interakcí 

ovlivněných historií všech jejích vazeb, které svou samotnou existencí aktivně participují 

na kolektivním utváření rámce, v němž budou vykládány informace sítí procházející. Zá-

věrem uvažuji nad plodným spojením těchto dvou výzkumných oblastí, tedy teorie sym-

biogeneze a symbiózy obecně a hermeneutického modelu světa, které v rámci obecné bi-

ologie i tak důležité evoluční biologie nabízí řadu velmi zajímavých možností k (přinej-

menším principiálně možnému) přehodnocení pohledu na živý svět okolo nás. Důsledky 

takového alternativního náhledu mohou být více než přínosné. 
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část první 
 
 

Hledání ztracené biologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: 
 
Dostal jste se ve své práci tak daleko, kam až vám to umožnila pozemská věda. Ale 

nevíte vše a nemohl jste vidět vše. Dovolte mi tvrdit, že času stráveného na palubě mé 
lodi nebudete litovat. Budete cestovat světem divů. Údiv a překvapení budou pravděpo-
dobně vašimi obvyklými duševními stavy. Nenasytíte se tak lehce divadlem, které bude 
neustále otevřeno před vašima očima. 

 
Kapitán Nemo k profesoru Aronnaxovi. 
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1. Situace v biologii, vědě o živém 
 

1.1. Věda jako historicky nedávný epistemologický systém 
  

OD HODINÁŘE K HODINÁŘŮM 
 

Otázka čím začít je jednou z nejfundamentálnějších otá-
zek vůbec. Stojí v počátku všeho – a sama se na počátek 
ptá. Je snadné ji formulovat, ale těžké na ni odpovědět. 
Čím začít? Lze vůbec odpovědět na otázku čím začít? A je 
vlastně nutné na tuto otázku odpovědět? 

Zdeněk Kratochvíl 
 

Kořeny současné, objektivní, novověké vědy, kterou pozitivismus devatenáctého sto-

letí hrdě vystavil na epistemologický piedestal poznávání okolního světa, jsou samo-

zřejmě mnohé (HENRY 2008) a sahají do různých hloubek historického „půdního profi-

lu“. Připodobníme-li je k allorhiznímu kořenovému systému například takového topolu, 

pak stejně jako u topolu můžeme konstatovat pouze to, že je jich mnoho a sahají velmi 

hluboko. Nicméně držíme-li se metafory, stejně jako u topolu lze určit kořen hlavní a ko-

řeny vedlejší − alespoň pro účely deskriptivní systematiky. Stejně tak lze, samozřejmě 

jak jinak než ad usum, označit za hlavní pilíře novověkého objektivního myšlení Descar-

tovu reifikaci přírody jejím kategorickým rozdělením na věci myslící a věci rozprostra-

něné a Galileovu metaforu o Knize vesmíru. 

Rozpravou o metodě a dichotomií res cogitans versus res extensa (DESCARTES 1992) 

začíná subjekt-objektové rozčlenění veškerých jsoucen, včetně − či spíše především prá-

vě i − živých organismů, které se táhne epistemologickým systémem vědy jako Ariadni-

na nit až do dnešních dnů. René Descartes tak svým dílem  položil základy pro matema-

tizaci přírody, respektive redukci světa na rozprostraněnost a pohyb; jinými slovy kvanti-

tu, typicky graf z naměřených, především ale měřitelných hodnot, která se stala páteří 

moderní vědy (NEUBAUER 2002a). Galileova známá pasáž potom stojí u počátků před-

stavy o tom, že takto a jedině takto lze přírodu pochopit; zcela bezelstně legitimizuje po-

zvolnou a nereflektovanou záměnu redukcionismu metodologického za redukcionismus 

ontologický (STAUNE 2006): 
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Filosofie je vepsána do této obrovské Knihy (kterou myslím vesmír), jež je neustále 

otevřena našemu pohledu. Tuto knihu vak nelze pochopit, dokud se nejprve nenaučíme 

rozumět jejímu jazyku, číst znaky, jimiž je psána. Je psána matematickým jazykem a je-

jími znaky jsou trojúhelníky, kruhy a jiné geometrické obrazce; bez nich je nemožné po-

rozumět slovům (podle MARKOŠ 2003). 

 

Studium a skutečné pochopení světa, pozemského stejně jako v případě astronomie 

toho nebeského, vyžadovalo čtení „Knihy“ přírody stejně jako čtení Písma, a to k větší 

slávě Boha stvořitele/konstruktéra (ROSSI 2001), jehož velikost, moudrost a všemohouc-

nost byla spatřována nejprve v matematické dokonalosti mechaniky (Galileo, Descartes, 

Newton aj.) a později ve fascinující teleologické nádheře živého světa. Svého vrcholu, 

přinejmenším v kontextu biologie, došla tato myšlenka na počátku devatenáctého století 

přírodní teologií W. Paleyho (BOWLER & MORUS 2005), který ve svém stěžejním díle 

z roku 1802 poprvé uvedl v život metaforu živých organismů jako hodinek, tj. stroje, 

který sám sebou implikuje svého tvůrce, hodináře.  

Tato metafora se paradoxně stala zárodečným zrnkem písku pro perlu moderního 

evolučního myšlení, a to v tom smyslu, že nikdy nebyla odmítnuta postava (či později 

„představa“) hodináře jakožto někoho (něčeho), co stojí mimo prostor a čas: jakási vro-

zená, archetypální představa o časově bezrozměrném, stále trvajícím a působícím na svět 

dle jistého zákona či zákonů, zvnějšku a podle daných pravidel, která snad nemůžeme 

(dosud) vidět či pochopit, která ale jistě jsou, nás provází na naší cestě za poznáním jako 

škodolibý jungovský stín − a neopouští nás ani v rádoby hermetickém prostředí vědy. Ať 

už je hodinář vidoucí a všemocný v případě Boha, nebo slepý a omezený v případě pří-

rodního výběru (DAWKINS 2002), vždy je to entita vystupující a jednající mimo vlastní 

scénu, tedy prostor a čas − přinejmenším mimo prostor a čas živých bytostí, které „tvo-

ří“. Myšlenka, že takový transcendentní „hodinář-tvůrce“ možná vůbec není - nebo ale-

spoň principiálně být nemusí, že celou metaforu lze pojmout trochu jinak a posunout tě-

žiště zárodečné, tvořivé aktivity do centra dění, na samotné živé organismy, by přišla 

stejně směšná a heretická jak Williamu Paleyovi, tak Richardu Dawkinsovi. Přesto má 

reálné opodstatnění a třebaže se rovněž jedná o „další metaforu do sbírky“, funkční vý-

stupy této metafory mohou být natolik závažné a inspirující, že by bylo chybou ji a prio-

ri odmítnout pouze na základě absence dosud plně nevyvinutého popisného (tedy nejlépe 

matematického) aparátu, kterým by ji bylo možné ukotvit v systému současné epistemo-
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logie (srv. např. SHELDRAKE 2002). Tato problematika je ústředním tématem celé násle-

dující práce. 

 

 

DVĚ TVÁŘE MATEMATIKY 

 

Vrátíme-li se k oné matematizaci přírody, na jejichž pilířích spočívá chrám novověké 

vědy a k fascinaci velkých myslitelů matematickým jazykem, zdá se být dobře obhajitel-

ná a pochopitelná. Jak napsal ve své knize Jazyk matematiky − jak zviditelnit neviditelné 

Keith Devlin (DEVLIN 2002), matematika je sofistikovaná, krásná věda, jejímž nejlepším 

popisem je snad právě tvrzení, že našim očím zpřístupňuje to, co je na první pohled ne-

viditelné - a tedy principiálně neexistující. Podstatou poznávacího procesu je tvorba ana-

logií, neboli příměrů; možnosti výpovědí o libovolných dvou entitách jsou úměrné tomu, 

kolik nalezneme souměřitelných charakteristik. Matematika v Descartově provedení dala 

všem jsoucnům jasný atribut: rozprostraněnost v geometrickém prostoru. Vše lze vpo-

sledku převést na velikost úseček, které pak již lze navzájem poměřovat, dávat do vztahů 

- a vytvářet tak (eo ipso relativní; relace = vztah, poměr) soudy a o poznávaných objek-

tech. Matematika a její uvědomělá aplikace na přírodu nám dává mocný aparát 

k uchopování věcí - přinejmenším některých jejich vlastností - jehož největším přínosem 

je to, že je přenositelný, tzn. objektivní (DASTON & ALISON 2007).  

Byl to překvapivě Friedrich Nietzsche (2001), který napsal, že chceme „jemnost a 

přísnost matematiky vpravit do všech věd, pokud je to jen možné, a to nikoli ve víře, že 

tímto způsobem věci poznáme, nýbrž abychom tím určili svou lidskou relaci k věcem. 

Matematika je takto pouze prostředkem obecného a posledního poznání člověka“. Není 

bez zajímavosti poslechnout si v tomto kontextu též slova Filipa Grygara (2006:76-77) o 

původu matematiky:  

 

Matematika pochází z řeského výratu Ta mathemata, což doslovně překládáme jako 

to, čemu lze vyučovat. Avšak mathemata - matematično je to „na“ věcech, co vlastně už 

známe, co tedy nezískáváme teprve z věcí, ale co si jistým způsobem sami přinášíme 

s sebou. Mathemata, to předem známé či vždy-již-známé, je např. na stromu to stromovi-

té, na živém to živé, na věci to věcné, na člověku to člověčí... Při setkání s věcmi dopředu 
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vím a beru na vědomí, co věc jest. Toto předporozumění si tedy již přináším s sebou a 

teprve potom mohu nějakou věc nebo živočicha zkoumat. Čili nelze zkoumat rostlinu, 

buňku, genetickou informaci nebo atom, aniž bych předem nevěděl, co je v nejobecnější 

rovině rostlina, buňka, gen, informace nebo atom apod., a právě antika měla o tomto 

apriorním vždy-již-známém svoji obdivuhodnou vědu, matematiku.  

 
 

DEUS EX (ET?) MACHINA 

 

Cesta moderní vědy tedy začíná, jak jsme již řekli, na sklonku sedmnáctého století. 

Její počátky leží ve jménech jako Galileo Galilei, René Descartes a Isaac Newton - tedy 

ve fyzice a matematice. Fyzika, podpořená matematickým aparátem, se stala symbolem 

pro novověkou objektivní vědu, pro systematické, přesné a především reprodukovatelné 

pozorování a poznávání přírody okolo nás. Expanzivní boom klasické mechaniky 

v devatenáctém století a zvláště její na tehdejší dobu fenomenální aplikace na okolní „re-

álný“ svět, tak zjevně symbolizující autentičnost a nezpochybnitelnou pravdivostní hod-

notu takového (tj. mechanicky „prostého“) obrazu světa pak byly jasným důkazem, že 

veškerá skutečnost je ze své povahy snadno vysvětlitelná na bázi osvědčeného modelo-

vání mechanistické fyziky. Všeobecný entuziasmus společnosti, plynoucí z evidentně 

přicházejících, vzcházejících a nadcházejících možností poznání a poznávání (a to zdale-

ka nejen vědeckého), svým způsobem vlastně konečně se naplňujících přislibů nedávné-

ho osvícenství, vedl ke zcela pochopitelné snaze spatřovat svět jako jeden velký a neuvě-

řitelně komplikovaný mechanismus - obří a dokonalé hodiny, jakýsi orloj světa. Takový 

stroj však musel mít i svého konstruktéra, jehož reprezentací a projevem sám byl, a tímto 

byl samozřejmě Bůh. Je ovšem nutno zde připomenout, že až do konce devatenáctého 

století, které zažilo příchod a bouřlivé (v obojím smyslu) přijetí Darwina, byla společ-

nost jako celek hluboce věřící, a to včetně všech těch myslitelů, kteří se významnou mě-

rou zapsali do počátků vědy. Mechanismy přírody byly důkazem a projevem Boží exis-

tence a fyzika byla nejlepším způsobem, jak blíže poznat a tím de facto uctít a oslavit je-

ho práci. Mezi „vědeckým“ vykladem světa a jeho současném pevném zakotvení v Bohu 

jako aristotelovské prvotní příčině všech věcí, prvního hybatele, jenž je sám nehybný - 

dokonalý a úplný původce smyslu a účelu, nebyl naprosto žádný rozpor, naopak: Bůh 
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skvěle doplňoval a víceméně vlastně vůbec umožňoval kauzální řetezec příčina-

následek, vůdčí logický princip, na kterém byla a je věda jakožto kognitivní poznávací 

proces postavena. 

 

 

HEURÉKA: MECHANICISMUS JAKO HEURISTIKA 

 

Ideál mechanického světa jako vědeckého obrazu skutečnosti v zásadě trvá dodnes, ač 

sama fyzika, která jej zavedla, podstoupila již ve třicátých letech dvacátého století zá-

sadní proměnu a myšlenkový posun díky objevu a všeobecnému uznání kvantové me-

chaniky1, která ji začala od naivního mechanicismu vzdalovat. Poslechněme si například 

filosofa vědy D. Bohma: 

 

 „Zdá se podivné, že zatímco se fyzika mechanismu vzdaluje, biologie a filosofie se mu 

přibližují. Pokud to tak půjde dál...vědci budou žijící a myslící bytosti považovat za stro-

je, zatímco bezduchou hmotu budou považovat za příliš komplexní a jemnou, než aby za-

padala do omezených kategorií mechanismu.“ (BOHM 1969 in WOESE 2004b).  

 

 Ironií proto zůstává skutečnost, že pohozený starý štít vědy okamžitě chtivě zvedly a 

hrdě vystavily na odiv ostatní vědní disciplíny v čele s biologií, jež navíc obtížena ja-

kýmsi ontologickým dluhem Charlese Darwina, který ji v dobách její největší slávy (ro-

dící se fyziologie byla tehdy mechanistickou vědou přímo par excellence) na čas postavil 

svým požadavkem historicity, jedinečnosti, neopakovatelnosti a ba co více - náhody mi-

mo stav rytířský, jej pozvedla před oči s tvrdošíjnou zarputilostí a slepě se jej nehodlá 

vzdát, dokud si nedobude „vlastní“ čest a slávu. To se jí zásluhou tohoto štítu beze zbyt-

ku podařilo: dvacáté století je kronikou fascinujících úspěchů v porozumění živému svě-

tu, zvláště v podobě molekulární biologie; a právě díky mechanistickému přístupu ke 

zkoumání a modelování skutečnosti. Problém tkví v tom, že biologie, opojena dosáhnu-

tými nemalými úspěchy, odmítá připustit, že zbraň, kterou používá, není jediná možná a 

                                                       
1 Kvantovou hypotézu uveřejnil Planck v prosinci roku 1900, ovšem teprve  po pěti letech potvrdil její 
věrohodnost Einstein, když na jejím základě objasnil fotoelektrický jev a specifické teplo pevných 
těles. Teprve roku 1911 odvozuje Rutheford svůj model atomu. Bezrozporný výklad kvantové teorie 
se pak datuje jarem 1927 tzv. Kodaňským výkladem. 
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že rytíř v podobě fyziky, jež je pro ostatní vědecké systémy zpodobněním obdivovaného 

Artuše, pochopil heuristiku Excaliburu a naučil se zacházet i se samopalem: existence 

samopalu funkci meče a jeho možností přeci nijak nepopírá. 

 

 

1.2. Biologie v kontextu novověké vědy 
 

BIOLOGIE JAKO OBJEKTIVNÍ VĚDA 

 

Biologie má tak neustálou tendenci připodobňovat se fyzice, svému velkému vzoru 

objektivní vědy. Takováto takzvaná objektivní, novověká věda je ex lege ustanovena 

svým předmětem studia – jak jinak, než objektivně určeným. Komplementárně je to však 

i sama vědní disciplína, která předmět svého studia definuje - a tím jej de facto ustanovu-

je jako objektivně existující. Biologie jako věda o živých organismech je toho krásným 

příkladem. Jako samostatná věda se etablovala až relativně pozdě, na sklonku 18. století. 

V té době přichází Lamarck se svou teorií postupné transformace, která bývá často ne 

zcela oprávněně pokládána za první evoluční teorii v dnešním slova smyslu. Ačkoli La-

marck možná nebyl dobrým vědcem (RÁDL 2006a:370), přece svým dílem završil jakýsi 

fázový přechod vnímání živého: na rozdíl od chemických prvků, minerálů či dokonce 

přírodních zákonů, které se nevyvíjejí a jsou stále tytéž, živé bytosti se přizpůsobují, a 

především – zdokonalují. Jsou tedy jinými jsoucny než ostatní a vyžadují zvláštní přístu-

py: neboli je splněn primární požadavek objektu studia.  

Zkoumání živého a poznatky o živé přírodě byly odedávna nedílnou součástí lékař-

ství, které však, a nikoliv pejorativně, není a nikdy nebylo žádnou logií, nýbrž tradiční 

naukou. Post factum onoho „zlogizování“ je však nutno tyto poznatky vtěsnat do rámce 

definovaného jádrem, kterým mají být živé bytosti. Není ovšem vůbec snadné vyhmát-

nout něco specificky živého, jakýsi etalon biologie. Živým se zdá být vše (hylozoismus), 

anebo naopak zhola nic (novověký mechanicismus). Novověk si žádá předmět, zaměni-

telnou položku, a biologie mu jej sotva nabízí, coby sbírka účelnosti v přírodě: nepopira-

telná auto-nomie života zlolajně našeptává, co Kant vyjádří slovy, že žádný „Newton ži-

vota“ nebude (KANT 1975:191). In medias res, tedy jak živé udělat objektivně poznatel-
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né, přispěla koncem 19. století buněčná fyziologie a o několik dekád později pak přišla 

definitivní odpověď v podobě molekulární biologie. 

Slovo biologie jako termín zavedl J. B. Lamarck počátkem 19. století. Etymologie 

slova je výstižná a dobře vědom si jí byl i Lamarckův současník Treviranus, který toto 

označení použil nezávisle na něm. Treviranus prohlásil, že cílem biologie je popsat 

„různé formy a projevy života, podmínky a zákony, jakými se tento úkaz života řídí, a 

příčiny, jimiž je ovlivňován“ (TREVIRANUS in RÁDL 2006a:348) a začíná – jak jinak než 

hledáním definice života. Snaha o definování života jako toho, co biologie studuje, je 

pak náplní minoritní části každé nové generace biologů dodnes. Objektivizace něčeho 

tak proměnlivého a zjevně účelového jako život byla dlouho něčím, co zaměstnávalo řa-

du myslitelů.  

 

 

ŽIVOT JAKO OBJEKTIVNÍ KATEGORIE 

 

Status novověké vědy na jedné straně tlačil nůž do zad vitalismu, který se v průběhu 

18. a 19. století ustanovil jako opozice mechanicismu, jenž ovšem sám o sobě na definici 

života nestačil. Problém „něčeho navíc“, co se nedalo zahrnout do rámce oficiální empi-

rické vědy, trval víceméně až do metodologického převratu po 2. světové válce, kdy na 

pole biologie vstupují fyzici, kteří na jednu stranu pro biologii nemají nejmenší špetku 

citu, na straně druhé jsou však eo ipso schopni klást zcela nové otázky. Příkladem za 

všechny budiž M. Delbrück či F. H. C. Crick. Metoda černé skříňky jim umožnila ptát se 

opět descartovsky: vstupy si lze vymýšlet, a výstupy měřit (NEUBAUER 2004a). Společně 

s objevem struktury DNA, jehož důsledkem byl vznik molekulární biologie, a později 

Monodovým pojmem gratuity, manifestujícím na příkladu alosterie (FENTON 2008) skrze 

neexistenci nutného vztahu mezi specifičností interagujících systémů a jejich následnou 

funkcí princip everything goes, se biologii podařilo úspěšně se naroubovat na modelový 

základ reduktivního mechanicismu.  

V tomto místě považuji za důležité zdůraznit, že účelem předešlého ani následujícího 

textu není přímá kritika mechanicismu jako objektivně-reduktivní metody a znovu při-

pomenout hodnotu, kterou nade vší pochybnost prokázala především v uplynulých pade-

sáti letech.   

14 
 



CONSTRAINTS, TRADE OFF A OPTIMALIZACE MODELŮ 

 

Problém celé dnešní biologie2 vychází z redukcionismu, který přestává hledět na své 

kořeny. Z metodologické redukce pro bono publico se stává redukce ontologická a ne-

zbývá než se ptát cui bono? Redukcionismus jako vhodný nástroj poznávání světa je ne-

zpochybnitelný a jeho přínos nelze devalvovat, zvláště v biologii střední a druhé polovi-

ny dvacátého století máme jen díky němu nesmírnou expanzi poznatků - od struktury 

DNA přes znalost genetického kódu až po fungování mnoha dějů na buněčné a přede-

vším molekulární úrovni. Jak bylo řečeno, do jisté míry je zde situace analogická me-

chanistické fyzice století devatenáctého, která dosáhla podobných úspěchů.  

Potíž je v tom, že v zápalu dílčích, nikoli ovšem nevýznamných vítězství přestáváme 

občas reflektovat skutečnost, že mechanistický náhled na svět je pouze jedním z mnoha 

přístupů, jak svět modelovat − a tedy, že pracujeme s pouhým modelem, ačkoli vynikají-

cím, a nikoli s ontologickou realitou. (Předpokládat tak a priori totožnost modelu a sku-

tečností je chybou, na kterou je vždy čas od času upozorňováno (BATESON 2006; NEU-

BAUER 2004a, 2002b; WOESE 2004a). Výsledkem tohoto je nezpochybňovaná představa 

o privilegované, univerzální úrovni popisu, na níž je jednou provždy s konečnou platnos-

tí (z principu) definována sada položek i vztahů mezi nimi. Ilustrativním příkladem řeče-

ného je histologické barvení tkáňových preparátů: tkáň lze a většinou je i nutno nabarvit 

z prostého důvodu zviditelnění přítomných struktur. Způsobů jak tohoto dosáhnout je 

ovšem celá řada, navzájem jsou však jen těžko porovnávatelné a nikdy nelze zapomínat 

na fakt, že univerzální barvení, tj. ta nejsnáze použitelná za současné největší efektivity 

účinku, nikdy neodhalí úplně vše. Je tak na arbitrárním zhodnocení vedoucí mainstrea-

mové frakce výzkumníků, co je důležité a co již nikoli; co je jádrová struktura a co opo-

mineme jako marginální a nepodstatné − za optimistického předpokladu, že nám použi-

tým typem „zviditelnění“ neuniká něco zásadního.  

Metodologie biologických věd tak vlastně velmi hezky kopíruje evolučně-ekologický 

princip operující se třemi důležitými pojmy: constraints (omezení) (SCHWENK & WAG-

NER 2003), trade-off (něco za něco) a optimalizací. Constraints, v tomto případě defino-

vané používanými modely („histologickými barvičkami“) nutně nastavují trade-offs me-

                                                       
2 Samozřejmě jde o problematiku pouze v jistém úhlu pohledu - pro klasický dílčí analytický výzkum 
toto nepředstavuje žádnou překážku, my však uvažujeme o biologii jako celku, o biologii jakožto vědě 
o živém, která tak musí fungovat na obecné, širší bázi syntézy svých dílčích disciplín. Lepší by proto 
snad bylo nikoli problematika celé dnešní biologie, ale problematika dnešní biologie jako celku.  
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zi jejich dílčími částmi a též samotnými výstupy − tedy tím, co nám model řekne a co 

nám vůbec je schopen říct, v rámci nichž pak dochází k optimalizaci obrazu světa 

s empirickými skutečnostmi. 

 

 

BIOLOGIE JAKO SPECIFICKÁ VĚDA OPERUJÍCÍ S VÝZNAMEM 

 

Vrátíme-li se ke Galileově citátu o knize Vesmíru z úvodu, biologie - a uvažujme ny-

ní molekulární biologii jako vedoucí disciplínu celého oboru, jež se nespokojí pouze 

s přívlastkem deskriptivní − se snaží číst znaky, jimiž je tato kniha psána a snaží se o to 

velice poctivě a efektivně. Použijeme-li však Galileovo přirovnání celé, znaky či abeceda 

sama o sobě netačí k tomu, abychom porozuměli jazyku. Znaky a jejich vzájemná syntax, 

gramatika, jsou jen jednou částí, která dává přirozenému jazyku rozměr. Přečtení jedno-

duché věty má daleko k pochopení frazému či Shakespearova verše - a není důvod do-

mnívat se, že kniha přírody je banální slabikář bez významové pestrosti takových prvků 

jazyka, které vznikají na základě kolektivní historické konvence a sjednávání 3.  

A právě zde se dostáváme ke zcela zásadnímu faktu. Jakkoli je biologie vposledku 

převoditelná na fyzikálně-chemické principy vyjádřitelné matematickým zápisem, do je-

jího hájemství patří něco, s čím tyto disciplíny zacházet nemusí (a proto ani neumí), na-

proti tomu pro biologii je to určující a specifické: význam. První náznaky této skutečnos-

ti se začaly rýsovat již v první polovině dvacátého století skrze vznikající teorií systémů, 

postavené na nově se rodící vědě - kybernetice. Kybernetika obohatila biologii o velice 

důležitý prvek: zpětnou vazbu. Následné formulování teorie informace a zjevná analogie 

se zcela zásadními rysy živých organismů, tak jak je objevila během padesátých a šede-

sátých let molekulární biologie, vedla k zavedení pojmu informace do biologických věd. 

