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ÚVOD  

 

 

Nejen do vědy proniká koncem 18. století čas, jenţ se tak stává čím dál tím 

významnější dimensí lidského vztahování se ke světu. Tato proměna, ke které došlo 

v chápání času, dovoluje myslet změnu a vznik nového, dvě charakteristické vlastnosti 

dějin a ţivota. Ţivot jiţ není určován pouze svým místem v přírodě, ale především 

dějinami; je tím, o čem existují dějiny, co se vpisuje do plynutí času. Evoluční teorie, 

jejímţ předmětem zájmu jsou zákonitosti vývoje ţivého, díky tomu v rámci přírodních 

věd získává poměrně zásadní postavení. Evoluční myšlení zároveň doznává postupem 

času celé řady změn a právě tyto změny v uvaţování o evoluci jsou tématem 

předkládané diplomové práce. 

Původním záměrem práce bylo postiţení změny evolučních představ v první 

polovině 20. století, tedy od přelomu století do padesátých let 20. století. Časové údobí 

bylo přibliţně ohraničeno darwinovskými výročími v letech 1909 a 1959. Tato výročí se 

vztahují jednak k DARWINOVU narození 12. 2. 1809 a zároveň k vydání jeho 

nejznámější knihy O vzniku druhů 24. 11. 1859. Takové vymezení tématu se však 

ukázalo jako příliš široké. Práce se nakonec věnuje pouze časovému období přelomu 

století, čili stavu a podobě evolučního uvaţování padesát let po vydání DARWINOVA 

zásadního evolučního díla - knihy O vzniku druhů. Konkrétní cíle této diplomové práce 

byly pak stanoveny takto: 

1. Přispět k charakteristice evolucionismu na přelomu 19. a 20. století, především 

s ohledem na stav a situaci darwinismu.  

2. Podrobně parafrázovat a analyzovat obraz DARWINOVA myšlenkového odkazu 

v SEWARDOVĚ sborníku Darwin and Modern Science z roku 1909. 

3. Na základě obrazu, který poskytuje SEWARDŮV sborník o DARWINOVĚ odkazu, 

analyzovat podobu a případné příčiny tzv. krize darwinismu na přelomu století. 

První cíl je formulován dosti obecně a představuje jakýsi nutný základ pro uchopení 

zbylých dvou konkrétnějších cílů. Těţištěm práce je cíl číslo dvě, tedy podrobná 

parafráze a analýza podoby DARWINOVA myšlenkového odkazu ve sborníku Darwin 

and Modern Science. Tento sborník je tematicky i obsahově nejobsáhlejším 

darwinovským sborníkem, který v rámci rozsáhlých připomínkových akcí a 

nejrozmanitějších aktivit, souvisejících s DARWINOVÝMI výročími v roce 1909, vychází. 

Třetí vytyčený cíl pak představuje jisté zhodnocení jedné zajímavé a velmi aktuální 
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dobové problematiky, kterou sborník určitým způsobem odráţí. Ve snaze nezabíhat do 

příliš mnoha nadbytečných detailů, ovšem mnohá jiná témata, která by si jistě jinak 

zaslouţila také více pozornosti, pouze letmo načrtávám nebo prakticky opomíjím.  

Hlavní část práce vychází z detailního prostudování primární literatury. Těţiště 

práce staví v první řadě na SEWARDOVĚ sborníku. Z dalších dobových pramenů, kterým 

je věnována zvýšená pozornost, je nutné zmínit především RÁDLOVY Dějiny 

biologických teorií, ať uţ v původní německé dvoudílné verzi (a jejím právě vyšlém 

českém překladu) nebo téţ původní jednodílné české variantě. Tato kniha představuje 

patrně nejlepší a nejkomplexnější shrnutí dobových myšlenkových evolučních představ 

a slouţí v rámci této práce nejen jako pramen, ale zároveň i jako literatura sekundární 

povahy. Další zásadní sekundární literaturu představují  kompendia dějin biologie, která 

především umoţňují celkový kontext a dobovou situaci lépe uchopit. S ohledem na 

orientaci sborníku a v nemalé míře také vzhledem k jazykové bariéře to jsou zejména 

díla z anglosaského a německého kulturního okruhu. Z anglicky hovořící kulturní 

oblasti se například jedná o knihu The Growth of Biological Thought silně 

neodarwinisticky orientovaného autora E. MAYRA, která vyšla v 80. letech 20. století, 

COLEMANOVU knihu Biology in the Nineteenth Century ze 70. let, publikaci The History 

of Biology: An Introduction od F. S. BODENHEIMERA z konce 50. let nebo knihu 

A History of Biology to About the Year 1900 od CH. SINGERA, prvně vydanou ve 

30. letech. Z německého kulturního okruhu je to na prvním místě jedinečné, velmi 

podrobné kompendium Geschichte der Biologie I. JAHNOVÉ, jehoţ třetí přepracované a 

rozšířené vydání vyšlo v roce 2004, dále například kniha Die Entdeckung der Evolution. 

Eine revolutionäre Theorie und ihre Geschichte od T. JUNKERA a U. HOßFELDA z roku 

2001. Do této kulturní oblasti lze řadit i Dějiny biologie švédského autora 

E. NORDENSKIÖLDA, které byly v roce 1926 přeloţeny do němčiny jako Die Geschichte 

der Biologie, ein Überblick a případně i práci Dejiny biologických teórií M. NOVIKOVA, 

autora ruského původu, který ovšem vlastní kulturní rámec v mnoha ohledech 

překračuje.  

Práce je rozčleněna do tří kapitol. První poskytuje určitou základní orientaci 

v obecných souvislostech a slouţí jako nutný základ pro konkrétnější témata 

následujících dvou kapitol. Věnuje se historickému kontextu situace v biologii ve druhé 

polovině 19. století; pozornost je na prvním místě upřena na evoluční tematiku. A velmi 

stručně se pokouší tuto komplexní problematiku shrnout. Nejvíce prostoru je věnováno 

Charlesi DARWINOVI (1809-1882) a jeho evolučním představám, které formuloval ve 
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své knize O vzniku druhů z roku 1859. Evolučních otázek se ale dotýkají i další 

DARWINOVY spisy, například The Variation of Animals and Plants under Domestication 

(Proměnlivost ţivočichů a rostlin za domácího pěstování) z roku 1868 nebo The 

Descent of Man or Selection in Relation to Sex (Původ člověka a pohlavní výběr) z roku 

1871; rekapitulace DARWINOVÝCH evolučních představ v podkapitole I. 2. 2. vychází 

především z těchto tří jmenovaných titulů. Formulace DARWINOVY evoluční hypotézy 

na počátku šedesátých let 19. století měla zcela zásadní dopad nejen na další vývoj 

biologie, ale i jiných přírodních věd či humanitních disciplín. Proto je v rámci práce 

věnováno právě těmto záleţitostem tolik prostoru. Celá jedna podkapitola, konkrétně 

podkapitola I. 3. 1., se také zabývá problematikou počátků moderní vědy o dědičnosti, 

poněvadţ tato mladá rodící se disciplína měla nezanedbatelný podíl na komplikované 

situaci evoluční biologie na přelomu století.  

Druhá a zároveň nejrozsáhlejší kapitola představuje hlavní těţiště celé práce. 

Věnuje se jednak obecnější problematice DARWINOVA výročí v roce 1909 a především 

analýze SEWARDOVA sborníku Darwin and Modern Science. Jednotlivé sborníkové 

příspěvky jsou zde podrobně parafrázovány a s ohledem na dobový kontext hodnoceny 

v širších souvislostech. 

Třetí, závěrečná kapitola sleduje poslední stanovený cíl. Řeší se tu jednak samotný 

význam pojmu „krize darwinismu“, dále jsou zde nastíněny dvě hlavní roviny této 

spletité problematiky. Obraz, který nám ohledně daného tématu poskytuje SEWARDŮV 

sborník, je pak doplněn a konfrontován s dalším významných pramenem, jímţ jsou 

RÁDLOVY Dějiny biologických teorií.  

 

Za necelé dva roky budeme opět svědky dvou významných darwinovských výročí: 

12. února 2009 uplyne přesně 200 let od narození Charlese DARWINA a 24. listopadu 

téhoţ roku 150 let od prvního vydání DARWINOVY knihy O vzniku druhů. Zpracování 

tohoto tématu tak nepředstavuje jakýsi náhodně vedený slepý počin, ale naopak pokus 

přispět určitým střípkem k problematice, která bude v dohledné době opět velmi 

aktuální. 
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I. HISTORICKÝ KONTEXT SITUACE V BIOLOGII VE 2. POLOVINĚ 19. 

STOLETÍ 

 

 

I. 1. Uvedení do problematiky 

 

V 19. století dochází k mohutnému rozvoji přírodovědných disciplín. TP

1
PT Tento jev 

je natolik zásadní, ţe by podle některých autorů mohl dát v kulturně-historických 

souvislostech jméno celému 19. století - století přírodovědy. TP

2
PT Obrovský nárůst znalostí 

ve všech oborech přírodních věd souvisí s jejich konečným oddělením se od filosofie. 

Ta definitivně ztrácí svoji dosavadní roli „universální vědy“ a je nucena hledat si novou 

identitu.TP

3
PT  

V kánonu přírodních věd se na počátku 19. století jasně vymezuje „věda o ţivém“, 

pro kterou se ujímá pojmenování „biologie“; TP

4
PT označení se dostává do širšího povědomí 

veřejnosti především díky jeho uţití v zásadním filosofickém spise Augusta COMTA 

(1798-1857) - v šestidílném Kurzu pozitivní filosofie, sepsaném v letech 1830-1842,TP

5
PT a 

také díky následné popularizaci mnohými z COMTOVÝCH stoupenců a ţáků. TP

6
PT  

V kontextu biologického bádání je 19. století hodnoceno jako období „hlubokých 

proměn a nových vhledů“.T P

7
PT Nejkomplexnější a nejrevolučnější dopad na vývoj biologie, 

ale i jiných přírodních a potaţmo i humanitních věd, měla v tomto období bezesporu 

                                                
TP

1
PT Srov. Dannemann 1928, s. 344; Dostál et al. 1994, s. 55. 

TP

2
PT Srov. Novikov 1944, s. 60. 

TP

3
PT Jahn 2004, s. 431. 

TP

4
PT Označení „biologie“ se objevuje poprvé v předmluvě spisu Grungzüge der Lehre von der Lebenskraft  

(1797) německého lékaře Theodora Gustava Augusta ROOSEHO (1771-1803). Pojmenování „biologie“ se 

však vynořuje kolem počátku 19. stol. několikrát a zcela nezávisle na sobě. Za „zakladatele“ termínu jsou 

většinou povaţováni francouzský evolucionista Jean Baptista LAMARCK (1744-1829) a německý fyziolog 

Gottfried Reinhold TREVIRANUS (1776-1837), kteří jako první vymezí pojem definicí - LAMARCK ve své 

knize Hydrogéologie v roce 1802 a TREVIRANUS v prvním díle spisu Biologie oder Philosophie der 

lebenden  Natur, také v roce 1802. Podrobnosti viz. Jahn 2004, s. 283-9; srov. Rádl 1909b, s. 508; 

Magner 1994, s. 325; Coleman 1999, s. 1-2; Jahn 2004, s. 431; Buchar et al. 1987, s. 348.       

TP

5
PT COMTE zde mimo jiné podává svůj pokus o klasifikaci věd na základě jejich „přirozené“ hierarchie, 

jeho stupnice abstraktních nauk je následující: matematika, astronomie, fyzika, chemie, biologie, 
sociologie. srov. Durozoi , Roussel 1994, s. 45; Blecha et al. 1998, s. 70-1; Ottův slovník V, 1892 (heslo 

Comte, autor J. Durdík); Masaryk 2001, s. 43-48; Störig 2000, s. 356-60; Rádl 1933, s. 434.  

LAMARCKŮV termín „biologie“ uţívá ovšem COMTE v poněkud posunutém významu, totiţ pro 

pojmenování vědy, která se zabývá vztahy organismů a prostředí; nikoli v původním LAMARCKOVĚ 

významu, tedy jako vědu, zabývající se vším, co souvisí s ţivými bytostmi – s jejich vývojem, organizací, 

ţivotními projevy apod. srov. Rádl 1909b, s. 508 či Rádl 2006b, s. 395.  

TP

6
PT Srov. Coleman 1999, s. 1. 

V českém prostředí navazuje na COMTA například Tomáš Garrigue MASARYK (1850-1937) viz. např. jeho 

kniha Pokus o konkrétní logiku, která představuje MASARYKŮV pokus o klasifikaci a organizaci 

veškerých věd.   

TP

7
PT Serafini 1993, s. 231. 



 - 9 - 

DARWINOVA formulace evoluční hypotézy.
8

PT Dále proto zaměříme naši pozornost 

především na ni a na otázky, které s DARWINOVOU evoluční hypotézou a 

s problematikou vývojových teorií vůbec úzce souvisejí. Hodí se moţná podotknout, ţe 

anglický přírodovědec Charles DARWIN (1809-1882) má na kontě dokonce hned několik 

pozoruhodných a nikoli bezvýznamných objevů. T P

9
PT Celkovým dopadem i mírou veřejné 

publicity však veškerou jeho vědeckou práci zcela zastiňuje právě evoluční hypotéza. 

Bude jí proto věnována hlavní pozornost.  

Ještě neţ se však podrobněji seznámíme s jednotlivými evolučními závěry 

Charlese DARWINA, zastavíme se na okamţik nad některými DARWINOVÝMI 

ţivotopisnými údaji. Určité momenty DARWINOVA ţivota nám totiţ mohou pomoci lépe 

pochopit jak vlastní DARWINOVO evoluční učení, tak i některé další souvislosti. 

 

 

I. 2. DARWIN a jeho dílo 

 

I. 2. 1. DARWINŮV život 

Charles DARWIN, muţ, který bývá povaţován za „nejslavnějšího biologa všech 

dob,“T P

10
PT za jednoho z „nejpronikavějších myslitelů,“T P

11
PT za „zakladatele“TP

12
PT či „otce 

moderní biologické vědy,“T P

13
PT se narodil 12. února 1809 na usedlosti Mount u města 

Shrewsbury (v západní Anglii) v rodině zámoţného lékaře. V šestnácti letech jej otec 

poslal za bratrem na edinburskou universitu studovat medicínu. Soudil, ţe by se i jeho 

mladší syn mohl stát úspěšným lékařem. Vlastní medicínské studium ale mladého 

Charlese příliš neoslovovalo. Na půdě edinburské university se ovšem pravidelně 

účastnil schůzí tzv. Pliniovské společnosti – studentského sdruţení podporovaného 

profesorem Robertem JAMESONEM (1774-1854),TP

14
PT kde se hojně diskutovalo 

                                                
TP

8
PT Srov. Janko&Orel 1983, s. 170; Jahn 2004, s. 366; Jahn 1982, s. 6; Störig 2000, s. 364-5; Magner 1994, 

s. 370.  

Jako druhá hypotéza, která měla na celkový vývoj biologického bádání v 19. století nezanedbatelný vliv, 
bývá některými autory uváděna ještě tzv. buněčná teorie, formulovaná Matthiasem Jakobem 

SCHLEIDENEM (1804-1881) a Theodorem SCHWANNEM (1810-1882). Srov. Coleman 1999, s. 9; Dostál et 

al. 1994, s. 55.  

TP

9
PT Charles DARWIN popsal mimo jiné například mechanismus vzniku korálových útesů či mechanismus 

vzniku půdy činností ţíţal atd. podrobněji viz. např. Krause 1885, s. 44nn, 191nn; Flegr 2005, s. 508. 

TP

10
PT Flegr 2005, s. 508. 

TP

11
PT Dawkins 2002, s. 18. 

TP

12
PT Novák 1983, s. 62. 

TP

13
PT Keith 1935, s. 74. 

TP

14
PT Robert JAMESON vystudoval na edinburské universitě medicínu, botaniku, chemii a přírodní historii. 

Později se ale věnoval především geologickým vědám a hodně cestoval. V roce 1802 se vrací do 
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o přírodovědných tématech. Zde také v roce 1826 přednesl svoje první vědecké 

pojednání: drobný biologický objev – zjištění, ţe pohyblivá vajíčka mechovky Flustra 

jsou ve skutečnosti obrvenými larvami. 

V Edinburgu měl na Charlese DARWINA značný vliv zoolog Robert GRANT (1793-

1874), nadšený obdivovatel LAMARCKOVY vývojové teorie.T P

15
PT Charles ho často provázel 

při sbírání mořských ţivočichů v odlivových louţích na mořském pobřeţí a učil se od 

něho pitvat pod mikroskopem. V Edinburgu strávil Charles DARWIN dva roky. 

Přesvědčení, ţe mu otec odkáţe obstojné jmění, ze kterého bude moci docela dobře a 

v určitém blahobytu ţít, i charakter medicínského studia v něm ovšem zcela utlumuje 

jakékoli výraznější studijní úsilí. Proti podobnému smýšlení se však velmi energicky 

postavil DARWINŮV otec. Po zralé úvaze navrhuje Charlesovi moţnost stát se 

duchovním. Charles DARWIN tedy v lednu 1828 přechází z Edinburgu na Jeţíšovu kolej 

do Cambridge. V průběhu studia bohosloví se DARWIN ovšem stále intenzivně věnuje 

svému velkému koníčku - přírodním vědám; se svým bratrancem Williamem chodí 

sbírat brouky, čte všechnu dostupnou přírodovědnou literaturu atd. Seznamuje se také 

blíţe s velkým znalcem přírody botanikem Johnem Stevensem HENSLOWEM (1796-

1861) a geologem Adamem SEDGWICKEM (1785-1873).TP

16
PT Tříletý bakalariát anglikánské 

teologie nakonec ale mladý DARWIN přece jen úspěšně dokončí. Přichází zásadní 

moment DARWINOVA ţivota - pětiletá výzkumná plavba kolem světa, která mladému 

Charlesovi nevratně nasměruje další ţivotní cestu. Kapitánovi trojstěţníku “Beagle” 

FITZROYOVI je dvaadvacetiletý Charles DARWIN doporučen právě profesorem 

HENSLOWEM. DARWINŮV otec s cestou zprvu zásadně nesouhlasí; 27. prosince 1831 

však Charles DARWIN s výpravou přece jen odplouvá. TP

17
PT Má s sebou (pro nedostatek 

místa) pouze pár knih: HUMBOLDTOVY Cestopisy Nového světa, MILTONŮV Ztracený 

                                                                                                                                          
Edinburgu a o rok později se stává na místní universitě  řádným profesorem přírodní historie. Umírá zde 

v roce 1854. Podrobněji viz. např. Jahn 2004, s. 864. 

TP

15
PT Robert GRANT patrně Charlese DARWINA velmi výrazně ovlivnil z hlediska profesního, tedy jako 

přírodovědce, ale zřejmě jen velice málo, pokud jde o evoluční představy (Robert GRANT byl 

přesvědčený lamarckista). Charles DARWIN uvádí, ţe LAMARCKOVO evoluční učení na něj při formulaci 

jeho vlastních evolučních závěrů nemělo vůbec ţádný vliv; LAMARCKA DARWIN zmiňuje ve své knize 
O vzniku druhů jako prvního přírodovědce, jehoţ názory na vznik druhů vzbudily v moderní době 

pozornost veřejnosti; za svého „předchůdce“ či „inspirátora“ jej ale v ţádném slova smyslu nepokládá. 

Srov. Darwin 1979, s. 54; Darwin 1953, s. 322; Darwin F. 1888, II. díl, s. 215; Darwin F. 1892, s. 13; 

Pavličíková et al., s. 48. V jednom z dopisů Johnu Daltonu HOOKEROVI z ledna 1844 dokonce píše: 

„Nebe mě ochraňuj před Lamarckovým nesmyslem o „náchylnosti k pokroku“, „přizpůsobování 

v důsledku pozvolna působící vůle živočichů“ a tak dále! “ Darwin 1910, II. Díl, s. 23. 

TP

16
PT Známost s oběma muţi měla, co se týče DARWINOVY přírodovědecké kariéry, bezesporu 

nezanedbatelný význam. Podrobnosti viz. např. Jahn 1982, s. 22-8; Darwin 1910, I. díl, s. 47-55; 

Darwin F. 1892, s. 17-25; Mayr 1982, s. 395-6; Sís 2004, s. 7; Darwin 1951, s. 46-7, 51-8; Reiner 1907, 

s. 6. 

TP

17
PT Srov. Darwin 1953, str. 329. 
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ráj, knihu o vycpávání, Bibli a čerstvě vyšlé Základy geologieT P

18
PT od sira Charlese 

LYELLA (1797-1875). Posledně jmenovaná kniha DARWINA, jak i sám přiznává, značně 

ovlivnila.TP

19
PT Na pětileté plavbě, která vedla přes Kapverdské ostrovy, podél pobřeţí 

Brazílie, Argentiny, Uruguaye, Patagonie, přes Ohňovou zemi, Falklandy, dále pak 

Galapágy, Tahiti, Nový Zéland, Austrálii, Tasmanii, sv. Helenu a Azory, se stále znovu 

přesvědčoval o správnosti Lyellových geologických závěrů. TP

20
PT  

Po návratu do Anglie 2. října 1836 začínají DARWINOVI, jak ve svých 

vzpomínkách zmiňuje, nejaktivnější roky ţivota. TP

21
PT Do vlasti přijíţdí jiţ jako známý 

přírodovědec; z plavby posílal průběţně do Anglie části nashromáţděných sbírek i četné 

dopisy, které se mu v době jeho nepřítomnosti na ostrovech postaraly o značnou 

popularitu.TP

22
PT  

V roce 1839 uzavírá Charles DARWIN sňatek se svojí sestřenicí Emou 

WEDGWOODOVOU (1808-1896). Po třech letech se manţelé DARWINOVI, nyní jiţ se 

dvěmi malými dětmi, stěhují z Londýna do venkovského sídla v Downu v hrabství 

Kenth. 

