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Úvodem budiž řečeno, že předložená dizertace představuje obrovský kus práce. Její rozsah – 

při započtení všech příloh – zjevně přesahuje kvantitu textu i (teoretických) analýz, jež jsou 

obvyklé u prací tohoto typu. Předložená dizertace zřejmě představuje většinu dosavadního 

tvůrčího díla Josefa Lhotského a ukazuje ho tak jako člověka mimořádně pracovitého a 

schopného tvořit teoretické texty na rozhraní přírodních a humanitních věd. Téma jeho práce 

– fenomén symbiózy – považuji za zásadní problematiku současné evoluční biologie i 

epistemiologie. Je proto podle mého názoru velmi dobře, že se JL tohoto tématu chopil 

s energií, jíž je zjevně nadán, a že nyní výsledek svého díla předkládá jako tuto dizertaci. 

 

Zejména je samozřejmě třeba zmínit jeho dvě knihy, které formálně vzato tvoří dvě z celkem 

11 (!) příloh práce. Další čtyři přílohy tvoří časopisecké publikace; u pátého článku je JL 

jedním z vedlejších spoluautorů.  

Není úplně překvapivé, že při velkém počtu zahrnutých prací se některé části, tj. texty a 

myšlenky, částečně opakují. Porovnejme například články č. 1 a 2 a zjistíme, že některé 

pasáže článku č. 2 jsou do v podstatě anglickou verzí článku č. 1. (Mimochodem angličtina 

článku, který tvoří přílohu č. 2 není dobrá. Nebudu-li nucen, nechci z ní nic explicitně citovat, 

ale nic si nenamlouvejme, rukopisy s angličtinou této úrovně se v současnosti v dobrých 

časopisech často zamítají bez recenze.)  

Mám-li práci kritizovat, pak bych asi považoval za lepší její záběr omezit a zacílit; možná by 

se jako dizertace dala vlastně podat jakákoli z oněch obou knih? Každá z nich představuje 

ucelený text, který by rozsahem formátu dizertační práce zřejmě zcela vyhovoval. Jakoby se 

JL rozbíhal více směry, než možná bylo třeba – a ve výsledku to možná bylo trochu na škodu. 

 

K vlastnímu tématu: 

Koncept symbiózy se  - jak už to bývá – potichu a bez zřetelnější reflexe vloudil do základů 

současného biologického myšlení. JL ovšem ve svých knihách ukazuje a komentuje, jak byla 

idea symbiózy v 19. století v rámci německy mluvící biologie nejprve ambiciózně založena, 

jak pak z biologické vědy skoro vyvanula (přežívajíc jako okrajový fenomén hlavně v 

ekologii), jak se díky životnímu boji Lynn Margulisové vrátila zpět, jak se víceméně najednou 

stala centrálním evolučním konceptem mikrobiologie a protistologie - a jak se vlastně nyní 

ocitá ve středu evolučního myšlení vůbec. 

 

Konkrétní body (tj. takové, na něž by možná mohl JL reagovat v diskusi):  

 

1) Symbiogenetická biologie není ne-darwinistická, ale mimo-darwinistická (příloha 1, str. 

32); v přírodě nevylučuje kompetici, ale podstatné je pro ni spolužití. To je zdrojem 

evolučních novinek. Evoluce se v tomto rámci neděje živým bytostem, ale živé bytosti 

provádějí evoluci vlastními činy. Exemplárními živými jsoucny jsou pro symbiogenetickou 

biologii protista, tedy jednobuněčné eukaryotické živé bytosti. Právě ta jsou symbiotickými 



komplexy ve vlastním smyslu slova. Trochu vyčítám JL, jak málo se jim věnuje. Ano, 

baktérie jsou substrátem pro symbiogenezi, ale ta je v podstatném slova smyslu způsobem, jak 

se děje eukaryotická evoluce. Koncept eukaryotické buňky je konceptem symbiogenetickým – 

a pokud JL (opakovaně) tvrdí, že symbiotická teorie staví do centra pozornosti prokaryota, 

pak se mýlí. 

 

2) Symbiogenetická biologie nerozlišuje mezi ekologií a evolucí jinak než časovým 

měřítkem. Toho si je JL vědom. Ovšem jak to, že zatímco pro evoluční biologii je nyní 

symbiogeneze pilířem, bez něhož si obor nelze představit, tak v ekologii je (stále) marginální? 

Ekologie (například - ale nejen - rostlinná ekologie) pracuje zcela dominantně s kompeticí 

jako základním konceptem a doslova jediným „motorem“ dynamiky populací a společenstev. 

Čím to je? 

 

3) Není mi jasné, jak fenomén symbiózy v biologii řeší vztah mezi fylogenezí a ontogenezí 

(str. 18 v úvodu práce).  

 

4) Str. 12 (úvod): „Evoluce je základní charakteristkou živých soustav ..., ovšem nikoli ve 

smyslu nutné změny, nýbrž ve smyslu genealogické kontinuity ...“ 

Ale to právě podle mě není pravda. Symbiogenetickou evoluci chápu jako trvalou změnu 

(resp. jako snahu o změnu); jako pohyb, jako splývání, spolužití buněk. Touto jejich aktivitou 

vznikají evoluční novinky; tak se odvíjí evoluční příběh. 

Evoluci je ostatně vůbec třeba bytostně chápat jako změnu. Původní evolvere je vlastně ex-

volvere, a to volvere  je kutálení, koulení se (viz také Volvox), v našem smyslu odvíjení se 

(jako klubíčko). Tak se díky symbiogenetickým procesům odvíjí evoluční příběh. A pokud se 

zrovna klubíčko zastaví (čímž JL – samozřejmě - také argumentuje), tak to nic nemění na 

tom, že bytností evoluce je změna. Stojící evoluce je evoluce váznoucí, nic víc. 

Pro symbiogenetickou biologii je tohle skutečně důležitá věc, protože jejím základem je 

(právě narozdíl od jiných evolučních teorií) exemplární vysvětlení evolučních novinek 

(skoků, hlavních změn, například při vzniku druhů či různých typů eukaryotických buněk). 

 

Závěrem konstatuji, že práce je zcela vhodná k obhajobě, kterou očekávám s nadějí na 

zajímavé setkání, které – zejména díky schopnosti JL obhájit svoje teze – povede mimo jiné 

k udělení příslušného titulu. 

 

 

Jiří Neustupa 