Navzdory všeobecnému entuziastickému přijetí informace do náruče biologů došlo 

k podcenění komplementárního fenoménu, kterým byl právě význam. Jakákoli informa-

ce je informací až v souvislosti s tím, kdo ji jako takovou rozpozná, a tudíž musí nést pro 

příjemce význam.  

                                                       
3 Rozdíl mezi redundatním opakováním určitých motivů a anaforou, epiforou či epanastrofou, nebo 
mezi “koktavými” úseky DNA a aliterací či epizeuxis je velmi hluboký − a přeci relativní: existuje jen 
když jej někdo jako diferenci vnímá (interpretuje). 
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Biologie je oproti fyzice obohacena o zásadní rozměr, rozměr informační. Fyzika či 

chemie si vystačí s popisem abecedy a jednoduché gramatiky, ale nemusí se zabývat vý-

znamem: nemusí se snažit porozumět té dimenzi jazyka, která se projevuje právě až v 

onom frazému či Shakespearově verši.  

 

 

PROBLÉM DETERMINISMU. DŮSLEDKY PRO KONCEPT EVOLUCE. 

 

Živé organismy jsou komplikované okruhy vzájemných vazeb, mezi kterými funguje 

čilý informační tok. Komplexní studium takových systémů je značně nesnadnou záleži-

tostí, proto se (molekulární) biologie logicky omezuje na studium vybraných izolova-

ných podsystémů, konkrétních informačních drah a jejich proximátního významu 

v nejbližším nadsystému (NEUMANN-HELD & REHMANN-SUTTER 2006). Ucelenější 

zhodnocení významu jako veličiny je ztíženo už samotnou skutečností, že význam jako 

vědecký pojem není dosud řádně definován − neboť exaktní a empirické vědy jej dosud 

nikdy nepotřebovaly.  

Přitom právě zde se reflexe specifických rozměrů biologických věd roubuje na dosud 

výlučně používané a jedině přípustné funkční modely reduktivního mechanicismu pře-

vzaté z klasické mechaniky, jak jsme si probrali výše. Význam jako přírodní vědou nede-

finovatelný koncept byl marginalizován a odstrčen do pozadí, zatímco informační roz-

měr byl vměstnán do matematických mantinelů kódu, kde důležitými pricipy jsou sa-

motná existence informace, její transformace v kódovacím jazyku a její následný přenos; 

s tímto lze pracovat klasickou legitimizovanou metodologií a případné ostatní dimenze 

(pokud jsou principiálně vůbec připušteny) jsou opomíjeny jako nedůležité. Legitimizací 

takového přístupu je pak stejně jako v případě fyziky devatenáctého století fascinující 

míra zpětné aplikace takovýchto modelů, genové inženýrství je asi nejlepším příkladem.  

Z teorie systémů (VON BERTALANFFY 1969) a teorie informace tak vzniklo během še-

desátých let minulého století podhoubí, ze kterého vyrostla reformulovaná podstata me-

chanicismu v podobě genocentrického pohledu na svět živých organismů. Naivní reduk-

cionismus došel svého vrcholu především v dlouho uplatňovaném názoru, že geny jsou 

základní a postačující úrovní popisu, která s konečnou platností definuje úrovně ostatní. 

Tento názor je dobře pochopitelný a do značné míry obhajitelný, jeho bezmyšlenkovité 
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uplatňování ad absurdum však vedlo k jednomu z velkých problémů současné (evoluční 

a teoretické) biologie jako obecné vědy o životě a živých organismech, a to sice 

k interpretačnímu posunu ve výkladu genů jako inertních a vše ovlivňujících jednotek ve 

smyslu Mendelových vloh. Takové geny nemají původ, historii a v podstatě ani budouc-

nost: neboť časová dimenze a trajektorie jejich existence je vždy odvoditelná z jejich de-

terministického charakteru. Nedojde-li k nepředvídatelné změně, chybě, mutaci, celý 

systém lze mapovat od začátku do konce. Problematika takového přístupu začne být 

zjevná až v souvislosti s evolucí. Evoluce v takovém světě je v zásadě omyl, který je 

nutno odvysvětlit. 

Tento druh biologického determinismu úzce souvisí s mechanomorfním reduktivním 

přístupem k organismům a v jistém smyslu je jeho přímým následkem, i když z něj sa-

mozřejmě nijak nevyplývá. Bylo by chybou odmítnout tento přístup a priori jako chyb-

ný, má své opodstatnění, které vyplývá z heuristiky pro izolovaný výzkum dílčích disci-

plín biologie (srv. heuristiku modelu u ESWARAPPA 2009). Přesto se zdá, že v horizontu 

teoretické a evoluční biologie se jedná spíš o kontraproduktivní koncepci, která odstiňuje 

některé (přinejmenším potenciálně) zásadní skutečnosti, nehledě na to, že důsledky ta-

kového pohledu na živý svět domyšlené ad infinitum působí občas zbytečně šroubovaně 

v souvislosti právě s tím, co se jimi biologie jako věda snaží deklarovat (viz kapitola Od 

hodináře k hodinářům − tentokrát jinak). 

Determinismus nás však nepřímo upozorňuje na důležitý princip, který hraje vý-

znamnou úlohu i v alternativním způsobu nahlížení na biologii, tak jak bude prezentován 

v dalších částech této práce. Tímto principem je časová provázanost živých systémů (za-

jišťovaná dědičností). Organismy mají časovou dimenzi, ontologickou, ale především 

historickou: fylogenetickou, evoluční. Bez ohledu na to, zda či do jaké míry je tato de-

terministická, specifickým rysem života je kontinuita a návaznost. To je důležité pro de-

terministickou koncepci evolvujícího replikátoru stejně jako pro myšlenku interpretující 

komunity, svázané historicky ustálenými konvencemi (bude rozebráno později).  
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1.3. Situace v biologii jako vědě 
 

EVOLUCE JAKO JEDNOTÍCÍ RÁMEC 

 

Závěrem první části tohoto oddílu budiž tedy konstatování, že biologie, definovaná 

etymologicky a zcela obecně jako věda o živých organismech, je dnes bez nadsázky asi 

nejdiverzifikovanější vědou současnosti, tj. koherentním systémem znalostí, který spoju-

je společný předmět studia. Záběr a úhel pohledu biologických disciplín je skutečně fas-

cinující a velmi široký - od studia makromolekulárních komplexů a virů přes buněčnou 

biologii až po například etologii kytovců či exobiologii.  

Samy organismy jako předmět studia biologie ji jako vědu utváří a definují, ale platí 

to též naopak: i biologie sama svým přístupem utváří a definuje (vnímanou a reflektova-

nou) povahu živých organismů. Mechanomorfní redukcionismus stejně jako ve fyzice o 

půlstoletí dříve vedl k sofistikovaným možnostem modelování a výzkumu, jehož pří-

mým důsledkem byl rozkvět molekulárních oborů a vznik mnoha nových disciplín, které 

nejen, že se rychle emancipují na disciplíně mateřské, z níž se odštěpily, ale nemusí mít 

dokonce žádný přímý vztah k jakémukoli dalšímu biologickému oboru. Právě proto je 

pro biologii jako obecnou vědu třeba spojník; rámec, který překlene všechny obory a za-

střeší je v jeden souvislý a logický celek. Takových průniků, které mohou sloužit jako 

svorka, je hned několik, například buněčná teorie, dlouhou dobu také učení obecné bio-

logie. Exponenciální nárůst poznatků na všech úrovních ale zapříčinil, že téměř všechny 

tyto skutečnosti získaly postupem času triviální rozměr a nadále není možné je považo-

vat za most mezi všemi obory biologie. A tak posledním útočištěm, posledním legitimi-

zujícím tmelem spojujícím biologii v ucelený systém nauk je − koncept evoluce.  

Evoluční biologie si je této důležité svorkovací funkce vědoma, byť spíše na jakési 

podvědomé úrovni. Právě z toho důvodu jsou zaběhané vzorce chápání evoluce dobrým 

příkladem paradigmatu, kterým je nesnadno zahýbat. Důkazem budiž v minulém roce 

vzkříšená zarputilá debata na téma darwinismus vs. ideologie, která se v zásadě nezmě-

něna vrací jako bumerang na scénu již více než celé jedno století (např. sborník CEP 

78/2009, podobně viz též čas. Prostor č. 65/66, r. 2004). Neutuchající zájem o polemiku 

darwinismu pramení právě z podstaty toho, že darwinismus dnes zastupuje samo srdce 

evoluční teorie a coby soudobá představa evoluce je zásadním propojovacím prvkem ce-

lé biologie.  
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2. Význam evoluční biologie 
 

2.1. Stručná historie času: evoluce včera a dnes 
 

EVOLUCE PŘED DARWINEM - ANTIKA 

 

Myšlenka, že organismy nejsou v čase stálé a prochází jakýmsi vývojem má dlouhou 

historii, která pramení již z každodenní zkušenosti ontogeneze. Ačkoli termín evoluce je 

záležitostí posledních dvou set let a je též příkladem hezké sémantické konverze (Box 

14), představu o tom, že dochází k jistému vývoji druhů najdeme již ve starém Řecku. 

Představa o vývoji je v jistém smyslu paradoxně vcelku logická, neboť vychází 

z primitivní empirie dynamičnosti světa, ačkoli je nutné mít na paměti, že dynamika času 

v předkřesťanském období (vyjma židovské tradice, na niž v tomto bodě křesťanství na-

vázalo) postrádala charakter linearity; čas byl v tradičním mytologickém pojetí cyklický. 

 

 

Jedny z prvních indicií o proměně fauny a flory v delším časovém horizontu poskyto-

valy fosilie, které Řekové znali. Původ a význam byl vysvětlován různě; prvním, kdo 

podal v zásadě moderní výklad zkamenělin byl Xenofanés. První řecký filosof, od které-

ho se nám dochovaly nějaké písmené zlomky byl Anaximandros; tradiční interpretace 

                                                       
4  Přiložených pět boxů vychází z větší části z upraveného textu mé bakalářské práce. 
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jeho díla pak praví, že Anaximandros zastával názor, že první živočichové se zrodili 

z vlhka a tepla. Není zcela bez zajímavosti si povšimnout, že tato myšlenka se jako ar-

chetyp v podobě samopolození držela překvapivou silou ještě hodně dlouho (Box 2). 

Velmi inspirativní je Empedokleovo učení o lásce a sváru, které nachází svůj metaforic-

ký odraz i v dnešní době: těžko nepřipadnout na myšlenku sobecký gen vs. symbiogene-

ze. Jeho vznik lidí z androgynů − to, že lidé „již“ nerostou ze země, ale rodí se pohlavně 

− je téměř dokonalý alegorický mýtus o vzniku sexuálního rozmnožování, které je pro 

biologii eukaryot významným a důležitým mezníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 2.  
 
Původ života a abiogeneze 

 
Po celé věky byla otázka po původu života zcela prosta žhavosti významu, který jí ze své 

podstaty nutně vetkla post-Darwinova doba. Když Aristotelés diskutuje tuto otázku, uvažuje 
spontánní vznik bez nejmenšího zaváhání i pro „vyšší“ zvířata jako úhoře a žáby (RÁDL 
2006a:66). První hráz abiogenetickým představám vztyčil v sedmnáctém století Francesco 
Redi experimentálním popřením samoplození červů a hmyzu; přímým důsledkem jeho pozo-
rování však byl fakt, že živé organismy jsou od prvopočátečního uvedení do světa (Bůh) spo-
jeny do kontinuální vývojové řady, což je mimo jiné prvním předpokladem pozdějšího vzniku 
vývojových teorií (RÁDL 2006a:174, 278). V sedmdesátých letech sedmnáctého století Antoni 
van Leeuwenhoek prvně pozoruje bakterie a svět je nucen přijmout existenci „nové“ formy 
živého. Pokus o vyvrácení samoplození mikroorganismů podnikl o generaci později Lazaro 
Spallanzani, který dokázal, že v převařených tekutinách nelze žádné nalézt. Nicméně pokusy 
italského abbého nebyly brány jako průkazné, neboť v nich zabránil přístupu vzduchu, který 
byl považován za nutnou podmínku samovolného vzniku života. A tak konečné řešení problé-
mu čekalo až do poloviny devatenáctého století na Louise Pasteura, který několikaletým poku-
sem s baňkami s labutím hrdlem (dovolujícím přístup vzduchu ke sterilní tekutině) s konečnou 
platností popřel abiogenezi i pro mikroorganismy a r. 1864 měl důvod k ostentativně vítězo-
slavné přednášce na Sorbonně (KAPRÁLEK 2000). (Implicitní předpoklad, že mikroorganismy 
nejsou schopny aktivního pohybu ponechme stranou.) Biologie se tak oklikou navrací k Aria-
dnině niti Rediho doby, která spolu s jeho pozorováními přijala i jeho učení, že příroda není 
schopna stvořit život: na počátku udělil organismům život sám Bůh a od té doby se už jen 
neměnně množí na mrtvé zemi (RÁDL 2006a:175). Do tohoto myšlenkového klimatu se zrodila 
Darwinova evoluční teorie, která se důsledným domyšlením svého principu historicity a náho-
dy musela později vypořádat s představou vzniku života in concreto.  
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V prvních desetiletích 20. století se mnoho význačných vědců zabývalo otázkou původu ži-
vota (MILLER et al. 1997). Již v roce 1875 se např. uvažovalo o možné roli HCN, r. 1908 padly 
úvahy o možném podílu mimozemských organických složek; ve stejném roce byla Arheniem 
formulována teorie panspermie. Většina těchto hypotéz však zůstala nepovšimnutých, neboť se 
jednalo o neúplné a spekulativní texty nepodložené přímými důkazy, které nebylo možno 
podrobit empirickému zkoumání. Mezníkem v této oblasti se stala Oparinova práce Původ 
života, publikovaná v ruštině r. 1936, v angličtině o dva roky později. Základní myšlenky 
načrtl Oparin již v r. 1924 a nezávisle na něm Haldane r. 1929. Poprvé byl učiněn pokus o 
detailní chemický rozbor možných procesů vedoucích ke vzniku života, mezi jiným byl postu-
lován přechod od heterotrofie k autotrofii. Důraz byl kladen na hledisko dostatku času, které je 
i dnes zajímavým polem diskuse (BRASIER et al. 2006; SCHOPF 2006; BATTISTUZZI et al. 2004; 
MOJZSIS et al. 1996;  SCHOPF  2002). Největší přínos Oparinova díla byl v konverzi čistě spe-
kulativního problému, jakým do té doby studium vniku života bylo, do oblasti vědeckého 
výzkumu (MILLER et al. 1997). Oparin sám nicméně pokusy nedělal, na první experimentální 
výsledky se muselo počkat až do počátku padesátých let (MILLER 1953; UREY 1952; all in: 
MILLER et al. 1997); dílčí úspěchy následovaly (např.syntéza adeninu 1960, pyrimidinů 1968). 
Koherentní koncept však dodnes chybí, přestože vznik života popisuje široké spektrum hypo-
téz. 



 

Poněkud pikantní je i fakt, že staré Řecko je mezi jiným kolébkou jednoho 

z nejožehavějších tématů novověké biologie: teleologie neboli účelovosti. Představa, že 

svět byl stvořen podle určitého plánu a má účel, cíl či záměr, který lze vysledovat ve 

struktuře řádu věcí, jež (a zvláště pak ty živé) v sobě nesou otisk tohoto prvotního tvůr-

čího plánu, je nám dnes mnohem spíše známá jako pozůstatek přírodní teologie, který se 

v poslední době transformuje z naivního kreacionismu do uskupení tzv. inteligentního 

designu, přesto pravděpodobně vychází ze základů Sókratovy nauky (ústní sdělení Voj-

těcha Hladkého). 

Hladký dále upozorňuje na to, že v antice tak existovala celá řada prvků analogických 

tomu, co vidíme později u evolučních koncepcí novověku, chybí tu však důležitý motiv 

vývoje přes řadu generací organismů a především vývoj jednoho druhu z druhu jiného. 

Existuje sice představa jakéhosi zárodečného materiálu a též náznaky, jež by se daly 

označit za princip přírodního výběru, ale tím podobnosti končí. Antice je představa vyví-

jejícího se druhu cizí. Totéž omezení se víceméně týká celých následujících dvou tisíc 

let: myšlenky jakéhosi vývoje forem se objevují i nadále, ale druhy jako stvořené katego-

rie jsou přirozeně neměnné. V předdarwinovském období chybí základní motiv pro tvor-

bu ucelené koncepce fylogenetického vývoje (MISHLER 2003), tedy evoluce v dnešním 

slova smyslu.  

 

 

EVOLUCE PŘED DARWINEM - J. B. LAMARCK 

 

Situace se začíná měnit až s rozvojem paleontologie v osmnáctém století, jehož pří-

mým následkem byla expanze morfologických (WAKE & SUMMERS 2003) věd a potřeba 

nějak smysluplně vyložit množství do očí bijících skutečností, jako například existenci 

škálovitého pozvolného přechodu tvaru u  blízce příbuzných rodů živočichů. Právě na 

základě studia morfologických variací schránek fosilních měkkýšů vypracoval na začát-

ku devatenáctého století J. B. Lamarck první ucelenou teorii evoluce. Lamarck svou 

představu založil na představě, že všem organismům je vlastní schopnost sebezdokona-

lování a jakési vnitřní puzení k pokroku, že prostředí, v němž se organismy nachází, 

v nich vzbuzuje potřebu adekvátní změny, této je pak dosaženo přímou aktivitou orga-
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nismů, resp. jejich užíváním či neužíváním potřebných znaků, a že získané modifikace 

jsou nadále dědičné.  

Ačkoli v Lamarckově případě jde o kontinuální vývoj druhů jednoho z druhého a jed-

ná se o první podobnou ucelenou vývojovou teorii, Lamarckova evoluce neodpovídá 

hned několika zásadním charakteristikám evoluce divergentní, jak ji chápe Darwin, tedy 

evoluce v dnešním slova smyslu, tzn. tomu, jak tento pojem v současnosti chápeme a 

vykládáme. Potíž zdaleka neleží v dědičnosti získaných vlastností; tato do očí bijící „od-

lišnost“ je v zásadě nepodstatná. Jednak proto, že s hypotézou o dědičností získaných 

znaků pracoval i sám Darwin, jednak proto, že je velmi zatěžko určit hranice domněle 

nesmyslné teorie od specifických případů biologické empirie: neolamarckismus přežívá 

v různých pojetí jako biologická koncepce do dnešních časů a je pouze otázkou arbitrár-

ního rozhodnutí, zda za neolamarckismus označíme molekulární biologii dobře známé a 

principiálně možné změny genomu na základě environmentálního působení. 

Zásadní diskrepance mezi Lamarckovou a Darwinovou teorií evoluce je fakt, že La-

marckova evoluce je směrovaný proces, který je ze své podstatny víceméně nutný, resp. 

determinovaný. Organismy postupují po žebříku dokonalosti, pohybují se na scala natu-

rae směrem k vyšším a dokonalejším bytostem. Taková evoluce je pro vědu vělmi vý-

hodná: trajektorie vývoje má svou logiku, kterou není nutno určovat teprve ex post, ale 

naopak ji lze na základě známých skutečností skvěle predikovat: Lamarckova evoluce je 

tak přes svou nesprávnou koncepci exeplárně vědeckým konstruktem. Naopak Darwin 

celou situaci poněkud zkomplikoval − byl to on, který do vědy přinesl prvek, který tam 

neměl co dělat: náhodu, historii a singularitu. 

 

 

DARWIN A NOVÁ SYNTÉZA 

 

Skutečný přelom v chápání vývoje živých organismů nastal až s příchodem Charlese 

Darwina (HODGE & RADICK 2003) a publikací jeho zásadního díla O původu druhů. 

Charles Robert Darwin se narodil 12. února 1809 jako páté ze šesti dětí Roberta a 

Susannah Darwinových. Původně začal na přání otce studovat medicínu, ale pohled na 

operace vykonávané bez anestezie ho natolik znechutil, že školu opustil a nakonec se 

rozhodl pro teologii, jejíž studium úspěšně ukončil v roce 1831. Ve stejném roce získává 
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místo na průzkumné lodi Jejího veličenstva Beagle, jejímž úkolem během pětileté plavby 

kolem světa bylo zmapovat vody jižní Ameriky.  

Významnou roli při formulaci Darwinových úvah o vývoji organismů sehrály myš-

lenky jeho současníka, geologa Charlese Lyella, jenž postuloval, že geologické změny se 

dějí v geologickém čase - tedy postupně a téměř neznatelnou rychlostí. Spolu se třemi 

zásadními pozorováními z cest na Beaglu, a totiž i) zjevnou příbuzností recentních živo-

čichů a fosilií na dané lokalitě ii) migrací druhů a diferenčním obsazování prostředí na 

základě drobných odchylek a iii) především pak pozorováním z galapážského souostroví, 

jehož fauna a flora byla evidentně příbuzná fauně a floře pobřeží jižní Ameriky formulo-

val na sklonku třicátých let devatenáctého století hypotézu evoluce přirozeným výběrem, 

na které soustavně pracoval následujících dvacet let až do její předčasné publikace v roce 

1859. 

Darwinova teorie evoluce přírodním výběrem byla z mnoha důvodů přijata velmi 

rozporuplně. Domyšlena ad infinitum znamenala nepříjemnosti pro oba tradiční tábory, 

klérus i vědu. Klérus v této extrapolaci spatřoval přinejmenším zrelativizování tradičních 

hodnot a morálky, které tím ztratily pečeť absolutních a a priori daných kategorií, což je 

častou námitkou některých křesťansky smýšlejících myslitelů dodnes, popřípadě 

v souvislosti s materialistickým světonázorem a snahou domyslet darwinovskou evoluci 

do konce popřením Boha, alespoň jakožto Boha-stvořitele; celý problém byl pak často 

řešen deistickým náboženským názorem. Věda se naopak potýkala se zjevnou neuchopi-

telností Darwinismu jako teorie, se kterou by bylo lze pracovat: Darwin ukázal, že evo-

luce nemá směr, není předvídatelná, že je ve své podstatě náhodná, historická, a proto 

vždy jedinečná. Evoluci nelze vypočítat, nelze ji přesně opakovat. Nic v evoluci nemuse-

lo být, či přinejmenším nemuselo být právě takto. Jenže, jak známo, o jedinečném ne-

může být věda. Recepce darwinismu tak byla velmi nejednoznačná a bouřlivá a z dnešní 

perspektivy měla překvapivé řešení: zamést darwinismus pod koberec jako mrtvou, i 

když zajímavou nauku (RÁDL 2006b). Ve snaze vysvětlit nepochybný fakt evoluce se 

pak pozornost obrátila a upnula k nenapádně se rozvíjející genetice (srv. pro zajímavost 

(LIU et al. 2009), která díky ukotvení v precizních matematických formulkách neměla 

s formulací a ověřováním svých předpokladů velké potíže. 

Od třicátých let dvacátého století pak dochází k fúzi vzkříšeného darwinismu, přesně-

ji přírodního výběru s klasickou mendelovskou a zvláště populační genetikou a vzniká 

tak tzv. nová nebo též moderní syntéza, známá též jako neodarwinismus. Hlavním moto-
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rem evoluce je podle ní selekce, která neustále a nezávisle pracuje na výběru všech 

vhodných variant, zdrojem proměnlivosti jsou pak náhodné genetické mutace. Evoluce 

jako darwinisticky historický koncept je neodarwinisticky „odvysvětlena“ jako změna 

frekvence alel v populaci. Touto definicí se předpřipravila půda pro formulaci teorie so-

beckého genu Richardem Dawkinsem o několik dekád později a následné dosazení genů, 

resp. alel na piedestal evoluční biologie. 

 

 

GENOCENTRISMUS SOBECKÉHO GENU 
 

Bylo mnoho Trrgů, mnoho smrtelných nepřátel. Po právu se obá-
vali jeden druhého. Smysl jejich života se stále více soustřeďoval 
k jedinému cíli: přežít. Veškerý organismus Trrgu sloužil k tomuto 
účelu. Tato myšlenka v něm po tisíciletí postupně sílila – a v té do-
bě už vlastně splynula i s přirozeným pudem sebezáchovy. Vše 
ostatní potlačila. 
V jednom však přece jen jeho čidla a analyzátory nebyly dostateč-
ně výkonné: aby ho dokázaly vytrhnout z jeho slepě jednostranné 
existence a způsobu myšlení. Nebyl prostě schopen obrátit svou 
obrazotvornost jiným směrem. 

Peter Lengyel, Druhá planeta Oggu 

 

Publikací Dawkinsova sobeckého genu v polovině sedmdesátých let dochází 

k vyvrcholení genocentrického pohledu na živé organismy a rozšíření tohoto pohledu i 

na evoluci jako celek. Životní projevy organismů i sama jejich struktura mají najednou 

význam pouze z hlediska prosazení a šíření jejich genů; jakýkoli další význam, ať již 

existuje či nikoliv, je v této perspektivě předem vyloučen nebo vždy převeden na adap-

tivní význam pro multiplikaci genu (přesněji alely). Svět je místem, kde je třeba za vším 

hledat zájem replikátoru a ve vzduchu se vznáší řečnická otázka, jak moc zde metodolo-

gie metafory coby modelu přechází do ontologie, do představy o skutečném uspořádání 

věcí. Známé „jsme nástroje naprogramované dělat vše, co je v jejich silách, pro rozšíře-

ní genů, které nesou“ (DAWKINS 2003:118) stálo následujících několik desetiletí v pozadí 

všech biologických úvah a přes vynikající heuristiku představovalo přinejmenším princi-

piální mantinel, který omezoval alternativní pokusy o uchopení jakékoli biologické pro-

blematiky.   