Charles DARWIN zde dále usilovně pracuje. Vydává četné geologické a biologické 

monografie, mimo jiné: The Structure and Distribution of Coral Reefs (Stavba a 

rozšíření korálových útesů) 1842, Geological Observations on the volcanic Islands 

visited during the Voyage of H.M.S. Beagle (Geologická pozorování vulkanických 

ostrovů navštívených za cesty na lodi Jejího Veličenstva Beagle) 1844, A Monograph 

of the fossil Lepadidae or Pedunculated Cirripedes of Great Britain (Monografie 

zkamenělých vilejšů či stopkatých svijonoţců Velké Británie) 1851, A Monograph 

of the fossil Balanidae and Verrucidae of Great Britain (Monografie zkamenělých 

ţaludovců a verrucid Velké Británie) 1854. Zabývá se chovem holubů, experimentuje 

                                                
TP

18
PT Přesněji první díl LYELLOVA stěţejního třísvazkového spisu Principles of Geology vydaného v letech 

1830-1833 v Londýně. Charles LYELL (1797-1875), profesor geologie na londýnské universitě a později 

blízký DARWINŮV přítel, vyvrací v této své knize CUVIEROVU domněnku o opakovaných katastrofických 

událostech, které by utvářely vzhled zemského povrchu. Charles LYELL naproti tomu dokazuje, ţe 

podobu zemského povrchu lze velmi dobře vysvětlit pozvolným působením přírodních sil, uvědomíme-li 

si dostatečně dlouhé časové škály, na kterých tyto síly působí. srov. Darwin 1953, str. 329; Mayr 1982, 

s. 398; Komárek 1997, s. 67. 

TP

19
PT Srov. Darwin F. 1888, I.díl, s. 62; Sapp 2003, s. 18-20; Junker, Hoßfeld 2001, s. 78; Rádl 1909b, 

s. 132-4; Krause 1885, s. 33; Komárek 1997, s. 67; Wright 2002, s. 284.  

TP

20
PT V dopise W. D. FOXOVI z července 1835 například mimo jiné píše: „Stává se ze mě nadšený stoupenec 

názorů pana Lyella, …“ („I am become a zealous disciple of Mr. Lyell’s views, …“) viz. Darwin F. 1892, 

s. 135; Darwin F. 1888, I.díl, s. 263. 

TP

21
PT Srov. Darwin 1951, s. 69-71 ; Darwin F. 1892, s. 140-9. 

TP

22
PT Srov. Darwin F. 1888, I. díl, s. 217-71; Darwin F. 1892, s. 124-39; Darwin 1951, s. 67-8.  
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s rostlinami, koresponduje s četnými přáteli, domácími i zahraničními přírodovědci a 

pozorně sleduje veškerou soudobou odbornou literaturu. TP

23
PT  

V červnu 1842 si pro sebe načrtává stručný nástin svých evolučních úvah,TP

24
PT 

kterými se soustavněji zabýval přibliţně od roku 1837, tedy asi od svého návratu z cesty 

kolem světa. V létě 1844 rozšiřuje tento spis na 231 stranTP

25
PT a 5. září 1857T P

26
PT posílá dopis 

s výtahem svých evolučních úvah americkému botanikovi Asa GRAYOVI (1810-1888). 

Postupně systematicky shromaţďuje a kompletuje doklady a argumenty svých 

evolučních závěrů a připravuje obsáhlé dílo ke zveřejnění. K tomu dojde, souhrou 

nečekaných událostí, jiţ poměrně záhy. 

V létě roku 1858 dostává Charles DARWIN dopis od mladého britského biologa 

Alfreda Russela WALLACE (1823-1913). WALLACE zasílá DARWINOVI prosbu 

o posouzení a případné uveřejnění vlastní verze evoluční teorie, teorie, která je 

v základní myšlence téměř totoţná s verzí DARWINOVOU.TP

27
PT Nenadálou situaci elegantně 

řeší DARWINOVI přátelé Charles LYELL (1797-1875) a Joseph Dalton HOOKER (1817-

1911): Na zasedání Linnéovy společnosti 1. července 1858 přednesou v zastoupení oba 

referáty – tedy DARWINŮV náčrt evoluční teorie z roku 1844 spolu s WALLACEHO 

rukopisem.TP

28
PT Oba příspěvky jsou také následně uveřejněny v členských zprávách 

„Sborníku Linnéovské společnosti“. TP

29
PT Příliš pozornosti ovšem nevzbudí; traduje se 

dokonce konstatování předsedy Linnéovy společnosti, který prý prohlásil, ţe toho roku 

se o ničem zvlášť převratném nereferovalo.
30

  

DARWIN se na naléhání svých přátel LYELLA a HOOKERA pouští v září 1858 do 

práce na knize O vzniku druhů, ovšem v mnohem stručnější podobě, neţ původně 

zamýšlel. Po třinácti měsících, tedy 24. listopadu 1859, pak dílo On the Origin 

of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of favoured Races in the 

                                                
TP

23
PT Srov. Darwin F. 1892, s. 150-64; Darwin F. 1888, I. díl, s. 318-95; Flegr 2005, str. 508. 

TP

24
PT Tento náčrt, obsahující jiţ všechny DARWINOVY zásadní evoluční teze, vychází kniţně v roce 1909. 

Darwinův syn Francis, editor spisu, v úvodu ovšem upozorňuje, ţe datace k roku 1842 je poněkud sporná. 

Srov. Darwin 1909, s. xiv-xx; Darwin 1910, I. díl, s. 75.    
TP

25
PT srov. Darwin F. 1888, II. díl, s. 12; Sapp 2003, s. 24; Flegr 2005, str. 509; Darwin 1951, s. 89; 

Mayerhöfer 1959, s. 719.  

TP

26
PT Datace nejednoznačná, srov. Darwin F. 1888, II. díl, s. 120; Darwin 1910, II. díl, s. 116; Darwin 1951, 

s. 90; Sapp 2003, s. 24; Jahn 1982, s. 83. 

TP

27
PT Oba přírodovědci dospívají k prakticky totoţné představě evolučního mechanismu přírodního výběru, 

v řadě jiných prvků se ale jejich pojetí evoluce liší. K těmto odlišnostem evolučních názorů Charlese 

DARWINA a Alfreda Russela WALLCE viz. např. Komárek 1998, s. 14-23; Gould 1988, s. 46-57; Rádl 

1909b, s. 163-4.  

TP

28
PT Podrobnosti o událostech kolem zveřejnění DARWINOVI a WALLACOVI evoluční hypotézy viz. např. 

Jahn 2004, s. 363-5; Jahn 1982, s. 83; Junker, Hoßfeld 2001, s. 85-9;  Sapp 2003, s. 24-6; Wright 2000, 
s. 292-300; Flegr 2005, str. 509. 

TP

29
PT Proceedings of the Linnean Society, 1858, 45. viz. Darwin 1951, s. 90. 

30 Srov. Flegr 2006, s. 44. 
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Struggle for Life (O vzniku druhů přírodním výběrem neboli uchováním vhodných 

odrůd v zápolení o ţivot) konečně vychází. Celý náklad 1250 výtisů je rozebrán ještě 

týţ den.T P

31
PT Vydání knihy vzbudí značný rozruch a vyprovokuje mnoţství 

nejrozmanitějších reakcí - od zcela odmítavých postojů aţ po ty velmi kladné. Proti 

DARWINOVĚ teorii se kriticky postaví například oxfordský biskup Samuel 

WILBERFORCE (1805-1873) nebo anatom a paleontolog Richard OWEN (1804-1892).TP

32
PT 

K DARWINOVÝM názorům se bez výhrad a hned od počátku přikloní botanik Joseph 

Dalton HOOKER (1817-1911) nebo zoolog Thomas Henry HUXLEY (1825-1895), 

přezdívaný později „Darwinův buldok“.TP

33
PT  

30. června 1860, několik měsíců po druhém vydání knihy O vzniku druhů, se 

odehraje tzv. „Velká oxfordská debata“ – diskuse na schůzi British Association for the 

Advancement of Science nad spornými otázkami DARWINOVA učení. V čele kritiků 

DARWINOVY evoluční teorie stojí oxfordský biskup Samuel WILBERFORCE a 

profesionální biolog Richard OWEN. DARWINOVA stanoviska hájí dvojice HUXLEY a 

HOOKER. DARWIN sám se debaty z rodinných důvodů nakonec neúčastní. Jeho evoluční 

hypotéza ale i tak přívalu námitek poměrně úspěšně odolá.TP

34
PT  

Zatímco DARWINOVI stoupenci hájí na veřejnosti i nadále jeho evoluční 

myšlenky,T P

35
PT DARWIN sám poklidně pracuje ve svém venkovském sídle v Downu, všem 

                                                
TP

31
PT Srov. Darwin 1951, s. 91; Sapp 2003, s. 26; Jahn 1982, s. 83.  

TP

32
PT Richard OWEN, svého času jediný profesionální biolog na Britských ostrovech (srov. Komárek 1997, 

s. 64), je běţně pokládán za jednoho z předních DARWINOVÝCH kritiků a protivníků, za člověka, jehoţ 
postoje a názory stojí k DARWINOVÝM závěrům v čelné opozici a jsou s nimi zcela neslučitelné. Srov. 

Nordenskiöld 1926, s. 486; Novikov 1944, s. 109; Wright 2002, s. 260, 345, 364.  Sapp ovšem 

upozorňuje, ţe takové jednostranné hodnocení je pouze zavádějící karikaturou celkového stavu věci. 

viz. Sapp 2003, s. 36. Často je totiţ zcela opomíjen faktický vliv OWENŮV na DARWINA, tedy na podobu 

DARWINOVY evoluční hypotézy, který rozhodně nebyl zanedbatelný. Na tuto skutečnost upozorňuje např. 

Appel 1987, s. 231-2; Russel 1916, s. 235, 238; Serafini 1993, s. 213; z českých autorů okrajově pouze 

Kleisner, in Stibral 2006, s. 153. 

TP

33
PT Srov. Janko&Orel 1982, s. 171; Wright 2002, s. 289. 

TP

34
PT Výsledek oné slavné diskuse nelze v ţádném případě chápat jako vítězství „pokrokového darwinismu“ 

nad „náboţenským tmářstvím“, jakkoli to tak bývá někdy nejapně interpretováno, jako např. 

Kocian 1959, s. 32; Melnikov 1953, s. 35; Zeman in Mednikov 1980, s. 9; srov. Vácha 2005, s. 10, 60. 

Ani osobu hlavního DARWINOVA protivníka, oxfordského biskupa Samuela WILBERFORCE, nelze 

povaţovat za konzervativního zabedněnce. Pět týdnů před Velkou oxfordskou debatou publikoval Samuel 
WILBERFORCE například rozsáhlou recenzi DARWINOVA spisu O vzniku druhů. DARWIN sám ji označil 

jako „neobyčejně bystrou, která kvalifikovaně rozpoznává ty části, jež jsou nejvíce založeny na dohadech, 

a která upozorňuje na některé vážné slabiny jimiž je nutno se vážně zabývat.” McGrath 2003, str. 35. 

Charlesi DARWINOVI samotnému také pochopitelně nešlo o jakékoli potírání náboţenství. Ve své knize 

O vzniku druhů k této věci přímo poznamenává: „Nevidím žádného dobrého důvodu, proč by náhledy 

uvedené v tomto svazkuP

 
P měly urážeti náboženské city kohokoli.“ Darwin 1914, s. 381. Názorový střet, 

který vyprovokovalo nové, právě se rodící, myšlenkové paradigma, veřejný střet, ke kterému v červnu 

1860 v Oxfordu došlo, nepředstavoval nic víc neţ určitou konfrontaci dvou rozdílných, leč zcela 

legitimních vědeckých přístupů ke světu.  

TP

35
PT Velkou oxfordskou debatou nebylo k DARWINOVU evolučnímu učení řečeno pochopitelně poslední 

slovo.  Mnozí vznášejí námitky i nadále, nezřídka, vzhledem k soudobému stavu znalostí, i vcelku 
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veřejným polemikám a bojům, které za něj vybojovávají jeho přívrţenci, spíše vzdálen. 

Vydává několik dalších knih, především o rostlinách, například: On the various 

Contrivances by which Orchids are fertilized by Insects (O různých mechanismech, 

jimiţ jsou vstavače opylovány hmyzem), 1862, The Movements and Habits of Climbing 

Plants (Pohyby a zvyky popínavých rostlin), 1864. V roce 1864 je mu také udělena 

nejvyšší anglická vědecká pocta – Copleyova medaile. TP

36
PT V roce 1871 vychází 

DARWINOVI monografie The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (O 

původu člověka a pohlavním výběru), jejíţ přijetí veřejností je opět přiměřeně halasné. 

Následuje ještě několik dalších publikací, naposledy spis o DARWINOVĚ objevu vzniku 

půdy činností ţíţal, The Formation of vegetable Mould through the Action of Worms 

(Tvorba úrodné prsti činností dešťovek), 1881. Na věčný odpočinek odchází Charles 

DARWIN 19. dubna 1882. Je pohřben ve Westminsterském opatství po boku největších 

muţů Anglie. TP

37
PT   

 

I. 2. 2. DARWINOVA evoluční teorie 

DARWINOVY evoluční představy shrnuje zejména jeho kniha O vzniku druhů 

vydaná poprvé v roce 1859. Za DARWINOVA ţivota se dočkala ještě pěti vydání, TP

38
PT která 

DARWIN, na základě nejrozmanitějších kritických podnětů ze stran okolí a neustále 

nových vlastních i cizích pozorování a experimentů, průběţně doplňoval a upřesňoval. 

Evoluční tematiky se dotýkají i některé další DARWINOVY knihy, například 

The Variation of Animals and Plants under Domestication (Proměnlivost  ţivočichů a 

rostlin za domácího pěstování) z roku 1868 nebo The descent of Man or Selection in 

Relation to Sex (Původ člověka a pohlavní výběr) z roku 1871. 

DARWIN vykládá evoluci reduktivně, čistě materialisticky, bez působení jakékoli 

vyšší síly.T P

39
PT Odmítá myšlenku zacílenosti vývoje. TP

40
PT Jeho nauku tvoří celý soubor 

vzájemně se doplňujících evolučních představ. Dle některých autorů by kaţdá z nich 

                                                                                                                                          
oprávněné. Motivy i ráz tehdejších kritik DARWINOVA evolučního učení popisuje např. Rádl 1909b, 

s. 193-204; Jahn 1982, s. 92-3; Nordenskiöld 1926, s. 486-92; Poulton, in Chamberlin 1909, s. 30-4; 

Reiner 1907, s. 13-4. 

TP

36
PT Srov. Knotovi 1989, s. 60. 

TP

37
PT Srov. Jahn 1982, s. 112; Darwin F. 1888, III. díl, s. 358-61; Darwin F. 1892, s. 328-30; Darwin 1910, 

III. díl, s. 345-7. 

TP

38
PT 1. vydání 1859, 2. 1860, 3. 1861, 4. 1866, 5. 1869, 6. 1882 viz. Darwin 1953, s. 335. 

TP

39
PT Srov. Kratochvíl 1994, s. 125; Sapp 2003, s. 40-2. 

TP

40
PT K tomu poznamenává např. Karl POPPER: „bylo velikým činem Darwinovým, že ukázal možnost 

vysvětlit teleologii pomocí neteologických či obvyklých kauzálních pojmů.“  in Popper 1998, s. 59; srov. 

Markoš&Hajnal 2007, s. 277. 
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mohla do jisté míry stát i sama o sobě jako vcelku nezávislá evoluční hypotéza. TP

41
PT Nutno 

podotknout, ţe většina DARWINOVÝCH evolučních závěrů se v nějaké podobě objevuje 

jiţ v pracích jeho četných předchůdců.T P

42
PT Dalo by se téměř tvrdit, ţe DARWIN nepřichází 

s ţádnou převratnou myšlenkou, která by v nějaké podobě nebyla vyslovena jiţ před 

ním. Například i princip přírodního výběru rozpoznali ještě před DARWINEM 

přinejmenším dva další autoři – v roce 1813 W. C. WELLS, který svůj nález publikoval 

o pět let později, tedy v roce 1818, dále třeba P. MATTHEW.TP

43
PT Teprve aţ Charles 

DARWIN ovšem propojil všechny ty útrţkovité myšlenky a představy (které, nutno 

zdůraznit, kolikrát sám původně opravdu vůbec neznal a musel si je tudíţ sám 

„objevit“) do jediného komplexního celku; vše navíc podloţil i hojnými empirickými 

fakty.TP

44
PT A právě v tomto celistvém zpracování dané problematiky spočívá DARWINOVA 

mimořádnost a velikost. Probereme nyní postupně jednu DARWINOVU evoluční 

představu po druhé: 

První z DARWINOVÝCH tezí je vůbec hypotéza existence evoluce, tedy představa, 

ţe druhy nevznikly přesně v té podobě v jaké je známe dnes, ale vyvinuly se postupně 

v průběhu času. V době vydání knihy O vzniku druhů panovala ve vědecké komunitě 

ohledně této otázky značná názorová pluralita; někteří vědci myšlenku evoluce 

připouštěli, jiní ji naopak zcela zavrhovali. TP

45
PT Charles DARWIN se jednoznačně vyslovil 

pro evoluci – vývoj organismů v čase; v knize O vzniku druhů píše: „Jsem plně 

přesvědčen o tom, že druhy nejsou neproměnné; naopak, že ty, které patří k týmž rodům, 

jsou přímými potomky některého jiného a zpravidla vymřelého rodu, stejně tak jako 

uznávané odrůdy kteréhokoliv druhu jsou potomky tohoto druhu.“TP

46
PT Na jiném místě 

                                                
TP

41
PT Tento názor je typický např. pro moderní neodarwinisty, kteří se tímto způsobem pak poměrně 

elegantně zbaví nepohodlné, jakkoli třeba původní, DARWINOVY představy dědičnosti získaných 

vlastností apod. Srov. např. Mayr 1982, s. 426nn; Flegr 2005, s. 509.  

TP

42
PT V těchto souvislostech bychom měli rozlišovat dva typy tzv. Darwinových předchůdců – za prvé: 

vědce a myslitele, kteří nějakým způsobem (a dříve neţ Charles DARWIN) uvaţovali o evoluci; jejich 

myšlenky ale DARWINOVY vlastní evoluční úvahy nijak zásadně neformovaly (sem bychom mohli zařadit 

například francouzského evolucionistu Jeana Babtistu LAMARCKA, srov. např. Darwin 1910, I. díl, s. 35-

6; Darwin 1951, s. 35) a za druhé vědce a myslitele, jejichţ závěry a nápady Charles DARWIN do své 
evoluční hypotézy přímo zapracoval, kteří jeho evoluční uvaţování výrazně ovlivnili či nasměrovali (za 

všechny jmenujme například britského filosofa Herberta SPENCERA, srov. např. Darwin 1953, s. 326; 

Darwin 1999, s. 10; Stibral 2006, s. 76). V případě některých osobností, například DARWINOVA vlastního 

děda Erasma, můţeme být ve snaze o jednoznačné zařazení samozřejmě na pochybách. Sám Charles 

DARWIN jej hodnotí poněkud nejednoznačně – na jedné straně tvrdí, ţe na něj názory, obsaţené v dědově 

Zoonomii, neměly ţádný vliv, na straně druhé však přiznává, ţe Zoonomii v mládí nejen četl, ale i velmi 

obdivoval. srov. Darwin F. 1892, s. 13. 

TP

43
PT Srov. Thomson, in Seward 1909, s. 15-6; Vácha 2005, s. 60. 

TP

44
PT Srov. Flegr 2005, s. 509.  

TP

45
PT Srov. Darwin 1953, s. 309-11, 313. 

TP

46
PT Darwin 1953, s. 11 
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prorocky poznamenává: „Brzy přijde doba, kdy se bude zdát nepochopitelné, že 

přírodovědci, kteří byli tak dobře obeznámeni se srovnávacím studiem člověka a jiných 

savců, mohli věřit, že každý z živočišných druhů je výsledkem samostatného aktu 

stvoření.“T P

47
PT Zřetelně si však uvědomuje, ţe prosazení jeho náhledu bude patrně otázkou 

času, neboť dodává: „Ačkoli jsem plně přesvědčen o pravdivosti názorů, podávaných 

v této knize formou výtahu, neočekávám vůbec, že bych přesvědčil zkušené 

přírodovědce, jejichž mysl je nabita množstvím skutečností, na které nahlíželi po celá 

dlouhá léta s hlediska zcela opačného, než je mé. Je lehké skrývat svou neznalost pod 

takovými výrazy jako „plán tvoření“, „jednotný vzor“ atd., a myslet, že podáváme 

vysvětlení, když pouze zopakujeme skutečnost. Každý kdo svou povahou přikládá větší 

váhu nevysvětleným obtížím než vysvětlením jistého počtu skutečnosti, jistě zavrhne mou 

domněnku. Několik málo přírodovědců, kteří mají pružnou mysl a již začali pochybovat 

o neproměnnosti druhu, může být ovlivněno touto knížkou. Dívám se však s důvěrou do 

budoucna, k mladým a rostoucím přírodovědcům, kteří budou schopni podívat se 

nestranně na obě stránky této otázky.“TP

48
PT  

Druhou DARWINOVOU tezí je představa společného původu všech druhů. 

Charles DARWIN má za to, ţe všechny druhy vznikly z jednoho jediného společného 

předka. V knize O vzniku druhů to komentuje následovně: „...všecko živé má mnoho 

společného v chemickém složení, v zárodečných váčcích, buněčné stavbě a zákonech 

růstu a množení. Vidíme to dokonce i na tak nepatrných okolnostech, jako je to, že 

některý jed často podobně působí na rostliny i živočichy, nebo že jed vylučovaný 

žlabatkou vytváří zrůdné hálky na šípku nebo dubu. Mohl bych tedy z obdoby vyvozovat, 

že pravděpodobně všecky ústrojné bytosti, které kdy žily na této zemi, vznikly z nějaké 

jediné prapůvodní formy, v niž byl Tvůrcem vdechnut první život.“ T P

49
PT Z říše ţivočichů 

nevyčleňuje Charles DARWIN ani člověka. Ve své knize O původu člověka říká: „Sotva 

bychom mohli pochybovat o tom, že člověk je jednou větví z kmene opic Starého světa 

(…) člověk se s nimi (tj. s lidoopy) shoduje nejen všemi znaky, které má společné 

s úzkonosými opicemi, ale i jinými osobitými vlastnostmi, na příklad tím, že nemá ocas a 

sedací hrboly i celkovým vzhledem (…) (člověk) je pouze jednou z několika výjimečných 

                                                
TP

47
PT Darwin 1871, I. díl, s. 33: „But the time will before long come when it will be thought wonderful, that 

naturalists, who were well acquainted with the comparative structure and developement of man and other 

mammals, should have believed that each was the work of separate act of creation.“ 

TP

48
PT Darwin 1953, s. 309-10. 

TP

49
PT Darwin 1953, s. 311. 
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forem primátů.“TP

50
PT O něco dále dodává: „Vyvinul se z chlupatého, pravděpodobně 

stromového čtyřnohého zvířecího prapředka, z něhož povstaly i dnešní opice Starého 

i Nového světa.“TP

51
PT  

Třetí DARWINŮV závěr se týká myšlenky postupného odlišování druhů. Jedná se 

o představu, ţe organismy, pocházející z jednoho předka, se mohou v průběhu času 

vzájemně stále více odlišovat. DARWIN navrhl i mechanismy, kterými můţe 

k odlišování jednotlivých druhů vést: za hlavní faktor pokládá přírodní výběr. 

Přírodnímu výběru ovšem „značně napomáhají zděděné následky životních návyků a 

trochu i přímé působení podmínek okolního prostředí.“TP

52
PT Představa dědičnosti 

získaných vlastností je tedy původnímu DARWINOVU učení vlastní. DARWIN přímo říká: 

„…jelikož je nyní dokázáno, že následky zmrzačení bývají občas dědičné…“TP

53
PT Jinde 

opět: „Je jen malá pochybnost o tom, že užívání a neužívání u našich domácích zvířat 

zesiluje a zvětšuje určité části, a že neužívání je zmenšuje a že tato uzpůsobení jsou 

dědičná.“T P

54
PT Evolučních mechanismů připouští tedy Charles DARWIN celou řadu. 

Čtvrtá evoluční představa Charlese DARWINA se týká gradualismu. Podle ní se 

druhy vyvíjejí a mění jeden v druhý postupně, pomalou kumulací drobných změn: 

„...složité ústroje a pudy nebyly utvářeny silou, která je vyšší než lidský rozum, i když je 

mu obdobná, nýbrž hromaděním nesčetných drobných odchylek, z nichž každá je 

prospěšná svému jednotlivému majiteli “T P

55
PT, píše DARWIN v knize O vzniku druhů. Na 

jiném místě se zase můţeme dočíst: „Ať již je příčina jakékoli drobné odchylky 

potomstva od rodičů jakákoli (...) je to neustálé hromadění takovýchto odchylek 

přírodním výběrem, pokud jsou jedinci prospěšny, co dává vznik všem důležitějším 

uzpůsobením ve stavbě...“TP

56
PT Nebo: „...přírodní výběr může působit jenom vybíráním 

předností drobných postupných odchylek.“TP

57
PT V knize O vzniku druhů však Charles 

DARWIN uvádí i toto: „Některé odchylky (...) se pravděpodobně objevily náhle nebo 

skokem, tak například mnozí botanici se domnívají, že štětka soukenická, jejímž 

bodlinám se nevyrovnají žádné umělé nástroje, je pouze odrůdou divoké štětky, a že 

taková změna mohla vzniknout náhle v semenáčku. Tak tomu bylo pravděpodobně 

                                                
TP

50
PT Darwin 1970, s. 107. 

TP

51
PT Darwin 1970, s. 167. 

TP

52
PT Darwin 1970, s. 46. 

TP

53
PT Darwin 1970, s. 45. 

TP

54
PT Darwin 1953, s. 93. 

TP

55
PT Darwin 1953, s.  296. 

TP

56
PT Darwin 1953, s.  117. 

TP

57
PT Darwin 1953, s. 68. 
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u jezevčíka, a je známo, že tomu tak bylo u ovce ankonské.“T P

58
PT DARWINŮV gradualismus 

se tedy týká v první řadě proměňování organismů působením přírodního výběru; jiných 

jevů jako například vzniku variability, jiţ ne tak striktně. 

Pátou DARWINOVOU tezí je slavná teorie přírodního výběru (natural selection) – 

patrně vůbec nejznámější DARWINOVA myšlenka, která bývá často (a nesprávně) 

ztotoţňována s DARWINOVOU evoluční teorií jako takovou. TP

59
PT Teorie přírodního výběru 

ale popisuje fungování „hlavního, nikoli však jediného“TP

60
PT evolučního mechanismu, 

kterým dochází ke „zdokonalení každé bytosti ve vztahu k ústrojným i neústrojným 

podmínkám života“.T P

61
PT  

Často se v této souvislosti mluví o DARWINOVĚ přímé inspiraci myšlenkami 

z MALTHUSOVATP

62
PT Eseje o principu populace.T P

63
PT Této představě nahrává jednak 

poznámka z knihy O vzniku druhů, kde DARWIN prohlašuje: „Je to Malthusovo učení 

použité pro celou živočišnou a rostlinnou říši“.TP

64
PT A také pasáţ z DARWINOVY 

autobiografie, sepsané na sklonku jeho ţivota, kde se lze dočíst: „V říjnu 1838, tedy 

patnáct měsíců poté,  co jsem začal se systematickým bádáním, jsem si náhodou pro 

zábavu četl MALTHUSŮV spis O populaci, a protože jsem byl dlouhodobým pozorováním 

zvyků různých živočichů i rostlin dobře připraven k tomu, abych  byl s to docenit 

význam zápasu o zachování existence, který všude kolem neustále probíhá, najednou mě 

napadlo, že za těchto okolností budou vhodněji uzpůsobení jedinci spíše přetrvávat, 

kdežto nevhodní zanikat. Výsledkem pak bude utváření nových druhů. A tak jsem měl 

konečně teorii, podle níž jsem mohl pracovat.“TP

65
PT K inspiraci MALTHUSOVÝM Esejem 

o principu populace se navíc hlásí i druhý, nezávislý autor evolučního principu 

přírodního výběru - Alfred Russel WALLACE.TP

66
PT  

Někteří autoři upozorňují na skutečnost, ţe se DARWINOVY aktuální pracovní 

zápisníky s pozdějšími DARWINOVÝMI vzpomínkami v tomto ohledu, tedy mírou 

přímého MALTHUSOVA vlivu na podobu DARWINOVY evoluční hypotézy, mírně 

                                                
TP

58
PT Darwin 1953, s. 26. 

TP

59
PT Srov. Flegr 2005, s. 510. 

TP

60
PT Darwin 1953, s. 11. 

TP

61
PT  Darwin 1953, s. 89. 

TP

62
PT Thomas Robert MALTHUS (1766-1834) – anglikánský biskup, ekonom a demograf, autor představy, 

ţe početnost populace a tudíţ i její potřeby rostou exponenciálně, kdeţto zdroje obţivy pouze aritmeticky, 

viz. spis Esej o principu populace (česky: Malthus 2002: Esej o principu populace. Brno: Zvláštní 

vydání. přel. Ivo Šebestík). 

TP

63
PT Srov. Coleman 1999, s. 75; Junker, Hoßfeld 2001, s. 80nn; Sapp 2003, s. 24, 52-4; Rádl 1933, s. 467-

8; Magner 1994, s. 352-4; Weizsäcker in Pechar 1992 (ed.), s. 11. 

TP

64
PT Darwin 1953, s. 10. 

TP

65
PT Darwin 1951, s. 88-9. 

TP

66
PT Srov. Wallace 1974, I. díl, s. 232; Magner 1994, s. 352. 
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rozcházejí.T P

67
PT Charles DARWIN MALTHUSE pochopitelně četl, četl ovšem i ledacos 

jiného. Podrobně se tím ve svém článku The Origin of the Origin Revisited zabývá 

například Silvan S. SCHWELBER.TP

68
PT Ať uţ ovšem byla DARWINOVA konkrétní 

myšlenková inspirace odkudkoli, DARWIN byl nepochybně dítětem své doby; proto 

dokázal rozeznat v přírodě přesně ty momenty, které hýbaly raně kapitalistickou 

viktoriánskou Anglií - konkurenci, přeţívání schopnějších, soupeření o nedostatkové 

zdroje, populační explozi a nadprodukci potomstva. TP

69
PT  

Jako nezbytně nutné podmínky fungování přírodního výběru uvádí Charles 

DARWIN, zcela v tomto duchu, variabilitu, dědičnost a nadprodukci potomstva, jeţ vede 

k zápolení o zdroje. Přírodní výběr pak pracuje následujícím způsobem: Rodiče mívají 

větší počet potomků neţ se můţe z omezených ţivotních zdrojů uţivit. Tato situace 

vyvolává mezi potomky „konkurenční boj“, TP

70
PT během kterého dochází k výběru (tedy 

přeţívání a dalšímu rozplození) nejlépe přizpůsobených - nositelů jakékoli uţitečné 

odchylky. Výhodné adaptace jsou takto předávány a uchovávány a během mnoha a 

mnoha generací v populaci nakonec převládnou. Zároveň dochází i ke kumulaci těchto 

výhodných vlastností. TP

71
PT Stejným mechanismem, kterým se uţitečné vlastnosti udrţují, 

jsou zároveň eliminovány ty škodlivé. Trvale polymorfní vlastnosti povaţuje Charles 

DARWIN za čistě neutrální, přírodnímu výběru nepodléhající. T P

72
PT V moci přírodního 

výběru totiţ není ovlivňování vlastností, které nepřinášejí ţádnou výhodu nebo naopak 

nevýhodu. Proměňování druhů mechanismem přírodního výběru dle DARWINA účinně 

napomáhá velký počet jedinců. TP

73
PT Význam izolace (kupříkladu ostrovní) – DARWIN 

naopak spíše relativizuje, říká: „I když nepochybuji o tom, že isolace je velmi důležitá 

při vzniku nového druhu, jsem celkem nakloněn věřit tomu, že rozsáhlost oblasti je 

důležitější (...) Uzavírám nakonec, že ač byly malé omezené prostory často v  některých 

ohledech velmi příznivé pro vznik nových odrůd, přece byl  průběh uzpůsobení 

zpravidla mnohem rychlejší na velkých prostorách.“T P

74
PT 

V knize O vzniku druhů věnuje Charles DARWIN značnou pozornost otázce 

variability, tedy proměnlivosti – jedné z nutných podmínek fungování přírodního 

                                                
TP

67
PT Srov. Gould 1988, s. 63-5; Schweber 1977, s. 230. 

TP

68
PT Viz. Schweber 1977. Srov. dále např. Gould. 1988, s. 64-8; Gould 2005, s. 465; Stibral 2006, s. 73nn.  

TP

69
PT Srov. Komárek 1997, s. 10; Rádl 1933, s. 467-8. 

TP

70
PT Tzv. struggle for life – DARWIN sám ho chápe velmi široce: jako boj se ţivly, jinými druhy, příslušníky 

vlastního druhu i jako kombinaci všech těchto moţností. 

TP

71
PT Srov. Darwin 1953, s. 88-9; Gould 2005, s. 465. 

TP

72
PT Srov. Darwin 1953, s. 59.   

TP

73
PT Srov. Darwin 1953, s. 72.  

TP

74
PT Darwin 1953, s. 74. 
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výběru. Domnívá se, ţe je řízena mnoha sloţitými zákony - souvztaţností růstu, 

uţíváním a neuţíváním a přímým účinkem fyzických podmínek ţivota. TP

75
PT Její přesnou 

podstatu ovšem Charles DARWIN nezná; v knize O původu člověka k tomu 

poznamenává: „Pokud jde o příčiny proměnlivosti, jsme ve všech případech velmi 

nevědomí ...“TP

76
PT Do jisté míry však Charles DARWIN předpokládá, zcela v LAMARCKOVĚ 

duchu, ţe nové vlastnosti organismů vznikají aktivním přizpůsobováním se podmínkám 

prostředí.TP

77
PT  

Vedle přírodního výběru rozeznává Charles DARWIN ještě podobně fungující 

výběr umělý (artificial selection) – uzpůsobování organismů člověkem k lidskému 

uţitku nebo zálibě. TP

78
PT Fungování umělého výběru popisuje Charles DARWIN těmito 

slovy: „Příroda dává postupné odchylky a člověk je sčítá v určitém, pro něj užitečném 

směru.“T P

79
PT Proces domestikace chápe Charles DARWIN jako jednoznačně 

zušlechťující.TP

80
PT Výtvory přírody má ale za stálejší a v detailech propracovanější neţ ty 

lidské, protoţe člověk můţe, na rozdíl od přírody, působit pouze na vnější viditelné 

znaky.T P

81
PT  

Šestou, jiţ poslední DARWINOVOU evoluční představou, je teorie pohlavního 

výběru (sexual selection). Tato teorie popisuje evoluční mechanismus, který působí 

nezávisle a někdy i zcela proti výběru přírodnímu. Teorie pohlavního výběru vychází 

z představy, ţe organismy v přírodě nesoupeří pouze o zdroje přímého přeţití (potravu, 

úkryt, atp.), ale také o mnoţství zplozeného potomstva. Neúspěšné jedince nečeká tedy 

v případě pohlavního výběru smrt, ale pouze nemnoţení se. Charles DARWIN proto 

povaţuje pohlavní výběr za méně tvrdý neţ výběr přírodní. T P

82
PT Hovoří především 

o soupeření samců o samice a také o tzv. samičí volbě, která souvisí s jistým zvířecím 

smyslem pro krásu. TP

83
PT Existence pohlavního výběru umoţňuje tedy jednoduše vysvětlit 

některá jinak těţko pochopitelná tělesná uzpůsobení organismů, především samčího 

pohlaví. 

 

                                                
TP

75
PT Srov. Darwin  1953, s. 35, 300. 

TP

76
PT Darwin 1970, s. 27; srov. Darwin 1868, II. díl, s. 250-70. 

TP

77
PT Srov. Darwin 1970, s. 27; Zrzavý et al. 2004, s. 17. 

TP

78
PT Srov. Darwin 1953, s. 26. Do nejmenšího detailu rozebírá DARWIN tuto problematiku ve svém 

dvoudílném spise Proměnlivost živočichů a rostlin z roku 1868. 

TP

79
PT Darwin 1953, s. 27 

TP

80
PT Srov. Darwin 1953, s. 33; Komárek 1998, s. 17. 

TP

81
PT Srov. Darwin 1953, s. 68. 

TP

82
PT Srov. Darwin 1953, s. 63-4. 

TP

83
PT Srov. Darwin 1953, s. 64; Darwin 2005, s. 19-39; Darwin 1970, s. 66-7; Stibral 2005, s. 159; Novikov 

1944, s. 70-1. 
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DARWINOVY evoluční představy byly po svém zveřejněníT P

84
PT přijímány dosti 

různorodě. Hodnocení se pochopitelně v první řadě odvíjelo od kulturního a 

myšlenkového zakotvení toho kterého kritika a z výzkumných tradic, ze kterých 

vycházel. Trochu jiným způsobem je DARWINOVO evoluční učení vnímáno a hodnoceno 

v DARWINOVĚ rodné vlasti, tedy na ostrovech, jinak v německy hovořícím kulturním 

okruhu, kde je přírodověda přísně vázána na universitní prostředí, opět jinak ve Francii, 

v zemi s vlastní dlouhou evolucionistickou tradicí zvučných jmen. TP

85
PT  

Zjednodušeně by se ovšem dalo říci, ţe DARWINOVY evoluční myšlenky byly 

poměrně záhy a vcelku příznivě přijaty širokou veřejností. Nezanedbatelná část 

profesionálních přírodovědců proti nim ale vznášela celou řadu různě závaţných 

námitek.TP

86
PT Proti DARWINOVĚ evoluční teorii se vyslovili hned od počátku anatom a 

paleontolog Richard OWEN (1804-1892), zoolog a geolog Louis AGASSIZ (1807-1873), 

botanik Albert WIGAND (1821-1886) a mnozí další. T P

87
PT Hlavním sporným momentem 

nebyla ani tak myšlenka evolučního procesu samotného, jako spíš DARWINOVA 

představa jeho náhodnosti nebo otázka míry významu přírodního výběru v evolučním 

dění.TP

88
PT  

DARWINOVO evoluční učení se ovšem i přes všechny moţné námitky 

v relativně krátké době prosazuje a stává se na dlouhý čas určujícím myšlenkovým 

paradigmatem, nejen ve vědeckém výzkumu. TP

89
PT  

 

I. 2. 3. Klasický darwinismus  

Termínem klasický darwinismus jsou v rámci této práce myšleny všechny 

evoluční představy období 70.-80. let 19. století, které vycházejí přímo z DARWINOVA 

evolučního odkazu a případně jej dále určitým způsobem rozvíjejí. Vymezení oproti 

holému pojmu „darwinismus“ je zde především časové. 

                                                
TP

84
PT Míněna je zde zejména doba po prvním vydání knihy O vzniku druhů v roce 1859; úplně první veřejná 

presentace DARWINOVY  (a WALLACOVY) evoluční teorie 1. července 1858 na zasedání Linnéovy 

společnosti v Londýně příliš reakcí nevyvolala a diskuse kolem DARWINOVY evoluční teorie se větší 

měrou rozbíhají právě aţ po vydání knihy. 

TP

85
PT Podrobnosti viz např. Rádl 2006b, s. 130-48; Komárek 1997, s. 61nn; Magner 1994, s. 372nn. 

TP

86
PT Srov. Rádl 1909b, s. 193-204; Flegr 2006, s. 17-8. 

TP

87
PT Srov. Nordenskiöld 1926, s. 484-92; Rádl 1909b, s. 193-201; Rádl 2006b, s. 156-62; ohlasy na 

DARWINOVO evoluční učení v anglickém prostředí analyzuje velmi detailně ve své knize Darwin and his 

critics například Hull 1973. 

TP

88
PT Srov. Wigand 1874, s. VIIInn; Janko&Orel 1983, s. 170-2; Kratochvíl 1994, s. 125-8; Bezděk 2000, s. 

50; Novikov 1944, s. 69-70; Rádl 1909b, s. 201-4; Serafini 1993, s. 223; Coleman 1978, s. 42nn. 

TP

89
PT Srov. Jahn 2004, s. 366nn;  Mayerhöfer 1959, s. 722; Magner 1994, s. 366, 370; Bezděk 2000, s. 50. 
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V 70.-80. letech 19. století se DARWINOVO evoluční učení stává velkým a 

všeobecným kulturním hnutím. TP

90
PT Jeho nadšení vyznavači si od něj slibovali revoluční 

převrat ve všech myslitelných oblastech, tedy nejen v přírodních vědách, ale třeba 

i v politice, filosofii nebo náboţenství. TP

91
PT Termín darwinismus byl vnímán téměř jako 

synonymum pro pokrok. Přírodopis se stal nejexaktnější vědou a šířilo se přesvědčení, 

ţe všechny nauky, které chtějí mít solidní a věrohodný vědecký základ, musejí začít 

stavět na fyzice, chemii a také na DARWINOVĚ evoluční teorii. T P

92
PT Za hlavní, dokonce 

snad moţno říci jediný myslitelný, cíl jakéhokoli bádání byla stanovena otázka po 

příčinách jevů – otázka jak věci povstaly a co jim předcházelo. TP

93
PT  

Z biologických disciplín ovlivní DARWINOVO evoluční učení poměrně zásadním 

způsobem zejména paleontologii, embryologii, srovnávací anatomii a morfologii, 

antropologii, biogeografii, systematiku a samozřejmě i další obory. T P

94
PT Zasáhne 

pochopitelně i ostatní přírodní vědy, především chemii, geologii nebo astronomii. TP

95
PT 

Nadto nemalou měrou proniká i do jiných oborů myšlení - jazykovědy, pedagogiky, 

psychologie, sociologie, historie ale například i do takových disciplín jako je básnictví 

či kriminalistika. T P

96
PT  

Vliv DARWINOVA evolučního učení v nejrůznějších oborech je patrný nejen na 

celkovém způsobu uvaţování, ale také na pouţívání, respektive zavádění, nové 

terminologie. Čím dál častěji lze i za hranicemi biologie slyšet hesla jako výběr, boj 

o ţivot, dědičnost, atavismus, degenerace a podobně. T P

97
PT Od toho se dále odvíjí celková 

obliba biologické terminologie daleko za hranicemi vlastního oboru: „Řeči jsou přírodní 

organismy…“, píše například jazykovědec August SCHLEICHER;TP

98
PT v dobové literatuře 

bychom našli nespočet dalších analogických příkladů, kdy se autoři úporně snaţí dodat 

punc vědeckosti vlastní nauce alespoň tím, ţe ji přiblíţí, pokud moţná co nejvíce, 

pokrokové přírodovědě. TP

99
PT  

Na konci osmdesátých let začíná vliv DARWINOVA evolučního učení pozvolna 

slábnout.TP

100
PT Nastupuje nová generace badatelů, pro kterou DARWINOVO evoluční učení 

                                                
TP

90
PT Srov. Nordenskiöld 1926, s. 537; Rádl 1933, s. 468; Rádl 1909b, s. 502.  

TP

91
PT Srov. Rádl 1930, s. vi; Rádl 2006b, s. 154.  

TP

92
PT Srov. Magner 1994, s. 374; Rádl 1909b, s. 211-2, 495-6. 

TP

93
PT Srov. Rádl 1909b, s. 495; Rádl 2006b, s. 155. 

TP

94
PT Podrobnosti viz. např. Jahn 2004; s. 366-84, Nordenskiöld 1926, s. 537-69; Serafini 1993, s. 233-48. 

TP

95
PT Srov. Rádl 2006b, s. 168-9. 

TP

96
PT Srov. Rádl 2006b, s. 168-78. 

TP

97
PT Srov. Rádl 1909b, s. 212. 

TP

98
PT Schleicher 1863, s. 6. 

TP

99
PT Srov. Rádl 1909b, s. 219. 

TP

100
PT Srov. Nordenskiöld 1926, s. 572-3; Rádl 1909b, s. 496. 
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jiţ postrádá příchuť revolučnosti, novoty, pokrokovosti. DARWINOVO evoluční učení 

nedokáţe navíc stále příliš uspokojivě zodpovědět mnoho otázek kolem proměnlivosti, 

dědičnosti, zachovávání odchylek a podobně. DARWINOVY odpovědi jsou nyní v mnoha 

ohledech shledávány jako příliš obecné, spekulativní, nenabízející jednoznačná řešení. 