Ilustrativní je zde doslov Jana Zrzavého v knize Sobecký gen, mezi jiným zvláště ten-

to výrok: „Co se píše v sobeckém genu je ta nejortodoxnější ortodoxie současné biologie 

a myslet jinak už vlastně ani neumíme.“ (ZRZAVÝ in DAWKINS 2003:315). Genocentrická 
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evoluce přinesla zásadně nový pohled na život - i zásadně nový jazyk, jakým o životě 

promlouváme. Organismus je definován jako jakési prostorové zahuštění zájmů různých 

evolučních genů, je to koalice genů, které se zrovna do další generace přenášejí pospolu 

(ZRZAVÝ et al. 2004:89).  

Výhody genocentrického náhledu na přírodu jsou mnohé; mezi zásadní nevýhody pat-

ří všeobecná marginalizace fenotypu (TURNER 2004), který byl odsunut do pozadí jako 

pouhá výslednice víceméně absolutně deterministického působení genotypu (WEISS 

2003) - a právě sám tento determinismus (LEWONTIN 1997), jenž dospěl do svého vrcho-

lu na přelomu tisíciletí nadšeným očekáváním sekvenace lidského genomu (GOODWIN 

2010). Kolektivní entuziasmus vycházel z předpokladu, že budeme-li znát všechny geny 

jako základní determinující úroveň, budeme schopni predikovat děje na jakékoli úrovni 

vyšší. Tato očekávání se samozřejmě nenaplnila a po překvapivém zveřejnění lidského 

genomu byla biologie postavena před nutnost revize postneodarwinistického paradigma-

tu v jeho nejsilnější formě (GOODWIN 2010; srv. též KURAKIN 2009).  

 

 

PLURALITNÍ PŘÍSTUP 

 

Genocentrický přístup je na první přiblížení velice elegantní, jednoduchý a velmi 

plauzibilní. Navzdory tomu, že je vysoce rigidní ve svém vysvětlovacím potenciálu, teo-

rie sobeckého genu je v principu dostatečně plastická na to, aby asimilovala i relativně 

dost komplexní děje, především za pomoci teorie rozšířeného fenotypu (DAWKINS 2004; 

1999). Přesto začíná být čím dál více zřejmé, že požadavek univerzální úrovně popisu, 

která by s konečnou platností definovala a beze zbytku zahrnovala všechny úrovně 

ostatní, je alespoň pro biologii neuskutečnitelný: což ovšem možnosti našeho poznání ni-

jak zásadně neomezuje. Jedním z největších výdobytků biologie posledních dvaceti let 

bylo bezesporu právě rozvinutí pluralitního přístupu ke studiu mnoha biologických jevů.    

Svůj podíl na tomto posunu měla samozřejmě celá řada faktorů, osobně však považuji 

za podstatné zvláště následující tři směry, které se v průběhu času každý v jiné oblasti a 

trochu jiným způsobem vymezily vůči genocentrismu, resp. teorii sobeckého genu, vý-

sledkem čehož byl poukaz na skutečnost, že dosud glorifikovanou představu všemocné-

ho replikátoru bude nutno vtěsnat zpět do pozice modelu, jehož některé atributy mohou 
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být nahrazeny alternativou. Je zajímavé, že první dva vznikaly ve stejné časové době ja-

ko rodící se teorie sobeckého genu. 

 

1. Teorie symbiogeneze 

 

Paralelně se sobeckým genem se utvářela i koncepčně zcela odlišná představa evolu-

ce: evoluce symbiogenezí neboli splýváním fylogeneticky odlišných organismů. Typicky 

se jako příklad uvádí lišejníky jako duální organismy vzniklé z asociace fotobionta, jímž 

je fotosyntetizující řasa, a mykobionta; mnohem lepším příkladem je ale samotná euka-

ryotická buňka. Také zde hraje klíčovou roli přírodní výběr, který selektuje viabilní a 

dobře adaptované výsledné formy, ovšem na rozdíl od klasického neodarwinismu nedo-

chází k přílišnému přetěžování kompetice v iterakcích mezi živými organismy (srv. ELI-

AS et al. 2009, 2008). Klíčovým bodem v teorii symbiogeneze je pak poukaz na to, že (a 

jak) inovace mohou v evoluci vznikat i jinou formou než v klasickém neodarwinistickém 

paradigmatu (tj. jinak než mutací), a že fylogenetické  interakce mezi organismy mohou 

mít často tvar a povahu sítě a nikoli nezbytně standardní podobu dichotomického větve-

ní, vycházející z archetypální představy hierarchie kategorií (v biologii viz NEWMAN 

2003) (Box 3). 

Hlavním propagátorem teorie symbiogeneze je americká bioložka Lynn Margulisová 

(MARGULIS & SAGAN 2002), autorka tzv. endosymbiotické teorie (MARGULISOVÁ 2004), 

popisující vznik některých organel eukaryotické buňky (typicky mitochondrií a plastidů) 

z volně žijících bakterií. 

 

 

2. Teorie Gaia 

 
Taktéž v průběhu sedmdesátých let se formovaly základy teorie Gaia, jejímž autorem 

je Angličan J. E. Lovelock (LOVELOCK 1993). Gaia představuje Zemi jako celoplanetární 

samoregulující se systém, udržovaný soustavou zpětných vazeb v homeostatické rovno-

váze podmínek vhodných a příhodných pro život. Gaia je od svého vzniku undergroun-

dovým konceptem, který bývá často napadán kvůli silně prosakující teleologii, která Lo-

velocka časem vedla k reformulaci celé metafory do poněkud slabších výrazů. Spokojí-

me-li se s tím, že živá Země je zde stejnou metaforou jako sobecký gen, pak klíčovými 

body, na které Gaia upozorňuje, je poukaz na funkční propojení ekosystémů, obecnou 
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důležitost regulovaných interakcí na různých úrovních struktury biologických systémů a 

zvláště ekosystémový přístup ke studiu života: život nemá jen dimenzi individuality jed-

notlivého organismu, nýbrž také − a snad především − též rozměr sítě interakcí působí-

cích na větší prostoro-časové škále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 3.  
 
Biologická systematika a taxonomie 
 
Prvním kdo se pokusil o vybudování přirozeného systému byl Aristotelés. Na Aristotela 

navazoval botanik Cesalpino a na Cesalpina Linné. Potřeba efektivnější systematizace živé 
přírody vyvstala po objevení Nového světa, jehož flora a fauna rapidně zvýšila počet dosud 
známých druhů (ovšem pozor: druh jako kategorie v té době ještě neexistoval). Moderní 
vědecká klasifikace se odvozuje od monumentálního díla C. Linného Systema naturae z r. 
1735, ve kterém katalogizoval všechny v jeho době známé organismy. Linného systém byl 
umělý, což úzce souvisí i s binomickou nomenklaturou, jíž je autorem. Švédký lékař a bota-
nik jako první rozpoznal, že i ta nejpřirozenější racionální metoda (tedy i jím zavedené dělení 
rostlin založené na pohlavních orgánech) vede k umělému systému; přirozený systém, který 
by nejlépe vyjadřoval skutečné příbuzenství rostlin, musí zůstat neúplný kvůli nedostatečnos-
ti našich poznatků (RÁDL 2006a:388). Linné jej označil za úkol budoucí vědy. Asi největším 
Linného přínosem však bylo stanovení pojmu rodu a druhu – dosud byly druhy známy pouze 
prakticky, teprve nyní je význam tohoto pojmu teoreticky fixován.  

Zároveň se z botanické morfologie a Buffonova učení o jednotném, prototypálním plánu 
vpodstatě neměnné struktury zvířecího těla rodí morfologie živočišná. Cuvier a St. Hilaire 
rozpracovali teorii jednotného tělního plánu a přivedli tak na svět morfologický archetyp, 
který se mohl stát úběžníkem komparace tělních struktur – a tím poskytl základ pro rodící se 
fenetickou systematiku. Buffon sám Linnéův systém zavrhl, byl přesvědčen, že v přírodě 
jsou nikoli druhy, nýbrž jen individua, a každý pokus rozlišovat ostře ohraničené skupiny 
vede ke znásinování přírody; jeho poznámka k tématu tvorby klasifikačních systémů pak 
pozoruhodně předjímá praktiky moderních fylogenetických molekulárních metod (BUFFON 
in RÁDL 2006a:265). Lamarck pak stojí na straně Buffonově: systematické dělení je tu jen 
pro člověka a díky člověku.  

S Darwinem pak došlo k logickému posunu: archetyp tělního plánu byl nahrazen 
společným předkem – do predarwinistického fenetického systému vstoupilo evoluční hle-
disko. Oba přístupy produkovaly „přirozené systémy“, nicméně slovo „přirozený“ mělo 
pokaždé jiný význam. Navzdory odlišným předpokladům nicméně v praxi většinou konver-
gují, čehož si všiml už Darwin (WHEELIS et al. 1992). Bohužel ale ne vždy – a zde vyvstává 
centrální problém postdarwinovské systematiky: jak chápat feneticky definované skupiny, 
které jsou genealogicky nekompletní. Parafylie posléze vedla k rozštěpu systematiky na 
fenetiku a v šedesátých letech 20. století vzniklou kladistiku. Zásadní rozdíl je, že kladistika 
považuje pleziomorfie za neinformativní a soustřeďuje se jen na apomorfie; fenetika je více 
ovlivněna konvergentní evolucí a adaptivní radiací. Ovšem status pleziomorfie či apomorfie 
(všimněme si, že tyto pojmy mají smysl jen v kontextu darwinismu) je určován podle out-
groupu, jehož výběr tak může ovlivnit (vždy nějak ovlivní) výsledek. Metodika mole-
kulárního sekvenovaní pak přivedla biologii do éry univerzální klasifikace (WHEELIS et al. 
1992). Molekulární systematika je specifická existencí základních znaků, jakými jsou např. 
nukleotidy či aminokyseliny, jež jsou precizně definované, diskrétní, kvantifikovatelné a 
navíc zohledňují neutrální znaky na úrovni sekvencí – molekulární úrovně oproti fenotypické 
se dotkne naprostá většina evolučních událostí. Univerzální systém tak musí být nezbytně 
vystaven na molekulárních znacích – i proto, že většina taxonů je mikrobiálních a bakteriální 
genealogie je určovatelná pouze na jejich základě (WOESE 1987). S přihlédnutím k tomu, co 
je úkolem systematiky − přehledně a komplexně vyjádřit současný stav znalostí o jednot-
livých skupinách organismů, včetně možných vývojových souvislostí − můžeme uzavřít, že 
nejdůležitější funkcí biologické klasifikace je tvorba zastřešujícího rámce biologie, pedago-
gicky stejně jako experimentálně (WHEELIS et al. 1992). 
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3.  Hypotéza katalytické uzávěry  

 

Katalytická uzávěra je princip navržený americkým teoretickým biologem S. A. 

Kauffmanem (KAUFFMAN 2004) k popsání hypotetického vývoje primitivního evolvují-

cího systému. Kauffman pracuje s principem vzájemně propojených a závislých kataly-

tických systémů, které se společně propagují do další generace jako funkční celek.  

Evoluční biologie byla svědkem poměrně bohaté a obsáhlé debaty na téma, zda se 

v evoluci nejprve objevil spíše replikátor nebo spíše metabolismus (ZHURAVIEV & AVE-

TISOV 2006). Obecně se má za to, že replikátor splňuje nezbytnou podmínku vysoké dě-

divosti systémových atributů, kdežto metabolické systémy nemohou odštěpovat dceřiné 

celky s dostatečně vysokou mírou podobnosti, která by zajistila evoluční vývoj. Kauff-

man demonstroval funkční věrohodnost takového systému na základě spřažených kataly-

tických reakcí a klíčovým přínosem je tedy poukaz na skutečnost, že replikátor (zde: ře-

tězce DNA, srv. NEUBAUER in MARKOŠ 2003) není prvopočáteční nezbytně nutnou 

podmínkou evoluce. Opět se zde setkáváme s fenoménem sítí, tentokrát sítí metabolic-

kých. 

 

& 

 

Důležitým mezníkem pro revizi silného genocentrismu byla znovuotevřená debata o 

problematice úrovně, na níž působí selekce (OKASHA 2009; TAKEUCHI & HOGEWEG 

2009; BIJMA et al. 2007ab; HADFIELD & WILSON 2007; HAUG 2007; DRAGHI & TURNER 

2006; MILLSTEIN 2006; NUNNEY & SCHUENZEL 2006; OKASHA 2006; WHITHAM et al. 

2005; LAUBICHLER 2003; GLYMOUR 1999). Po desetiletí diskreditovaný skupinový výběr 

se především díky studiu evoluce některých behaviorálních znaků (GOTTLIEB 2003), 

zvláště altruismu (COCO 2009) a lidské morálky (JOYCE 2006), vrátil na vědeckou scénu 

(WILSON & WILSON 2007; SOBER & WILSON 1998; WADDINGTON 1975) a právě teorie 

multiselekce, tedy poznání, že přírodní výběr operuje nezávisle na několika úrovních or-

ganizace (tzn. nejen na úrovni genu), stála do značné míry v pozadí současné reflexe po-

žadavku plurality. V souvislosti s tím došlo komplementárně k revizi důležitosti koncep-

tu fenotypu (JABLONKA 2004; BRAKEFIELD & WIJNGAARDEN 2003; PIGLIUCCI & PRES-

TON 2004; SCHLICHTING & PIGLIUCCI 1998) coby převodníku, jakéhosi mostu spojujícího 
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„biologický“ prostor organismálního těla s geometrickým prostorem vnějšího prostředí 

(SCHLICHTING 2003).  

Na pozadí těchto procesů se potom formulují nové myšlenky a přístupy, z nichž je 

nutné zmínit zde především dva okruhy výzkumu, které se etablovaly zcela nezávisle na 

sobě; přesto dle mého názoru svým způsobem jednak  navazují na paradigm-shift po-

sledních let (rozuměj v moderním pojetí), a jednak obě operují s pojmem významu, ač-

koli použijeme-li ekologickou metaforu, jejich přístupy se dají charakterizovat jako bot-

tom-up v případě evo-devo či top-down v případě biosémiotiky. Právě to je ovšem dů-

vodem, proč je považuji za komplementární a v zásadě doplňující se disciplíny. 

 První z nich je tedy tzv. evo-devo, neboli evolutionary developmental biology, evo-

lučně vývojová biologie (LAUBICHLER & MAIENSCHEIN 2008, 2007; AMUNDSON 2005; 

GILBERT & BURIAN 2003; HALL & OLSON 2003), druhou pak, jak již bylo řečeno, bi-

osémiotika (BARBIERI 2006).  

 

 

2.2. Nové cesty biologie: evo-devo a biosémiotika 
 

GEN S NÁMI A ZLÝ PRYČ 

 

Od znovuobjevení Mendela a krátce na to od zavedení termínu gen Wilhelmem Jo-

hansenem bylo jasné, že geny hrají v organismu zásadní úlohu. Jak zásadní prokázali te-

prve v polovině čtyřicátých let svým slavým pokusem Avery, McLeod a McCarty. Je 

však přinejmenším zajímavé zmínit zde pro biologii i jaksi mimojdoucí, leč přece velmi 

významný a svým způsobem oslňující příspěvek Erwina Schrödingera (2004), datující se 

zhruba do téže doby. V souvislosti s tím je nutno si připomenout, že éra klasické geneti-

ky, která vrcholí Nobelovou cenou pro T.H.Morgana o dekádu dříve, doznala rozkvětu 

bez základních znalostí funkce a struktury genu. Následné legendární určení struktury 

DNA Watsonem, Crickem a dalšími a později rozluštění genetického kódu vyvolaly vlnu 

„over-exprimovaného“ optimismu ohledně možností, které se biologii otevírají.  

Geny se staly klíčem, který měl otevřít Pandořinu skřínku tajemství života. Lépe ře-

čeno, geny se staly programem, jímž se život řídí: a popíšeme-li formální zápis progra-

mu, pochopíme-li programovací jazyk, bude možné jednoznačně určit veškeré možnosti, 

30 
 



které nám „aplikace“ nabízí, tj. jak postavit protein - jehož funkce bude vždy už vyplývat 

ze známé struktury. Zde se do biologie paralelně a v úzké vazbě s protěžováním geno-

centrismu poprvé dostává i metafora DNA jako programu, jazyka, ovšem jazyka formál-

ního. Analýza a důsledky tohoto přístupu budou diskutovány později. Kulminací tohoto 

přístupu byl mamutí projekt sekvenace lidského genomu, jehož výsledky do značné míry 

zbortily očekávání molekulárních biologů; na druhou stranu otevřely nové perspektivy 

výzkumu..   

Jedním z nejpřekvapivějších výsledků sekvenace lidského genomu (spolu se sekve-

načním boomem dalších organismů) bylo zjištění, které otřáslo sebevědomou pozicí ge-

nu jako absolutně dané jednotky nezávislé na vnějším prostředí, tedy často v zásadě i na 

ostatních genech: skutečnost, že komplexita organismu (bez ohledu na to, jak těžce je 

komplexita definovatelný jev; KIRSCHNER & GERHART 2005) nekoreluje ani s obsahem 

DNA v buňkách organismu, ani s počtem jeho genů. Tzv. c-value (obsah DNA haploidní 

buňky) ustanovila jedno ze zajímavých novodobých překvapení celé biologie (JOCKUSCH 

2003), s nímž se bylo nutno nějak vyrovnat. Navíc se ukázalo, že organismy nejen že 

nemají přemrštěné počty genů, ony jich dokonce mají ještě daleko méně, než se zdálo 

podle prvotních odhadů možné - výsledných cca 25 000 genů v lidském genomu bylo 

čtyřikrát méně, než se původně odhadovalo; úvahy o počtu genů byly ovlivněny zažitým 

petrifikovaným schématem 1gen = 1 protein. Aby toho nebylo málo, zjistilo se rovněž, 

že naprostá většina z DNA přítomné v jádře ani nekóduje proteiny, protein-kódující sek-

vence tvoří sotva několik jednotek procent z celkového množství DNA.  

Pomineme-li otázku, jakou má tato majoritní část nukleových kyselin fukci (i to, jak 

hezky je vysvětlitelná „sobectvím“ replikací či inzercí se neustále propagujících úseků 

DNA), důležitým výstupem situace bylo uvědomění, že možná vlastně nejde ani tak o 

geny samotné, jako spíš o způsob, jakým je s nimi v těle, resp. v buňkách nakládáno. Ta-

to myšlenka byla podpořena zvláště důkazy z vývojové biologie, která si již delší dobu 

začala všímat pozoruhodného faktu, že některé geny jsou v téměř nezměněné podobě 

sdíleny napříč širokým spektrem fylogenetických skupin organismů. Míra shody v někte-

rých homologních genech je skutečně vpravdě téměř úžasná a pozvolna vedla 

k představě, že evoluce se daleko spíše než na vlastních genech (tj. cistronech) odehrává 

na jejich regulačních úsecích (STERN 2003). Tichým potvrzením pak bylo před několika 

lety zveřejnění osekvenovaného genomu šimpanze, jehož téměř dokonalá shoda 

s genomem člověka vyvolala na dlouhý čas vlnu bouřlivých diskusí (MARKS 2006).  
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REGULACE INFORMAČNÍHO TOKU A KONTEXT JAKO JINÝ VÝRAZ PRO VÝ-
ZNAM V BIOLOGII 

 

V rámci pokroku molekulárních biologie a možnostem použítí jejích metod ve vývo-

jové biologii se všeobecně očekávalo, že sekvence genů řídících ontogenetický vývoj 

různých částí těla nám napoví něco o tom, jak je tento vývoj řízen a regulován. Tak se 

skutečně stalo, i když poněkud jinak, než se všichni domnívali. Už první mezidruhové 

srovnání genů řídících ontogenezi v průběhu osmdesátých let překvapivě odhalila, že zá-

sadní zúčastněné geny jsou homology s velkou mírou podobnosti, a to i u skupin, které 

dělí velká evoluční i morfologická propast. Výsledkem byl vznik nové disciplíny na roz-

hraní embryologie a evoluční biologie, jejíž název se i v českém prostředí ustálil jako 

evo-devo.  

Evo-devo velmi brzy ukázala, že navzdory i velkým morfologickým či fyziologickým 

rozdílům sdílí živočichové společnou soupravu „řídících“ genů (BURKE & BROWN 

2003), které ovládají vytváření a modelování jejich těl a tělních součástí. Tento tzv. de-

velopmental genetic toolkit je vysoce konzervovaná skupina genů, z nichž většina kódu-

je logicky komponenty signálních drah, transkripční faktory, proteiny buněčné adheze, 

povrchové receptory nebo morfogeny; mezi nejznámější patří Hox geny, specifikující 

předo-zadní osu a identitu segmentů u dvoustranně souměrných živočichů během časné-

ho embryonálního vývoje. Objev této starobylé genetické montážní linky velmi těsně 

semknul jinak i dosti různé skupiny organismů a znovu tak obrátil pozornost ke způsobu, 

jakým evoluce pracuje. 

Evo-devo umožnila v jistém a zcela zásadním smyslu nahlédnout, jakým způsobem 

lze pohlížet na struktuní přestavby během evoluce − umožnila pochopit, jak se rybí plou-

tev může transformovat v končetinu suchozemského obratlovce, což je problém, který se 

vleče od Darwinovy doby víceméně do dnešních časů. Významným způsobem tak mimo 

jiné přispěla k představám o průběhu evoluce v souvislosti s ožehavým tématem  pře-

chodných forem či „pravděpodobnosti“ vývoje složitých struktur v klasickém darwinov-

ském modelu gradualismu (srv. FLEGR 2006). Mnohem důležitějším přínosem je ale mi-

mo jakoukoli pochybnost jednak zaostření pozornosti na modularitu (GASS & BOLKER 

2003) v evoluci a její možné důsledky (SCHLOSSER & WAGNER 2004; SNEL & HUYNEN 

2004), a jednak důraz na kontext, a ten zvláště: jakkoli je evo-devo položena na striktním 

reduktivně-mechanistickém základě (a to možná více než samotný sobecký gen), svým 
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soustředěním se nikoli na pouhý popis proteinů, ale i na jejich funkci v síti interakcí, za-

hrnující mnohé úrovně regulace, ukázala prstem na důležitost významu informace.  

Vývoj formy závisí na zapínání a vypínání genů v různých časech a na různých mís-

tech v průběhu ontogeneze. Rozdíly ve formě vyvstávají z evolučních změn v tom, kde a 

kdy se genů využívá, a to zejména těch genů, které ovlivňují počet, velikost nebo tvar 

struktur. Jsou-li si ale genové soubory tak velmi podobné, jak potom vznikají rozdíly? 

Paradox velké genetické podobnosti (srv. CVRČKOVÁ & MARKOŠ 2005) mezi rozmani-

tými druhy řeší právě představa, že ohromná diverzita a disparita organismů není ani tak 

záležitostí souboru nástrojů (genů), jako spíše způsobu, jakým jsou tyto nástroje využí-

vány. Důležitějším než samy geny se tak stávají regulační úseky DNA. 

Evo-devo tak implicitně zdůraznila význam pojmu význam v biologii, nicméně sama 

se hlubším pochopením významu nezabývá; funguje na proximátní úrovni, kde význa-

mem jsou právě ony regulační sekvence. 

 

& 

 

O definici, popis a zhodnocení významu jako charakteristického rysu vnitřně přinále-

žejícího organismům jakožto žijícím entitám se snaží právě biosémiotika, hraniční obor 

na pomezí biologie a sémiotiky, která tradičně spadá do společenských věd. Biosémioti-

ka se zabývá vznikem, vztahy a interpretací znaků a symbolů v biologických systémech. 

Základním principem je snaha uchopit živý organismus nikoli jako pouhou descartov-

skou res extensa (což ale neznamená označit ji za res cogitans!), ale jako aktivního vy-

hodnocovatele významu znaků. Dodejme, že aktivita v tomto smyslu nijak nekorespon-

duje s vědomou aktivitou, nýbrž pouze se schopností sémioze. Za povšimnutí stojí i roz-

díl mezi sémiotikou a sémantikou, především tedy mezi sémantickou a sémiotickou bio-

logií (BARBIERI 2006, MARKOŠ in BARBIERI 2006). 
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2.3. Jak dál? 
 

INTERMEZZO A RESUMÉ: KAM S NÍM? 

 

V předcházejícím textu jsem se primárně snažil o dvě věci. Zaprvé stručně vylíčit ob-

raz biologie v historickém kontextu novověké vědy jako dnes dominujícího epistemolo-

gického systému; poukázat na hlavní charakteristiky, specifika i problematická místa bi-

ologie jako právě takové vědy, participující na reduktivně mechanickém přístupu ke svě-

tu v perpektivách vědecké metodologie a nastínit možná rizika pro možnosti komplexní-

ho poznání fenoménu života coby předmětu, jehož studiem se biologie zabývá. 

Za druhé jsem zdůraznil hlavní odlišnost oproti ostatním vědeckým disciplínám, 

s nimiž bývá občas biologie porovnávána a srovnávána, tj. oproti fyzice a chemii. Tímto 

hlavním rozdílem je neoddiskutovatelná přítomnost významu, fenoménu, který není ješ-

tě, minimálně v rámci empirických věd, přesně definován; přesto je však evidentní, že 

bez jeho zohlednění se biologie neobejde. Komplementárními přístupy k práci 

s významem, který předpokládají přímo nebo nepřímo, jsou evolučně vývojová biologie 

a biosémiotika.  