Vedle vlastní DARWINOVY evoluční teorie se proto začínají stále větší měrou prosazovat 

alternativní evoluční hypotézy, které slibují směrodatnější vysvětlení. TP

101
PT 

Protidarwinovské nálady rostou a sílí v odborných kruzích i na celospolečenské rovině. 

Jednou z příčin je i mírné vystřízlivění z příliš optimistické víry v neomezenou 

aplikovatelnost darwinovských norem do všech sfér lidského zkoumání i běţného 

ţivota, poznání, ţe volná soutěţ a příliš liberální zásady mají i svoje stinnější stránky a 

nepřinášejí vţdy pouze pozitiva jako tolik vzývanou vnější prosperitu a ničím 

neomezovaný pokrok. TP

102
PT  

 

 

I. 3. Situace v biologii na přelomu století 

 

Pro biologii na přelomu století je příznačná určitá absence universální nadnárodní 

vědy.T P

103
PT S ohledem na charakter výzkumu v posledním desetiletí 19. století se sice 

někdy mluví o určité „integraci věd o životě prostřednictvím redukcionismu,“TP

104
PT přesto 

je decentralizace vědy nějak patrná - myšlenkové proudy a tendence od sebe odděluje 

především jazyková bariéra; někteří autoři hovoří přímo o „národních školách“ 

v biologii.TP

105
PT Mnohé otázky a problémy ale přesto překračují svůj kulturní rámec a dají 

se sledovat v širších souvislostech. 

Jednou z šířeji diskutovaných problematik posledního desetiletí 19. století je 

mimo jiné otázka po „té správné“ výzkumné metodě. Vědci se začínají hlouběji zaobírat 

problémem, zda je k cíli lépe dovede pozorování nebo experiment. TP

106
PT Na úkor 

popisných disciplín získávají postupně navrch spíše experimentální metody. TP

107
PT Do jisté 

míry se tak děje na základě inspirace fyzikou a chemií. Jejich exaktnost totiţ mnohým 

                                                
TP

101
PT Srov. Janko&Orel 1982, s. 172-3; Novikov 1944, s. 82-3; Rádl 1933, s. 468-9. 

TP

102
PT Nordenskiöld 1926, s. 573.  

TP

103
PT Universalismus vzal v přírodních vědách za své někdy v polovině 18. století. Celým 19. stoletím se 

pak táhne určitý stav rozdrobení na jednotlivé jazykové a kulturní okruhy, který zaniká aţ po druhé 

světové válce, kdy převládne anglosaský model vědy. Srov. Komárek 1997, s. 58; Flegr 2005, s. 510. 

TP

104
PT Carlson 2004, s. 4. 

TP

105
PT viz. např. Komárek 1997, s. 58-84. 

TP

106
PT Tuto problematiku detailně popisuje např. Jahn 2004, s. 420-30. 

TP

107
PT srov. Carlson 2004. 
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biologům uţ delší dobu značně imponuje a přebírání fyzikálně-chemických postupů se 

mezi nimi těší veliké oblibě. Někteří z vědců jsou ale i přesto schopni brát v potaz 

specifický ráz ţivotních zákonitostí a neklást mezi ţivé a neţivé procesy a děje 

automaticky rovnítko. TP

108
PT  

Na přelomu 19. a 20. století začínají do biologie také větší měrou pronikat 

statistické a matematické metody. Významnou roli sehraje v tomto ohledu zaloţení 

časopisu Biometrika Francisem GALTONEM (1822-1911), Waltrem Frankem 

WELDONEM (1860-1906) a Karlem PEARSONEM (1857-1936) v roce 1901, který 

poskytne potřebný prostor pro výměnu názorů a nejrozmanitější diskuse o této 

tematice.T P

109
PT Mnozí vědci jsou přesvědčeni, ţe právě a pouze tato cesta umoţní 

biologům konečně pochopit mnohé nejasnosti, například problematiku dědičnosti, která 

je na přelomu století obzvlášť ţivá, nebo evoluční procesy. T P

110
PT Otázky, které s sebou ve 

velké míře přinesl klasický darwinismus, aniţ na ně byl ovšem schopen dát uspokojivé 

a jednoznačné odpovědi.  

 

I. 3. 1. Počátky moderní vědy o dědičnosti 

Výraznější zájem o problematiku dědičnosti a systematičtější snahy o poznání 

jejích zákonitostí lze sledovat přibliţně od konce 18. století. Studují se rodokmeny, 

plemenné knihy, šlechtitelské záznamy, zkoumají se kříţenci různých druhů a odrůd a 

podobně.T P

111
PT Počátky samostatné moderní vědy o dědičnosti, pojmenované Williamem 

BATESONEM (1861-1926) v roce 1906 jako „genetika“, TP

112
PT která nezanedbatelným 

způsobem ovlivnila podobu biologického výzkumu ve 20. století, se ovšem kladou aţ 

k roku 1900, kdy Rakušan Erich von TSCHERMAK (1871-1962), Němec Carl Erich 

CORRENS (1864-1933) a Holanďan Hugo de VRIES (1848-1935) znovuobjevují na 

základě nezávisle prováděných pokusů tzv. MENDELOVY zákony dědičnosti. TP

113
PT  

Brněnský augustinián Johann Gregor MENDEL (1822-1884) formuloval, veřejně 

prezentoval i publikoval svoje zákony dědičnosti sice jiţ v šedesátých letech 

                                                
TP

108
PT Buchar 1987, s. 444 zmiňuje jmenovitě např. Claude BERNARDA a jeho spis Úvod do 

experimentálního lékařství z roku 1865. 

TP

109
PT Stubbe 1972, s. 179. 

TP

110
PT srov. Carlson 2004, s. 4-5; Bodenheimer 1958, s. 142. 

TP

111
PT Srov. Buchar 1987, s. 432. 

TP

112
PT Název „genetika“ pro mladičkou vědu o dědičnosti navrhuje a zavádí William BATESON na 3. 

mezinárodním kongresu o pěstování a hybridizaci rostlin. Srov. Cremer 1985, s. 191; Jahn 2004, s. 433. 

TP

113
PT Podrobnosti viz. např. Stubbe 1972, s. 286-290, Jahn 2004, s. 537-539, Carlson 2004, s. 99-108. 
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19. století;TP

114
PT svým originálním propojením statistických metod s bádáním v oblasti 

dědičnosti však předběhl o dobrých čtyřicet let svou dobu a tak jeho práce, ačkoli ji 

diskutoval s četnými významnými biology své doby, zůstala za prakticky bez 

povšimnutí a bez jakýchkoli ohlasů, ať uţ negativních či pozitivních.  

MENDEL se domníval, ţe za znaky organismů jsou odpovědné specifické elementy 

v pohlavních buňkách rodičů. Při splývání pohlavních buněk se tyto elementy volně 

kombinují a výsledná kombinace pak určuje kříţencovy znaky. Na základě statistické 

analýzy svých pokusů s rostlinami hrachu pak formuloval zákon uniformity první 

generace kříţenců, zákon štěpení elementů a zákon volné kombinovatelnosti elementů. 

Předpokládal, ţe mezi elementy a jejich projevy, tedy viditelnými znaky, nejsou plynulé 

přechody.TP

115
PT Hlavní proud úvah se však za MENDELOVA ţivota ubíral úplně jinou 

cestou – klasický darwinismus, který tehdy výrazně ovlivňoval dobové mínění, 

uvaţoval například přísně gradualisticky - a tak MENDLOVU zapomenutou práci patřičně 

docenili aţ badatelé na přelomu století, kteří se k závěrům, prakticky totoţným s těmi 

MENDELOVÝMI, sami postupně dopracovali. T P

116
PT  

Mladá rodící se věda o dědičnosti pak proto tak významně zasáhne do otevřené 

otázky kolem povahy proměnlivosti, kterou lze na přelomu století uţ jen těţko 

uspokojivě zodpovídat tradičním způsobem. Spor se odvíjí od problematiky spojitosti či 

nespojitosti evolučního procesu - zda se nové druhy utvářejí pozvolna, působením 

selekčních mechanismů, zejména přírodního výběru, nebo se objevují náhle, mutačními 

skoky a selekce hraje pouze vedlejší roli v podobě tzv. negativní selekce, čili 

odstraňování neţivotaschopných mutantů. Stoupenci MENDELOVA pojetí, kteří 

vycházejí především z experimentálního zkoumání jevů, předpokládají, ţe mezi 

vlohami a jejich projevy, tedy konkrétními viditelnými znaky, neexistují plynulé 

přechody. Tím se pochopitelně staví do jednoznačné opozice vůči vyznavačům 

DARWINOVA pojetí plynulé proměnlivosti. V Anglii jsou to například stoupenci 

biometrické školy, především Walter Frank WELDON (1860-1906) nebo Karl PEARSON 

(1857-1936), kteří se přísně statistickými metodami pokoušejí dokázat spojitý charakter 

proměnlivosti a odmítají brát váţně závěry například Williama BATESONA (1861-1926), 

který na základě rozsáhlého terénního průzkumu dokazoval proměnlivost 

                                                
TP

114
PT Děje se tak ovšem pouze v místě jeho přímého působiště, tedy v Brně: v roce 1865 přednáší Johann 

Gregor MENDEL o svých výsledcích a zkušenostech s dědičnými zákonitostmi při pěstování hrachu, o rok 

později pak svoje závěry i publikuje - v Rozpravách brněnského přírodovědeckého spolku - pod názvem 

Versuche über Pflanzen-Hybriden. Srov. Komárek 1997, s. 85-6; Buchar 1987, s. 432. 
TP

115
PT Srov. Sapp 2003, s. 118-9; Beurton et al. 2003, s. 31-2; Markoš&Hajnal 2007, s. 278. 

TP

116
PT Srov. Buchar 1987, s. 432-4; Sapp 2003, s. 119-22; Komárek 1997, s. 86; Dostál et al. 1994, s. 62. 
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přerušovanou. TP

117
PT K definitivnímu prolnutí obou zdánlivě protichůdných pohledů 

dochází, zejména díky rozvoji populační genetiky, ale teprve aţ v průběhu 30. let 20. 

století.T P

118
PT Komplikovaná situace evoluční biologie na přelomu století, na níţ se 

nezanedbatelnou měrou podílí právě rodící se genetika, T P

119
PT rozhodně stojí za bliţší 

pohled. 

 

I. 3. 2. Evolucionismus na přelomu století 

Myšlenkové ovzduší přelomu století jiţ všeobecně a bez nějakých váţných 

pochybností akceptovalo holý fakt evoluce. Vědci ovšem nebyli vůbec jednotní pokud 

šlo o mechanismus evolučních transformací. TP

120
PT DARWIN sám připouštěl ve své hypotéze 

působení celé řady nezávislých evolučních mechanismů, které se po boku přírodního 

výběru podílejí na proměňování organismů. TP

 
P TJeho ţáci a následovníci pak rozvíjeli 

jednotlivé DARWINOVY představy často se zcela odlišnými důrazy. To logicky vedlo ke 

vzniku rozličných evolučních koncepcí, které pak volně koexistovali vedle sebe.TP

121
PT  

Nebiologická veřejnost měla - zejména v době vrcholného vlivu klasického 

darwinismu, ovšem i později - poměrně silnou tendenci redukovat DARWINOVU 

evoluční hypotézu na pouhou teorii přírodního výběru. Odborníci si však velmi dobře 

uvědomovali, ţe takový zjednodušující pohled neodpovídá některým známým 

empirickým faktům a sami se ve většině případů snaţili obdobného přístupu 

vyvarovat.TP

122
PT Jeden z mála, kdo se na přelomu století vyslovil v odborných kruzích 

jednoznačně a pouze pro selekční teorii byl freiburský zoolog August WEISMANN 

(1834-1914).TP

123
PT Svoje stanovisko polarizoval velmi silně – ve své teorii kontinuity 

zárodečné plazmy počítá WEISMANN s existencí neprostupné bariéry mezi buňkami 

germinální a somatické linie; popírá tak jednoznačně dědičnost získaných vlastností a 

přírodní výběr povyšuje na jediný myslitelný evoluční mechanismus. Svoje závěry 

                                                
TP

117
PT Sapp 1990, s. 106; srov. téţ Coleman 1979, s. 186-196; Jahn 2004, s. 559-561; Janko&Orel 1983, 

s. 173. 

TP

118
PT Srov. Jahn 2004, s. 553, 614; Stearns&Hoekstra 2005, s. 16; Magner 1994, s. 412; Janko&Orel 1983, 

s. 174; Kliková&Kleisner 2006, s. 104. 
TP

119
PT Srov. Singer 1989, s. 573. 

TP

120
PT Srov. Jahn 2004, s. 384; Bodenheimer 1958, s. 144; Mayerhöfer 1959, s. 103. 

TP

121
PT Srov. Jahn 2004, s. 384; Janko 1980, s. 107; Flegr 2005, s. 510. 

TP

122
PT Srov. Flegr 2005, s. 510. 

TP

123
PT Můţe zdát trochu paradoxní, ţe za pár let právě tato minoritní myšlenková linie poloţí ve 20. století 

základ pro renesanci darwinistických teorií. Aţ do 30. let 20. století je ovšem selekcionismus výrazně 

menšinovým pohledem. Srov. Jahn 2004, s. 385; Mayr&Provine 1998, s. x. 
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dokládal WEISMANN vlastními pokusy i pozorováními ze ţivota. TP

124
PT Pro tento 

WEISMANNŮV darwinismus bez představy dědičnosti získaných vlastností zavádí 

DARWINŮV ţák Gerge John ROMANES (1848-1894) označení neodarwinismus. TP

125
PT  

Představa dědičnost získaných vlastností, spojovaná nejčastěji se jménem 

francouzského evolucionisty Jeana Babtisty LAMARCKA a s jeho myšlenkovým 

odkazem, je ovšem na přelomu století značně populární. Tyto názorové tendence 

formují moderní neolamarckistické hnutí. T P

126
PT Za jeho zakladatele je povaţován 

filadelfský paleontolog Edward Drinker COPE (1840-1897), který kolem sebe 

soustřeďuje vlivnou skupinu antidarwinisticky smýšlejících paleontologů. K jeho 

blízkým spolupracovníkům patří například Alpheus HYAT (1838-1902) nebo Henry 

Fairfield OSBORN (1857-1935).TP

127
PT Jako další výrazné propagátory neolamarckismu, 

polemizujícími většinou velmi ostře především s názory Augusta WEISMANNA, lze uvést 

například mnichovského profesora Augusta PAULIHO (1850-1914), anglického 

spisovatele Samuela BUTLERA (1835-1902), nebo německého fyziologa Ewalda 

HERINGA (1834-1918).TP

128
PT  

Celkové oblibě se na přelomu století těší také nejrůznější orthogenetické teorie, 

které často velmi úzce souvisejí s neolamarckistickými názory. Tyto teorie 

předpokládají, ţe se evoluční vývoj uskutečňuje v jistém specifickém směru a tento 

směr ţe souvisí s určitými vnitřními tendencemi ţivých organismů. Označení pochází 

z termínu ortogeneze, kterým ve svém učení pojmenovával tübingenský profesor 

Theodor EIMER (1843-1898) právě onen vývin druhů v určitém směru, pramenící 

z vnitřních příčin. TP

129
PT Jedna z nejvlivnějších a nejpopulárnějších teorií tohoto typu 

pochází například z pera švýcarského botanika Carla von NÄGELIHO (1817-1891). 

K nejzajímavějším NÄGELIHO postřehům patří například to, ţe jako první reflektoval a 

jasně odlišil dědičnou variabilitu od nedědičných změn, generovaných třeba 

                                                
TP

124
PT Známé jsou především WEISMANNOVY pokusy s myšmi, kterým sekal po několik generací ocásky. 

V souladu s jeho teorií se takto zmrzačeným jedincům vţdy rodili normálně zdraví potomci. August 

WEISMANN dále poukazoval například na ţidovskou praxi obřízky, která se ani po tolika generacích nijak 

na fyzickém vzhledu ţidovstva nepodepsala. Srov. Junker, Hoßfeld 2001, s. 154-9; Jahn 2004, s. 384-5; 
Rádl 1909b, s. 504; Novikov 1944, s. 79; Nordenskiöld 1926, s. 577-8. 

TP

125
PT Později se název neodarwinismus, označující původně pouze WEISMANNOVU vlastní evoluční 

hypotézu, začíná pouţívat i pro označení syntetické teorie evoluce ze 30. let 20. století. Srov. Flegr 2005, 

s. 510; Jahn 2004, s. 385; Junker, Hoßfeld 2001, s. 154. 

TP

126
PT Nutno zdůraznit, ţe neolamarckisty spojuje v první řadě přesvědčení o dědičnosti získaných 

vlastností, nikoli přímá či vědomá návaznost na evoluční učení Jeana Babtisty LAMARCKA. Srov. Rádl 

2006a, s. 368; Rádl 2006b, s. 446; Wettstein 1903, s. 7, 25. 

TP

127
PT Srov. Rádl 1909b, s. 415-17; Hutton 1899, s. 134; Junker, Hoßfeld 2001, s. 151; Sapp2003, s. 68. 

TP

128
PT Podrobnosti k jejich evolučním závěrům viz. např. Rádl 1909, s. 410-30; Junker, Hoßfeld 2001, s. 

152-4; Nordenskiöld 1926, s. 580-3. 

TP

129
PT Srov. Novikov 1944, s. 81; Sapp 2003, s. 69. 
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povětrnostními vlivy na stanovišti.T P

130
PT V NÄGELIHO učení můţeme zaznamenat zřetelné 

vitalistické tendence. TP

131
PT Na přelomu století totiţ byla obliba vitalistických teorií obecně 

poměrně veliká. Mimo jiné také proto, ţe stále selhávaly všechny snahy o stanovení 

rozdílu mezi ţivým a neţivým fyzikálními a chemickými metodami. Vitalistické úvahy 

míří proti deterministickému mechanicismu a ţivotní procesy chápou jako autonomní. 

Dostávají se tak do určité opozice vůči zastáncům ortodoxních darwinovských idejí. A 

třebaţe vitalismus nikdy zcela neovládl situaci, jeho význam v této době byl 

nezanedbatelný a jeho vliv v mnoha ohledech zřetelně patrný. T P

132
PT  

Jedním z nejvýznamnějších zástupců vitalistické školy byl německý biolog Hans 

DRIESCH (1867-1941). Pokoušel se vysvětlit tvůrčí principy ţivota na základě 

tzv. entelechie, ţivotní síly, kterou ale není moţné chápat fyzikálně. DRIESCHOVA 

entelechie je jakýmsi „vnitřním tvarem“, „primárním věděním a chtěním organismu“. 

DRIESCH tím ovšem neměl na mysli ţádnou transcendentální ţivotní sílu, jak mu bylo  

později podsouváno, nýbrţ specifickou racionálně uchopitelnou a měřitelnou veličinu. 

Kaţdopádně se ale svými názory dostal do ostré polemiky s klasickým darwinismem. TP

133
PT 

DRIESCH o darwinismu zcela nepokrytě prohlašuje, ţe je mrtvý. Vývojovou teorii jako 

takovou ovšem nezavrhuje a říká ţe je celkem pravděpodobná. T P

134
PT  

Další progresivní evoluční školu, která se na přelomu století rekrutuje především 

z řad paleontologů nebo raných genetiků, představují zastánci saltačních teorií. Jednu 

z nejvlivnějších saltačních hypotéz formuloval v roce 1864 švýcarský zoolog Albert 

KÖLLIKER (1817-1905). Mínil, ţe některé evoluční formy povstaly skokem, nikoli 

pozvolnými přechody. TP

135
PT Vycházel z přitom kupodivu přímo z vlastního Darwinova 

učení.T P

136
PT Myšlenku náhlých skokových změn ve vývojovém procesu pak důkladně 

propracovali především dva badatelé – Holanďan Hugo de VRIES (1848-1935) a 

Angličan William BATESON (1861-1926). 

 

Jak je z předchozích odstavců snad patrné, evoluční představy na přelomu století 

byly opravdu velmi různorodé – vedle sebe koexistovaly směry rozvíjející jak jednotlivé 

DARWINOVY evoluční myšlenky, tak i docela nedarwinistické představy, ať uţ 

                                                
TP

130
PT Srov. Junker, Hoßfeld 2001, s. 148-52; Flegr 2005, s. 510 Komárek 1997, s. 87. 

TP

131
PT Srov. Rádl 1909b, s. 363. 

TP

132
PT Srov. Nordenskiöld 1926, s. 620-6; Markoš 2003, s. 199; Bütschli 1901, s. 32-3. 

TP

133
PT Srov. Markoš 2003, s. 200-5; Nordenskiöld 1926, s. 621-3; Rádl2006b, s. 377-87; Franz 1924, s. 25-6. 

TP

134
PT Srov. Driesch 1902, s. 182nn; Rádl 1909b, s. 522; Rádl 2006b, s. 387; Novikov 1944, s. 83. 

TP

135
PT Srov. Novikov 1944, s. 82; Junker, Hoßfeld 2001, s. 162; Rádl 1909b, s. 199. 

TP

136
PT Srov. např. Darwin 1953, s. 26. 
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předdarwinovského nebo naopak zcela moderního data. Silný zdroj kontroverzí 

představovala zejména rodící se genetika, s jejímiţ poznatky se bylo nutno vypořádat. 