Dějinný vývoj teorie evoluce jako páteře propojující (a v jistém smyslu této metafory 

též chránící, tj. legitimizující) celou biologii podstoupil v posledních letech díky mnoha 

novým objevům zajímavou radiaci, jakousi speciační událost, která vytvořila či v případě 

mnohých znovu-vytvořila na první pohled nesourodou směsici nejrůznějších hypotéz a 

směrů, v nichž ty minoritní a undergroundové přežívají ve stínu těch šťastnějších. Mírou 

této úspěšnosti bývá často mimo náhody možnost implementace do matematického jazy-

ka mechaniky. Co však zatím evoluční biologii chybí je dostatečné zhodnocení význa-

mu, který je společným jmenovatelem biologických jevů na všech úrovních, do značné 

míry zaviněné právě nemožností jasného zacházení s tak zamlženým a předsudky opře-

deným pojmem. Na mysl se vkrádá malá parafráze Nerudova slavného textu Kam s ním: 

 

S tím významem se to má asi takhle: Každý biolog smí nějak pracovat s významem- v 

tom není závady a na to není trestu. A ono se stane, že význam se chce časem nějak zo-

becnit - a teď to začne. Kam s ním? Dáš-li jej do publikace, přinutí tě recenzent, abys si 

jej vzal hezky zase zpátky. Promluvíš-li o něm na konferenci, seberou ti slovo. Použiješ-li 

jej v grantu, oponentura jej shodí. Nevezme ho ani za nejlepší argumenty, má přísný 
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zákaz. - Dobrá. Vezmeš tedy význam z druhé strany: vyjádříš jej rovnicí, jakkoli 

redukovaně a nedostatečně, vložíš jej takto do svých prací a pokusíš se je publikovat - no 

kamkoli. A věda sebere jej pěkně bez reptání a je dobře. 

 

V následujícím oddíle si představíme čtyři inspirativní biologické směry, které nám 

mohou pomoci naučit se s významem v biologii pracovat a lépe tak porozumět jeho vý-

znamu a funkci pro porozumění živému světu.  

 

 

3. Inspirativní směry teoretické biologie 
 

3.1. Čtyřikrát o významu: Uexküll, Portmann, Neubauer a Markoš 
 

JAKOB VON UEXKÜLL 

 

Jakob Johann von Uexküll (1864-1944) se narodil v pobaltské šlechtické rodině 

v Estonsku v roce 1864 kde vystudoval zoologii  na univerzitě v tehdejším Dorpatu, 

dnešním Tartu. Ve svých pracích se začal zabývat problematikou vnímání živočichů a 

jeho projevem na jejich chování. V návaznosti na své výzkumy zavedl ve své knize 

Umwelt und Innenwelt der Tiere (1909) pojem umweltu, kterým popsal kognitivní funk-

ce organismu. Byl prvním, kdo si uvědomil důležitost významu jakožto funkčního prvku 

percepce při orientaci organismů v prostředí a bývá proto tradičně označován za zaklada-

tele biosémiotiky (KLIKOVÁ & KLEISNER 2006).  

 

 

ADOLF PORTMANN 

 

Adolf Portmann (1897-1982) se narodil ve Švýcarsku v roce 1897. Vystudoval zoo-

logii na basilejské univerzitě. Portmannova vědecká práce se týkala morfologie a embry-

ologie mořských měkkýšů, srovnávací embryologie, ontogeneze obratlovců, biologické 

antropologie, etologie a řady dalších témat. Zabýval se též studiem významu tvarů a ba-
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rev v živočišné říši, což vyústilo v možná nejzajímavější části jeho vědeckého díla. 

Portmannův přínos tkví především v alternativě neodarwinistickému paradigmatu, jenž 

vysvětluje vnější podoby organismů jako výslednice často obskurně a ad hoc vymyšle-

ných kauzálních řetězců. Otevřel okno náhledu na jiný možný výklad fenomenologie fe-

notypu jakožto něčeho, co má či může mít i jiný význam než čistě funkční z hlediska ne-

odarwinistické fitness (KLEISNER 2008). 

 

 

ZDENĚK NEUBAUER 

 

Zdeněk Neubauer se narodil v Brně v roce 1942. Na Karlově univerzitě v Praze vy-

studoval biologii a filosofii. Zabývá se filozofickými problémy biologie a fyziky, zejmé-

na prostorem možností a uskutečňování, epistemologickým významem tvaru a rolí mý-

tických motivů v poznání. 

Hlavním Neubauerovým přínosem je fenomenologická biologie jako alternativa bio-

logii striktně mechanické, přiznání intencionality živých organismů a jejich participaci 

na vlastní existenci. Zásadním pojmem je pro Neubauera podoba. 

 

 

ANTON MARKOŠ 

 

Anton Markoš se narodil v roce 1949 na Slovensku. Vystudoval fyziologii živočichů 

na pražské Karlově univerzitě. Zabývá problematikou morfogeneze a evoluce. Markošo-

vým přínosem je rozpracování hermeneutické biologie a její vymezení v rámci nově se 

rozvíjejícho oboru biosémiotiky. Hlavní tezí je dějinná kontinuita živých bytostí, které 

participují na společné historii tvorbou konvencí, které  spoluutváří jejich výsledný 

vzhled. Takové historické smlouvy o výkladu světa nelze označit za pouhé kódy, Markoš 

tak metaforicky hovoří o přirozeném jazyku, jímž jsou organismy schopny interpretovat 

vnější svět na základě dějinně usmlouvaných způsobů čtení.  
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VÝZNAM VÝZNAMU 

 

Jakob von Uexküll je zajímavý originálními výstupy svého výzkumu vnímání živých 

tvorů (UEXKÜLL in KLIKOVÁ & KLEISNER 2006). Jeho komplexní náhled problematiky 

byl důležitým rozcestníkem, jenž zapříčinil odlišný typ výstupů oproti tehdejšímu main-

streamu rychle se rozvíjející živočišné fyziologie, která ve své podstatě zkoumala totéž. 

Jeho práce též ukázala tématické spojníky mezi fyziologií a etologií. 

Uexküll, ovlivněný Kantovými spisy, se zabýval „duší živých tvorů“ – teoreticky ro-

zebral nervovou fyziologii, vypracoval základy svalové fyziologie bezobratlých, kteří 

tvořili doménu jeho výzkumu, a svou prací z roku 1905 Příručka ke studiu experimentál-

ní biologie vodních zvířat položil základy pro jejich moderní srovnávací fyziologii. Jeho 

výzkumy zahrnují chování organismů a vzájemné působení na buněčné či orgánové 

úrovni v jejich tělech, ale i vzájemné působení mezi rodinami, skupinami, nebo společ-

ností. Sem dle jeho názoru už patří nejen fyzická, ale i psychická a intelektuální podoba 

vnějšího světa. Sám sebe prý považoval za následovníka Karla Ernsta von Baera, my ho 

dnes považujeme za jednoho ze zakladatelů fyziologie chování a etologie  a v neposlední 

řadě jako předchůdce biokybernetiky a biosémiotiky. Napsal jednu z prvních monografií 

o teoretické biologii; především se pak zajímal o svrchovanou důležitost symbolů (AL-

LEAU 2008) a významu v životních procesech. Jeho koncept funkčního kruhu může být 

považován za všeobecný model pro procesy na symbolické úrovni – sémiozi. 

Jakob von Uexküll si byl dobře vědom toho, že podstata toho, co nazýváme význa-

mem, není žádná absolutní veličina, kterou by bylo možné jednou provždy jednoznačně 

určit. Chápal, že význam je ono vymezení souvislostí, pravděpodobnostní ohraničení sí-

ťovité informační podstaty pojmů, které mají odrážet skutečnost – a jako takové je pře-

dem určeno způsobem, jakým vymezujeme, i námi jakožto tím, kdo vymezuje − v celé 

škále nesledovatelných konotací (zcela v souladu s myšlenkami kvantové fyziky, která 

tehdy teprve vznikala). Význam je věcí dohody a shody.  

 

 

VÝZNAM JE VŽDY RELATIVNÍ 

 

O Uexküllově pochopení významu svědčí jeho svérázný příklad s dlažební kostkou, 

jíž mrštíme po zuřivém psu. Kámen jako takový je stále tentýž, zásadní proměna spočívá 
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v tom, že změnil svůj význam. Oproti předešlému „účast na činnosti cesty“ získal nyní 

význam „zbraň, střela.“ (UEXKÜLL 2006). Zásadní myšlenkou je, že předmět bez vztahů 

se změní v nositele významu, jakmile vstoupí ve vztah k nějakému subjektu. Zde je jádro 

Uexküllovy skvělé intuice: význam je určován subjektem formou interpretace v aktu 

vztahování se k jeho nositeli. Jinými slovy, lze těžko mluvit o vlastnostech jako tako-

vých, tyto vždy existují jako interpretační výsledek nějakého pozorovatele (což mimo-

chodem přesně vystihuje evoluční podstatu vývoje: jakémukoli znaku organismu je vý-

znam, tj. vposledku fitness, přisuzována až kontextem, v němž se nachází), tedy Uexkül-

lovými vlastními slovy: „Samotným vztahem se předmět mění v nositele významu, který 

je mu vtištěn subjektem.“  

Výsledkem takovýchto úvah je překvapivé zjištění, že svět nelze plně pochopit tím, 

že si budeme všímat pouze významu, který má pro nás. (Probuzená otázka antropomor-

fismu vědy? – ovšem s dodatkem: lze vůbec jinak?) Uexküll používá příklad lesa: objek-

tivní význam lesa neexistuje, existuje les hajného, les milenců, les vystrašeného dítěte 

etc. − možností je nekonečně a záleží vždy na konkrétní situaci. Význam lesa se ztisíci-

násobí, neomezíme-li jeho vztahy jen na lidské subjekty a přibereme-li i zvířata. Je zřej-

mé, že se zde dotýkáme jistého rysu skutečnosti, je ale velmi těžké vybalancovat tato 

tvrzení tak, abychom se nezvrátili do propasti neplodného přízraku solipsismu.  

Však také sám Uexküll rychle podotýká: „Je ale bezúčelné opájet se nesmírným 

množstvím umweltů, které les obsahuje. Mnohem poučnější je vyhmátnout určitý typický 

příklad a nahlédnout na něm do pletiva vztahů mezi různými umwelty.“ (UEXKÜLL 

2006). Jako příklad uvádí například odlišný význam téhož stonku kvetoucí rostliny pro 

dívku, mravence, larvu hmyzu a pasoucí se krávu. 

  

 

FUNKČNÍ (SÉMIOTICKÝ) KRUH 

 

Podle Uexkülla navíc to, co vystoupí v roli nositele významu, je vždy spojeno 

s jakýmsi komplementem u subjektu, který slouží jako zhodnocovatel významu. Vzá-

jemná vazba mezi těmito pak vytváří jakýsi funkční kruh, který spojuje nositele význa-

mu se subjektem; v tomto bodě se Uexküll přiblížil triadické sémiotické teorii Ch. S. 

Peirce, jednoho ze zakladatelů moderní sémiotiky.     
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Není nezajímavé povšimnout si, že významově nejdůležitější funkční kruhy jsou 

podle Uexkülla okruhy prostředí, potravy, nepřítele a pohlaví. Přitom je navýsost 

důležité si uvědomit, že Uexküll tyto okruhy (prostředí, potrava, nepřítel, pohlaví) 

zmiňuje navzdory tomu, že nestavěl na myšlenkových základech darwinistického kon-

ceptu, teprve ve kterém získávají dostatečný smysl pro odůvodnění jejich důležitosti. 

Ačkoli lze snad namítnout, že váha těchto faktorů je zřejmá sama o sobě, je spravedlivé 

si přiznat, že smysluplně existuje pouze v paradigmatické představě „boje o život – ať už 

s prostředím, či příslušníky vlastního nebo cizích druhů - boje o potravu a o sexuálního 

partnera v dawinistické koncepci světa. Uexküll nejenže byl proti darwinsismu, on jej 

dokonce – stejně jako mnozí v té době – pokládal za vyhaslou teorii bez budoucnosti.  

 

 

UMWELT JAKO VÝZNAMOVÝ ORBITAL 

 

Umwelt je Uexküllův termín označující žitý svět jakéhokoli organického individua. 

Stejně jako organismus, i umwelt má svou druhovou nebo jinak skupinovou příslušnost, 

dědí se z generace na generaci, má svá konstrukční omezení, ale i individuální proměnli-

vost atd. Často je chápán – a to doslova – jako jakási bublina specifických vlastností, dí-

ky nimž organismus komunikuje s okolím, či spíše s představou objektivního okolí. 

Představa fixní bubliny jako zatuhlého povrchu křišťálové koule je sice poněkud oše-

metná a takto  staticky umwelt nejspíše chápán být nemůže, přispěla však asociativně 

k daleko významnějšímu tématu: a sice k chápání pojmu prostoru.  

Descartův geometrický prostor, jediné možné, téměř vžité a jaksi „zevnitř“ děděné 

chápání prostoru zde získává zajímavou analogii, Uexküllovo teoretizování ohledně 

umweltů jakožto subjektivních a zároveň subjekt-zakládajících činitelů vedlo 

k relativizování objektivního prostoru – a jeho novému, svébytnému chápání - neboť or-

ganismus si svůj životní prostor sám spoluvytváří za účasti okolí. Najednou se zde se-

tkáváme se zcela odlišným pojetím prostoru, prostorem biologickým. Organismus sám 

vybírá, co z vnějšího světa ponese význam a jaký a tudíž určuje, co bude konstituovat je-

ho biologický prostor. A protože umwelty se navzájem stýkají – a tím spolu-ovlivňují a 

spolu-vytvářejí, má úvaha biologického prostoru přinejmenším principiální opodstatnění.  
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Uexküll je zde chápán jako předchůdce biosémiotiky; každá funkční komponenta 

umweltu má nějaký význam - a tak reprezentuje organismu model jeho světa. Organis-

mus tvoří svůj vlastní umwelt vždy, když interaguje se světem - vazba je ovšem obou-

stranná, v ten samý okamžik působí i svět na organismus, ovlivňuje jej a mění. To je na-

zýváno funkčním kruhem. Následkem toho se umwelty různých organismů liší, což vy-

plývá z individuality a unikátnosti jednoho každého organismu. Pokud pak interagují 

alespoň dva umwelty, vzniká semiosféra. Umwelt jako termín mimo to též spojuje 

všechny semiotické procesy organismu do celku. Povšimněme si jen toho, že organismus 

sám o sobě nějak musí zhodnotit, co a proč bude vnímat.  

 

 

ORGANISMUS JAKO SUBJEKT 

 

Adolf Portmann si byl velice dobře vědom síly vědy založené na mechanistickém 

světonázoru, sám výslovně upozorňuje na to, že věda založená na fyzice a chemii má ne-

zpochybnitelnou sílu v aplikacích, tento směr bádání roste a že přístup a myšlenkový 

svět, který tyto pokroky umožnil, bude i nadále určovat směr biologie. Přesto se rozhodl 

věnovat svou kariéru alternativnímu přístupu, jehož jádrem bylo přehodnocení postojů 

k základnímu výzkumnému objektu biologie, totiž k organismu. 

Za klíčový prvek zmíněného přístupu považuje pochopení toho, že živé bytosti vystu-

pují ve světě jako subjekty, že do svého okolí zasahují jako poměrně nezávislá, auto-

nomní centra jednání a jako takové se s ním i vyrovnávají. To platí jak pro rostliny, tak 

pro zvířata. Zároveň však upozorňuje, že tento subjektivní charakter nelze ztotožňovat 

s vědomím. Organismy mají „vztah ke světu“ - to však nic nevypovídá o jejich „prožívá-

ní světa“. Dle Portmannovy představy by mělo jít o respektování niternosti jako zvlášt-

ního způsobu existence živého. (PORTMANN 2008). V zásadě tedy pouze přiznává biolo-

gii svéprávnou a neredukovatelnou pozici v systému věd a živým organismům pak něco, 

co nejde redukovat na nižší úrovně beze ztráty podstatné informace. 

Organismy představují podle Portmanna formy existence, které jsou schopny nějak 

členit zkušenost a zpracovávat ji i nezávisle na vědomých pochodech. Toto včlenění 

zkušenosti do molekulárních procesů, které samy o sobě probíhají bez zkušenosti, činí 

z živé bytosti existenci, jež stále mění sebe sama. Organismus vnímá procesy ve svém 
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okolí. Vnímání je smysluplně členěné dle struktury, která umožňuje kontakt s okolím. 

Živý tvor se spolu s novým prožitkem, byť i skromnou měrou, stává něčím jiným, než 

byl předtím (PORTMANN 2008). Jeho vlastními slovy usiloval „o něco, co se značně liší 

od metod většiny dnešních biologických oborů. Mnozí totiž za cíl biologického bádání 

považují pouze zjišťování obecně platných zákonů stojících za životními procesy“ 

(PORTMANN 2008). 

 

 

PODOBA JAKO VÝRAZ SUBJEKTIVITY, SOUVISLOST S FENOTYPEM 

 

Zdeněk Neubauer je ve svých úvahách Portmannem silně ovlivněn a inspirován. Je 

tvůrcem a zastáncem fenomenologické biologie, která se striktně vymezuje vůči naivní-

mu reduktivnímu mechanicismu. Zásadní je pro něj přiznánání intencionality živým by-

tostem a stejně jako u Portmanna nemá tato intencinalita nic do do činění s vědomím. In-

tencionalita je u Neubauera ono povstávání, vyhmatávání možností na základě zkušenos-

ti − evoluční (druhové) i individuální, celé to subjektivní i intersubjektivní snažení, které 

lze shrnout slovem kultura. Základním projevem intecionálního bytí je podoba (eidos), 

v živém tělě je implementována jakožto tvar. Je důležité, že podoba není totožná 

s jakousi dokonalou ideou, živá bytost na ní particupuje tak, že neustále vyhmatává nové 

možnosti a otevírá nové prostory. Hermeneutické úsilí živé bytosti může vést k o tevření 

nových prostor, novému sebe-pochopení, a tudíž k transformaci samotné podoby. Neu-

bauerovy představy lze s jistou rezervou významově vztáhnout k rehabilitaci fenotypu 

v dnešní biologii.   

 

 

INTERPRETAČNÍ AKTIVITA ORGANISMŮ: ŽIVOT JAKO VYHMATÁVÁNÍ VÝ-
ZNAMU 

 

 Anton Markoš je zastáncem hermeneutického pohledu na živé bytosti inspirovaný 

metaforou přirozeného jazyka, spíše než jazyka formálního, jak činí soudobá biologie 

ovlivněná do značné míry strojovou metaforou programu převzatou z informatiky a ky-

bernetiky. Markoš spatřuje organismy jako aktivní interpretační agens, které se vyznají 
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ve svém prostředí prostřednictvím nasmlouvaných a historicky podmíněných úmluv, kte-

ré slouží jako vodítko při interpretaci přítomných situací. Jádrem tohoto náhledu je vý-

klad a rozumění (zapadnutí ve smyslu to fit, od kterého je odvozeno slovo fitness), a to 

přinejmenším principiálně na úrovni sémioze, nikoli pouhého dekódování (BARBIERI 

2008) (které je samozřejmě v určitých případech také možné).  

Takový přístup se z principu musí vypořádat s projevy jako jsou rozumění, rozumějí-

cí, paměť, zapomínání a rozpomínání, invence aj. Číní tak položením důrazu na historic-

kou, tj. diachronickou povahu živých bytostí, na jejich schopnost vzájemné komunikace 

(SEARCY 2005) (ať už je dána společným původem nebo ustanovenými vztahy, které 

jsou ale neustále znovu sjednávány) a modelováním analogie těchto procesů a vztahů na 

metafoře přirozeného jazyka, přičemž se v zásadě nijak nezříká rovin, ze kterých popisu-

jí život neodarwinisté nebo strukturalisté, považuje je však za odvozené (automatismy). 

Jedinci, druhy a celá hierarchie (archetyp hierarchie, typicky stromu (Box 4), nám často 

znemožňuje vidět jiný možný řád věcí, např. ve formě sítě, srv. KOONIN & WOLF 2009)   

stromu života jsou v tomto pojetí analogické výpovědi, jsou výplodem kultury, která mů-

že, ale ne vždy musí dbát omezení vyplývajících z přírodního výběru na jedné straně a ze 

struktur na straně druhé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Box 4.  
 
Hierarchie kategorií v biologii: fylogenetický model stromu 
 
V průběhu devadesátých let, tedy v době, kdy se teprve začínaly sekvenovat první celé ge-

nomy, se ke konstrukci fylogenetických stromů používaly jednotlivé geny nebo proteiny 
(BROWN & DOOLITTLE 1997), což vedlo k překvapivému a nešťastnému zjištění, že výsledky 
jednotlivých analýz jsou často vzájemně nesouhlasné či dokonce neslučitelné. Paralelně tedy 
vyvstala snaha udržet přijatelný konsensus, kterým se stala fylogeneze podle rRNA, a veškeré 
odchylky odvysvětlit. Hlavním vysvětlovacím principem se stal horizontální přenos genetické 
informace (HGT), o jehož působení a vlivu na strukturu univerzálního stromu života se zača-
lo prudce diskutovat. Někteří považují HGT za hlavní a nedoceněnou evoluční sílu (SIMON-

SON et al. 2005; GOGARTEN et al. 2002), někteří soudí, že jeho význam je silně nadhodnoco-
ván (GLANSDORF  2000), a někteří pouze poukazují na to, že i tady je sitace velice složitá a 
záleží na mnoha předpokladech (LAWRENCE & OCHMAN 2002).  

Jisté je, že v rámci prokaryot není náhodný (SIMONSON et al. 2005), je ovlivňován daleko 
více ekologickou proximitou organismů spíše než blízkostí fylogenetickou (MATTE-TAILLIEZ 

et al. 2002), a detegovat jej není vůbec triviální (POPTSOVA & GOGARTEN 2007). Důsledkem 
HGT coby homogenizujícího činitele působícího v raných fázích evoluce (WOESE 2002, 
2000, 1998), odlišných od fází pozdějších (KOONIN 2007; DOOLITTLE & BROWN 1994, po-
dobně pak i SCHOPF 1994), byla představa jejího retikulárního charakteru. Ta vedla některé 
autory k pesimismu ohledně tvorby univezálního stromu života (DOOLITTLE 1999; PENNISI 
1998). Další se snažili ukázat, že existují buněčné komponenty, které nebyly HGT ovlivněny 
vůbec nebo jen málo, a které tak stále nesou věrohodný fylogenetický signál (WOESE 2000). 
Ačkoli HGT byl spatřován jako hlavní příčina zmatků ve fylogenezi, skutečných důvodů, 
proč jednotlivé stromy nesouhlasily, je daleko více (FUKAMI-KOBAYASHI et al. 2007; KOONIN 
2007; SNEL et al. 1999). Hlavní příčinou jejich inkongruence byla potom ta skutečnost, že se 
jednalo o stromy jednotlivých genů, nikoli linií organismů. Zjištění, že evoluční historie jed-
notlivých genů i v rámci jednoho organismu se nekryjí a mají (mohou mít) odlišné historie 
(ZHAXYBAYEVA et al. 2005; ZHAXYBAYEVA & GOGARTEN 2004; WOESE 1998) bylo zásad-
ním okamžikem v náhledu na ranou evoluci. Termín W. Fitche cenancestor, jakožto poslední 
společný předek (FITCH in ZHAXYBAYEVA et al. 2005), se tu rozestupuje na více než jednu 
ancestrální entitu (ZHAXEBAYEVA et al. 2005, podobně však i WOESE 2002, 2000, 1998). Ve 
světle těchto skutečností byl dokonce přehodnocen celý koncept evolučního stromu, tedy 
bifurkačního větvení a ostře vymezeného předkovství-následnictví (KOONIN 2007; DOOLITT-

LE & BAPTESTE 2007; BAPTESTE et al. 2005). 
Na druhou stranu se zdá, že i přes rozsáhlý vliv HGT má princip univerzálního stromu svou 

platnost, chápeme-li jej jako konsensus relativně stabilního jádra (tj. refraktorního vůči HGT) 
vysoce konzervovaných genů, což bylo zřejmé už v polovině devadesátých let, kdy se Doo-
little strachuje, že fylogenetikové budou nuceni volit mezi dvěma arbitrárními postupy, a sice 
pravidlem většiny genů nebo centrální funkce (DOOLITTLE 1996). Navíc se ukazuje, že in-
kongruence topologie jednotlivých stromů, přinejmenším v jejich bazálních částech, může 
mít své vysvětlení, které fylogenetický strom ve smyslu aproximace určitých evolučních 
událostí zachovává (KOONIN 2007). 
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4. Perspektivy sjednocení − potřeba nového modelu  
 

PRŮSEČÍKY TEORIÍ PRACUJÍCÍCH S VÝZNAMEM 

 

Biologie je krásnou, sofistikovanou a neuvěřitelně diverzifikovanou vědou 

s fascinujícím předmětem studia: živými organismy. Specifikem, které ji odlišuje od 

ostatních přírodních věd je význam (GOODWIN 2010), který nelze ztotožnit 

s informačním obsahem a informací jako takovou - spočívá mnohem spíše se způsobem 

zpracování informace. 

Pracovat v biologii s významem se snaží biosémiotika přímo, evolučně vývojová bio-

logie nepřímo, význam je v ní zastoupen synonymní „kontextově podmíněnou informa-

cí“. Skrze reflexi významu biologie začíná opouštět naivní genocentrismus a rozvíjí plu-

ralitní přístup ke studiu organismů, kterým opouští představu privilegované uuniverzální 

úrovně výkladu. To umožňuje zaměřit pozornost také na interakce a vztahy fungující 

mezi těmito úrovněmi (dosud byly vždy převáděny na úroveň základní). 