Problematika skokových změn ve vlastnostech organismů nebo mechanismus vzniku 

variability představovaly jedny z nejpalčivějších otázek, na které se na přelomu století 

pokoušeli mnozí najít alespoň trochu uspokojivou odpověď. TP

137
PT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
TP

137
PT Srov. Buchar 1987, s. 452-3; Zrzavý et al. 2004, s. 17; Janko 1980, s. 107. 
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II. DARWINOVO VÝROČÍ 1909 A SBORNÍK DARWIN AND MODERN 

SCIENCE 

 

 

 

II. 1. DARWINOVO výročí 1909 

 

 

Rok 1909 představuje ve více či méně útlumové situaci darwinismu na přelomu 

století moment výrazně zvýšeného zájmu o tuto problematiku. Primární příčinou jsou 

především dvě významná darwinovská výročí – stoleté výročí DARWINOVA narození 

(12. února) a padesáté výročí prvního vydání nejzásadnějšího DARWINOVA evolučního 

spisu, tedy knihy O vzniku druhů (24. listopadu). Rok oslav symbolicky otevírá setkání 

Linnéovské společnosti v Londýně 1. července 1908, které se koná přesně padesát let 

poté, co byl na setkání Linnéovské společnosti přednesen DARWINŮV a WALLACEŮV 

příspěvek, týkající se jejich evolučních představ. TP

138
PT  

Charles DARWIN a jeho myšlenkový odkaz je halasně připomínán nejen na 

akademické a universitní půdě staré Evropy, ale i na mnoha místech v Americe, 

Austrálii, či dokonce Asii nebo Africe. TP

139
PT U příleţitosti dvou tak slavných jubileí 

Charlese DARWINA jsou znovu vydávány mnohé DARWINOVY spisy, výbory z jeho 

korespondence, knihy mapující DARWINŮV osobní ţivot nebo jeho vliv na určitou oblast 

poznáníT P

140
PT apod.  

Pořádají se také četné veřejné přednášky a proslovy, které si kladou za cíl přiblíţit 

veřejnosti Darwinovo dílo a jeho význam v soudobém kontextu. Texty těchto veřejných 

proslovů vycházejí mnohdy posléze tiskemTP

141
PT a představují značně bohatý a rozsáhlý 

studijní materiál, který nám umoţňuje nahlédnout stav darwinismu očima tehdejších 

současníků. Při jeho hodnocení nesmíme ovšem zapomínat na výrazně oslavný 

charakter těchto textů, coţ s sebou logicky nese jistý schematismus, jednostrannost. 

Obraz DARWINOVA myšlenkového odkazu, který tyto prameny podávají, prezentuje 

tedy jen jeden pól tehdejších darwinovských náhledů, často pochopitelně přemrštěně 

zploštělý.  

                                                
TP

138
PT Podrobnosti viz. publikace Darwin-Wallace Celebration held on Thursday, 1st July, 1908, by the 

Linnean Society of London. London 1908.  

TP

139
PT Srov. Haeckel 1909, s. 5. 

TP

140
PT Viz. např. Ude 1909; Walter 1909; Bölsche et al. 1909 a mnohé další. 

TP

141
PT V německy hovořícím kulturním okruhu viz. např. Weismann 1909; Haeckel 1909, Spengel 1910 a 

další. 
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Mnohem střízlivější pohled na věc nám podávají soudobé vědecké sborníky, 

vycházející především k příleţitostem konání vědeckých konferencí nebo setkání 

podobného charakteru. Jejich ústředním tématem je opět DARWINOVO slavné výročí a 

určitá reflexe jeho myšlenkového odkazu. I zde jde sice do jisté míry o oprašování 

polozapomenutého velikána, zpravidla však převaţuje snaha o co nejobjektivnější 

zhodnocení DARWINOVA skutečného významu jak v minulosti, tak i v aktuálním 

vědeckém výzkumu či kulturním kontextu. Rozsahem a významem patrně největší 

konference proběhla na památném místě DARWINOVÝCH teologických studií, tedy 

v Cambridge; na čtyřdenní vědeckou konferenci se v červnu 1909 sjelo neuvěřitelných 

235 vědců z celého světa. TP

142
PT Jako nutný produkt velkolepých připomínkových akcí a 

nejrozmanitějších aktivit, probíhajících v souvislosti s DARWINOVÝMI výročími 

v Cambridge, zde také pod editorským vedením A. C. SEWARDA vychází obsáhlý 

darwinovský sborník Darwin and Modern Science. Podrobně o něm bude pojednáno 

v  kapitole II. 2. této práce.  

V Berlíně k uctění a připomenutí památky sta let DARWINOVA narození vychází 

útlý sborníček s názvem Darwin, seine Bedeutung im Ringen um Weltanschauung und 

Lebenswert. Volně kopíruje osnovu jednoho aktuálně běţícího přednáškového kurzu 

místní Svobodné vysoké školy (Freien Hochschule Berlin); kurz si klade za cíl přiblíţit 

posluchačům DARWINŮV vliv na duchovědy. Editorem sborníku je Martin APEL, docent 

filosofie na výše zmiňované vysoké škole. Sám do sborníku přispívá kapitolou 

pojmenovanou Darwinismus a filosofie. Dále do sborníku přispívá Wilhelm BÖLSCHE, 

textem o DARWINOVÝCH předchůdcích, B. WILLE článkem o DARWINOVU dědovi 

Erasmovi, E. DAVID píše pak kapitolu s názvem Darwinismus a sociální vývoj, Rudolph 

PENZIG Darwinismus a etika a konečně F. NEUMANN kapitolu pojmenovanou 

Náboženství a darwinismus. V porovnání se SEWARDOVÝM sborníkem reprezentuje 

APELŮV sborníček pouze myšlenkové ovzduší německy hovořícího kulturního okruhu a 

ani zdaleka nepostihuje takovou tematickou šíři humanitních disciplín jako 

cambridgeský sborník. 

V New Yorku vychází sborník pojmenovaný Fifty years of Darwinism. Modern 

Aspects of Evolution. Jiţ z názvu je patrná orientace na moderní vědecké trendy; velká 

pozornost je věnována například otázkám dědičnosti. Editorem sborníku je T. C. 

CHAMBERLIN z Chicagské university. V úvodním slově osvětluje, ţe vydání sborníku 

                                                
TP

142
PT Podrobnosti viz. Richmond 2006, s. 447; Poulton 1909, s. 78; Podrobný program konference viz 

Order of Proceedings at the Darwin Celebration held at Cambridge. Cambridge 1909.  
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má být holdem bohaté myšlenkové úrodě, která vyprýštila z  inspirativního ţivotního 

díla Charlese DARWINA. Struktura tohoto sborníku do jisté míry koresponduje se 

strukturou cambridgeského sborníku A. C. SEWARDA; první příspěvek, pojmenovaný 

Fifty Years of Darwinism, uvádí čtenáře zeširoka do historických souvislostí. Článek se 

orientuje především na proamerické souvislosti DARWINOVA ţivota a osudy jeho teorie 

v prostředí Nového světa. Autorem je pak, trochu paradoxně, oxfordský profesor 

zoologie E. B. POULTON. POULTON je jediným neamerickým přispěvatelem 

v CHAMBERLINOVĚ sborníku; pro zajímavost je moţné zmínit, ţe jiný jeho příspěvek, 

tentokráte jiţ z vlastního oboru, lze nalézt také ve sborníku A. C. SEWARDA. Další 

článek z CHAMBERLINOVA sborníku, jehoţ autorem je botanik J. M. COULTNER, 

pojednává o selekční teorii. Následuje série textů s tematikou dědičnosti, například 

příspěvek The Cell in Relation to Heredity and Evolution od E. B. WILSONA, The 

Behaviour of Unit Characters in Heredity W. E. CASTLA apod., dále rozsáhlý text 

Darwin and Paleontology o překotném rozvoji paleontologie v posledních padesáti 

letech od H. F. OSBORNA. Sborník uzavírá HALLŮV příspěvek Evolution and 

Psychology, který představuje určitý přesah k společensko-vědním disciplínám. 

Humanitním oborům jako takovým se ovšem CHAMBERLINŮV sborník, na rozdíl od 

sborníku A. C. SEWARDA, nevěnuje. Zaměřuje v první řadě na moderní vědecké trendy, 

vyrůstající z DARWINOVA myšlenkového odkazu, nikoli na komplexní reflexi vlivu 

DARWINOVA učení.  

V kontextu dobové literatury přelomu devatenáctého a dvacátého století 

s tematikou darwinismu nelze nakonec nezmínit ještě jedno poměrně zásadní dílo - 

RÁDLOVY Dějiny biologických teorií.TP

143
PT Jedná se o „první soustavný teoretický a 

zároveň kulturně historický rozbor klasického darwinismu“.TP

144
PT Kniha představuje 

patrně nejlepší a nejkomplexnější shrnutí dobových myšlenkových evolučních představ; 

základem spisu (tedy včetně německého prvního dílu), od kterého se práce odvíjí a 

zorným úhlem, jímţ je na danou problematiku nahlíţeno, je DARWINOVO evoluční 

učení. To na první pohled nemusí nikoho zaráţet. Darwinistická optika není na přelomu 

                                                
TP

143
PT Česká varianta tohoto spisu, vydaná v Praze roku 1909, nese název Dějiny vývojových teorií v biologii 

XIX. století. Světovou odbornou veřejnost ale pochopitelně oslovila v první řadě verze německá, která 

vyšla v témţe roce pod názvem Geschichte der biologischen Theorien II. Teil. Geschichte der 

Entwicklungstheorien in der Biolgie des XIX. Jahrhunderts. Jak jiţ sám název napovídá, německá verze 

je aţ druhým dílem; konkrétně ke spisu Geschichte der biologischen Theorien I. Teil. Seit dem Ende des 

siebzehnten Jahrhunderts z roku 1905, který však českou obdobu nemá. Oba díly německé verze vyšly 

ale zcela nedávno v moderním českém překladu. Podrobnosti viz. Hermann, Markoš, Neubauer, in: Rádl 

2006b, s. 13-5.  

TP

144
PT Hermann, Markoš, Neubauer, in: Rádl 2006b, s. 14 
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století, zejména bezprostředně kolem roku 1909, nijak neobvyklá. Těţiště RÁDLOVY 

práce tvoří podrobný, detailní popis převratného vlivu DARWINOVA myšlenkového 

odkazu na vědu, nutno zdůraznit, ţe nejen přírodovědu, dále filosofii, náboţenství, 

moderní společnost, kulturu atd. Stěţejní prostřední části předchází popis 

předdarwinovské biologie, největší pozornost je logicky věnována „kořenům“ 

DARWINOVA evoluční učení. Závěrečné oddíly pak podávají kritické hodnocení aktuální 

situace - barvitě líčí údajný úpadek darwinismu. TP

145
PT Touto problematikou, tedy otázkou 

tzv. krize darwinismu, proţívanou především v německy hovořící kulturní oblasti, se 

budeme podrobněji zabývat ještě ve třetí kapitole této práce.  

RÁDLOVA kniha, která bezesporu patří do klasického fondu historické evolučně 

orientované literatury a můţe se honosit světovou proslulostíT P

146
PT (to je dáno mimo jiné 

i zpřístupněním čtenářské obci německé, anglosaské, dokonce i iberoamerické jazykové 

oblastiTP

147
PT), rozhodně nepředkládá čtenáři nezaujatý pohled na věc. TP

148
PT Sám RÁDL tuto 

skutečnost nijak nezamlčuje a v tom moţná do jisté míry spočívá jeho výjimečnost.  

V předmluvě k českému vydání přímo uvádí: „Co podávám, jest můj názor, a věřím, že 

i čtenář – neučený čtenář – svůj názor o věcech probíraných nebo, řekněme obecněji, 

svůj osobní poměr k těmto věcem má; ať měří svůj úsudek, který si o tom onom utvořil, 

s mým. Shledá-li, že jeho názory jsou jiné, lepší, přeji mu z toho poznání takovou radost, 

jakou jsem měl já, když jsem o oněch otázkách přemýšlel.“TP

149
PT  

Dobová darwinovsky zaměřené literatura přelomu století, především ta, která je 

vydávána těsně kolem roku 1909, představuje, zejména co do mnoţství, velmi bohatý 

studijní materiál. Nezanedbatelná část produkce se ovšem vyznačuje značnou plytkostí. 

Určitý zlomek spisů je ale pochopitelně moţné povaţovat i za celkem solidní texty. Do 

této kategorie bezesporu spadají RÁDLOVY Dějiny biologických teorií nebo všechny tři 

výše zmiňované darwinovské sborníky, tedy APELŮV sborníček Darwin, seine 

Bedeutung im Ringen um Weltanschauung und Lebenswert, CHAMBERLINŮV sborník 

Fifty years of Darwinism, Modern Aspects of Evolution a SEWARDŮV sborník Darwin 

                                                
TP

145
PT Srov. např. Rádl 1909b, s. 522.  

Vzhledem k celkové optice knihy můţe závěrečné poměrně skeptické hodnocení na jednu stranu 

překvapit. Podrobněji se touto problematikou zaobírá třetí kapitola této práce. 

TP

146
PT S. Komárek v tomto ohledu např. poznamenává, ţe tato kniha učinila E. RÁDLA patrně vůbec 

nejcitovanějším českým biologem. Srov Komárek 1997, s. 80.  

TP

147
PT V roce 1930, tedy o dvacet let později neţ německý originál, vychází v Londýně autorizovaná 

anglická verze The History of biological Theories, v roce 1931, tedy o pouhý rok později, pak v Madridu 

i verze španělská, pojmenovaná Historia de las Teorías Biológicas; detailněji o překladech viz. Hermann, 

Markoš, Neubauer, in: Rádl 2006b, s. 14. 

TP

148
PT Srov. Komárek, in: Rádl 2006b, s. 457. 

TP

149
PT Rádl 1909b, s. VII. 
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and Modern Science. Zejména posledně jmenovaný spis představuje poměrně cenný a 

inspirativní zdroj informací, k němuţ se mnozí badatelé stále znovu a znovu 

odkazují.T P

150
PT Také naši pozornost obrátíme v následující podkapitole k tomuto textu a 

budeme se jím zabývat o to důkladněji.  

 

 

II. 2. SEWARDŮV sborník Darwin and Modern Science  

 

V roce 1909, při příleţitosti oslav stého výročí DARWINOVA narození a padesátého 

výročí publikace jeho knihy O vzniku druhů, vychází v cambridgeském nakladatelství 

University Press sborník esejů s názvem Darwin and Modern Science. Sborník vzniká 

pod editorským vedením cambridgeského profesora botaniky Alberta Charlese 

SEWARDA (1863-1941), se kterým těsně spolupracuje DARWINŮV vlastní syn Francis 

(1848-1925). Sborník sleduje především dva cíle:  

1. Postiţení dalekosáhlého vlivu DARWINOVY práce na soudobý vývoj 

poznání. 

2. Zachycení postojů a názorů současných původních badatelů a myslitelů 

k DARWINOVU dílu.TP

151
PT   

Vydání sborníku iniciuje s ročním předstihem Cambridgeská filosofická společnost 

(Cambridge Philosophical Society). Na jeho přípravě se podílí jednak členové odborové 

rady výše jmenované Cambridgeské filosofické společnosti a dále představitelé tiskové 

agentury cambridgeského nakladatelství University Press, jmenovitě: H. K. ANDERSON, 

HOBSON, MARR, D. SHARP, SHIPLEY, SORLEY, A. C. SEWARD, W. BATESON, F. DARWIN 

a A. SEDGWICK.TP

152
PT Poslední tři uvedení členové redakční rady sborníku do něj zároveň 

přispívají vlastními texty. Výběr témat i autorů je ovšem prováděn s maximální 

pečlivostí. Zvolení přispěvatelé, zejména biologové, představují pak opravdu dosti 

reprezentativní vzorek významných badatelů a myslitelů své doby; například o všech 

německých přispěvatelích se lze jako o významných vědcích dočíst 

v DARMSTAEDTEROVĚ encyklopedii z roku 1908. TP

153
PT  

                                                
TP

150
PT Srov. např. Gould 2002, s. 416; Richmond 2006, s. 464; Schweber 1977, s. 278. 

TP

151
PT Srov. Seward 1909, s. v. 

TP

152
PT Srov. Seward 1909, s. v. 

TP

153
PT Viz Darmstaedter 1908: Ludwig Darmsteadters Handbuch zur Geschichte  der Naturwissenschaften 

und Technik. In chronologischen Darstellung. 
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Záměrem sborníku je v první řadě co nejobjektivnější a nejširší postiţení podoby 

DARWINOVA myšlenkového odkazu v aktuálním vědeckém poznání. TP

154
PT Sborník je 

adresován širokému plénu vzdělaných laiků, tedy nejen odborníkům a specialistům na 

danou problematiku; snaţí se proto o maximální srozumitelnost. Editor A. C. SEWARD 

nechává na jeho stránkách zaznívat názory DARWINOVÝCH oddaných stoupenců i jeho 

kritiků.T P

155
PT Jediná editorská poznámka, kterou si SEWARD dovoluje k jednomu ze 

sborníkových příspěvků připojit, se týká textu holandského botanika DE VRIESE. Nejde 

však v ţádném případě o kritiku osobního autorova názoru. SEWARD se pouze domnívá, 

ţe DE VRIES vychází ve svém eseji o biologické proměnlivosti z chybné interpretace 

úryvku DARWINOVY knihy O vzniku druhů a autora na tuto skutečnost upozorňuje.TP

156
PT  

Sborník jako celek nese zřetelnou pečeť svého primárního určení; ani v nejmenším 

nepřestává být oslavným připomínkovým textem. Přece jen však nabízí víc neţ plochou 

jednostrannost a schematičnost průměrných oslavných řečí. O tom, co je jeho 

konkrétním obsahem a co z něj můţeme vytěţit, pojednávají následující odstavce.   

 

II. 2. 1. Obsahová analýza sborníku 

SEWARDŮV sborník obsahuje příspěvky celkem dvaceti osmi autorů. Ti 

pocházející celkem z pěti evropských zemí – z Velké Británie (17 autorů), Německa 

(6 autorů), Dánska (1 autor), Francie (1 autor), Nizozemí (1 autor) – a z Ameriky 

(2 autoři).TP

157
PT Přes dvě třetiny britských autorů působí přímo na Cambridgeské 

universitě. Sborník tak nezanedbatelnou měrou odráţí cambridgeské intelektuální 

prostředí a jeho duchovní atmosféru. Dalo by se také tvrdit, ţe národnostní sloţení 

autorů sborníku zrcadlí poměrně věrně popularitu darwinismu v jednotlivých kulturních 

okruzích. Plná pětina německých přispěvatelů například dobře koresponduje 

                                                
TP

154
PT Srov. Seward 1909, s. v. 

TP

155
PT Srov. Gould 2002, s. 416. 

TP

156
PT Srov. Seward 1909, s. 71. Podrobněji se podstatou SEWARDO-DE VRIESOVA sporu zabývá ve své knize 

The Structure of Evolution Theory Stephen Jay GOULD viz. Gould 2002 str. 416-425. Příčina 

SEWARDOVY připomínky má dle GOULDA poměrně hluboké kořeny a pramení z rozdílných názorů na to, 
co tvoří základ DARWINOVA evolučního učení. 

TP

157
PT V době vydání sborníku působí William BATESON, John Bagnall BURY, Francis DARWIN, George 

Howard DARWIN, James George FRAZER, Hans Friedrich GADOW, Peter GILES, Jane Ellen HARRISON, 

John Wesley JUDD, Adam SEDGWICK, P. N. WAGETT a W. C. D. WHETHAM přímo na Cambridgeské 

universitě; Henry Dukinfield SCOTT a  William THISELTON-DYER v Londýně; John Arthur THOMSON na 

universitě v Aberdeen; Conwy Lloyd MORGAN v Bristolu a Edward Bagnall POULTON v Oxfordu. 

Němečtí autoři působí v Bonnu: Eduard STRASBURGER, Freiburgu: August WEISMANN, Heidelbergu: 

Georg KLEBS, Jeny: Ernest HAECKEL, Mnichova: Karl GOEBEL a Strassburgu: Gustav SCHWALBE. Harald 

HÖFFDING v dánském hlavním městě Kodani; Célestin BOUGLÉ ve francouzskám Toulouse; Hugo DE 

VRIES v nizozemském Amsterodamu. Jacques LOEB působí toho času v Kalifornii a William Berryman 

SCOTT v Princetonu. 
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s RÁDLOVÝM prohlášením: „Darwinismus se zrodil v Anglii, avšak vlast našel 

v Německu. Ačkoli v Anglii žili a učili DARWIN, HUXLEY, WALLACE, GALTON, SPENCER, 

většina mladých chodí za poučením o darwinismu do Německa, k HAECKELOVI, 

WEISMANNOVI a dalším … teprve Němci přetvořili DARWINOVU individuální filosofii 

v „nauku“, neboť jí propůjčili dogmatickou, logicky uspořádanou formu.“TP

158
PT Velký 

počet německých autorů lze také interpretovat jako důsledek četných existujících 

přesahů mezi německým a anglosaským kulturním okruhem, které jsou prokazatelně 

uţší neţ třeba vztahy obou prostředí k Francii nebo Rusku. Ţivou komunikaci mezi 

vědci německého a anglosaského kulturního okruhu a vlastně i amerického prostředí, 

dokazují i takové „drobnosti“ jako například četná vzájemná autorizovaná vydání 

zásadních vědeckých spisůT P

159
PT či textů typu DARWINOVY korespondenceTP

160
PT apod. Dále 

třeba i konkrétní příklady dlouhodobého působení některých badatelů za hranicemi své 

vlasti; ze sborníkových autorů by to byl kupříkladu H. F. GADOW, cambridgeský 

profesor zoologie německého původu, či fyziolog J. LOEB, opět původem Němec, 

působící pro změnu na kalifornské universitě.  

V porovnání s tím jsou přesahy do francouzského vědeckého prostředí minimální. 

V kontextu evoluční biologie není divu: francouzské biologii udávají na přelomu století 

tón především Claude BERNARD (1813-1878) a Louis PASTEUR (1822-1895) a ani jeden 

DARWINOVO evoluční učení příliš nevyznává. TP

161
PT I při pohledu do sborníku zjistíme, ţe 

Francii zde presentuje pouze jediný přispěvatel - filosof Célestin BOUGLÉ.  

Za zmínku nakonec stojí úplná absence ruských autorů, která příliš 

nekoresponduje s vytyčenými cíly sborníku. TP

162
PT O ruském vědeckém a intelektuálním 

prostředí se totiţ rozhodně nedá tvrdit, ţe by neřešilo DARWINEM načrtnuté otázky.TP

163
PT 

Nutno poznamenat, ţe i RÁDLOVY Dějiny biologických teorií ruský kulturní okruh 

prakticky opomíjejí, coţ lze chápat jako určitý signál neexistence jakýchkoli hlubších 

vztahů těchto dvou světů.  

 

                                                
TP

158
PT Rádl 2006b, s. 134. 

TP

159
PT Viz. např. Der Darwinismus – A. R. Wallace, autorisierte Übersetzung von D. Braus, 1891; The 

Germ-Plasm, a Theory of Heredity – A. Weismann, authorized translation: W. N. Parker, H. Rönnfeldt, 

1893 a mnohé další. 

TP

160
PT Např. Leben und Briefe von Charles Darwin, I.-III. Band – F. Darwin, einzig autorisierte deutsche 

Ausgabe von J V. Carus, 1910. 

TP

161
PT Srov. Rádl 2006b, s. 133. 

TP

162
PT Srov. Seward 1909, s. v. 

TP

163
PT Srov. Melnikov 1953, s. 65nn; Jahn 2004, s. 546nn; Rádl 1909b, s. 210, 360. 
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Co se týče vlastní struktury SEWARDOVA sborníku, spis čítá celkem dvacet osm 

esejů, které představují jednotlivé kapitoly. Jako kapitola číslo I. je ještě předřazen 

krátký úvodní dopis anglického botanika Josepha Daltona HOOKERA (1817-1911), 

v němţ DARWINŮV stařičký přítel hodnotí vydání oslavného sborníku jako „nesporně 

vítaný“TP

164
PT počin. Sborník je dále opatřen několikastránkovou předmluvou editora 

A. C. SEWARDA, přehledným obsahem, přílohou obsahující přehled DARWINOVÝCH 

význačných ţivotopisných dat a nejdůleţitějších publikací, podrobným rejstříkem a 

několika tematickými ilustracemi. Rozsah sborníku je téměř 600 stran textu.  

Nyní se detailně zaměříme na jednotlivé příspěvky a podáme jejich stručná 

shrnutí, obecnějším zhodnocením a podrobnější analýzou se pak budeme zabývat 

v kap. II. 2. 2. Příspěvky jsou řazeny v pořadí, které uvádí SEWARDŮV sborník. Pro 

přehlednost jsou seskupeny do celků, které naznačuje uspořádání SEWARDOVA 

sborníku.TP

165
PT   

 

II. 2. 1. 1. Historický kontext DARWINOVÝCH evolučních závěrů 

První celek, obsahující ovšem pouze jeden příspěvek, představuje určitý obecný 

úvod k problematice evolučního uvaţování, jeţ prostupuje prakticky celý sborník. 

Čtenáře zeširoka zasvěcuje do historických souvislostí a pokouší se naznačit starobylost 

a zároveň aktuálnost řešených otázek.  

 

John Artur THOMSON: DARWINOVI předchůdcové TP

166
PT 

Příspěvek skotského biologa Johna Arthura THOMSONA (1861-1933) představuje 

pokus zachytit určitým způsobem dějinné souvislosti vývoje evolučního uvaţování; za 

jeho vrchol pokládá THOMSON vystoupení Charlese DARWINA.TP

167
PT Celý článek je přísně 

orientován na popis kořenů DARWINOVA převratného myšlenkového odkazu. THOMSON 

si je dobře vědom skutečnosti, ţe k dané problematice je nutné přistupovat v co 

nejširších historicko-kulturních souvislostech. TP

168
PT V samotném DARWINOVĚ učení 

povaţuje za uţitečné rozlišovat několik myšlenkových vrstev: 

První z nich se týká obecné představy organické evoluce. K této tematice 

THOMSON poznamenává: “Nikdo nepředpokládá, že by myšlenku organické evoluce, 

                                                
TP

164
PT Hooker, in: Seward 1909, s. 1. 

TP

165
PT Pro lepší orientaci při vyhledávání parafrázovaného příspěvku poţadovaného autora v rámci této 

kapitoly slouţí index autorů v příloze práce.  

TP

166
PT Darwin’s Predecessors (kap. II); Seward 1909, s. 3-17. 

TP

167
PT Srov. Thomson, in: Seward 1909, s. 17. 

TP

168
PT Srov. tamtéţ, s. 9. 
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která je v základu (nakonec) tak stará jako ARISTOTELES, objevil (sám) DARWIN.”TP

169
PT 

EMPEDOKLES, jiţ zmíněný ARISTOTELES, EPIKUROS, LUCRETIUS, … u nich u všech a 

rovněţ i u mnohých dalších lze zřetelně  zaznamenat jasné známky evolučních 

myšlenek. Otázkou zůstává, do jaké míry lze jeden kaţdý z oněch výroků povaţovat za 

“evolucionistický” v současném slova smyslu. Teprve aţ zrod moderní přírodovědy 

v 16. století umoţňuje konkretizovat evoluční teorie blíţe. TP

170
PT A je to především zásluha 

filosofů,TP

171
PT nikoli raných přírodovědců, protoţe právě filosofové stojí na hlavní spojnici 

vedoucí k modernímu evolucionistickému myšlení. TP

172
PT Filosofové té doby se navíc 

chovají mnohem “vědečtěji” neţ jejich kolegové přírodozpytci. TP

173
PT THOMSON dále 

poznamenává, zcela v duchu novodobých představ o sociomorfním modelování, ţe 

hlavní idea organické evoluce je z velké části vlastně projekce lidské historie do světa 

přírodovědy. T P

174
PT  

Z přírodovědců jmenuje THOMSON jako prvního aţ BUFFONA (1707-1788). I kdyţ 

jeho pozici mezi průkopníky evolučního učení povaţuje, pro jeho poměrně váhavý 

postoj, za poněkud nejednoznačnou. Dále THOMSON uvádí DARWINOVA děda Erasma, 

LAMARCKA, TREVIARANA, GEOFFROYE ST. HILAIRA, GOETHEHO, SPENCERA atd. 

Upozorňuje, ţe ale zůstává otázkou, do jaké míry byl Charles DARWIN s uvedenými 

autory a jejich díly před publikací knihy O vzniku  druhů.TP

175
PT  

Podobně jako BATESONTP

176
PT si pak i THOMSON klade otázku – jak to, ţe právě 

Charles DARWIN uspěl, kdyţ ostatní evolucionisté ztroskotali? T P

177
PT DARWINŮV úspěch 

pak vysvětluje následujícím způsobem: Charles DARWIN měl o evoluci a hlavně 

o evolučním mechanismu poměrně jasnou, konkrétní představu. Nebál se svoji teorii 

podrobovat neustálému ověřování a dokázal tak svým odpůrcům nabídnout elegantnější 

evoluční hypotézu neţ byly všechny dosavadní. P

 
T

178
TP  

Jako další, o něco úţeji vymezenou oblast v DARWINOVĚ evolucionismu, 

vyčleňuje THOMSON “evoluční faktory”. Tři hlavní kategorie, s nimiţ je nutno pracovat, 

                                                
TP

169
PT Tamtéţ, s. 3. 

TP

170
PT Srov. tamtéţ, s. 5. 

TP

171
PT John Arthur THOMSON jmenuje například BACONA, DESCARTA, LEIBNIZE, HUMA, KANTA, LESSINGA, 

HERDERA, SCHELLINGA. 

TP

172
PT Srov. tamtéţ, s. 5. 

TP

173
PT Srov. tamtéţ, s. 6. 

TP

174
PT „It must be borne in mind that the general idea of organic evolution (...) is in great part just the idea 

of human history projected upon the natural world“  tamtéţ, s. 6; srov. Komárek 1997, s. 9-11. 

TP

175
PT Srov. Thiselton-Dyer, in: Seward 1909, s. 9. 

TP

176
PT Srov. tamtéţ, s. 87. 

TP

177
PT Srov. tamtéţ, s. 9. 

TP

178
PT Srov. tamtéţ, s. 9-10. 
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jsou: prostředí, činnost organismu a organismus sám o sobě. TP

179
PT U jednotlivých výše 

zmiňovaných pre-darwinovských autorů pak THOMSON popisuje, jak s těmito 

kategoriemi daný badatel vţdy zachází. Poukazuje přitom například i na vnitřní 

myšlenkovou shodu LAMARCKOVÝCH závěrů a idejí DARWINOVA děda Erasma, kteří 

působili prakticky ve stejné době, ale navzájem o sobě nevěděli. TP

180
PT  

Poslední, třetí a uţ velmi konkrétní oblastí v DARWINOVĚ evolucionismu, ke které 

obrací THOMSON pozornost, je přírodní výběr. Jak se ukazuje, s myšlenkou přírodního 

výběru přišli mimo DARWINA a WALLACE i jiní vědci. Dokonce ještě před DARWINEM: 

W. C. WELLS se v roce 1813 představou přírodního výběru snaţí vysvětlit, jak se lidská 

populace na různých místech glóbu liší ve fyzickém vzhledu a odolnosti k nemocem. T P

181
PT 

Svou ideu ovšem aplikuje pouze na člověka a nic nenasvědčuje tomu, ţe by uvaţoval 

o její extrapolaci na celou ţivou přírodu. TP

182
PT V roce 1831 se zase Patrick MATTHEW 

snaţí pomocí přírodního výběru navrhnout, jak pěstovat stromy, aby poskytovaly co 

nejlepší dříví na stavbu lodí. TP

183
PT Své myšlenky ovšem dále příliš nerozvíjí. TP

184
PT Charles 

DARWIN ovšem neměl při prvním vydání knihy O vzniku druhů o jejich závěrech 

nejmenší tušení. TP

185
PT Jediný myslitel, kterému můţe být Charles DARWIN v tomto směru 

zavázán, je dle THOMSONA Robert MALTHUS, autor Eseje o lidnatosti. V knize O vzniku 

druhů také Charles DARWIN při popisu “boje o ţivot” hned na dvou místech 

poznamenává: “Je to MALTHUSOVO učení použité pro celou živočišnou a rostlinnou 

říši.”TP

186
PT THOMSON se tak znovu dostává k myšlence korelace mezi soudobou sociální 

problematikou a její projekcí do světa přírody. T P

187
PT  

Ačkoli od prvního vydání DARWINOVY knihy O vzniku druhů uplynulo dobré půl 

století a evoluční uvaţování nezůstalo stát od té doby rozhodně na místě, prohlašuje 

THOMSON o Charlesi DARWINOVI, ţe je stále jediným a prvním, kdo dokázal podat 

podrobně rozpracovanou a  přesvědčivou evoluční hypotézu. TP

188
PT 

 

 

                                                
TP

179
PT Srov. tamtéţ, s. 10. 

TP

180
PT Srov. tamtéţ, s. 12. 

TP

181
PT Srov. Vácha 2005, s. 60. 

TP

182
PT Srov. Thiselton-Dyer, in: Seward 1909, s. 15. 

TP

183
PT Srov. Vácha 2005, s. 60. 

TP

184
PT Srov. Thiselton-Dyer, in: Seward 1909, s. 16. 

TP

185
PT tamtéţ, s. 15. 

TP

186
PT Darwin 1953,  s. 10 , 49. 

TP

187
PT Srov. Thiselton-Dyer, in: Seward 1909, s. 14-15. 

TP

188
PT Srov. tamtéţ, s. 17. 
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II. 2. 1. 2. Problematika přírodního výběru a dědičnosti 

Druhý celek zahrnuje celkem čtyři příspěvky. Umístění témat dědičnosti a 

přírodního výběru na začátek práce koresponduje s dobovou aktuálností řešených 

otázek. Značná pozornost věnovaná mladičké genetice poukazuje na rostoucí význam 

této nové biologické disciplíny, pod jejíţ nadvládou se v průběhu 20. století biologie 

postupně ocitne. T P

189
PT  

Dále si lze povšimnout vzájemné znalosti představ a závěrů zahraničních kolegů 

anglosaského a německého kulturního okruhu, která signalizuje jiţ zmiňovanou ţivou 

komunikaci mezi oběma prostředími.  

 

August WEISMANN: Selekční teorie TP

190
PT  

Německý zoolog a genetik August WEISMANN (1834-1914), zakladatel evolučního 

směru zvaného neodarwinismus, soustřeďuje ve svém eseji pozornost na DARWINOVU 

selekční teorii - objev, který měl na vědu a i na obecné společenské povědomí, z mnoha 

rozmanitých objevů, jeţ učinil Charles DARWIN během svého dlouhého a plodného 

ţivota, bezpochyby největší vliv. TP

191
PT  

Všichni jistě vědí, ţe to nebyl pouze DARWIN sám, kdo objevil princip selekce. Na 

památném setkání Linnéovy společnosti 1. července 1858 zazněly k tomuto tématu 

hned dva referáty: od Charlese DARWINA a od A. R. WALLACE. Ve svém textu se ale 

WEISMANN zabývá především DARWINEM.TP

192
PT  

DARWIN, coţ můţe být zajímavé, byl ke své obecné teorii vývoje doveden 

především vlastními pozorováními, nikoli rozvíjením prací svých předchůdců. TP

193
PT 

Hlavní evoluční mechanismus – přírodní výběr (podobně jako i výběr umělý) závisí dle 

DARWINA na třech základních faktorech: variabilitě, dědičnosti a výběru z určitého 

vzorku jedinců. Selekci v případě přírodního výběru neprovádí přirozeně ţádný 

chovatel či pěstitel, ale proces, který DARWIN nazývá „boj o přeţití“ (struggle for 

existence).TP

194
PT Princip přírodního výběru je tedy výběrem nejlépe se reprodukujících 

jedinců, v relativním časovém měřítku. TP

195
PT Proto můţeme pozorovat, ţe všechny 

organismy jsou vlastním ţivotním podmínkám velmi dobře přizpůsobeny. Příroda sice 

                                                
TP

189
PT Srov. Mayerhöfer 1959, s. 103. 

TP

190
PT The selection Theorie (kap. III); Seward 1909, s. 18-65. 

TP

191
PT Srov. Weismann, in: Seward 1909, s. 18. 

TP

192
PT Srov. tamtéţ, s. 18. 

TP

193
PT Srov. tamtéţ, s. 18-9. 

TP

194
PT Srov. tamtéţ, s. 19. 

TP

195
PT Srov. tamtéţ, s. 20. 
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produkuje i neuţitečné vlastnosti, ty jsou ale, na rozdíl od uţitečných, velmi záhy 

eliminovány; přeţívá a rozmnoţuje se vţdy jen hrstka nejlépe adaptovaných jedinců. T P

196
PT 

Jiný evoluční mechanismus, lamarckistický princip přenosu získaných vlastností, 

DARWIN dle WEISMANNA sice vcelku akceptuje, ale plně o něm přesvědčen není. TP

197
PT 

Proto se jím WEISMANN dále nezabývá. TP

198
PT  

Ačkoli je selekční teorie formulovaná DARWINEM opravdu geniální, vznášejí proti 

ní někteří stále řadu námitek, konstatuje WEISMANN. Jedním z ţivě diskutovaných míst 

je například DARWINŮV gradualismus - učení o postupném, pozvolném vývoji. Autoři 

jako BATESON či DE VRIES jsou například pevně přesvědčeni o saltacionismu. Na 

podporu svých závěrů přinášejí také řadu důkazů. WEISMANN ovšem poznamenává, ţe 

veškeré jejich důkazy se týkají pouze domestikantů (připomíná, ţe na podobné příklady, 

třeba na případ buku červeného, upozorňoval uţ DARWIN), a ţe by ony pozorované 

skokové odchylky čili mutace ve volné přírodě v ţádném případě nepřeţily. Sám 

WEISMANN shledává DARWINŮV gradualismus jako naprosto přesvědčivý a 

přijatelný. TP

199
PT  

Další diskutabilní otázka se týká selekční hodnoty počátečních evolučních stadií 

neboli ceny drobných nepatrných variací. DARWIN jim selekční důleţitost sice 

připisuje,TP

200
PT později ovšem dodává, ţe bez spolupráce s takovými faktory jako je 

například s pohlavní výběr by sami o sobě na proměňování druhů nestačily. T P

201
PT 

WEISMANN upozorňuje, ţe řešení hádanky - odkud ţe povstávají zárodky rozličných 

evolučních adaptací - musíme hledat právě zde. T P

202
PT Dále předestírá, ţe u všech vyšších, 

tj. mnohobuněčných organismů můţe být zdrojem přenosných odchylek pouze 

zárodečná plazma. TP

203
PT Proto pochopitelně odmítá SPENCEREM prosazované 

lamarckovské principy evolučního významu uţívání a neuţívání. T P

204
PT Jeho postulát 

„kontinuity zárodečné plazmy“ vychází z myšlenky, ţe jen a pouze zárodečné buňky, 

obsahující kompletní soubor dědičných determinantů – tzv. „id“ (mn. č. „ids“), mají 

z evolučního hlediska význam. Dědičnost vlastností získaných v průběhu ţivota jedince 

                                                
TP

196
PT Srov. tamtéţ, s. 21. 

TP

197
PT ve své knize „O vzniku druhů“ ovšem Charles Darwin poměrně jasně říká: „ ... je jen malé pochybnost 

o tom, že užívání a neužívání u našich domácích zvířat zesiluje a zvětšuje určité části, a že neužívání je 

zmenšuje, a že tato uzpůsobení jsou dědičná ...“  Darwin 1953, s. 93. 

TP

198
PT Srov. Weismann, in: Seward 1909, s. 22. 

TP

199
PT Srov. tamtéţ, s. 23-4. 

TP

200
PT Srov. tamtéţ, s. 25. 

TP

201
PT Srov. tamtéţ, s. 28. 

TP

202
PT Srov. tamtéţ, s. 27. 

TP

203
PT Srov. tamtéţ, s. 28. 

TP

204
PT Srov. tamtéţ, s. 34; srov. Darwin 1953, s. 93. 
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nepřichází v úvahu; vnitřní komunikace mezi germinálními a somatickými buňkami dle 

WEISMANNA neexistuje. Adaptační změny se odvíjejí pouze od proměn elementů 

zárodečné plasmy. TP

205
PT  

V závěrečné části svého příspěvku se WEISMANN zaobírá ještě některými 

argumenty, které dle něj jednoznačně potvrzují reálnost existence procesů selekce. T P

206
PTP

 

PJako první se zastavuje u pohlavního výběru. Ten jde ale samozřejmě ruku v ruce 

s výběrem přírodním. Na rozdíl od přírodního výběru však pracuje v přímém vztahu 

k reprodukci – vychází z rivality mezi jedinci jednoho pohlaví, většinou ze soupeření 

samců o samice. Pohlavní výběr tedy přímo ovlivňuje pouze jedno pohlaví. Jeho 

působení se však můţe nepřímo přenášet i na pohlaví druhé, takţe nakonec dochází 

k určitým modifikacím u celého druhu. Nesmíme ovšem pustit ze zřetele směr, kterým 

pohlavní výběr působí. Principiálně totiţ nesměřuje ani v nejmenším k podobnému cíli 

jako přírodní výběr – k podpoře vlastností umoţňujících jedinci uspět v boji o přeţití. 

Pohlavní výběr dává vznik takovým adaptacím, které svým nositelům pomohou zvítězit 

v souboji s rivaly.T P

207
PT Podle toho tato přizpůsobení často vypadají; čistě z pohledu 

přírodního výběru svým nositelům ve vlastním boji o přeţití  příliš nepomáhají, mnohdy 

je tomu spíš naopak. TP

208
PT WEISMANN předkládá celou řadu příkladů takových adaptací a 

dodává, ţe nevidí ţádný důvod proč o existenci pohlavního výběru pochybovat. TP

209
PT  

Druhým důleţitým selekčním procesem je jiţ zmiňovaný přírodní výběr. Vlastní i 

cizí pozorování utvrzují WEISMANNA v přesvědčení, ţe selekční hodnota adaptivních 

znaků, vyprodukovaných přírodním výběrem, je značná. Mírně problematickou 

shledává pouze otázku kolem počátečních stadií těchto adaptací. O procesu selekce 

mluví WEISMANN jako o logickém následku, který vychází z předpokladu 

proměnlivosti, dědičnosti a „boje o ţivot“. K nim přidává ještě čtvrtý faktor – zesilování 

odchylek, coţ sám Charles DARWIN povaţoval aţ za následek. TP

210
PT Selekci obecně pak 

WEISMANN pokládá za velmi silný evoluční faktor, který jako jediný je nutné opravdu 

váţně akceptovat. TP

211
PT  

WEISMANN oslavuje DARWINA (ovšem i jeho kolegu WALLACE) jako objevitele 

zcela zásadního evolučního mechanismu – selekce.  Na selekční teorii shledává 

                                                
TP

205
PT Srov. Weismann, in: Seward 1909, s. 39. 

TP

206
PT Srov. tamtéţ, s. 42. 

TP

207
PT Srov. tamtéţ, s. 43. 

TP

208
PT Srov. tamtéţ, s. 48. 

TP

209
PT Srov. tamtéţ, s. 47. 

TP

210
PT Srov. tamtéţ, s. 50. 

TP

211
PT Srov. tamtéţ, s. 61. 
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WEISMANN cenným, ţe nevysvětluje pouze vznik rozličných transformací, ale ţe 

objasňuje i jejich následné přetrvávání. TP

212
PT Za její nejpřesvědčivější důkaz  pokládá jev 

zvaný „mimikry“, typ adaptací popsaný roku 1861 BATESONEM.TP

213
PT O selekci uvaţuje 

jako o jediném evolučním mechanismu, na kterém lze stavět dále. Přesvědčení 

o dědičnosti získaných vlastností pak logicky striktně odmítá.  

 

Hugo DE VRIES: Odchylky TP

214
PT  

Ústředním tématem příspěvku nizozemského botanika Hugo DE VRIESE (1848-

1935) je fenomén biologické proměnlivosti. Svůj příspěvek člení DE VRIES do tří 

kapitol: 1. různé typy proměnlivosti, 2. vnitřní a vnější příčiny proměnlivosti, 

3. polymorfie u obilovin. 