V souvislosti s tím lze znovu přehodnotit některé myšlenkové směry, dříve opomíjené 

či přímo odmítnuté, jako Uexküllův pojem umweltu a Portmannovu a Neubauerovu nau-

ku, které mohou být zdrojem inspirativních metafor a analogií, které bude časem možno 

formalizovat. Všichni čtyři včetně Markoše mají společnou orientaci na subjektivitu ži-

vých bytostí a jejich aktivní zhodnocování významu, interpretační aktivity a komunikač-

ní sféru v živých organismech. Všichni zdůrazňují individuální přístup organismů ke 

světu; v jednotlivých uexküllovských umweltech však existují překryvy − průsečíky, ve 

kterých se tyto jejich „světy“ střetávají a navzájem ovlivňují. Těmito mohou být právě 

podoby, tj. fenotyp jako most mezi vnitřním a vnějším prostředím interakcí; tak jak je ve 

svém díle popsal Zdeněk Neubauer nebo Adolf Portmann, ten právě jako projev subjek-

tivity organismu, tj. projev reflexe identity (srv. KLIKOVÁ 2007; ŠERACKÝ 1920) jakožto 

celku v rámci jiných − vnějších − interakcí. Markoš pak hovoří o obecné klasifikaci těch-

to interakcí různých úrovní, z nichž je biosféra − sémiosféra − vystavěna (WITZANY 

2005), o způsobu, jakým jsou členěny do struktury podobající se analogicky struktuře 

přirozeného jazyka - a skrze jeho metaforu objasňuje principy zacházení organismů 

s významem, ať už z prostředí vnitřního (genetický zápis) nebo vnějšího. 
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NOVÁ SYNTÉZA, NOVÝ MODEL 

 

Současná biologie tak vznáší požadavek na ucelenou teorii, která by nekomplikova-

ným způsobem kombinovala výhody a inspirativní metafory mnoha biologických směrů 

a způsobů modelování skutečnosti spolu s takovým přístupem, který by reflektoval vý-

jimečnost biologie jako vědy, která operuje s významem. Má-li být takový koncept 

smysluplný, musí být vztažen na konkrétní biologický model, biologická fakta nejlépe 

taková, prostupující napříč celou biosférou jako univerzální charakteristika živých orga-

nismů. Dosud se pro tento účel používal genetický zápis.  

V následující části se pokusím ukázat, že rozvinutím Markošovy metafory přirozené-

ho jazyka lze za takovou univerzalitu označit i specifický přístup živých bytostí 

k nakládání s informacemi, tj. tvorbu významu a pracování s významem - jinými slovy 

historicky podmíněné vzájemné interakce systémů s (fylogenetickou) pamětí.  

K modelování takových interakcí a zacházení s významem poslouží nejlépe fenomén, 

který z nich přímo vychází a který je podle mého názoru implementací výše řečeného 

v reálném světě: symbiózy (SCHMIDT 2008).    
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část druhá 
 
 

Fenomén symbiózy jako model pro 
novou biologii 

 
 
 
 
 
 
 
Motto: 
 
„Pověz mi, Theophraste, kde se u tebe berou takové myšlenky? Vyčetl jsi to někde, 

můžeš se na někoho odvolat?“ 
„Nevím, jestli je to někde napsané,“ pokrčil Theophrastus rameny. „O to se ne-

starám. Vyčetl jsem to tady,“ rozmáchl se v širokém gestu, jež znamenalo celý svět 
kolem dokola. 

(...) 
„Žvásty, samé žvásty,“ ztrácel trpělivost starý alchymista a bušil dlaní o stůl. 

„Hereze! Touto cestou se nikdy nikam nedostaneš.“ 
„Ale ano, dostanu,“ neustupoval jeho žák. 
 

Waclaw Golembowicz, Paracelsus



1. Symbióza jako biologický fenomén 
 

1.1. Definice 
 

A ghúlové na hřbitovech, požírající nebožtíky již druhý den po 
pohřbu, pomyslel si, smývaje ze sebe mýdlo. Dokonalá symbióza. 

Andrzej Sapkowski, Zaklínač II − Meč osudu 

 

SYMBIÓZA DÍKY LIŠEJNÍKŮM 

 

Termín symbióza bývá tradičně připisován německému botaniku Antony de Barymu, 

který ji ve svém článku z r. 1879 definoval jako spolužití různě pojmenovaných orga-

nismů (SAPP 2003; 1994); tato definice víceméně stále platí, symbiózou dnes rozumíme 

fyzicky blízké soužití dvou či více fylogeneticky odlišných organismů. De Bary poprvé 

hovoří o symbióze již v roce 1878, přesto ještě o rok dříve zavádí jiný německý botanik, 

A. B. Frank, termín symbiotismus (SAPP 1994), významově de facto identický. Toto 

konvergující úsilí bylo přirozeným důsledkem snahy o intelektuální recepci nedávného a 

překvapivého objevu švýcara Simona Schwendenera, že lišejníky jsou duální organismy 

sestávající z asociace houbového organismu s řasou (SAPP 1994). V téže době (1873) by-

ly belgickým zoologem P.-J. van Benedenem na základě per analogiam projekce ze 

struktury lidské společnosti (cf. sociomorfní modelování, KOMÁREK 2000) odvozeny a 

definovány termíny parazitismus, komensalismus a mutualismus (SAPP 1994). De Bary-

ho pojetí symbiózy tak nejen zastřešovalo veškeré možné komplexní asociace na škále 

parazit-mutualista (SAPP 1994), nýbrž také otevřelo nové paradigma v náhledu přírod-

ních věd na povahu interakcí mezi živými organismy jako protiváhu darwinovského 

„struggle“ (DARWIN 1953).  

 

 

V HLAVNÍ ROLI: ČASTO MIKROORGANISMY 

 

V průběhu následujících posledních dekád devatenáctého století pak mnoho botaniků 

(neboť především oni se věnovali jenobuněčným živočichům) následovalo de Baryho a 

použilo schéma načrtnuté van Benedenem ke klasifikaci různých funkčních vztahů zahr-
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nujících právě mikroorganismy. Pozornost se věnovala především organismům stojícím 

na rozhrání říší rostlina-živočich (Box 5), resp. chlorofyl obsahujícím protistům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 5.  
 
Historická organizace živého 
 
Od Aristotela až do pozdního novověku se táhne představa stupňovitého chápání přírody, ne-

rosty počínaje, rostlinami a živočichy pokračuje a člověkem konče, jež dojde svého vrcholu v 
19. století v nauce o tzv. Velkém řetězci bytí. První vážná výzva pro dvouramenné váhy dicho-
tomie rostlina versus živočich přichází v 17. století Leuweenhoekovým objevem mikroorga-
nismů. Navzdory tomu, že Linné nepovažoval mikroorganismy za hodna studia a po sto letech 
od jejich objevu rozlišil ve své třídě Chaos pouze šest druhů (KAPRÁLEK 2000), snaha o inkor-
poraci do rostlinné nebo živočišné říše provázela mikroskopické organismy až do roku 1866, 
kdy pro ně E. Haeckel vyčlenil říši samostatnou, kterou nazval Protista.  

Haeckel jako velký zastánce Darwina nepochyboval o tom, že rigidní dichotomické větvení 
neodpovídá novým poznatkům a vůbec neladí s evolučním chápáním biologie. Protisty rozuměl 
jednobuněčné organismy stojící „mezi“ rostlinami a živočichy; pro nás je důležité, že mimo 
klasických skupin jako rozsivky, obrněnky, krásnoočka aj. zahrnovaly i skupinu organismů 
nazvanou Monera – tedy víceméně dnešní bakterie. Sílu staletého paradigmatu nahlédneme ve 
skutečnosti, že ani Haeckel se nevzdal „jasné“ skutečnosti, že mnohobuněčné řasy, zelené, 
červené i hnědé včetně chaluh jsou rostliny, zatímco nálevníci (nekryje se s dnešními Ciliopho-
ra) patří naopak do říše živočišné. O dva roky později pak z Protist vyčlenil Monera jako samo-
statnou skupinu, neboť podle jeho názoru lépe odrážela úroveň organizace reflektující dle něj 
počáteční stav života na Zemi. Protista jako říše pak byly vzkříšeny r. 1938 američanem H. F. 
Copelandem, a to jako skupina zahrnující organismy nepatřící do říší Animalia a Plantae a též 
vyjímající pravé houby (později Fungi).  

Roku 1956 publikoval Copeland knihu Klasifikace nižších organismů, v níž Haeckelovu říši 
Monera rozdělil na říše dvě: kategorii Monera vyhradil pro bakterie, vycházeje z nepřítomnosti 
jader v jejich buňkách  a říši Protoctista, kterou převzal z práce britského přírodovědce J. Hogga 
z r. 1861 (u Hogga ovšem neměla status říše). Na rozdíl od Haeckelových Protistů, kteří zahr-
novaly spíše mikroorganismy, zde nebyla jednobuněčnost hlavním kritériem; Copeland sem 
zařadil i červené a hnědé řasy. Copelandovu představu čtyř říší rozvinul R. Whittaker; všechny 
jednobuněčné organismy rozdělil buď do prokaryotických Monera nebo eukaryotických Protis-
ta. Mnohobuněčné organismy potom spadaly do zbývajících tří eukaryotických říší: Plantae, 
Animalia a poprvé i Fungi, které se osamostatnění dočkaly na základě průkopnického Whittake-
rova postřehu ohledně způsobu výživy. Systém pěti říší vydržel až do roku 1977, kdy se na 
scéně objevuje americký mikrobiolog Carl Woese a na základě studia sekvencí rRNA rozděluje 
prokaryota na eubakterie a archebakterie ( WOESE & FOX 1977); šest říší později formálně mění 
na tři domény – Bacteria (eubakterie), Archaea (archebakterie), Eucarya (eukaryota) (WOESE 
et al. 1990). Tento model se stal obecně platným a uznávaným, přestože někteří autoři ho pova-
žují za principiálně zatemňující a obhajují předešlý model pěti říší (MAYR 1998, MARGULISOVÁ 
2004). 
 

Prizmatu nového pohledu neunikly skutečnosti, jakými byla například asociace bakte-

rií s hlízkami bobovitých rostlin či korálů a fotosyntetické řasy. Zcela zásadní v tomto 

smyslu bylo pozvolné docenění fenoménu mykorhizních symbióz, které objevil a popsal 

výše zmíněný A. B. Frank už v roce 1885; Frank je také autorem termínu mykorhiza. 

Nutno podotknout, že objev existence vztahu mezi houbovým myceliem a kořeny 

vyšších rostlin není triviální záležitostí a sám o sobě by byl velkým úspěchem, Frankův 

přínos však jde ještě dál: prohlásil, že houby v této podivné asociaci rostlinu nějakým 
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způsobem zvýhodňují, tedy že jejich funkce je pozitivní. Toto přesvědčení však narazilo 

na houževnatý odpor jeho současníků, což není nepochopitelné, neboť neexistoval pre-

cedens kooperativního chování na takové úrovni (a vlastně ani obecně: život byl chápán 

jako kompetice, boj o existenci) a houby byly obecně považovány zy typické parazitické 

organismy. 

Jednoznačná definice pojmu symbióza nikdy neexistovala a problém polyvalence 

pojmu trvá dodnes. Od samého zavedení byl termín používán k označení několika růz-

ných funkčích okruhů: buď v omezené podobě jako synonymum pro mutualismus (se 

zřejmou Achillovou patou v podobě nezbytně antropocentrického hodnocení benefit-cost 

na základě ad hoc známých informací) nebo v původní de Baryho intenci jako jakékoli 

úzké soužití různých organismů, bez ohledu na konkrétní vzájemné vztahy, především 

trofické; přesné vymezení „jakéhokoli úzkého soužití“ se ovšem vymyká možnostem 

jasné definice.  

 

 

SLEDOVANOST: NÍZKÁ... 

 

Nezávisle na tom, jak přesně byla symbióza chápána, se začalo ukazovat, že význam-

nou roli při ní často hrají bakterie - už proto, že vzhledem ke své velikosti vždy splňují 

podmínku „úzkého“ soužití s partnerským organismem. Rozvíjející se buněčná biologie 

si nemohla nepovšimnout podobnosti bakterií s některými vnitřními strukturami eukary-

otické buňky, přesto jakékoli představy mezidruhové integrace bakterie a dalšího orga-

nismu do symbiotického vztahu zůstávaly na pokraji vědeckého zájmu. Podle Sappa 

(2003) tomu bylo z několika důvodů, které pramenily z tehdejšího chápání mikroorga-

nismů na jedné a evoluce na druhé straně. Symbióza i bakterie stály v pozadí, neboť mi-

mo jiné:   

 

(i) Studium symbiotických interakcí směřovalo proti trendu stále rostoucí specializace 

v rámci jednotlivých biologických disciplín; vyžadovalo křížení a spolupráci několika již 

dobře etablovaných polí výzkumu. 
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(ii) Představa, že bakterie by se mohly nějakým způsobem podílet na evoluci a do-

konce figurovat v principiálně kladných asociacích ostře kontrastovala se soudo-

bým triumfálním odhalením mikrobů jako původců nemocí. Pasteur a Koch přivedli sice 

bakterie na výsluní slávy, ovšem nikoli v roli kladných hrdinů. Mikrobiologie fungovala 

jako věda pod taktovkou medicíny ještě většinu dvacátého století; na jednostranné chá-

pání bakterií jako pouhých infekčních agens (srv. GUTTMAN & VITEAVIT 1967) si stěžuje 

ještě Margulisová (2004) na přelomu tisíciletí. Ve skutečnosti se tento obraz mikrobiál-

ního světa začal měnit teprve v posledních několika dekádách díky vzniku a rozvoji sa-

mostatného oboru mikrobiální ekologie. 

 

(iii) Za předpokladu hypotetického sloučení bakterie a dalšího partnera v úzký sym-

biotický svazek musela být nějak zajištěna dědičnost celého systému. Studium takového 

jevu by přináleželo klasické genetice, která však neměla nejmenší zájem o jakékoli ino-

vativní koncepce bořící zaběhané paradigma.  

 

(iv) Celá koncepce symbiotických asociací s mikroby byla mimo cíle a hlavní myš-

lenkový proud moderní syntézy etablované ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého 

století. Ta byla ze své podstaty přísně zoocentrická a mikrobi zde neměli své místo. Po-

dobné jevy byly sice v povědomí evolučních biologů, ale tradičně byly považovány za 

zvláštnosti, výjimky, náhody či dokonce zrůdnosti. 

 

(v) Symbióza, často ztotožňovaná s mutualismem, byla zcela zastíněna konfliktem a 

kompeticí jako převládajícími principy; do značné míry se není čemu divit vezmeme-li 

v úvahu obraz historických událostí konce devatenáctého a první poloviny dvacátého 

století a evropské společenské klima. 

 

(vi) V neposlední řadě bylo studium takovýchto asociací i mimo zájem věd, jež byly 

tématicky nejblíže, především ekologie, která se úzce zaměřila na určování průtoků 

energií a látek v přírodě spíše než na vlastní interakce mezi organismy; bakterie pak zde 

neměly místo již vůbec.  
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1.2. Význam 
 

...ALE NIKOLI NULOVÁ 

 

Pod tíhou nových a nových poznatků začalo být některým badatelům náhle zřejmé, že 

symbiotické interakce s bakteriemi hrají v přírodě důležitou roli a jsou dost možná nikoli 

obskurním a marginálním jevem, nýbrž fundamentálním základem života. Duální povaha 

lišejníků, dusík fixující bakterie, mykorhizní houby či fotosyntetické řasy žijící v tělech 

protistů a nezmarů naznačovaly časové i prostorové kontinuum závislosti hostitele a mi-

kroba od částečné po úplnou vzájemnou závislost. Důmyslným spojením těchto po-

znatků s cytologií, která prokázala přítomnost sebereprodukujících se tělísek uvnitř bu-

něk rostlin a živočichů, vedlo některé biology k názoru, že i tyto (eukyrotické) buňky 

samy jsou možná symbiotickým organismem (např. ruský botanik Famintsyn). 

Již konec devatenáctého století byl svědkem hypotéz o symbiotickém původu 

některých buněčných organel, především jádra, chloroplastů, mitochondrií, ale i dalších. 

Představa, že chloroplasty vznikly asociací bakterie a buňky se poprvé objevila již v 

osmdesátých letech devatenáctého století, nejlépe propracována však byla ruským bota-

nikem Konstantinem Merežkovským (1855-1921), který též v roce 1909 zavedl termín 

symbiogeneze pro označení vzniku nového organismu procesem symbiózy. Mezi lety 

1905 až 1918 Merežkovskij napsal sérii článků, ve kterých argumentoval, že chloroplas-

ty, tehdy nazývané chromatofory, jsou symbiotické mikroorganismy, a že jádro a cyto-

plazma také povstaly skrze symbiózu dvou fylogeneticky odlišných linií.  

Na opačné straně Atlantiku, ve Spojených státech v průběhu třicátých let argumento-

val stejně Američan Ivan Wallin (1883-1969) ve prospěch symbiotického původu mito-

chondrií z původně samostatných mikrobiálních partnerů buňky. Wallin byl velkým pro-

pagátorem myšlenky symbiózy a zvláště její funkce v evoluci druhů. Podobné myšlenky 

o významu symbiózy kolovaly minoritně celou Evropou, ve Francii je známá práce Pau-

la Portiera (1866-1962). 

Příležitost pro změnu všeobecného pohledu na fenomén symbiózy se naskytla ještě 

dalším zásadním způsobem zhruba v polovině dvacátého století, kdy se souběžně 

s významným objevem struktury DNA začalo ukazovat, že s dědičností to není tak zcela 

nekomplikované a jednoduché a centrální, mainstreamová část biologie byla částečně 

donucena změnit svůj úhel pohledu na centralizaci dědičného materiálu v rámci buňky. 
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V roce 1952 Joshua Lederberg (SAPP 2003) navrhl termín plazmid, označující jednotku 

mimojaderné dědičnosti, jejíž existence přímo nahrávala možnosti snazšího přijetí teorie 

symbiogeneze (srv. další odstavce). Další roky ale žádný významný posun v tomto smě-

ru nepřinesly, naopak: plazmidy se staly pouhým nástrojem pro genetické inženýrství, 

které bylo dalším triumfem genetiků a stálo v pozadí následujícího rozkvětu molekulární 

biologie. Mikrobiologové dál sledují bakterie pouze jako možné původce nemocí a sym-

bióza jako významný evoluční faktor leží v zapomnění až do pozdních šedesátých let, 

kdy na scénu přichází americká mikrobioložka Lynn Margulisová. 

 

 

TEORIE SÉRIOVÉ ENDOSYMBIÓZY: VZKŘÍŠENÍ SYMBIÓZY 

 

Byla to americká mikrobioložka Lynn Margulisová, kdo znovuobjevil již zapomenutý 

koncept symbiózy jako možného zásadního faktoru v evoluci a její participaci na důleži-

tých evolučních událostech - v tomto případě vzniku některých buněčných organel. Na-

růstající indicie vedly v průběhu šedesátých let Margulisovou k formulaci a publikování 

teorie tzv. sériové endosymbiózy (MARGULISOVÁ 2004; MARGULIS & SAGAN 2002), 

podle níž byla eukaryotická buňka konglomerátem různých bakteriálních partnerů. Re-

akce odborné veřejnosti byly samozřejmě rozporuplné. Vůdčí postavy biologického vý-

zkumu si pospíšili s tvrzením, že celá koncepce je nevědecká, protože není dost dobře 

možné jí testovat. Jedním z nejvýznamějších odpůrců byla například i tehdejší jednička 

mikrobiologie Roger Stanier.  

Záhy se ovšem začalo ukazovat, že Margulisová měla nejspíš pravdu: zjistilo se, že 

mitochondrie a plastidy obsahují vlastní DNA a elektronový mikroskop též potvrdil je-

jich strukturní podobnost s bakteriemi. V osmdesátých letech potom molekulární biolo-

gie beze vších pochybností dokázala příbuznost sekvencí DNA v chloroplastech s DNA 

sinic a DNA mitochondrií s DNA alfa proteobakterií a de facto potvrdila jejich společný 

původ z mikrobiálního předka. Přes prvopočáteční rozpačité přijetí a nejednotnost názo-

rů vědecké komunity (GRAY & DOOLITTLE 1982) byla tak tato teorie brzy akceptována 

(YANG et al. 1985; GRAY et al. 1984; WALLACE 1982) a stala se základem moderního 

pojetí biologie (SCHLOSSER & WAGNER 2004; MAYNARD-SMITH & SZATHMÁRY 1995).  
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Symbióza (vztah) a především její možný důsledek, symbiogeneze coby proces vzni-

ku nového organismu procesem symbiózy tak byla rehabilitována z fenoménu marginál-

ního významu na esenciální podstatu mnoha biologických disciplín a stala se dalším 

úběžníkem evoluční biologie, paralelně s nově se rodícím post-neodarwinismem sobec-

kého genu (DAWKINS 2003). 

 

 

SYMBIÓZA A SYMBIOGENEZE: VŠUDE KOLEM NÁS 
 

Existují tajemství, která člověk může jen tušiti a která dokáže 
za dlouhá staletí rozluštiti jen částečně. Věřte mi, nyní právě 
jsme na prahu jednoho z takových tajemství. 

Bram Stoker, Drákula 

 

Ruku v ruce s Dawkinsovým sobeckým genem se tak od sedmdesátých let vyvíjel al-

ternativní evoluční model, symbiogeneze, neboli evoluce splýváním. Ačkoli nikdy ne-

dosáhl většího veřejného ohlasu, současné znalosti evoluce jak prokaryot, tak eukaryot 

zřetelně ukazují, že jej rozhodně nelze podceňovat. Přestože symbióza jako možný zdroj 

evolučních novinek byla navrhována již od svého zrodu v devatenáctého století, nenálé-

záme tuto myšlenku v žádné historicky významné publikaci či pojednání o evoluční bio-

logii (SAPP 2003:236).  

Předmětem studia „klasické“ evoluční biologie je především doba od kambrické ex-

ploze, tedy zhruba posledních 600 milionů let, což ovšem není ani 80% historie života na 

Zemi, uvědomíme-li si, že jeho vznik bývá tradičně kladen do zhruba 3,5 mld. let 

vzdálené minulosti. Chceme-li uvažovat o evoluci komplexně, je nutno domyslet ji za 

hranice zoocentrického pojetí. Je jasné, že evoluce prokaryot včetně samotného vzniku 

eukaryotické buňky je důležitou součástí celé evoluční teorie. Symbiotické interakce ve-

doucí k symbiogenezi získaly v evoluční biologii své nenahraditelné místo, neboť je 

jasné, že se zásadní měrou podílely na vzniku významných novinek. 

Dnes již bezpečně víme, že každá jednotlivá eukaryotická buňka je komplexním kon-

glomerátem chromozomálních a organelárních genů, stejně jako mnoha virů, často inte-

grovaných do její DNA. Vezeme-li pak v úvahu celek mnohobuněčného eukaryotického 

těla u metazoí, kde se přidávají ještě další bakteriální i eukaryotičtí symbionti (mutua-

listé, komenzálové a parazité), jedná se ve výsledku o nesmírně složité konsorcium 

mnoha druhů, které se (samozřejmě z ultimátní roviny pohledu) musí snažit o společnou 
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koexistenci formou spolupráce na funkční integritě celku. Jde o propracovaný ekosystém 

vazeb, jejichž výsledný charakter záleží vždy na kontextu vazeb ostatních, v nichž se 

nachází. 

Symbiotické interakce lze kontinuálně rozložit na škálu vzájemné závislosti obou 

partnerů, kde na jedné straně jsou endosymbionté dávno etablovaní v rámci buněk: mito-

chondrie, plastidy a vlastně eukaryotní buňky samy o sobě, dále endosymbionti jakožto 

organismy žijící uvnitř těl jiných organismů, až po interakce vnější. Vzhledem k tomu, 

že bakterie jsou všude kolem nás, ve všech biotopech a všech prostředích, i mikrobiální 

symbiózy jsou všudypřítomné (VALDIVIA & HEITMAN 2007). Známé jsou například mik-

robiální symbiózy u hmyzu (KIKUCHI 2009; WERNEGREEN 2004; WERNEGREEN et al. 

2003), ale i jinde (KITANO & ODA 2006; WANG 2006; MINIC & HERVÉ 2004; BEARD et 

al. 1998; HENDERSON & WILSON 1997); jejich význam není v žádném případě okrajový 

(HOFFMEISTER & MARTIN 2003): mohou vykonávat spoustu činností nemožných jejich 

hostitelům, jako jsou mimo jiné fotosyntéza, metabolizace síry, fixování dusíku, trávení 

celulózy, syntéza aminokyselin, vitamínů, růstových faktorů, cukrů či enzymů aj. (PIEL 

2004; THORINGTON & MARGULIS 1981). Za zmínku stojí i symbiózou zprostředkovaná 

ochrana, kdy symbiont poskytuje ochranu vůči dalším organismům. Symbiotický vztah u 

wolbachie dokonce zapříčiňuje speciaci druhu (WERREN 1997). Stopy takových symbióz 

sahají hluboko do minulosti (WIER et al. 2001) a nelze pochybovat o tom, že časové mě-

řítko sahá velmi hluboko, což je dobře ilustrováno například na příkladu arbuskulárních 

mykorhiz a kořenů vyšších rostlin (HELGASON & FITTER 2009; AKIYAMA & HAYASHI 

2006; Gryndler a kol. 2004; SMITH & READ 1997, GADKAR et al. 2001); arbuskulární 

mykorhizy měly podle současného názoru zásadní vliv pro kolonizaci souše rostlinami, 

již zhruba před 400 miliony lety (RODRIGUEZ & REDMAN 2008). 

Technologický rozvoj v rámci jednotlivých biologických disciplín vedl v posledních 

letech k exponenciálnímu nárůstu dat týkajících se jednotlivých aspektů symbiotických 

interakcí, ovšem tyto jsou vždy studovány v rámci konkrétního oboru (mykologie, bota-

nika, zoologie, ekologie, parazitologie, buněčná biologie, v posledních letech zvláště mi-

krobiologie, etc.); o syntetický pohled se snaží jen některé práce z evoluční biologie, vět-

šinou právě v kontextu teorie symbiogeneze. Důležitost konceptu symbiotických in-

terakcí a zároveň jeho fragmentovanost (a z ní plynoucí separaci poznatků) v jednotli-

vých biologických oborech lze demonstrovat ukázkou několika nejvýznamnějších okru-

hů výzkumu, jež explicitně či implicitně operují na jeho základech: 
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• bakteriální komunikace, quorum sensing, problematika bakteriálních biofilmů a 

konsekvence průmyslového i medicínského využití (např. AMINOV 2009; ATKINSON & 

WILLIAMS 2009; BLANGO & MULVEY 2009; CZÁRÁN & HOEKSTRA 2009; KARATAN & 

WATNICK 2009; PACHECO & SPERANDIO 2009; SHANK & KOLTER 2009; STRAIGHT & 

KOLTER 2009; VENTURI & SUBRAMONI 2009; VAN DER HEIJDEN et al. 2008; MOROHOSHI 

et al. 2007; PIERSON & PIERSON 2007; TUROVSKIY et al. 2007) 

 

• významné ekologické vztahy (ADAMS & DUGGAN 2008; VAN DER PUTTEN et al. 

2007; LUTZONI et al. 2001; READ et al. 2000), ochrana ekosystémů (např. tzv. „blea-

ching“ korálových útesů; CORREA et al. 2009; ROSENBERG et al. 2009; VENN et al. 2008) 

 

• mykorhizní symbiózy a jejich vliv na rostlinnou biomasu (FINLAY 2008; RODRIGU-

EZ & REDMAN 2008; SAWERS et al. 2008; GRYNDLER a kol. 2004) 

 

• hospodářské využití symbiotických interakcí, např. větší výnosy (luštěniny + rhizo-

biaceae; MARTINEZ-ROMERO 2009; RODRIGUEZ-LLORENTE et al. 2009; KIERS et al. 

2007; WHITE et al. 2007; BAREA et al. 2005; COCKING 2003; SZCZYGLOWSKI & AMYOT 

2003; BROUGHTON et al. 2000; PERRET et al. 2000; VAN RHIJN & VANDERLEYDEN 1995), 

přirozená obrana (symbiont-mediated protection; HAINE 2008; MUELLER & MACPHER-

SON 2006; ROY & KIRCHNER 2000), potenciální přínos pro fytopatologii per se (BISSE-

LING et al. 2009; MILLER 2007xx) 

 

• humánní i veterinární medicína (parazitismus, patogenita/virulence; FELLOUS & 

SALVAUDON 2009; LITTLE & CURRIE 2009; MILLER 2007xx; BLASER 2006) 

 

• teoretická a evoluční biologie (vznik eukaryotické buňky a semiautonomních orga-

nel, role symbiogeneze při speciaci, souvislost symbiotických interakcí s hypotézou 

Gaia; CAVALIER-SMITH 2009; KUTSCHERA 2009; LAKE 2009; BIGOT et al. 2008; 

KUTSCHERA & NIKLAS 2008; ARCHIBALD 2006; MARGULIS et al. 2006; KUTSCHERA & 

NIKLAS 2005; YOON et al. 2005; MARGULIS & SAGAN 2002; CHAPMAN & MARGULIS 
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1998; BUNYARD 1996; WILLIAMS 1996; MAYNARD-SMITH & SZATHMÁRY 1995; LAKE & 

RIVERA 1994; LOVELOCK 1993); a mnohé další.  

 

 

1.3. Symbióza jakožto vztah, interakce 
 

BIOLOGIE: VĚDA O INTERAKCÍCH 

 

Současná biologie pod vedením své nejsilnější frakce, molekulární biologie, jaksi 

nepozorovaně a „mimochodem“ redukovala veškeré interakce na pouhé akce a reakce: 

kauzální řetězce závislostí, které jsou charakterizované schématem stimulus-response; 

kde je vždy zastoupen určitý stimulus (sensu trigger, spouštěč) a odpověď, kterou vy-

volává. Tyto akce a reakce jsou málokdy uvažovány jako část integrované sítě jiných 

reakcí, se kterými se vzájemně mohou ovlivňovat. Biologie se tak sice nevědomky, ale 

přece až příliš vrací k Descartovu odkazu mechanicismu a jeho kategorickému 

prohlášení: „Animal non agit, agitur.“ − tedy živočich se nehýbe, nýbrž je pohybován 

(pasivum je zde více než slovní hříčka).  

Problematika pasivity vs. aktivity organismů je exaltovaným minovým polem diskusí, 

které se odráží od krajních mantinelů mechanicismu a diskreditovaného vitalismu (neboť 

právě vitalismus byl snahou o dokonalé uchopení života vědou) a při uvědomění si toho, 

že ani jeden extrém není žádoucí, bloudí kdesi uprostřed na území nikoho či spíše 

ničeho. Zřejmou Achillovou patou těchto úvah je je jakási imanentní představa pojmu 

vědomí (srv. BITBOL & LUISI 2004), kterou je intuitivně (a velmi obsesivně) nutno při 

každém jiném než extrémně mechanistickém pojetí zohlednit. A vědomí jako něco, čemu 

dodnes chybí vědecký popis a definice, je dýkou do zad každému náznaku plodných 

myšlenek v této oblasti teoretické biologie. Přitom ale intecionalita jako fenomén není 

omezena jen na vědomí v našem slova smyslu (DENNETT 2004) a dá se s ní pracovat i na 

mnoha odlišných úrovních − a důsledky mohou být právě pro teoretickou biologii více 

než pro jakýkoli jiný obor zcela zásadní.   

V tomto obrazu světa je vše převedeno na váhu a hybnost: jde o jednoduchou kauzali-

tu, kterou je snadné určit a spočítat. Molekulární biologie šťouchá kolíkem stimulu a za-

pisuje odpovědi. Loví ze tmy nevědomosti příčinné řetězce, jež nás oslňují svou krásou, 
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kterou jako model izolované části systému nepochybně mají. Stále více je ovšem zřejmé, 

že vztahy v biologických systémech, uvnitř nich i mezi nimi na všech úrovních organi-

zace mají charakter a strukturu sítě: integrovaného celku, v němž záleží nejen na uzlech 

(strukturách), ale i hranách (vztazích mezi strukturami) a způsobu jejich vzájemného 

propojení. Takovou vzájemnost či alespoň její náznak přinesla do biologie kybernetika 

se svým pojmem zpětné vazby. Otřepané klišé, že vše souvisí se vším, je v biologii nut-

no vzít na milost. Sama etymologie slova organismus, stejně jako jeho českého překladu 

ústrojenec, upozorňuje na základní charakteristický rys života: harmonické propojení a 

vzájemnou provázanost jednotlivých funkčních okruhů (srv. PELLETIER et al. 2009; 

GUERRERO & BERLANGA 2006). Právě zde se z akcí a reakcí stávají interakce. 

 

 

FENOMÉN SYMBIÓZY JAKO OBECNÝ MODEL INTERAKCÍ 

 

Dawkinsův slepý hodinář a s ním celá neodarwinistická biologie se s tímto vyrovnala 

jen v jedné z mnoha rovin. Opice píšící na stroji Shakespeara, evoluce znaků mechanis-

mem mutace a následné fixace přírodním výběrem, který tak znaky posunuje na fenoty-

pové škále podle pozadí prostředí, v němž jsou selektovány − jde o monumentální 

myšlenku. Oháníme se (naštěstí čím dál méně) v principu nesmyslnými 

pravděpodobnostmi vzniku toho a onoho, ale zapomínáme − nebo nechceme vidět, že 

vše je spojeno do koordinovaného a funkčního celku, a že evoluční novinky a selekce 

musely probíhat nikoli na úrovni izolovaných podsystémů (kde slepý hodinář kraluje 

precizní myšlenkovou genialitou), ale na úrovni provázaných a mezi sebou interagujících 

celků: a zde leží zakopaný pes, neboť nikdo netuší, co vlastně takovým celkem je (BOR-

TOFT 1996). Makromolekula? Organela? Buňka? Tkáň? Jedinec? (Co je vlastně jedi-

nec?!) Společenstvo? Ekosystém? Gaia, je-li něco takového? 

Chceme-li přemýšlet takto, dostáváme se vinou nemožnosti řádné formulace a forma-

lizace na pole metafyziky a spekulací − a zaváníme sirným pachem kacířství. Je o mnoho 

jednodušší nestarat se o celek, jehož poznání je zatíženo takovým (ano, i filosofickým) 

nebezpečím, a věnovat se detailům, které jsou jasné a jednoznačné (ono Descartesovo 

clare et distincte) − a na nichž se dá bez problému pracovat metodologií moderní vědy. 

Teoretická biologie tak mře na úbytě toho, že tvořit hypotézy je až příliš snadné, ale 
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určit, které z nich jsou plauzibilní a proč je téměř vždy skoro nemožné. Riziko takového 

stavu je v tom, pokud se celá věda redukuje jen na ono „solve“ a zmizí „coagula“, 

ztratíme přes oceán kůry brzy povědomí nejen o tom, že existuje les, ale snad i o tom, že 

existují jednotlivé stromy. 

Tak tvrzení, že podstatou biologie v jejím nejširším teoretickém rámci jakožto vědy o 

živém jsou interakce, tj. vztahy, zní naprosto triviálně a bezobsažně. Oč ale ve 

skutečnosti jde je vědomí toho, kde končí model a začíná to, co je modelováno. Přímá 

kauzalita izolovaného systému je v molekulární biologii vynikající model. Je ale důležité 

nezapomenout, že onen výsek světa, který jsme vyčlenili, aby jej bylo možno popsat, je 

částí celku, který je funkčně propojený − a jak velkého celku, to nevíme. Snahou 

přinejmenším teoretické biologie by proto mělo být hledání adekvátnějšího modelu, tj. 

takového popisu, který by obsáhl i onu vzájemnost, funkční provázanost, a zohlednil 

síťovou povahu biologických interakcí. Dobrým kandidátem se jeví být z formálního 

hlediska matematická teorie sítí a grafů, jejíž aplikace v biologii dosahuje značných 

úspěchů, aplikovaná právě na symbiotické interakce. 

Intuitivní pocit, že biologie znamená interakce je potřeba zbavit oné samozřejmosti a 

triviální sémantiky a zamyslet se nad hlubší podstatou toho, co to znamená, co je tu 

vlastně řečeno mezi řádky. Nebývá nezvyklé, že nové rámce světa v podobě nových pa-

radigmat se rodí ze stejných zárodků jako ty předcházející − jen nahlížených jinýma 

očima: tedy, jinak interpretovaných (až příliš to připomíná embryogenezi a epigenetiku, 

kde jedna a táž informace má na základě různé interpretace − bez ohledu na to, kdo je in-

terpretantem − zcela odlišný výstup; vzpomeňme i alternativní mRNA splicing.). 

 

 

INTERMEZZO A RESUMÉ: 

 

V první polovině práce byl vznesen požadavek na ucelenou teorii, která by inova-

tivním způsobem zkompilovala poznatky několika směrů teoretické biologie operujících 

s významem jakožto pro biologii zcela specifickou veličinou. Za základ takové teorie 

považuji Markošovu analogii živých organismů a přirozeného jazyka jako systémů, jež 

samy participují na své vlastní evoluci, která je tak pro ně zcela přirozeným procesem 

zajišťovaným dějinně podmíněnou rekurencí vzájemných interakcí za přítomnosti 

58 
 



59 
 

paměti (v případě organismů genetický zápis) a s podmínkou intepretace přijímaných in-

formací. 

Jako konkrétní biologický model takových interakcí sui generis, předpokládájících 

existenci významu a zacházení s ním v podobě interpretační euryvalence přijímaného 

informačního obsahu navrhuji symbiotické interakce, zvláště specifické případy symbi-

ogeneze. Předcházející text si kladl za cíl stručně seznámit čtenáře s dějinami pojmů 

symbióza a symbiogeneze, jejich definicí, a poukazat na všeprostupující povahu fe-

noménu napříč všemi úrovněmi organizace biologických struktur, od molekulární přes 

ekosystémovou v případě širokého chápání symbiózy sensu lato, chápané de facto eko-

logicky: jako vztahů per se. Mnohem ilustrativnější budou ale zjevně příklady symbiózy 

těsnější, vedoucí ve výsledku ke splynutí parnerů a procesem symbiogeneze tak k 

vytvoření nové entity. Zde je požadavek existence významu a zacházení s ním 

prostřednictvím vzájemného interakčního působení daleko zřejmější. 

V následující části si přiblížíme Markošovu metaforu přirozeného jazyka, skrze kte-

rou potom nahlédneme analogii procesů přirozené řeči a symbiózy, především endosym-

biózy (VAN DER GIEZEN 2005), a demonstrujeme si vztah takových systémů k evoluci ve 

srovnání se systémy založenými na metafoře formálního jazyka a tedy analogii progra-

mu. Důsledky takové změny náhledu na pojetí živých organismů, modelování evoluce a 

obecně hlubší vhled do centrální problematiky biologie jsou více než zajímavé; mimo 

jiné nabízí (přinejmenším principiálně) možnost absolutní rejekce představy konstruktéra 

(ID, kreacionismus), možnost redefinice biologického druhu či selekční motiv pro un-

iverzalitu genetického kódu.  

 

 



2. Jazyková metafora života: (přirozený) jazyk jako his-
toricky podmíněná síť interakcí 

 

Jazyková metafora života, jak již bylo řečeno, operuje s analogií přirozeného jazyka a 

živých bytostí. Jejím zásadním smyslem (pojmy metafory a analogie budou vysvětleny) 

je poukázat na zjevnou podobnost obou systémů; tato by se dala vyjádřit jakožto podob-

nost historicky vytvořených (vytvářejících se) interagujících sítí s vysokou mírou robust-

nosti, které se seberegulují skrze vlastní strukturu: jednotlivé funkční celky (uzle sítě) 

participují na celkovém rozmístění vazeb, vztahů, interakcí (hrany sítě) a součástí této 

participace je účast na komunikaci s okolím, v tomto smyslu tedy účast na tvorbě kon-

vencí, jakým způsobem budou informace v takové síti vykládány. Jinými slovy, přiroze-

ný jazyk je neustále se proměňující sumou konvencí vzniklých dějinně participací kaž-

dého jednotlivého aktivně fungujícícho člena společenství − mluvčího, a stejně tak orga-

nismy jakožto živé bytosti lze v tomto příměru chápat jako skupinu „mluvčích“, kdy 

každý jedinec přispívá svou existencí a jejím projevem do tezauru dějinných konvencí 

pro zacházení s informacemi k účelu jejich interpretace pro své vlastní potřeby.  

Je nanejvýš důležité zde upozornit, že toto zacházení s informacemi a jejich výklad 

(interpretace), tedy tvorba významu, stejně jako ona participace na „veřejném dění“,  pro 

tyto účely nijak nesouvisí s kognitivními procesy organismů a nemají zde tedy žádný 

vztah k pojmu vědomí. (Zato se vztahují k pojmu intencionality, která s vědomím též 

nemusí souviset; DENNETT 2004.) Sémiotické procesy výkladu informace, při němž 

vzniká význam, se týkají pouze tohoto specifického zacházení s informací a sémioze 

v tomto pojetí není vázána na jakoukoli vědomou činnost organismů. Celou věc je mož-

no představit si jako problematiku termínu fitness, kde se též jedná o opisný termín sku-

tečnosti, o níž nám jde: stejně jako organismy „jednají tak, aby“ zvyšovaly svou fitness, 

jsou na základě stejného příměru schopny pracovat s širokou valencí výkladu informace, 

která se k nim dostane, a to na základě předchozí (fylogenetické) zkušenosti. Důležité je, 

že nejde o proces pouhého kódování (BARBIERI 2008), a že přitom principiálně není vy-

žadován jakýkoli kognitivní proces. 

Zásadní výhodou tohoto přístupu je přesunutí těžiště aktivity (tj. hybné síly, znovu 

zdůrazňuji, že nesouvisí s aktivitou jako vědomým procesem) do centra − na klíčové ak-

téry: živé organismy (KLEISNER & MARKOŠ 2009). Jejich vývoj a evoluce, chápaná jako 

postupná změna interpretačního rámce pro jednotlivé skupiny, které tak diverzifikují na 
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základě „komunikační“ speciace (obvyklým způsobem, jen příčina je v tomto rámci ur-

čena jinak), jsou tak postaveny na úroveň procesů vycházejících přirozeně z těchto entit 

jako jejich nedílná součást: evoluce přestává být konstrukcí přiloženou zvnějšku, jejíž 

existence je v takovém pojetí pouze důkazem nefunkčnosti základních biologických 

principů stability a dědičnosti v jinak inertním světě.  

Abychom plně pochopili význam a podstatu takového přístupu modelování organis-

mů, bude nutné v krátkosti představit klíčové pojmy. Následující text se tedy bude zabý-

vat stručným výkladem zásadních pojmů a termínů, důležitých pro závěrečné zhodnoce-

ní celé myšlenkové konstrukce; ještě předtím si ale vysvětlíme zcela ústřední rozdíl mezi 

jazykem formálním a jazykem přirozeným. Analogie života a formálních jazyků je 

v biologii dobře zavedená a používaná, její počátek můžeme (zpětně s jistou mírou údi-

vu) datovat již do konce šedesátých let minulého století. Důsledky obou přístupů 

k modelování živého světa budou diskutovány. 

 

 

2.1. Jazyk formální vs. přirozený − princip metafory 

 

DEFINICE JAZYKA 

 

Definovat jazyk není vůbec jednoduché a jeho definice do značné míry závisí na tom, 

kdo a z jaké perspektivy ji určuje, nejčastěji a nejobecněji se však jazyk považuje za 

znakový systém popisující sdílené významy. Jazyk se neshoduje s řečí, jejíž je pouze ur-

čitou, třebaže nejdůležitější částí (DE SAUSSURE 2007:46). Významným rysem přiroze-

ného jazyka, tak jak je chápán v oblastech společenských věd, je to, že nejde o pouhou 

komunikaci (tj,. pouhý přenos informace), nýbrž o aktivní činnost. Jazyk není tedy něco, 

co by na skutečnost bylo vloženo zvenčí, není to „vynález“ v běžném slova smyslu, ja-

zyk vychází ze zkušenosti. Jazyk organizuje zkušenost, je prostředím (ne jen prostřed-

kem) interakce s (lidským) životním světem, a tím pracuje na jeho utváření (POKORNÝ 

2006:27). Toto není triviální: skutečnost, že jazyk je přirozeně nejednoznačný a nejistý 

(na rozdíl od kódu) vede v praxi k řadě nesnází s porozuměním a výkladem: současně je 

však právě toto síla, která stojí v pozadí vývoje celého systému. Pro přirozený jazyk je 

podstatou kontext; jazyk tak vytváří síť s různě velkými oky, nebo jinak: systém souřad-
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nic. Takovou síť nebo systém souřadnic klademe na naši zkušenost, na celý náš životní 

svět, abychom se v něm mohli vůbec orientovat. Protože jazykové sítě vznikají dohodou, 

mají takové sítě v každém jazyku jinou strukturu (POKORNÝ 2006:29) (srv. slovníky a 

překlady z jazyka do jazyka). 

Polysémie jazyka dovoluje sémitocké studium jazyka; na druhou stranu i jazykové 

systémy mají svá vnitřní pravidla a kódům podobnou strukturu, která plní funkci heuris-

tického hard-wired pozadí; jinak by byl jazyk jako nástroj komunikace k ničemu. Všech-

ny jazykové systémy tak mají svůj kódovací rejstřík (registrující vztah znaků k věcem), 

svou „gramatiku“ a svou pragmatiku. Gramatiku (včetně skladby, syntaxe) lze v tomto 

smyslu chápat jako strategii, s níž jazyk (systém) užívá slova (znaky, u jazyka lexemy) 

pragmaticky, tj. tak, aby něco docílil.  

Jazyk tedy může být teleologický, aniž by měl konkrétního tvůrce: tvůrcem je komu-

nita v čase. Pro další uvažování o metafoře je to důležitá pointa.  

 

 

FORMÁLNÍ JAZYKY A JEJICH METAFORICKÉ POUŽÍVÁNÍ V BIOLOGII 

 

Formální jazyk je obecně definován jako řetězec znaků (např. písmen), které jsou vy-

bírány z konečného souboru takových znaků, tzv. abecedy. Základní charakteristikou 

formálního jazyka je precizní, jednoznačná definice obsahu, neboť je vždy vybíráno 

z konečného počtu možných významů, které jsou přiřazovány na základě kódovacího 

rejstříku řízeného jasným algoritmem if − then. Takto si strukturu jazyka představoval i 

jeden ze zakladatelů sémiotiky Roman Jakobson − a byl to právě on, kdo stál u počátku 

metafory DNA jako textu, spolu s molekulárním biologem F. Jacobem (MARKOŠ & FAL-

TÝNEK). Biologie se nechala inspirovat paralelou v lingvistice již velmi brzy po objevu 

struktury DNA a následném dešifrování genetického kódu. Vlastnosti makromolekulár-

ních polymerů − DNA a proteinů − především jejich zjevný informační obsah a význam 

pro buňku, mimo zjevné podobnosti strukturní, přímo vybízely k analogii s textem. DNA 

se tak stala textem, který je zapsaný jazykem, jehož pochopení se rovnalo odhalení podt-

staty života. 

Jazyková metafora života vstoupila do hry za velmi specifických okolností (MARKOŠ 

& FALTÝNEK) a vlastně náhodou. Důsledky tohoto přirovnání byly ale pro biologii zcela 
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zásadní a na dlouhou dobu jí vymezily mantinely uvažování o živých organismech 

(SEARLS 2002). Ztotožnění DNA s formálním jazykem, respektive analogie genetického 

zápisu s počítačovým programem jakožto typickou ukázkou zápisu ve formálním jazyce 

odsoudilo organismy k pouhému deterministickému zacházení s kódem, neboť formální 

jazyky nemají žádnou sémantiku; nedovolují sémiozi, fungují na úrovni kódování a de-

kódování podle převodního klíče. Problém je, že v takovém systému z principu nevzni-

kají nové významy a staré jsou omezeny do předem definované množiny, ze které je vy-

bíráno. Novinky vznikají chybami dekodérů. To dobře odpovídá i představě biologie 

v moderní syntéze: vše je pevně dané a inovace vznikají pouze jako chyby − mutace.  

Nepopiratelnou výhodou formálního jazyka je to, že je daleko lépe popsatelný. Hypo-

téza o spontánním vzniku „programů“ zapsaných v genetickém zápise díky náhodě a 

nutnosti cestou přirozeného výběru z náhodných mutací řetězců (Monod, Dawkins) je 

logicky dostatečná, protože dovoluje − s malými výjimkami podmíněnými historickým 

aspektem celého procesu − studium všech aspektů systému vědeckou metodou. Zjevnou 

nevýhodou je ovšem redukce živých bytostí do role automatů, vehiklů nadesignovaných 

k přenosu genetických programů do potomstva. 

 

 

FORMÁLNÍ JAZYK JAKO SPECIFICKÝ PŘÍPAD JAZYKA PŘIROZENÉHO 

 

Celá metafora však může být postavena jinak: díváme-li se na vlastnosti a procesy 

formálního versus přirozeného jazyka a srovnáváme-li je s vlastnostmi a procesy živých 

organismů, lze dojít k analogii postulující zakotvení formálních jazyků v jazycích přiro-

zených jakožto jejich podmnožiny. Kódování a dekódování  jsou potom procedury for-

málních jazyků, které musí být ukotveny v řádu jazyka přirozeného: jsou definovány ja-

ko předpis jak zacházet s věcmi automaticky v případech, kdy není žádná sémioze potře-

ba. Takové případy si lze dobře představit − například v případě osvědčených a fungují-

cích drah, jakýchsi „reflexních oblouků“. V takovém případě je pro organismus jistě vý-

hodné ztotožnit jazyk přirozený s jazykem formálním a vnímání významu omezit na 

funkci jednoznačného kódu.   