Hlavním tématem první kapitoly je jasné pojmenování a odlišení běţné 

proměnlivosti (ordinary variability) tzv. fluktuací (fluctuation, ordinary fluctuation) od 

mutací (mutation) – odchylek, které se vyskytují jen čas od času a mají, na rozdíl od 

fluktuací, evoluční význam. DE VRIES se ohledně tohoto rozlišení odvolává na 

samotného DARWINA a cituje úryvek z jeho knihy O vzniku druhů: „The doctrine of 

natural selection or the survival of the fittest, which implies that when variations or 

individual differences of beneficial nature happen to arise, these will be preserved.“TP

215
PT 

Právě slova „variations or individual differences“ chápe DE VRIES jako odlišení dvou 

rozdílných typů variability. Proti takové interpretaci se ale ohrazuje editor sborníku 

SEWARD, po boku s DARWINOVÝM synem Francisem; DE VRIESŮV příspěvek je jako 

jediný ve sborníku opatřen obsáhlou editorskou poznámkou: SEWARD upozorňuje na to, 

ţe spojka „or“ je v textu pouţita ve smyslu „alias“ nikoli „nebo“. Po SEWARDOVĚ 

připomínce DE VRIES sice připouští, ţe asi není moţné jasněji říci, jak daleko DARWIN 

při rozlišování jednotlivých typů variability zašel. Zarytě ovšem trvá na svém závěru, ţe 

DARWIN si byl velice dobře vědom, ţe běţná variabilita není evolučně významná, 

kdeţto jiné druhy variability ano. SEWARD pak toto tvrzení komentuje jako poněkud 

scestné a odporující mnoha pasáţím z knihy O vzniku druhů.TP

216
PT  

Druhá kapitola volně navazuje na předchozí a pracuje do větší hloubky 

s rozlišením mezi fluktuacemi a mutacemi. V případě fluktuací odlišuje DE VRIES 

                                                
TP

212
PT Srov. tamtéţ, s. 50. 

TP

213
PT Srov. tamtéţ, s. 54. 

TP

214
PT Variation (kap. IV); Seward 1909, s. 66-87. 

TP

215
PT De Vries, in: Seward 1909, s. 71. 

TP

216
PT Srov. tamtéţ, s. 71; Podrobně se podstatou tohoto sporu zabývá  ve své knize The Structure of 

Evolution Theory Stephen Jay Gould Srov. Gould 2002 s. 416-425. 
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individuální variabilitu – rozdíly mezi jedinci z různých semen a dílčí variabilitu – 

rozdíly mezi částmi téhoţ jedince. TP

217
PT       

Dále věnuje svou pozornost mutacím. Pod pojem mutační variabilita (mutation 

variability) zahrnuje tři druhy případů: retrogresivní změny (retrogresive mutability) – 

vymizení znaku, který měli předkové, degresivní změny (degresive mutability) – 

znovuobjevení se latentního znaku, který byl vlastní vzdáleným předkům a progresivní 

změny (progressive mutability) – vznik zcela nového znaku, který se u předků nikdy 

nevyskytoval. TP

218
PT Ve všech případech musí nejprve dojít k vzniku nového znaku, tzv. 

premutaci (premutation), který se poté vyjeví. Ono „zviditelnění“ označuje DE VRIES 

jako vlastní mutaci (mutation). Oba dva děje na sebe mohou, ale nemusí, bezprostředně 

navazovat. Je moţné, aby během ţivota jedince nebo i napříč několika generacemi 

docházelo ke kumulaci premutací a pak k náhlé změně – přeskoku z jedné rovnováţné 

polohy do jiné. TP

219
PT Všechny tyto fenomény, P

 
Ptj. jevy z oblasti dědičnosti, variability a 

původu druhů, mají pak podle DE VRIESE původ ve dvou typech příčin: 1. v příčinách 

vnějších, které vymezují ráz vlastností organismu a mohou být pro jednoduchost 

definovány jako potrava a okolí. 2. v příčinách vnitřních, jeţ jsou dějinné povahy a 

rozhodují, kdy se určitá odchylka vyskytne a do jaké míry bude rozvinuta. TP

220
PT 

Komplexní vysvětlení všech zkoumaných jevů musí vţdy nutně mísit vliv vnějších 

i vnitřních příčin. TP

221
PT  

Třetí kapitola se obšírně zabývá jevem polymorfie u obilovin. Příklad tzv. 

jednoklasové setby (single-ear sowing), kdy zdánlivě stejně vypadající klasy dávají 

vznik rozdílnému potomstvuTP

222
PT můţe podpořit i DE VRIESOVU tezi o premutacích a 

mutacích z předchozí kapitoly, jakkoli je zde primárně zmíněna v trochu odlišné 

souvislosti.  

DE VRIES vyzdvihuje Charlese DARWINA jako velkého přírodovědce, který poskytl 

svým následovníkům klíč k pochopení sloţité problematiky dědičnosti, vzniku nových 

druhů apod. Sám sebe chápe jako DARWINOVA přímého pokračovatele, jako člověka, 

který pouze staví na DARWINOVĚ učení dál. Jisté napětí můţe ovšem vyvolávat DE 

VRIESOVO rozvíjení vlastních představ o mutacích a permutacích na straně jedné a 

současné hájení DARWINOVA gradualismu na straně druhé apod. Zde pak leţí pravé 

                                                
TP

217
PT Srov. De Vries, in: Seward 1909, s. 75. 

TP

218
PT Srov. tamtéţ, s. 75. 

TP

219
PT Srov. tamtéţ, s. 76. 

TP

220
PT Srov. tamtéţ, s. 74. 

TP

221
PT Srov. tamtéţ, s. 77. 

TP

222
PT Srov. tamtéţ, s. 82. 
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jádro sporu s  SEWARDEM, kterého poněkud rozčiluje DE VRIESOVA neschopnost či 

neochota odlišit vlastní myšlenkový rozchod s DARWINOVÝM učením a jeho 

přesvědčení o předpokládaném DARWINOVĚ souhlasu s vlastními závěry. TP

223
PT  

 

William BATESON: Dědičnost a odchylky v moderním světle TP

224
PT  

Esej britského biologa Williama BATESONA (1861-1926), nazvaný Dědičnost a 

odchylky v moderním světle, začíná přímo ódou na DARWINOVO dílo: BATESON 

přirovnává Charlese DARWINA k postavě slavného anglického básníka SHELLEYHO, 

který byl označován jako „básník pro básníky“; Charlese DARWINA BATESON 

analogicky pojmenovává „přírodovědcem pro přírodovědce“. TP

225
PT  

Epochu nastartovanou DARWINOVÝM učením vnímá BATESON, především kvůli 

převratnému rozvoji mnoha vědních disciplín, jako zlatý věk přírodovědy. TP

226
PT Poukazuje 

ovšem na zcela nepochopitelné přehlíţení speciální fysiologie původu čili genetiky. T P

227
PT 

Jediným významnějším posunem na tomto vědeckém poli je dle BATESONA práce 

německého přírodovědce Augusta WEISMANNA.TP

228
PT Ten upozornil na skutečnost, ţe 

uţívání a neuţívání nemá vůbec ţádný vliv na dědičný přenos vlastností.TP

229
PT Dále se 

zaslouţil o poloţení základů nového přístupu zkoumání dědičnosti, který vychází 

v první řadě z experimentálních dat. TP

230
PT  

Přes všechen svůj respekt k  WEISMANNOVI se však BATESON úplně nesrovnává 

s jeho chromosomovou teorií, tedy závěrem, ţe pouze chromozomy (karioplazma) jsou 

odpovědné za přenos veškeré dědičné informace. BATESON to komentuje následujícím 

prohlášením: „To, co víme o chování a variabilitě chromosomů, se mi zdá neslučitelné 

s vírou, že oni sami řídí chování a vzhled a jsou jedinými činiteli zodpovědnými za 

dědičnost.“TP

231
PT  

Další velikán, ke kterému obrací BATESON svoji pozornost, je převor brněnského 

augustiniánského kláštera Johann Gregor MENDEL. Znovuobjevením jeho prací v roce 

                                                
TP

223
PT Srov. Gould 2002, s. 416-7. 

TP

224
PT Heredity and Variation in modern Lights (kap. V); Seward 1909, s. 85-101. 

TP

225
PT Srov. Bateson, in: Seward 1909, s. 85. 

TP

226
PT Srov. tamtéţ, s. 89.  

TP

227
PT Znovu připomeňme, ţe nauku o dědičnosti pojmenoval v roce 1906 jako genetiku právě William 

BATESON. 
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228
PT Srov. Bateson, in: Seward 1909, s. 89. 
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229
PT Srov. tamtéţ, s. 90. 

TP

230
PT Srov. tamtéţ, s. 91.  

TP

231
PT „What we know of the behaviour and variability of chromosomes seems in my opinion quite 

incompatible with the belief that they alone govern form, and are sole agents responsible in heredity.“  

tamtéţ, s. 91. 
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1900 začíná v biologii, dle BATESONA, úplně nová éra: postulování segregace umoţnilo 

například pochopit mechanismus udrţování polymorfismu v některých taxonech či 

záhadu pohlavně omezené dědičnosti. T P

232
PT   

V dalších odstavcích svého eseje si pak BATESON klade otázku – co ţe vlastně 

přesně jsou „odchylky“ (angl. variation)? Uvádí, ţe pro Charlese DARWINA 

nepředstavovala tato otázka ţádný problém – odchylkou byla prostě kaţdá odlišnost 

mezi rodiči a potomky. BATESON, obdobně jako Hugo DE VRIES, pokládá však za 

uţitečné nakreslit jasnou dělicí čáru mezi skutečnými genetickými odchylkami a 

odchylkami náhodnými čili fluktuacemi, které se generují na základě působení prostředí 

nebo podobnými vlivy a nepřenášejí se dědičně. Jedním z prvních úkolů genetické 

analýzy by pak dle BATESONA mělo být právě rozpletení oné změti případů, které jsou 

všechny označovány jediným termínem „odchylky“.T P

233
PT  

Touto cestou se BATESON dostává k problematické oblasti variability 

domestikantů čili k otázce odlišení odrůd a druhů. Pokouší se ji řešit na základě jevu 

sterility hybridních kříţenců. T P

234
PT Nakonec je však nucen konstatovat, ţe se ţádný 

princip, který by uměl sterilitu a fertilitu obecně vymezit, nalézt nedaří. TP

235
PT Doba ještě 

není zcela zralá pro plodnou debatu k otázce původu druhů. TP

236
PT MENDLOVY 

experimentální metody jsou však pro BATESONA příslibem, ţe uţ se přeci jen začne brzy 

blýskat na lepší časy. T P

237
PT  

Na DARWINOVĚ práci oceňuje BATESON především její šíři a mnohostrannost. TP

238
PT 

Vyzdvihuje hlavně DARWINŮV „tvůrčí potenciál“, se kterým se dokázal vloţit do 

soudobé jalové vědecké diskuse. T P

239
PT Spíše neţ obsah DARWINOVÝCH evolučních 

myšlenek stojí v centru BATESONOVY pozornosti vlastní komplexní (z)konstruování 

evoluční hypotézy. V ní BATESON spatřuje solidní základ pro další vědecká bádání. TP

240
PT  

Princip přírodního výběru BATESONA zase tolik k úţasu nepřivádí. Naopak, spíše 

oceňuje DARWINOVU střízlivost se kterou nepodléhá ţádné iluzi o všemohoucnosti 

                                                
TP

232
PT Srov. tamtéţ, s. 93. 

TP

233
PT Srov. tamtéţ, s. 95. 

TP

234
PT Srov. tamtéţ, s. 97. 

TP

235
PT Srov. tamtéţ, s. 98. 

TP

236
PT Srov. tamtéţ, s. 99. 

TP

237
PT Srov. tamtéţ, s. 101. 

TP

238
PT „Darwin’s work ... may be admired from more aspects than one.“  Seward 1909, s. 85.    

TP

239
PT Srov. tamtéţ, s. 85-6. 

TP

240
PT Srov. tamtéţ, s. 85, 88. 
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přírodního výběru. TP

241
PT DARWINA samotného povaţuje BATESON za jednoho 

z význačných biologů, podobně jako třeba MENDELA  či svého současníka WEISMANNA. 

 

Eduard STRASBURGER: Zevrubná stavba buněk ve vztahu k dědičnosti TP

242
PT  

Německý botanik Eduard STRASBURGER (1844-1912), jehoţ velkou zásluhou na 

poli vědy je objasnění procesu dělení buněčného jádra, si ve svém cytologickém 

příspěvku klade za cíl zachytit momentální stav znalostí cytologie, s ohledem na 

převratný vývoj tohoto oboru v několika právě uplynulých desetiletích. Celým textem 

prostupuje základní otázka po roli buněčných, potaţmo jaderných struktur v procesu 

dědičnosti. Na DARWINA upozorňuje STRASBURGER jako na člověka, který svojí 

pangenetickou hypotézouTP

243
PT poukázal uţ ve své době ke správnému pochopení této 

problematiky. TP

244
PT  

STRASBURGER se v textu poměrně podrobně obírá popisem úkazů pozorovaných 

při dělení buněčného jádra. Píše, ţe v procesu karyokinese má největší význam přesné 

rozdělení jaderného materiálu, coţ následně vede k představě, ţe buněčné jádro musí 

být hlavní, ne-li jediný nosič dědičných jednotek organismu. TP

245
PT Na základě pozorování 

dělivé aktivity buněk, vzhledem k jejich specifické funkci v organismu, dochází 

STRASBURGER k tezi, ţe úloha jádra nespočívá pouze v přenosu jednotek dědičné 

informace, ale ţe jádro hraje jistou roli i v metabolismu protoplastu. TP

246
PT P

 
PNásledné 

studium pohlavních buněk během fertilizace vede uţ jen k potvrzení hypotézy, ţe je to 

pouze jádro samotné, co přenáší dědičné znaky z generace na generaci. TP

247
PT  

Další postup doposud prudkého vývoje znalostí v této oblasti vědeckého bádání 

byl pak ale mírně zbrzděn. A to aţ do okamţiku, kdy výzkumníci připustili a jasně 

rozlišili existenci dvou zcela odlišných způsobů nepřímého jaderného dělení. T P

248
PT Právě 

tyto výzkumy obrátily pak pozornost k specifickým jaderným útvarům – 

chromosomům. Bylo zjištěno, ţe se buňky existujících organismů dají rozlišit právě na 

základě určitého přesného počtu chromosomů, charakteristického pro ten který druh, a 

                                                
TP

241
PT Srov. tamtéţ, s. 87. 

TP

242
PT The minute Structure of Cells in Relation to Heredity (kap. VI); Seward 1909, s. 102-11. 

TP

243
PT Teorie pangeneze je DARWINOVA teorie dědičnosti z roku 1868; podle ní kaţdý tělesný orgán vydává 

mikroskopické částice (tzv. “gemule”), které se shromaţďují v rozmnoţovacích orgánech a jsou 

zodpovědné  za přenos znaků. 

TP

244
PT Srov. Strasburger, in: Seward 1909, s. 102. 

TP

245
PT Srov. tamtéţ, s. 104. 

TP

246
PT Srov. tamtéţ, s. 109. 

TP

247
PT Srov. tamtéţ, s. 104. 

TP

248
PT Srov. tamtéţ, s. 104. 
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ţe somatické buňky obsahují dvojnásobné mnoţství chromosomů, v porovnání 

s gonotokonty tj. buňkami reprodukčními. TP

249
PT V roce 1901 bylo T. H. MONTGOMERYM 

jasně formulováno, ţe somatické buňky obsahují právě a přesně dvě homologické sady 

chromosomů – jednu mateřského a druhou otcovského původu. A ţe jsou to pouze tyto 

homologické chromosomy, které vytvářejí při redukčním meiotickém dělení páry.T P

250
PT  

Chromosomy jako takové nepokládá ovšem STRASBURGER za základní jednotky 

dědičnosti; jednak pro jejich nepatrné mnoţství a dále na základě skutečnosti, ţe 

příbuzné druhy, vykazující obdobnou dědičnost, nemívají vţdy podobný počet 

chromosomů, coţ by bylo logické. TP

251
PT STRASBURGER sice o jakýchsi „jednotkách 

dědičnosti“ (hereditary units), které se přenášejí v konstantním mnoţství spolu 

s chromosomy z generace na generaci, mluví, jde ovšem o entity zcela od chromosomů 

odlišené.TP

252
PT Jádro jako celek zůstává pro STRASBURGERA stále hlavní strukturou 

odpovídající za přenos dědičnosti. U bezjaderných organismů – bakterií, prvoků apod. – 

odpovídá dle STRASBURGERA jádru určitá část protoplastu, jakkoli není jasně ohraničena 

membránou. TP

253
PT  

Při zpětném pohledu na DARWINOVU teorii pangeneze STRASBURGER konstatuje, 

ţe ve světle současných znalostí by DARWIN jistě termín „gemule“ nahradil pojmem 

„buněčné jádro“. Staví tím DARWINOVU provizorní pangenetickou hypotézu do pozice 

fundované vědecké teorie. TP

254
PT      

     STRASBURGER vzhlíţí k  DARWINOVI s velkou úctou. Jeho závěry pokládá 

v jádru za správné. Všechny námitky proti DARWINOVÝM myšlenkám pramení podle 

něho z rozdílné úrovně znalostí v době DARWINOVA působení a v současnosti. 

STRASBURGER je pak toho názoru, ţe veškeré nové objevy a poznatky lze 

s DARWINOVÝMI předpoklady smířit. V tomto duchu rehabilituje pro cytologii například 

DARWINOVU provizorní pangenetickou hypotézu. 

 

II. 2. 1. 3. Původ člověka  

Třetí skupinu příspěvků představují eseje s tematikou původu člověka. 

K přírodovědcům, kteří se předmětem zabývají z čistě biologického hlediska, je 

přiřazen i etnolog FRAZER (1854-1941), který téma uchopuje skrze mytologii.  

                                                
TP

249
PT Srov. tamtéţ, s. 106. 

TP

250
PT Srov. tamtéţ, s. 109. 

TP

251
PT Srov. tamtéţ, s. 107. 

TP

252
PT Srov. tamtéţ, s. 108. 

TP

253
PT Srov. tamtéţ, s. 108-9. 

TP

254
PT Srov. tamtéţ, s. 111. 
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Gustav SCHWALBE: Původ člověka TP

255
PT  

Antropolog Gustav SCHWALBE 1844-1917), profesor anatomie na universitě 

ve Strassburgu, uvádí svůj příspěvek o původu člověka slovy Thomase HUXLEYHO: 

Otázka původu lidských ras je vůbec jedna z nejtajemnějších, kterou se kdy biologie 

zabývala; tento problém se dá směle označit za „otázku všech otázek“. TP

256
PT  

Sám DARWIN připisuje otázce původu člověka také zásadní důleţitost; v dopise 

WALLACOVI z 22. prosince 1857 například píše: „Plně připouštím, že toto je pro 

přírodovědce nejdůležitější a nejzajímavější problém.“TP

257
PT Podrobněji se o této 

problematice rozepisuje ve své knize O původu člověka. V první části detailně popisuje 

četné shody v anatomické stavbě lidského a zvířecího těla. TP

258
PT  

Následně přechází k tematice mentálních schopností zvířat a člověka. 

Pozorovatelné rozdíly povaţuje opravdu za enormní. Přesto však mezi člověkem a 

zvířaty ţádný kvalitativní rozdíl v tomto ohledu neshledává. Ani smysl pro krásu, ani 

morální cítění, ani víru v Boha nepokládá DARWIN za specificky lidskou vlastnost, která 

by se v náznacích nedala objevit uţ u zvířat. TP

259
PT V šesté kapitole knihy O původu 

člověka zcela jasně říká: „ ... rozumové schopnosti člověka a živočichů se neliší svou 

podstatou, ale nesmírně se liší stupněm vývoje.“T P

260
PT  

Dále se DARWIN dostává k tématu lidských ras: všechny lidské rasy povaţuje za 

jeden jediný ţivočišný druh. Velmi ho ovšem zajímá míra vlivu přímého působení 

ţivotních podmínek na rozdíly mezi nimi. DARWIN zamítá jakékoli klasické 

lamarckistické vysvětlení, tj. proměňování lidských ras přímým vlivem podmínek 

vnějšího prostředí. Značnou váhu však přikládá pohlavnímu výběru. SCHWALBE se 

domnívá, ţe tento postoj odráţí poměrně kritický aţ odmítavý vztah Charlese DARWINA 

k LAMARCKOVU dílu.TP

261
PT Svůj exkurz DARWINOVÝM dílem O původu člověka uzavírá 

SCHWALBE slavným DARWINOVÝM prohlášením: člověk i přes všechny své jedinečné 

kvality a vlastnosti nese na svém těle nesmazatelné otisky svého nízkého zvířecího 

původu.TP

262
PT  

                                                
TP

255
PT The descent of Man (kap. VII); Seward 1909, s. 112-36. 

TP

256
PT Schwalbe, in: Seward 1909, s. 112. 

TP

257
PT „ I fully admit that it is the highest and most interesting problem for the naturalist.“ Tamtéţ, s. 114. 

TP

258
PT Srov. tamtéţ, s. 117. 

TP

259
PT Srov. tamtéţ, s. 121-2. 

TP

260
PT Darwin 1970, s. 102. 

TP

261
PT Srov. Schwalbe, in: Seward 1909, s. 124-5. 

TP

262
PT Srov. tamtéţ, s. 126. 
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Podle SCHWALBEHO novodobé nálezy a výzkumy DARWINOVY teze jen potvrzují. 