Interpretace však patří z podstaty jeho nejednoznačnasti jen k jazyku přirozenému, 

kde se pak manipulace s řetězci znaků stává superponována čtením, tj. transformací zpět 
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do reálného světa projevů v řádu rozumění jim, abstrahování nebo tvorby významu. Kó-

dy a kodeky formálních jazyků lze potom považovat za artefakty, zatímco čtenáři (zde: 

systémy interpretující řetězce znaků superponováním jejich významu, pro další použití 

zkráceně čtením) a jazyky přirozené jsou vždy produktem historie. Kodek je designován 

tím způsobem, že rozpoznává určitý vstup, který pak zcela určitým způsobem převádí na 

konkrétní výstup. V ideálním případě je produktem téhož vstupu identický výstup. Čte-

náři naproti tomu jsou jako produkty historie (evoluce) vždy unikátní, a proto přistupují 

k řetězcům jako k textům (superponovaným řetězcům znaků) v přirozeném jazyce a ni-

koli jako k programu − přistupují k nim specifickým způsobem, zacíleným na extraho-

vání významu. Tento význam se může lišit pro různé čtenáře, a dokonce i pro téhož čte-

náře v různých situacích nebo časech (MARKOŠ & FALTÝNEK). 

Celá tato metafora nám ve výsledku umožňuje zaměřit pozornost na kulturní dědič-

nost (druhu, komunity) a roli velké, provázané a dlouhotrvající komunity mluvčích (čte-

nářů) a jejich proměny v čase. Zajímavé je bezesporu i rozšíření metafory dále: teorie 

univerzální gramatiky říká, že všechny přirozené jazyky mají jistá podkládající pravidla, 

která omezují strukturu specifické gramatiky pro každý daný jazyk. Analogie 

s constraints tak jak s nimi pracuje evoluční biologie je více než nápadná. 

Závěrem docházíme na základě celého přirovnání k představě, že historicky zavedené 

a udržované konvence jak zacházet s informací a významem jsou vždy specifické pro 

danou komunitu, kulturu či jazyk, která/ý je vytváří. Ptáme se proto: Může takový prin-

cip platit také pro biologické druhy, populace, biosféru? Pokusy biologie chápat druh ja-

ko kulturu již známe (MARKOŠ et al. 2009, 2007; MARKOŠ 2002). Tak druhy (komunity) 

udržují koherenci sítě díky jazyku (společnému způsobu zacházení s informací a význa-

mem), na jehož tvorbě a proměně participují všichni jednotlivý členové, generace za ge-

nerací. Existující kodifikované verze zápisu v podobě např. genetického programu lze 

pak považovat za součást celého systému, kdy buňka musí umět tuto informaci použít − 

stejným způsobem, jak je v jejím prostředí obvyklé. 

Oba systémy − přirozený jazyk i komunitu živých organismů lze opět analogicky 

znázornit matematickým modelem sítí: lze si je představit jako sítě malého světa (MAR-

KOŠ & HAJNAL 2007; BARABÁSI 2005; BARABÁSI & OLTVAI 2004), kde jednotliví jedinci 

zastupují unikátní uzle sítě interakcí, propojené selektivně s ostatními uzly. Přítomnost 

uzlu nějakým způsobem mění síť: když uzel změní, síť se změní (BIANCONIA et al. 
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2008). Každý jednotlivec tak svým způsobem mění setting sítě a zároveň k němu přispí-

vá (srv. MOUG & NISHIMURA 2009).   

 

 

2.2. Klíčové pojmy metafory 
 

ŽIVOT 

 

Otázka definice života je úhelným kamenem celé biologie, protože jednak stojí v zá-

kladu metodologického imperativu požadujícího alespoň rámcovou orientaci v předsta-

vě o tom, co je zkoumaným předmětem dané vědy, a jednak v době po Darwinovi vyja-

dřuje nutnost domyslet koncept evoluce do jeho intuitivního konce: pochází-li život 

z jednoho společného zdroje, pak co vlastně bylo tím primitivním cosi, co už bylo živé? 

Otázky co je život a jak život vznikl jsou tedy komplementární a jedna bez druhé nemá 

plnohodnotný smysl (PERETÓ 2005).  

Hlavní potíž při definování života leží především v tom, že takové definice jsou 

v zásadě dvojího typu: buď deskriptivní, ty jsou sice relevantní, ovšem principiálně ne-

dostatečné, nebo esencialistické. Ty navrhují spoustu „jádrových“ vlastností, jenže ne-

máme žádné vodítko k rozhodnutí, jak navzájem tyto vlastnosti souvisí, jaký mají vztah 

jedna k druhé a jaká je zde hierarchie − a proto ani, jestli náhodou nejsou nějak redun-

dantní. Navíc obecná definice by měla zahrnovat most mezi fyzikálně chemickou a bio-

logickou fenomenologií (RUIZ-MIRAZÓ et al. 2004), respektive měla by nějak reflektovat 

mnohaúrovňovost (ZHURAVIEV & AVETISOV 2006),  fenoménu života a shrnovat v sobě 

popisy z různých hladin, včetně té čistě biologické (tzn. zohlednění informačního aspek-

tu a práce s významem).  

Taková definice by měla splňovat pět znaků (RUIZ-MIRAZÓ et al. 2004): musí být  

 

1) soudržná se známými fakty,  

2) musí být neredundantní a sebekonzistentní,  

3) musí mít konceptuální eleganci a velkou vysvětlovací sílu,  

4) musí být univerzální − tj. řeší problém náhody a nutnosti  

5) a nakonec musí být minimální, ale dostatečně specifická. 
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Maynard-Smith a Szathmáry (1995) rozeznávají dvě možnosti, jak přistoupit 

k definování živého, v podstatě se držící dichotomie fenotyp vs. genotyp. Fenotypický 

přístup k definici života předpokládá, že daná entita je živá, pokud má části nebo „orgá-

ny“, které vykonávají nějakou funkci. V zásadě na tomto základě vyvinul W. Paley svůj 

obraz mechanické přírody. Nesnáz je v tom, že ne všechny samoregulující se stroje a po-

dobné zjevně teleologické systémy jsou živé. Dnes díky pokroku genetickému inže-

nýrství (DANINO et al. 2010) a počítačových věd stíráme velice zajímavým způsobem 

rozdíly mezi takovými pojmy jako arteficielní život a stroj (DEPLAZES & HUPPENBAUER 

2009) a je tedy otázka, kde je ona hranice a jestli vůbec existuje − může to být dost dobře 

škála, na níž jsou hranice přechodu určovány arbitrárně a ad hoc.  

Alternativní přístup je definovat jako živé ty entity, které mají vlastnosti množení, 

proměnlivosti a dědičnosti. Logika přístupu je v myšlence, že takové systémy mohou 

podléhat evoluci přírodním výberem a mohou tak získávat funkční adaptace. Zajímavé 

je, že mezi jinými se často setkáváme s kategorickým tvrzením, že život nelze uvažovat 

bez i) genetického materiálu a ii) darwinovské evoluce (LAZCANO 2007), přitom při 

hlubší úvaze je zcela evidentní, že takové zásadní fenomény jako symbiogeneze či hori-

zontální genový transfer se přes svůj velký význam do klasické darwinovské evoluce 

(přinejmenším neodarwinistické) nevejdou a jistým způsobem ji překračují. V podstatě 

tak existuje fenotypický a dědičnostní přístup k definici života. 

Problém definice života je ožehavým tématem biologů již velmi dlouho a výsledky 

jsou více než diskutabilní, i když téměř vždy přinejmenším inspirativní (DEPLAZES & 

HUPPENBAUER 2009; SCHULZE-MAKUCH 2008; LAZCANO 2007; ZHURAVIEV & AVETISOV 

2006; RUIZ-MIRAZÓ et al. 2004; DIX 2002; KORZENIEWSKI 2001). V pozadí tak zůstává 

především otázka, proč je vlastně nějaká definice potřeba a proč bychom se o ni měli 

pokoušet. Odpovědí je, že dokud nebudeme schopni nějakým komplexním způsobem 

popsat a formalizovat principy zakládající fenomén života, nebude možná žádná obecná 

teorie biologické organizace a biologie obecně. 
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ORGANISMUS 

 

Problém vymezení a definice organismu souvisí do značné míry s problémem defini-

ce života,  individuality a překvapivě také s konceptem identity v podobném, i když ne 

zcela totožném smyslu, jak tento pojem používají sociální vědy: jako uvědmomování si 

sebe sama coby separátní, diskrétní entity. V biologii získává výše řečené význam při 

snaze definovat jedince např. u klonálních organismů s modulární stavbou těla, typicky 

např. u travin, houbových organismů, korálů etc. Je zde organismem forma geneta, či 

ramet jako tělesná individualita? Pro podrobnější diskusi odkazuji na ucelenou kapitolu 

v Markošovi (2003). 

 

 

TEXT 

 

Text se nejačastěji chápe jako záznam jazykového projevu, tj. jako sdělení vyjádřené 

jazykem a zachycené (fixované) písmem (zápisem). Máme-li mu rozumět, je nutné ro-

zumět funkci jazyka a jazyku samotnému. Poučná je zde etymologie slova, jehož základ 

pochází z latiny a označuje tkanou látku, což je další modifikací původního významu pro 

vnitřní uspořádání, strukturu, stavbu. Text je opravdu nutné chápat především jako petri-

fikovanou strukturu, řád (srv. např. Zipfův zákon). Z této jeho povahy pak vychází složi-

té členění textu jako lingvistické struktury − text má složitou architekturu a jeho popis si 

nezadá s technickým rozborem klasických staveb, držíme-li se metafory. Množství a po-

vaha kategorií, které lingvistika v textu rozlišuje a používá však již není předmětem naší 

úvahy, ačkoli některé vlastnosti textu budou zmíněny při výkladu interpretace. V pojetí 

této práce je textem míněn zápis, který podléhá interpretační aktivitě (čtení) entitou 

označovanou jako čtenář. 

 

 



HERMENEUTIKA, INTERPRETACE 
 

Nejsme sami. Jsme obklopeni druhými. Čteme, jsme čteni. 
Nezakončili jsme své dobrodružství. Neukončíme ho, Sancho, 
dokud bude existovat jediný čtenář odhodlaný otevřít naši 
knihu a vrátit nám tak život. Jsme výsledkem pohledu mnoha 
čtenářů, minulých, současných, budoucích. 

Carlos Fuentes, Pohřbené zrcadlo 

 

Hermeneutika je podle jedné z několika definic disciplína zabývající se filosofickými 

otázkami výkladu různých kulturních výtvorů člověka. (SOUSEDÍK 2008:14) Etymologie 

slova pochází z řeckého výrazu herméneuein, neboli vypovídat, vykládat či překládat. 

Souvisí též s řeckým bohem Hermésem, který je dokonalým symbolem všech tří význa-

mových kořenů: Hermés zvěstuje vůli bohů lidem (tedy něco vypovídá), činí jim tuto vů-

li srozumitelnou (čili ji vykládá) a to tím, že ji do lidské řeči překládá. (SOUSEDÍK 

2008:15) Symbolika Hermése jde dokonce ještě dále: Hermés je žertéř a zlomyslník ba-

vící změnami kontextů − a především s takovými „rozpustilostmi“ čteného textu se musí 

hermeneutika vyrovávat. 

Interpretace pak znamená výklad, objasnění, tlumočení, podání; způsob podání, 

v pojetí této práce vznik významu aktem sémioze. Více o obou termínech viz Markoš 

(2009, 2003). Důležité je zde upozornit, že dle definice výše uvedené se klasická herme-

neutika zaobírá výkladem kulturních výtvorů člověka, tedy interpretací skutečností, které 

mají jasně daného tvůrce. V tomto smyslu výraz hermeneutika či hermeneutický do bio-

logie nepřenášíme, analogie zůstává v rovině interpretační schopnosti. Jde o hermeneu-

tický výklad výtvorů, jejichž tvůrcem je určitá komunita v evolučním čase. 

 

 

ROZDÍL MEZI TEXTEM A KÓDEM 
 

Abys mě ale pochopil, abych ti předal svůj život, 
musím ti vyprávět příběh – a je jich tolik, tolik... 

Virginia Woolf, Vlny 

 

Kód se většinou chápe jako systém znaků a pravidel pro přenos jiných znaků, tedy ja-

ko předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich 

přenosu či záznamu. Je to tedy způsob, jakým se informace sdělují nebo zapisují. Na 

význam kódů v biologii upozorňuje Barbieri (2006). Všímá si souvislosti kódu a význa-
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mu, ale přeceňuje jejich vzájemný vztah: kód je sice, jak tvrdí, historickou úmluvou, 

konvencí, ale ze své definice fixovanou a petrifikovanou. Kód se nevyvíjí a není závislý 

na kontextu. Je podmnožinou informační sféry přirozeného jazyka: jeho formální kodifi-

kovanou částí, která musí nutně existovat pro smysluplnou komunikaci. Kód se 

dešifruje, nikdy zde nedochází k interpretaci. Text naproti tomu zobrazuje rozvolněnou 

strukturu, kde význam je utvářen vždy de novo na základě mnoha faktorů, z nichž 

dějinná konvence je sice jedním z nejdůležitějších, ale zdaleka není faktorem jediným. 

Text je ze své definice významově neomezen, nespoután. Je sice pravdou, že v tomto 

smyslu také nelze podle některých náhledů říci, že by zde vznikaly nové významy − 

významy jsou v textu přítomny vždy a všechny a jde jen o to je extrahovat, přesto exis-

tují-li principiálně všechny významy v rovině textu (pak by se teoreticky jednalo o Bar-

bieriho kód,  v němž by ovšem množina možných přiřazovaných významů nabývala 

limitně vysokých čísel blížících se nekonečnu), vznikají vždy nově a znovu pro čtenáře. 

 

Pokud by nám kódy dovolovaly činit sémiotická rozhodnutí, lingvistickým systémům 

by nezbylo než konstatovat vždy jen to, co již bylo determinováno systémem konvencí. 

Každý projev by byl dokonce i skrze několikeré zprostředkování tautologický. (ECO 

1981:67) 

 

Text na rozdíl od kódu je možno vykládat. Výklad textu je přitom otázkou aktuální, 

otázkou, která se týká celé interpretovy existence.  

 

Již to, že určitý text čteme a nasloucháme mu, je spojeno s nepřímou výzvou k tomu, 

abychom se k jeho výrokům i k jeho celému odlišnému světu vyjádřili a reagovali na něj. 

„Cizí“ Já, které k nám mluví z textu, rozšiřuje náš obzor a stává se naším protějškem. To 

umožňuje, abychom se sami na sebe začali dávat jinýma očima − může přispět k našemu 

sebepochopení. (POKORNÝ 2006:23) 

 

Velice přínosným je v tomto smyslu pro pochopení rozdílu mezi kódem a textem v 

rovině interpretace pojem textovosti (BÍLEK 2003:174), který společenské vědy chápou 

jako diskursivní prolínání, kdy do textu vstupují kulturní a jiné kódy z nejrůznějších ro-

vin a zdrojů, aniž by však nutně musely utvářet výslednou syntézu. Textovost lze podle 

nich vnímat jako jistý proces rámování textu, který zároveň umožňuje intertextové a 
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kontextové fungování textu. Otázka ohraničenosti textu je dnes ještě mnohem intenziv-

něji položena v souvislosti s existencí a fungováním hypertextu, a především 

s hypertextově založeným fungováním internetu. Text nabízí výpověď, příběh. 

 

[textovost] Neizoluje, ale tematizuje funkci hranice jako místa střetávání a prolínání, 

kde se rodí dosud nerozhodnuté. Textovost je okolností či podmínkou, díky níž se text 

stává textem. Textovost vytváří pole nerozhodnutosti; vyskytuje se v místech, kde text 

uniká rozlišujícímu vymezení, specifikaci. Zjednodušeně řečeno: text je to, co čteme, za-

tímco textovost utváří to, jak čteme. Interpretací se de facto snažíme textovost odstranit, 

zbavit se jí tím, že dokážeme jistým způsobem specifikovat či rozlišit sám text (např. při-

kloněním se k jedné z možností... (BÍLEK 2003:175−176) 

 

Pro účely naší analogie je důležité připomenout zde problematický rys textu ohledně 

přítomnosti významu: jazykovědci se dodnes přou o to, kde se rodí a utváří význam tex-

tu, zda uvnitř textu samého nebo převážně mimo vnitřní textovou strukturu, v procesu 

textového odkazování mimo sebe a tudíž v interakci mezi textem a kontextem aktuálního 

světa, mezi textem a ostatními literárními a kulturními koncepty, kódy, či mezi textem a 

jeho vnímatelem. (BÍLEK 2003:179). 

 

 

METAFORA 

 

Metafora je etymologicky odvozena z řeckého metaferó − přenáším − a jde o užití 

slova v přeneseném smyslu, ve smyslu odlišném od jeho běžně používané funkce, od 

„doslovného“ znění. Rozeznává ji již Aristotelés (poetika 1459a), který ji považuje za al-

ternativní způsob vyjadřování. Metafora je zavedeným básnickým prostředkem. Častěji 

než jiné tropy vztahuje se metafora ke zkušenostem, které nemusí být posluchači nebo 

čtenáři metafory známy: nejde o obecně známý posun, ale často o nové spojení, jehož 

metaforická funkce spočívá právě v jeho nečekanosti. Nečekaným spojením se tedy na-

vozuje nový význam. Metafory se týkají slov, nemohou to být výtvarné znaky jako u 

symbolu. (POKORNÝ 2006:55) Vztahují se k něčemu, co nelze definovat jinak, a tak mají 

i jistou poznávací, kognitivní funkci; použití metafory může sloužit („fungovat“) jako al-
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terantivní orientace ve světě. (POKORNÝ 2006:56). Metafora čerpá především ze základní 

zkušenosti člověka v jeho tělesném vnímání okolního světa i sebe sama jako relativního 

středu světa, ale často ji též přesahuje. 

 

K sdělovací a poznávací (kognitivní) funkci metafory patří tedy to, že se může týkat 

jevů a skutečností přesahujících běžnou zkušenost a těžko sdělitelných oběma stranám 

známými slovníkovými (lexikálními) kódy. Metafora spojuje smysl a nesmysl tak, že na-

značuje možný přenos zkušenosti z jedné oblasti na druhou a současně demonstruje, že 

takový úkon je nebezpečný, nehledáme-li skutečnou funkci nových souvislostí  (POKORNÝ 

2006:60). 

 

Problém metafory je dán tím, že metafor jsou jak zapsané texty, tak i mluva plné, a 

právě proto nelze jazyk chápat (jen) jako kódovací systém. Jsou v něm obsaženy prvky 

kódovacího systému, ale jeho funkci z nich nelze vyložit. (s. 58) Metafora se při vší 

blízkosti k přirovnání a podobenství liší od těchto příbuzných literárních prostředků tím, 

že posluchače nebo čtenáře provokuje. Provokuje tím, že analogický charakter spojení 

slov neohlásí, zamlčí spojku „jako“, která je nezbytnou součástí přirovnání. Metafora tak 

má jisté rysy hádanky. (POKORNÝ 2006:61) 

Uvědomujeme si jen zlomek z metafor, jimiž je protkán náš jazykový svět. Je dobré 

vědět, že metafory od samého počátku pronikly i do světa exaktní vědy, kde by pro ně 

podle představ jeho budovatelů nemělo být místo. (POKORNÝ 2006:66) Metafora je ne-

zbytnou částí jazyka, takže rozdíl mezi vědou nebo vírou na jedné straně a pochybným 

náboženstvím nebo ideologiemi spojenými se sebeklamem na straně druhé není v užití či 

neužití metafory, ale ve způsobu, jímž se s metaforami zachází. (POKORNÝ 2006:58) 

Velmi inspirativní je v souvislosti s evoluční biologií jakožto vědou, která je odkázána 

na historické singularity a metafor je plná, tato pasáž: 

 

Metafora může tedy také fungovat i jinak, než se obvykle očekává. A dobrá metaforu 

opravdu především působí opačným směrem., než se předpokládá. Ukazuje tím, že určité 

trvale působící nebo stále platné skutečnosti lze odhalit nebo pochopit jen skrze konkrét-

ní dějinné události, jen skrze uzlové body, podle nichž se lez orientovat v širší ploše dě-

jin. Obvykle vyvozujeme obecné závěry z často opakovaných podobných jevů a událostí. 

Musíme však také předpokládat, že některé závažné skutečnosti se mohou projevovat v 
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událostech, s nimiž se setkáváme zřídka, v některých případech jen jednou v dějinách. 

(POKORNÝ 2006:78) 

 

 

ANALOGIE A MODEL 
 

Jak však popsat svět, jejž vidíš bez já? Není tu slov. Červený, 
modrý – i ona rozptylují, i ona kryjí ve vrstvách a nedovolí světlu 
projít. Jak jen lze znova cokoli souvisle popsat či vyslovit? 

Virginia Woolf, Vlny 

 

Analogie vychází z řeckého slova analogos, které označuje přiměřené, vhodné (SY-

ROVÁTKA 1994:289). Zajímavé v souvislosti s kapitolou o Descartově přínosu 

k matematizaci přírody je latinský překlad proportio jako obdoba, stejný poměr, pravi-

delnost (STACHOVÁ 1994:88). Analogie předpokládá model a jeho pravidelné napodobo-

vání. Analogický tvar je tvar podle obrazu jednoho či více jiných tvarů, který je 

v souladu s určitým pravidlem  (DE SAUSSURE 2007:189). Přes tuto definici je analogie 

definována vágně a její použití je tragicky neurčité. 

Funkcí analogie je to, že dává možnost nazřít podobné, shodné, ale i rozdílné, poměr-

né vzhledem k dříve neznámému. Problém nastává v okamžiku ptáme-li se, jak definovat 

podobu − což je problém, se kterým zápasí (v rámci vědy) i Neubauer ve své eidetické 

biologii. Co je podobné? Můžeme vycházet z toho, že analogie reprezentuje jakoukoli 

podobnost? Nebo je jenom jejím jedním druhem? Je analogie oním společným jmenova-

telem všech druhů a forem podobnosti? Nebo jsou podobnost a analogie synonyma či 

stejný termín vyjádřený českým a cizím slovem? Nebo ještě jinak: Je každá podobnost 

analogií? (STACHOVÁ 1994:89)  

Možnost užití analogie pokládáme běžně za samozřejmost. Pokusíme-li se ale zdů-

vodnit možnost analogie a nalézt důvody zajištění jistoty analogických výpovědí, samo-

zřejmost se bleskurychle rozplyne. Je to hluboká filosofická otázka, proč je možné uva-

žování, pozorování, názor, analogismos, které se opírá o podobnost, shodnost, poměr-

nost, analogii (STACHOVÁ 1994). Zdá se, že svět je jakýmsi zvláštním způsobem kohe-

rentní; mezi jiným je všeobecně známá schopnost lidí  snadno porozumět novým situa-

cím pomocí analogií se starými situacemi, chápat metafory a řešit problémy na základě 

dříve řešených analogických problémů. Analogie ve své heuristické funkci předpokládá 

předporozumění. Předporozumění je prvním předpokladem hermeneutiky, vysvětlování 

72 
 



a výkladu. Předporozumění v analogii je ze známého k neznámému na základě podoben-

ství (STACHOVÁ 1994).  

Model je reprezentace určitého objektu nebo systému, pojatá z určitého úhlu pohledu. 

Je sestaven na základě nashromážděných doposud známých informací a měl by ověřit 

správnost doposud známých faktů, včetně možnosti provádět předpovědi. Vztah mezi 

modelem a analogií je otevřeným polem možností: zdá se, že opravdu nelze mluvit o 

modelu, aniž přitom nemluvíme také o analogii; a mluvíme-li o analogii, máme na mysli 

i podobnost v obecném slova smyslu. Podobnost, a tedy analogie, je alfou a omegou 

každého modelu ve světě (STACHOVÁ 1994). Modelování je projekce a analogie jsou 

nosné konstrukce v těchto projektech.   

 

 

3. Symbiotické interakce jako obecný model pro biologii 
 

Mám pro své tvrzení několik důvodů. Totiž to je tak − když nemáte 
žádný opravdu pádný důvod, musíte mít těch důvodů zase víc. 

Richard  P. Feynman, O smyslu bytí 
 
Každý pokus o vydělení kusu žité zkušenosti - například rozhodující-
ho setkání dvou osob - musí mít na zřeteli, že každý z těch dvou 
s sebou nese předivo událostí, prostředí a jiných osob a že se 
z tohoto setkání znovu odvinou další příběhy, nezávislé na tom jejich 
společném.  

Michal Ajvaz, Příběh znaků a prázdna 

 

INTERMEZZO A RESUMÉ 

 

Cílem dosavadního textu bylo především v krátkosti seznámit čtenáře s obrazem vědy 

jako v naší společnosti dominujícího epistemologického přístupu ke světu, jejími princi-

py a dějinným vývojem, a v tomto rámci vymezit roli a postavení biologie jako zcela 

specifické vědní disciplíny, která svým zaměřením na živé organismy přesahuje tradiční 

možnosti modelování, neboť je obohacena o dimenzi informace a nakládání s ní, tedy o 

dimenzi významu, jeho vzniku a zpracování. Centrální pozornost je pak věnována, i 

když ne zcela explicitně, teorii evoluce jako legitimizující a propojující struktuře celé 

současné biologie; ačkoliv lze samozřejmě argumentovat, že přinejmenším v prvním 

přiblížení se bez konceptu vývoje alespoň některé podobory jako například popisné dis-
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ciplíny či fyziologie dobře obejdou. V ultimátní rovině jsou však i takové obory biologie 

podřízeny imperativu evolučního uvažování.  

Během posledních sto padesáti let došlo v našem vnímání evoluce k zásadním 

změnám, které se však přímo nedotkly její centrální části v podobě principů darwinismu, 

operujících s přirozenou variabilitou a přírodním výběrem. Dnes víme i o dalších me-

chanismech uplatňujících se při evolučních událostech, jakými jsou např. genetický drift 

či genový tok; mnohem podstatnější je ovšem otázka jiná: otázka po vzniku inovací, 

neboť přímo souvisí s tím, jak si budeme evoluci jako proces sestávající ze vzniku právě 

takových novinek představovat. Je zřejmé, že mutační základ neodarwinismu nelze zcela 

opomenout, začíná však vzrůstat potřeba definovat, jakého účinku mohou být mutace 

schopny (právě vzhledem k jejich kontextu, resp. významu) a zároveň reflektovat i jiné 

teorie vzniku inovací, např. právě teorii symbiogeneze. 

Právě v biologii všeprostupující fenomény symbiózy a symbiogeneze upozorňují již 

samotnou svou existencí na důležitost kontextově podmíněné informace, jejíž výklad 

nelze ztotožnit s pouhým kódem. Již ze začátku jsme vznešli požadavek po ucelené teo-

rii, která by zohlednila přítomnost a funkci významu v živých systémech; za základ ta-

kového konceptu jsem zde dosadil Markošovu metaforu přirozeného jazyka, která pra-

cuje s analogií (tj. příměrem) živých organismů a přirozeného jazyka jako systémů, jež 

samy participují na své vlastní evoluci, která je tak pro ně zcela přirozeným procesem 

zajišťovaným dějinně podmíněnou rekurencí vzájemných interakcí za přítomnosti 

paměti (v případě organismů genetický zápis) a s podmínkou intepretace přijímaných in-

formací. 

Seznámili jsme se nejprve s pojmy a koncepty symbiózy a symbiogeneze, s jejich his-

torií a použitím v současné biologii, a potom šířeji s představou, na níž funguje model 

hermeneutické biologie: s představou přirozeného jazyka jako analogie některých, podle 

nás zásadních, vlastností živých organismů. Součástí tohoto exkurzu byla i ukázka vy-

mezení pojmosloví, která je inspirativním zdrojem řečnických otázek pro další úvahy 

nad tématem: víme-li, že analogie je příměrem podobnosti (Descartovským 

poměřováním?), který pracuje s předporozuměním oné podobě; model pak jeho formali-

zovanou podmnožinou a metafora de facto na historii závislé vnímání významu, kdy nás 

nečekaná a na první pohled zdánlivě bezesmyslná spojení (nové propojení dvou uzlů v 

síti další, specifickou hranou) přinutí k interpretačnímu úsilí pramenícímu z naší (a zde 

dosaďme: fylogenetické) zkušenosti, která je však − nebo alespoň principálně může být 
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− překračována, a v tomto spojení, v této vzájemnosti interagujících významů vzniká 

skrze individuální výklad inovace: význam zcela nový a specifický. 

Důležité je vědomí toho, proč se vlastně v biologii o podobnou teorii snažit: protože 

důsledky plynoucí z takového modelu světa jsou zcela zásadní pro uvažování o horizon-

tu, v jakém a jak se odehrává evoluce jakožto historický vývoj organismů. Připomeňme 

si proto znovu: zásadní výhodou tohoto přístupu je přesunutí těžiště aktivity (tj. hybné sí-

ly, znovu zdůrazňuji, že nesouvisí s aktivitou jako vědomým procesem) do centra − na 

klíčové aktéry: živé organismy. Jejich vývoj a evoluce, chápaná jako postupná změna in-

terpretačního rámce pro jednotlivé skupiny, které tak diverzifikují na základě „komuni-

kační“ speciace (obvyklým způsobem, jen příčina je v tomto rámci určena jinak), jsou 

tak postaveny na úroveň procesů vycházejících přirozeně z těchto entit jako jejich nedíl-

ná součást: evoluce přestává být konstrukcí přiloženou zvnějšku, jejíž existence je 

v takovém (tj. neodarwinistickém) pojetí pouze důkazem nefunkčnosti základních biolo-

gických principů stability a dědičnosti v jinak inertním světě.  

Jak již bylo řečeno, důsledky takové změny náhledu na pojetí živých organismů, 

modelování evoluce a obecně hlubší vhled do centrální problematiky biologie jsou více 

než zajímavé. Demonstrovat výhodu takového přístupu lze například na těchto skuteč-

nostech: 

 

 

MOŽNOSTI HERMENEUTICKÉ BIOLOGIE 

 

OD HODINÁŘE K HODINÁŘŮM − TENTOKRÁT JINAK 

 
Jsem přírodozpytec, důstojný příteli. Víra v zázrak je 
mi na hony vzdálená. 

Franz Werfel , Píseň o Bernadettě  

 

Dva zásadní problémy darwinismu byly zaprvé zavedení historicity do objektivní no-

vověké vědy, a zadruhé teprve touto náhodností vzniklý rozpor s náboženským přesvěd-

čením doby. První proud dal začátkem dvacátého století vzniknout neodarwinismu, který 

přenesl historicitu darwinovské evoluce zpět do objektivní reality převodem evoluce na 

změnu frekvence alel v populaci (MARKOŠ 2003). Rádl tak může zcela oprávněně ve 
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stejné době prohlásit, že darwinismus je mrtev (RÁDL 2006b); přičemž toto téma není 

poněkud překvapivě dosud přijatelně uzavřeno (LARGENT 2009, LENSKI & MITTLER 

1993, MADDOX 1991). Druhý směr pak vyústil v existenci směrů jako tzv. vědecký krea-

cionismus a v poslední době především ve fenomén tzv. Intelligent Design (ID); pro oba 

směry je typické odmítání nahodilosti a zdůrazňování teleologie, tedy účelovosti v příro-

dě, explicitně či implicitně operující s představou boha, a bagatelizace hypotéz evoluční 

biologie. 

ID má dnes relativně velmi silnou pozici, neboť Boha nevyžaduje přímo a snaží se (z 

principu velmi nedůsledně) operovat s vědeckými daty na základě vědecké metodologie 

(KOPERSKI 2007), kterou však zjevně nesplňuje (CLARKE 2008, FORREST 2008, LESHNER 

2005). Standardní vědou je hodnocen jako klín, který se do ní vráží (CLARK et al. 2007), 

jehož pozice však sílí (OLSON 2004), a to zvláště kvůli primárnímu zaměření na širší ve-

řejnost (PADIAN 2002), zvláště školy (HOLDEN 2004) (popularizující díla vychází hojně 

jako překlady i v našem relativně silně ateistickém prostředí, viz např. MORELAND & 

REYNOLDS 2004; BEHE 2001; PEARCEY & THAXTON 1997; JOHNSON 1996; BALCAR 1990 

aj.). ID vychází v zásadě ze stejných pozic jako W. Paley (CLARK et al. 2007), které se 

neustále v průběhu času opakují (MILLER 2007x; PAGEL 2006; viz též čas. Prostor č. 66, 

r. 2004),  i hlavní argumenty zůstávají nezměněny, přitom s nimi musel vyrovnat už sám 

Darwin a také to udělal (SULLOWAY 2009), selektivně opomíjí nové poznatky (PROSS 

2009) a vlastně v zásadě i základní myšlenku teorie evoluce (COSTANZA 2009).  

Konflikt mezi evolucí a kreacionismem je v první řadě srážkou dvou různých cest k 

rozumění světu a nikoli debata mezi soupeřícími náhledy (MARKOŠ et al. 2009, 2007; 

HALLGRÍMSSON 2008; NEUBAUER 2004), do značné míry je však živen představou evo-

luce jako vnějšího, náhodného procesu, který je chápán jako řetězec fixovaných omylů, 

ustanovenou v biologii neodarwinistickou moderní syntézou. Sobecký gen a lingvistická 

metafora života jako formálního jazyka pak dokonaly metaforické dílo zkázy: biologie 

přijmula za svou představu DNA jako programu, aniž by si uvědomila kontraproduktivi-

tu takového přístupu. Evoluce programu je oxymorón, který nedává smysl; chceme-li se 

držet metafory a hledat analogie, pak program je zápis, který je dekódován zařízením, 

jehož existence teprve definuje jakýkoli řetězec znaků jakožto program.  

Evoluce významu programu není myslitelná bez evoluce „čtecího“ zařízení, jejich 

spřažením pak celý model spíše zkomplikujeme. Přijmeme-li metaforu přirozeného ja-

zyka a analogie z ní vyplývající, evoluce se stane procesem přirozeným, spočívajícím na 
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aktivitě samotných organismů. Namísto vývoje programu získáme vývoj historicky 

podmíněných interakcí mezi jednotlivými účastníky komunity (sítě), kde to, co se vyvíjí, 

je určování významu na základě interpretačního úsilí založeného jednak na konkrétní 

idvidualitě každého takového organismu (uzlu; resp. konkrétní konfigurace uzlu v rámci 

sítě, která jej vymezuje jako individuální jednotku), a jednak na historii vazeb, které jej 

předurčily, tzn. na jeho fylogenetické zkušenosti. V tomto smyslu odpadá nutnost před-

stavy jakékoli neznámé vnější síly a významnou měrou se eliminuje potřeba „designéra“, 

jehož programová metafora chtě nechtě implikuje. 

 

 

NOVÉ POJETÍ ZÁKLADNÍCH (NEJEN) BIOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Pojetí metafory, založené na společném, historickém vývoji interpretačního rámce 

světa formou vzájemných interakcí uskutečňovaných formou komunikace odkrývá další 

možný úhel pohledu, ze kterého lze činit pokusy o definování života či živých organis-

mů, a to takové, které inovativním způsobem zohlední nové aspekty vystupující v tomto 

pohledu do popředí, např. sémiozi (interpretaci informací) či komunikaci jako principi-

ální možnost přenášet a přijímat informace. 

Mnohem zajímavějším polem je potom možnost redefinování biologického druhu 

(HEY 2001), která by rozšířila obecně platnou Mayrovu definici ze sexuálně se rozmno-

žujících druhů na veškeré biologické druhy, včetně možnosti aplikace i na prokaryotní 

organismy (COHAN 2006; KONSTANTINIDIS et al. 2006; STALEY 2006; OREN 2004), kde 

dosud jakákoli snaha určit biologický druh jinak než formou arbitrárního čísla hybridi-

zační podobnosti ztroskotala. Vymezíme-li druh jako komunitu podléhající společné kul-

turní dědičnosti interpretace na základě sdílené paměti, jejíž diference od ostatních tako-

vých skupin funguje na odlišném „čtení světa“ (MARKOŠ et al. 2009; MARKOŠ 2003) , 

lze říci, že druh je v tomto smyslu roven kultuře; speciace probíhá „komunikačním“ způ-

sobem.  

Vztáhneme-li výše řečené na reálné biologické systémy, lze si dobře představit napří-

klad mutaci v regulačním úseku DNA či přímo v regulačním genu − takové zásahy do 

regulačních obvodů mohou mít na úrovni morfogeneze značný dopad, významově dale-

ko větší než změna v genech strukturních; z tohoto principu odvodila evo−devo popis 
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evoluce jakožto mutačních změn v regulačních oblastech, spíše než v pouhém hromadění 

pozitivních mutací ve strukturních genech. Tato teorie dává dobrý smysl při výkladu ta-

kových skutečností, jakou je například téměř shodný genom šimpamze a člověka. Vý-

znamnou měrou prohlubuje použitelnost klasického (neo)darwinismu, který je ve vysvět-

lování změny znaků poněkud kostrbatý.  

Principem evoluce je, že pracuje s tím, co má a ukazuje se, že např. modularita již 

existujících strukturních prvků může být významným evolučním mechanismem. Změnu 

regulačních oblastí lze pak opsat právě jako změnu sémantickou: změnu v interpretaci 

téže informace (spíše než jako změnu informace samé). Ke slovu zde zjevně přichází 

efekt toho, že organismus je složitě propojená funkční síť, ve které i relativně malé a na 

první pohled nenápadné změny (mutace, srv. LOEWE 2009) mohou přenastavením para-

metrů výrazným způsobem ovlivnit výsledný charakter této sítě. Přirovnáme-li to 

k fenoménu samoorganizovaného kritična, i jedno „zrnko písku“ může mít zcela zásadní 

dopad (tím ovšem nemyslím kolaps systému). Frekvence takových událostí je pak též 

rozložena podle mocninového zákona: nejvýznamější změny se stávají nejméně často. 

Ale stávají se. V souvislosti s tímto je důležité zmínit i pojem robustnosti (DRAGHI et al. 

2010; WU et al. 2009; KITANO & ODA 2006; MANKE et al. 2006; SZALLASI et al. 2006; 

WAGNER 2005), který je zde klíčový. S robustností systému úzce souvisí i pojem evol-

vability (GERHART & KIRSCHNER 2003). 

Dostaneme-li se potom až k tomu, že druh přirovnáme ke kultuře, nacházíme univer-

zální jednotící princip, na jehož základy lze postavit i fenomén kulturní evoluce jako 

zvláštního případu evoluce biologické a de facto tak sjednotit odvěkou dichotomii příro-

da versus kultura (GOODWIN 2010, 2007; BATESON 2006): tím, že ukážeme, že oba sys-

témy vlastně pracují na analogickém principu − principu semiotického vztahování se 

k přijímaným informacím. Možné důsledky takových pokusů jsou skutečně fantastické: 

paralela biologických a sociálních interakcí a jevů by umožnila rozostření hranic mezi 

oběma odvětvími lidského poznání a hlubší pochopení koherence světa.  

 

 



HLUBŠÍ POCHOPENÍ EVOLUČNÍCH PROCESŮ 

 

Hermeneutická biologie se též snaží řešit skrze interpretační aktivitu a přiznaný cha-

rakter sítě problém částí a celku, alespoň v náznakové formě. Funkční provázanost sys-

témů je takto mnohem plauzibilněji vysvětlitelná  (nebo přinejmenším alespoň reflekto-

vaná) než z hlediska klasického neodarwinismu. Zároveň zaostřuje pozornost biologů ví-

ce než na samotný popis systémů (uzlů) na vazby a vztahy mezi nimi (hrany sítě). Tím 

mimo jiné přispívá k hlubšímu pochopení fenoménu symbiózy jako významného evo-

lučního faktoru a symbiogeneze jako zjevně zásadního způsobu speciace formou „sjed-

náváním“ úmluv. 

Teoreticky lze také vznést hypotézu, že hermeneutický přístup k živým organismům 

by mohl vysvětlovat vznik organizovanějších celků se stále větší mírou komplexity (bez 

ohledu na to, že komplexita je dalším těžko definovatelným pojmem). Lze si představit, 

že vznik vzájemných vazeb mezi systémy vedl ke koevolučnímu efektu červené králov-

ny, resp. k pozitivní zpětné vazbě v posilování jednou vytvořených komunikačních kaná-

lů (vznik jazyka je dosud pro vědu velkou výzvou, SZATHMÁRY & SZÁMADÓ 2008; LIE-

BERMAN 2006; srv. též KIMBROUGH-OLLER & GRIEBEL 2004), a tak k selekčnímu tlaku 

na vymezení a prohlubování individuality komunikujících systémů (srv. DAVID 2007). 

Na podobném principu si lze představit vznik prokrayotní i eukaryotní buňky, vznik 

mnohobuněčnosti a v zásadě i rozvoj kognitivních funkcí nervové soustavy našeho 

vlastního druhu. Podobné myšlenky by rozhodně stály za další a podrobnější studium.  

 

& 

 

Implementací takového modelu na živý svět je potom zcela exemplárním způsobem 

studium symbiotických interakcí (SCHMIDT 2008), které samy o sobě implicitně 

zdůrazňují pro biologii důležitost vztahů per se, jako vzájemných vazeb mezi systémy, v 

rámci nichž probíhá komunikace, tj. přenos informace, ale především interpretace, tj. 

výklad této informace a vznik významu.  
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SYMBIÓZA, ENDOSYMBIÓZA, JAZYKOVÁ METAFORA ŽIVOTA A SKUTEČNÝ 
SVĚT 

 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 

 

Živé organismy pracují a zachází s významem, metaforicky řečeno jsou součástí ko-

munity „mluvčích“ přirozeného jazyka, což nám zprostředkovává analogii samoregulují-

cí se sítě vzájemných vztahů podmíněných historií, zakonzervovanou ve společném sdí-

lení alespoň některých komunikačních drah a způsobů, kterak informace takto získané 

podrobit interpretaci a extrahovat tak význam. Živá příroda by tak nezávisle na úrovni 

organizace měla oplývat nejrůznějšími komunikačními kanály napříč spektrem těchto 

„mluvčích“. Že je tomu tak lze demonstrovat právě na fenoménu symbiotických interak-

cí; ilustrativně zjevné je to speciálně na příkladu endosymbiózy jakožto specifického a 

nejtěsnějšího sdílení komunikačních kanálů (DE BIVORT et al. 2007; MARTIN 2003; 

DOUGLAS & RAVEN 2002), jaké známe. Tyto komunikační spojníky bychom očekávali 

distribuované na škále od nejprimitivnějších po velmi vyvinuté, což skutečně nacházíme.  

Mikrobiální ekologie nám v posledních letech odkryla překvapující skutečnost, že 

dokonce i tak jednoduché organismy jako bakterie jsou schopny interpretace vnějších 

podmínek okolního prostředí  (MITCHELL et al. 2009) a cílené reakce, a to dokonce 

v koordinaci s ostatními jedinci téhož druhu nebo i druhů jiných (RIEGER et al. 2008; 

SHAPIRO & DWORKIN 1997). Z nejprimitivnějších typických vehikulů sobeckého genu se 

tak najednou stali autonomní agenti schopní vysoce sofistikovaného kooperativního cho-

vání. Takový způsob života ovšem vyžaduje propracovaný systém komunikace: a bakte-

rie takový skutečně mají. Fenomén zvaný quorum sensing je již dlouho předmětem in-

tenzivního výzkumu; zde jej rozvádět nebudeme, ale jeho hlubší studium je v souvislosti 

tématikou této práce velmi inspirativní, uvedu proto alespoň několik odkazů na nejzají-

mavější relevantní práce, mimo práce již výše zmíněné (NG & BASSLER 2009; SCHERT-

ZER et al. 2009; BE’ER et al. 2008; BISCHOFS et al. 2007; DIGGLE et al. 2007; VISICK 

2005).  

 

 



JAZYKOVÁ SPECIFITA 

 

Přirozený jazyk (tj. systém vzájemné komunikace spolu se sdílenými principy inter-

pretační aktivity) každé ohraničené komunity by měl být podle výše rozvedených princi-

pů společný pro okruh všech aktivně participujících účastníků a pro ně také specifický, 

minimálně v detailech, zároveň ale rozpoznatelný nejbližšími sousedícími komunitami. 

Analogicky si lze představit přechod nářečí a jednotlivých jazyků jeden v druhý: jsou 

specifické pro danou skupinu, která je používá, a zároveň jsou do značné míry přinej-

menším srozumitelné blízkým skupinám používajícím jazyk podobný (podobnost uva-

žujme na základě odvození ze společného předka či jeden z druhého). Tato kulturní spe-

cifita by měla společeství charakterizovat a funkčně a definičně omezovat (srv. ZIMAN 

2000:304).  

Hezkými ukázkami z oblasti biologie jsou existence reprodukčně izolačních mecha-

nismů (RIM), tzv. prstencových druhů (ring species) či problematika reintrodukce druhů 

do volné přírody (kde druhy ztratí zajetím možnost aktualizovat tezaurus svého přiroze-

ného společenství; implikuje teoretickou otázku: je tygr narozený ve třetí generaci 

v zajetí stále tygrem?). Za povšimnutí v tomto smyslu stojí i „kopírování komunikační 

speciace“, jinými slovy skutečnost, že např. speciace parazitického druhu kopíruje speci-

aci druhu hostitelského, jinými slovy fylogeneze komunikačních kanálů kopíruje fyloge-

nezi druhu a podporuje tak představu „komunikační“ speciace druhu jakožto kultury.   

 

 

SPOLEČNÁ „GRAMATIKA“: SPOJNICE MEZI SÍTĚMI 

 

Je-li skutečně možné představovat si jednotlivé komunity organismů jako ohraničené 

části celku (srv. s teorií Gaia), který má charakter sítě v matematickém slova smyslu, a to 

zjevně tzv. sítě malého světa, musíme očekávat hrany propojující jednotlivá lokální za-

huštění sítě (uvažujme fraktálově: skupinu, druh, společenství, ekosystém...). Podíváme-

li se pozorněji, v přírodě takové propojující komunikační kanály existují v míře dosti 

hojné a skutečně na všech úrovních organizace struktury živé hmoty. Není nepodstatnou 

otázkou, zda námi používaná metafora vlastně jako jediná nepredikuje selekční tlak pro 

takovou situaci; jen těžko si představit selekční tlaky plynoucí z modelů klasického 
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(neo)darwinismu, kde koevoluce existuje jen v rámci lokálních systémů a není důvod 

udržovat zpětnovazebné komunikační obvody s relativně dlouhou dobou odezvy.  

Exemplárním příkladem řečeného je univerzalita genetického kódu, pro kterou nee-

xistuje v rámci současného paradigmatu žádný racionální důvod. Tato univerzalita je 

tradičně vysvětlována principem zamrzlé náhody a následnictví ze společného předka; 

nikde už se ovšem nevysvětluje, jak je možné, že přestože je v zásadě nejstarším systé-

mem života, dosud nedošlo k její diverzifikaci u různých skupin organismů, jak by se da-

lo na základě dnešních představ očekávat. Je zřejmé, že musí existovat důvod, a tedy 

spomocíelekční tlak, pro udržení této univerzality napříč celou biosférou. V rámci meta-

fory přirozeného jazyka lze genetický kód považovat za jakési esperanto, na jehož udr-

žení se podílí veškeré organismy (neboť ty, které by tak nečinily, by v genetickém kódu 

oddivergovaly) skrze komunikační kanály propojující jednotlivé skupiny. 

Typickým příkladem zúčastněných vektorů mohou být a pravděpodobně budou viry, 

o jejichž působení ale zatím nevíme téměř nic, naproti tomu je již známo, že bakterie 

udržují pomocí dobře známých mechanismů, v tomto případě nejčastěji  HGT (horizon-

tální genový transef) čilý genetický komunikační ruch jednak mezi sebou (prokaryotní 

web, tzv. „bakteriosféra“, více viz MARKOŠ 1995), jednak dokonce i s eukaryoty. Mimo 

výměny genetického materiálu (HACKER & CARNIEL 2001) (analogie softwarového up-

grade z internetu?) dochází samozřejmě k nepřeberným způsobům komunikace pomocí 

široké palety chemických látek (ZIMMER & BUTMAN 2000), taktéž intra-druhově, inter-

druhově i inter-doménově (BONFANTE 2003; HALVERSON & STACEY 1986).  

 

 



Závěr 
 

V první polovině práce jsem představil biologii, definovanou etymologicky a obecně 

jako vědu o živém, v kontextu novověké vědy. Upozornil jsem na výsadní postavení bio-

logie mezi ostatnímí přírodními vědami, oproti kterým je obohacena o další rozměr, a to 

sice o rozměr informace a jejího významu, tzn. interpretace. Načrtl jsem a shrnul histo-

rický základ moderní evropské vědy a její metodologie v souvislosti s naivním redukcio-

nismem, jehož symbolickým předobrazem je klasická mechanika 19. století. Zdůraznil 

jsem, že právě kořeny tohoto přístupu k vytváření modelů stály v pozadí pozdějšího ge-

nocentrického náhledu na živý svět, jehož největším problémem je jeho deterministický 

charakter v souvislosti s procesy evoluce. Ačkoli moderní pojetí biologie se začíná po-

malu zbavovat zátěže jediné univerzální vysvětlovací úrovně a začíná reflektovat fyzi-

kou dávno uznaný požadavek plurality, dosud chybí ucelný rámec, který by výdobytek 

pluralitního přístupu k výkladu světa − v případě biologie živého světa − sloučil 

s paralelně se v biologii rozvíjející evaluací pojmu význam, jakkoli v přírodních vědách 

dosud ne zcela přesně definovaného. Na příkladu několika inspirativních směrů 

v biologii, snažících se explicitně i implicitně o zhodnocení významu pro živý svět okolo 

nás, jsem demonstroval důležitost tohoto pojmu a představil dvě současné biologické 

disciplíny, evo−devo a biosémiotiku, jako příklad dvou komplementárních přístupů 

k práci s informací a významem v biologii.  

V závěru první části je formulován požadavek nového, uceleného konceptu náhledu 

na živé organismy jako zcela specifické předměty studia biologických věd, za jehož zá-

klad navrhuji hermeneutickou biologii a metaforu života jako přirozeného jazyka, která 

odkazuje k analogii živých organismů a přirozeného jazyka jako systémů, jež samy par-

ticipují na své vlastní evoluci, která je tak pro ně zcela přirozeným procesem 

zajišťovaným dějinně podmíněnou rekurencí vzájemných interakcí za přítomnosti 

paměti (v případě organismů genetický zápis) a s podmínkou intepretace přijímaných in-

formací. 

Ve druhé části jsem představil fenomén symbiózy a symbiogeneze jako specifických 

interakcí sui generis, které nacházíme v přírodě všude a na všech úrovních organizace; 

lze je proto považovat za dobrý a vypovídající model metafory přirozeného jazyka, jejíž 

stručný popis a charakteristika následuje. V závěru se věnuji opět zdůraznění, jaké dů-

sledky z takového náhledu plynou a proč považuji symbiózu ve všech jejích podobách, a 

zvláště její důsledek, symbiogenezi, za biologické vyjádření obecné podstaty dějinných 

systémů v podobě provázanné samoregulující se sítě, pro niž je její vlastní evoluce pro-

ces přirozený, který vychází z její vnitřní aktivity.  
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