Podařilo se například objevit několik, DARWINEM tolik postrádaných, spojovacích 

článků mezi člověkem a jeho opičími předky. Zajímavé výsledky o příbuznosti 

jednotlivých recentních opičích druhů a člověka přinesly také krevní testy prováděné 

UHLENHUTHEM, NUTTALLEM a dalšími. TP

263
PT  

Mnozí vědci, mezi nimi kupodivu i četní anatomové, antropologové, zoologové, 

ovšem stále o ţivočišném původu člověka pochybují, TP

264
PT říká SCHWALBE. Jedno však 

zůstává navzdory všem pochybnostem jisté: platnost DARWINOVA předpokladu 

o vzájemném blízkém příbuzenství člověka a opic. T P

265
PT  

Pro SCHWALBEHO je DARWIN velikánem, jehoţ práce o původu člověka nebyla 

zatím překonána. A co víc – moderní  výzkum  přináší dennodenně nové důkazy 

o platnosti DARWINOVÝCH závěrů. Ne vţdy a ne všude s DARWINOVÝMI předpoklady 

sice všichni souhlasili, ale „v Anglii jeho dílo rozhodně nikdy nezemřelo.“TP

266
PT  

 

Ernst HAECKEL: Charles DARWIN jako antropolog TP

267
PT  

Slavný německý propagátor darwinismu Ernst HAECKEL (1834-1919) se ve svém 

eseji zaměřuje na choulostivou problematiku původu člověka. Informuje čtenáře nejen 

o vlastním přístupu Charlese DARWINA, ale DARWINOVY závěry navíc i dle svého 

osobního názoru dále rozpracovává. Nezanedbatelnou pozornost věnuje HAECKEL také 

teoriím, které napomohly obecné popularitě DARWINOVA evolučního učení. T P

268
PT Jako 

první upozorňuje na vlastní zásluhy. O své práci HAECKEL tvrdí, ţe se jedná vůbec 

o první pokus dát co nejširší prostor biologii, přetvořené v DARWINOVĚ duchu.TP

269
PT  

HAECKELOVO bádání probíhá podle striktně monistického úzu, tj. snaţí se 

o vysvětlení biologických jevů jednotně, v jeho případě konkrétně dle mechanisticko-

materialistického  hlediska. Všechny vitalistické, teleologické a podobné hypotézy Ernst 

HAECKEL pro jejich mystický charakter jednoznačně zavrhuje. TP

270
PT  

Jevem, který HAECKELA obzvlášť zaměstnával, byla především dědičnost. Na 

základě své monistické koncepce evoluce rozlišuje HAECKEL dva základní typy 
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263
PT Srov. tamtéţ, s. 127-9. 

TP

264
PT Srov. tamtéţ, s. 132. 

TP

265
PT Srov. tamtéţ, s. 136. 

TP

266
PT Tamtéţ, s. 131. 

TP

267
PT Charles Darwin as an Anthropologist (kap. VIII); Seward 1909, s. 137-51. 

TP

268
PT Srov. Haeckel, in: Seward 1909, s. 137. 
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269
PT Srov. tamtéţ, s. 138. 
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270
PT Srov. tamtéţ, s. 139. 
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dědičnosti – konservativní (conservative heredity) a pokrokovou (progresive heredity). 

Za konservativní dědičnost pokládá HAECKEL dědičnost trvalých a charakteristických 

rysů druhu, za pokrokovou dědičnost takových vlastností, které se nevyskytovaly 

u předků tzn. dědičnost získaných vlastností. Z pokrokové dědičnosti vyčleňuje ještě 

tzv. proměnlivou dědičnost (transformative heredity) pro jevy typu degenerace, 

zakrňování nepouţívaných orgánů atp. TP

271
PT  

Dědičnosti získaných vlastností, jako evolučnímu principu, připisuje HAECKEL 

velký význam. Není proto divu, ţe odsuzuje WEISMANNOVU teorii přetrvávání 

zárodečné plazmy, kde dědičnost získaných vlastností nepřichází principielně 

v úvahu.TP

272
PT O WEISMANNOVĚ teorii přetrvávání zárodečné plazmy prohlašuje, ţe se 

jedná o hypotézu čistě spekulativní, postrádající jakýkoli empirický základ. 

Experimenty, které ji měly potvrdit, neověřily, dle HAECKELA, ve skutečnosti vůbec nic. 

Svými závěry popírá navíc WEISMANN základní zásadu LAMARCKOVA i DARWINOVA 

učení; oba dva totiţ s myšlenkou dědičnosti získaných vlastností pracovali a přikládali jí 

nemalou důleţitost. TP

273
PT  

DE VRIESOVU mutační teorii nepokládá HAECKEL také za příliš cennou. To proto, 

ţe nedokáţe nijak vysvětlit účelnost adaptací. T P

274
PT Zajímavou naopak shledává teorii 

svého ţáka Wilhelma ROUXE, který spojuje DARWINOVSKÝ princip selekce 

s LAMARCKOVOU myšlenkou měnící se dědičnosti (transformative heredity) a 

DARWINŮV princip „boje o ţivot“ posouvá na úroveň zvířecího těla, tj. úroveň tkání a 

buněk.T P

275
PT 

Teorii Richarda SEMONA HAECKEL zmiňuje jako nejzásadnější evoluční práci po 

DARWINOVĚ vystoupení. SEMON vysvětluje fakt dědičnosti redukcí na proces nevědomé 

paměti, coţ je závěr HAECKELOVI nečekaně blízký. On sám se totiţ domnívá, ţe 

„citlivost“ je obecnou vlastností ţivé hmoty; ke dvěma základním SPINOZOVÝM 

atributům „substance“ – rozprostraněnosti (extension) a myšlení (cogitation), přidává 

ještě třetí – psychosoma tj. citlivost, duševno. TP

276
PT  

                                                
TP

271
PT Srov. tamtéţ, s. 139. 

TP

272
PT August WEISMANN odlišuje dva typy plazmy – 1. somatickou, která můţe být modifikována vnějšími 

vlivy a  2. germinální, jeţ vlivům prostředí nepodléhá. Právě germinální  plazma je pak přenášema 

pohlavními buňkami do dalších generací. Díky této tzv. „Weismannově bariéře“ je tudíţ přenos vlastností 

získaných během ţivota na potomky nemoţný. 
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273
PT Srov. Haeckel, in: Seward 1909, s. 140. 
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274
PT Srov. tamtéţ, s. 141. 
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275
PT Srov. tamtéţ, s. 141-2. 

TP

276
PT Srov. tamtéţ, s. 142. 
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Teprve po tomto rozvláčném úvodu se HAECKEL dostává k významu DARWINA 

jako antropologa. Píše, ţe obecně není DARWIN za ţádného velkého antropologa 

pokládán a ani moderní antropologiské školy v něm většinou nespatřují vedoucí 

autoritu. V Německu je postoj vůči DARWINOVI obzvláště nepřátelský – kniha O původu 

člověka zde byla kupříkladu zcela odmítnuta. TP

277
PT HAECKEL ovšem vnímá DARWINA 

docela jinak: DARWINOVU tvrzení, ţe „člověk je spolu s jinými savci potomkem 

nějakého společného zvířecího předka,“TP

278
PT přikládá mnohem větší vědeckou cenu, neţ 

stovkám soudobých popisných antropologických pojednání, kterým dle HAECKELA 

chybí „názorný závěr i filosofický duch“.TP

279
PT  

Za hlavní příčinu protidarwinovských nálad v Německu pokládá HAECKEL 

působení uznávaného berlínského patologa a anatoma Rudolfa VIRCHOWA. Ten byl aţ 

do své smrti v roce 1902 skálopevně přesvědčen, ţe se „člověk nevyvinul ani z opice ani 

z jakéhokoli jiného zvířete“T P

280
PT Jako president Německé antropologické společnosti a 

velká autorita v oboru patologie a sociologie tak značně ovlivnil soudobé myšlenkové 

ovzduší. Teprve po jeho smrti se situace v německé antropologii mohla změnit.  

HAECKEL sám se domnívá, ţe člověk z opice pochází. T P

281
PT Odvolává se například 

na některé partie z DARWINOVY knihy O původu člověka. DARWIN zde ovšem neříká, ţe 

člověk pochází z opice. Pouze ţe se „vyvinul z ochlupeného, pravděpodobně 

stromového, čtyřnohého zvířecího prapředka, z něhož povstaly i dnešní opice Starého i 

Nového světa”.TP

282
PT P

 
P

 

Ve vlastním antropologickém výzkumu jde HAECKELOVI zejména o odhalení 

vývojové řady předků člověka. DARWINOVA myšlenka monofyletického původu 

organismů se proto pro HAECKELA stává poměrně klíčovou. TP

283
PT  

HAECKEL je přesvědčen o jednotě lidské přirozenosti v tom smyslu, ţe se lidské 

duševní schopnosti vyvinuly stejnou cestou a mechanismy jako lidské tělo. TP

284
PT Na 

základě této jednoty postuluje pak existenci neměnných a věčných zákonů pro celé 

universum. Nezapomene ovšem patřičně zdůraznit, ţe za ony myšlenky je třeba vděčit 

                                                
TP

277
PT Srov. tamtéţ, st. 145. 

TP

278
PT Darwin 1970, s. 167. 

TP

279
PT Haeckel, in: Seward 1909, s. 144. 

TP

280
PT Tamtéţ, s. 146. 

TP

281
PT Srov. tamtéţ, s. 147. 

TP
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PT Původně ovšem Ernest HAECKEL věřil, ţe z jedné monéry vznikly obratlovci, z jiné měkkýši atd. čili 

ţe různé ţivočišné kmeny vznikly z různých prabuněk. Teprve později ustoupil od tohoto názoru 

k přesvědčení, ţe se vývoj všech organismů udál monofyleticky tj. ţe všechna zvířata povstala z jediné 

prabuňky.  Srov. Rádl 1909b, s. 276. 

TP

284
PT Srov. Haeckel, in: Seward 1909, s. 150. 
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především nepřekonatelnému Charlesi DARWINOVI, kterému pak tímto připisuje titul 

velký „monistický filosof“. T P

285
PT 

Ernest HAECKEL pokládá Charlese DARWINA za velikána, který svojí teorií 

o původu člověka dokázal postavit odpověď na otázku po postavení člověka v přírodě 

na vědecký základ. TP

286
PT Tuto DARWINOVU teorii povaţuje Ernst HAECKEL za dosud 

nepřekonanou. O principu přírodního výběru ale nepředpokládá, ţe by sám o sobě mohl  

poskytnut řešení  všech evolučních otázek; jak uţ ovšem naznačoval sám Charles 

DARWIN.TP

287
PT Celkově má Ernst HAECKEL silnou tendenci nahlíţet na DARWINOVY 

myšlenky ze zorného úhlu své monistické teorie a interpretovat je v jejím duchu. 

 

James George FRAZER: Některé primitivní představy o původu člověka TP

288
PT  

Skotský etnolog, antropolog a religionista James George FRAZER (1854-1941) 

předkládá ve svém příspěvku pohled na svérázný svět bájí a mýtů o vzniku člověka. Ty 

doprovázejí lidskou společnost všech kultur od samých počátků existence. T P

289
PT  

Při detailním porovnávání všemoţných mýtů a bájí rozmanitých kultur mohou 

člověku před očima vyvstávat fascinující podrobnosti: Hebrejská Bible a vyprávění 

Maorských domorodců obsahují třeba prakticky totoţný příběh o vytvoření první ţeny 

z muţova ţebra. TP

290
PT Existují také kultury, v jejichţ mýtech probleskují náznaky 

evolučního uvaţování. FRAZER jmenuje například domorodý kmen Arunta z centrální 

Austrálie nebo představy řeckého filosofa EMPEDOKLA.TP

291
PT  

Co se týče vzniku člověka, míní FRAZER, vţdycky tu byly dva diametrálně odlišné 

přístupy: teorie stvoření a teorie vývoje. Pokud bychom tedy usilovali rozhodnout za 

kaţdou cenu o správnosti jedné strany, zpozorujeme moţná ke svému údivu pouze to, 

ţe váhy se kloní stejně hluboko k pólu evoluce jako k pólu představ o stvoření. TP

292
PT  

Ve vtahu k DARWINOVU evolučnímu učení, potaţmo evolucionismu obecně, 

zachovává FRAZER zcela neutrální postoj. Evoluční „pravdy“ nezavrhuje, ale ani jim 

nestraní. Na četných příkladech mýtů a představ o vzniku člověka se snaţí pouze 

ukázat, ţe pluralita názorů zde existovala vţdycky a ţe se nad ní není třeba pohoršovat 

ani dnes.  

                                                
TP

285
PT Srov. tamtéţ, s. 151. 

TP

286
PT Srov. tamtéţ, s. 137. 

TP

287
PT Srov. tamtéţ, s. 140. 

TP

288
PT Some primitive Theories of the Origin of Man (kap. IX); Seward 1909, s. 152-70. 

TP

289
PT Srov. Frazer, in: Seward 1909, s. 153. 

TP

290
PT Srov. tamtéţ, s. 155. 

TP

291
PT Srov. tamtéţ, s. 169. 

TP

292
PT Srov. tamtéţ, s. 170. 
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II. 2. 1. 4. DARWINŮV vliv ve vědách o životě 

Čtvrtý, zároveň nejobsáhlejší soubor příspěvků, zahrnuje eseje, které postihují 

DARWINŮV vliv a význam ve vědách o ţivotě. Kde je to moţné, stojí vedle sebe 

paralelní texty sledující situaci v botanice a zoologii. K biologickým disciplínám je 

přiřazena i geologie, která ve vztahu k DARWINOVĚ práci zaujímá v porovnání s jinými 

přírodními vědami specifickou pozici tím, ţe s biologickou tematikou velmi úzce 

souvisí.  

 

Adam SEDGWICK: DARWINŮV vliv na studium zvířecí embryologie TP

293
PT  

Anglický zoolog Adam SEDGWICK (1854-1913), prasynovec stejnojmenného 

geologa a dobrého DARWINOVA přítele, otvírá svůj příspěvek tezí, ţe publikace 

DARWINOVY knihy O vzniku druhů v roce 1859 předznamenala novou éru v oblasti 

embryologických studií. TP

294
PT  

DARWIN ve své knize mimo jiné poukazuje na moţný monofyletický původ všech 

obratlovců, opíraje se přitom právě o embryologická pozorování; píše: „Z toho, co víme 

o embryích savců, ptáků, ryb a plazů, je pravděpodobné, že tito živočichové jsou 

upravenými potomky nějakého pradávného předka ...“TP

295
PT Význam, který DARWIN 

přikládá nejranějším ontogenetickým stadiím, je patrný i z jeho tvrzení, ţe „pro 

klasifikaci je struktura embrya dokonce ještě daleko důležitější než (struktura) dospělce 

(...) Embryo nám ukazuje, více či méně zřetelně, původní stavbu méně uzpůsobených 

pradávných předků taxonu.“TP

296
PT  

Musíme ale dát pozor na skutečnost, ţe shoda v embryonální struktuře sice 

prozrazuje společný původ, naopak to však jiţ platit nemusí - odlišnost v embryonálním 

vývoji rozdílný původ neprokazuje. Larva se totiţ můţe adaptovat na nějaký specifický 

způsob ţivota a z toho pak vyplynou výše zmíněné rozdíly. TP

297
PT  

Představa, ţe znalosti embryonálního a larválního vývoje změn mohou mít podíl 

na odhalení tajemství historie druhů a ras, byla prvně vyslovena Fritzem MÜLLEREM 

v jeho knize Für Darwin v roce 1864.TP

298
PTP

 
PEmbryologickým výzkumům všech moţných 

ţivočišných skupin pak bylo proto věnováno nemalé úsilí. Výsledek této aktivity 

                                                
TP

293
PT The Influence of Darwin on the Animal Embryology (kap. X); Seward 1909, s. 171-84. 

TP

294
PT Srov. Sedgwick, in: Seward 1909, s. 171. 

TP

295
PT Tamtéţ, s. 172. 

TP

296
PT Tamtéţ, s. 172-3. 

TP

297
PT Srov. tamtéţ, s. 173. 

TP

298
PT Srov. tamtéţ, s. 171; Müller 1864, s. 88. 
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vykrystalizoval v dnes běţnou znalost hlavních rysů historického vývoje všech 

nejdůleţitějších ţivočichů. TP

299
PT  

Karl Ernst von BAER, embryolog estonského původu, formuloval zákon, ţe 

„embrya rozdílných druhů živočichů téhož taxonu jsou si mnohem podobnější než 

dospělci; čím mladší embryo, tím větší podobnost“.T P

300
PT Pokud by mohl být tento zákon 

potvrzen, byl by to nepochybně velmi silný argument ve prospěch tzv. rekapitulační 

teorie, tedy představy, ţe embryonální stadia poukazují na podobu stavby primitivních 

pradávných předkůTP

301
PT, píše SEDGWICK.  

Celá věc ale není zase tak jednoduchá; nikdo totiţ nemůţe například tvrdit, ţe by 

embryo máčky nebylo odlišné od embrya králíka. Ale uţ je více méně věcí osobního 

názoru, zda jsou tyto rozdíly menší neţ odlišnosti mezi dospělou máčkou a dospělým 

králíkem. TP

302
PT  

Podle SEDGWICKE je nutné připustit, ţe ani výrazný pokrok a intenzivní výzkum 

v embryologii a paleontologii v posledních padesáti letech, nepřinesl ještě odpovědi na 

mnohé otázky. Jak je to například se ztrátou končetin u hadů či velryb, absencí zubů i 

jakýchkoli jejich rudimentů u současných ţijících ptáků ve všech fázích jejich vývoje? 

Proč se organismy ve svých vývojových cyklech neustále proměňují apod. TP

303
PT Pro 

získání některých odpovědí by jistě pomohlo překročit hranici biologie (například 

směrem k filosofii), připouští SEDGWICK. Sám ale radši spekuluje o moţných 

působeních prostředí na organismy.  

Ţivé hmotě připisuje schopnost procházení vývojovými cykly a reagovat na vlivy 

prostředí bez nutnosti (sebe)destrukce. TP

304
PT Obecně o ţivé hmotě nepředpokládá, ţe by se 

od neţivé nějak výrazně lišila účelností; zejména v počátečních fázích své existence. T P

305
PT  

Poměrně široce ještě SEDGWICK rozvádí zmatky s LAMARCKOVÝM termínem 

„získané vlastnosti“ (acquired character), které dává do protikladu s „vývojovými 

vlastnostmi“ (genetic character); to jsou ty znaky, které se nutně objeví, dojde-li 

k vývoji v ontogenetickém smyslu. Změny vývojových vlastností (variation in genetic 

characters) jsou způsobeny mutacemi (buněčného) aparátu, zatímco změny získaných 

vlastností (variation of acquired character) jsou způsobeny rozdíly ve způsobu práce 

                                                
TP

299
PT Srov. Sedgwick, in: Seward 1909, s. 171.  

TP

300
PT Tamtéţ, s. 175. 

TP

301
PT Svéráznou podobu rekapitulační teorie formuloval např. Ernest HAECKEL ve formě svého 

„biogenetického zákona“. Srov. tamtéţ, s. 175. 

TP

302
PT Srov. tamtéţ, s. 175. 

TP

303
PT Srov. tamtéţ, s. 176. 

TP

304
PT Srov. tamtéţ, s. 177. 

TP

305
PT Srov. tamtéţ, s. 183. 
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(buněčného) aparátu. TP

306
PT Výsledný charakter ontogeneze organismu je pak dán: jednak 

starými znaky přenesenými dědičně od předků, jednak novinkami, které jsou 

zapříčiněny oněmi různými typy odchylek. TP

307
PT  

DARWINOVI vzdává SEDGWICK zaslouţený hold. Jako badatel z jeho evolučního 

učení vychází a pouţívá hojně i jeho terminologii. Na samotném DARWINOVU učení 

nejvíce cení skutečnost, ţe „uvedlo v chod proces intelektuálního kvašení, který ještě 

stále neskončil.“ T P

308
PT  

 

William Berryman SCOTT: Paleontologický záznam I.: živočichovéTP

309
PT  

William Berryman SCOTT (1858-1947), jeden z nejvýznamnějších amerických 

paleontologů své doby, podává čtenáři zasvěcený obraz současného stavu paleontologie, 

na kterém se nepřehlédnutelnou měrou podepsal DARWINŮV evolucionismus: „Na žádné 

jiné odvětví vědy neměla publikace DARWINOVY knihy O vzniku druhů tak výrazný a 

radikální dopad jako na paleontologii (...) vědu na rozhraní geologie a biologie, která 

byla do té doby držena v područí LINNÉOVSKÉHO či CUVIEROVSKÉHO dogmatu 

o neměnnosti druhů,“T P

310
PT píše W. B. SCOTT. Onu revoluci významem přirovnává ke 

koperníkovskému obratu v astronomii. T P

311
PT 

Moderní paleontologie se pod vlivem DARWINOVA učení začala stále více obracet 

od pouhé deskripce k mnohem plastičtější fylogenetické problematice, píše 

W. B. SCOTT. Někdy se sice můţe zdát, ţe taková cesta přináší nesrovnatelně více 

otázek neţ odpovědí, přesto má takový přístup smysl. Pro současnost je naprosto 

dostačujícím stavem, ţe je moţné, v souladu s evolucionistickým paradigmatem, 

načrtávat výseky fylogenetického vývoje, jakkoli ještě nelze popsat dávný vývoj ve 

zcela kompletní podobě.TP

312
PT  

Podrobně se W. B. SCOTT rozepisuje o fylogenetickém původu koní, T P

313
PT 

nosoroţců,TP

314
PT velbloudů, TP

315
PT slonů,T P

316
PT a velryb. TP

317
PT Krátce se zastavuje u taxonu savců, 

                                                
TP

306
PT Srov. tamtéţ, s. 179-80. 

TP

307
PT Srov. tamtéţ, s. 180. 

TP

308
PT Tamtéţ, s. 184. 

TP

309
PT The palaeontological Record I.: Animals (kap. XI); Seward 1909, s. 185-99. 

 

TP

310
PT Scott, W. B., in: Seward 1909, s. 185. 

TP

311
PT Srov. tamtéţ, s. 188. 

TP

312
PT Srov. tamtéţ, s. 188. 

TP

313
PT Srov. tamtéţ, s. 190-2. 

TP

314
PT Srov. tamtéţ, s. 192-4. 

TP

315
PT Srov. tamtéţ, s. 194. 

TP

316
PT Srov. tamtéţ, s. 194-5. 
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jehoţ původ je pro SCOTTOVY současníky zastřen rouškou tajemství – povstali savci 

z raných obojţivelníků nebo se, jako ptáci, odštěpili z vývojové linie plazů?TP

318
PT 

Posledních pár stran textu věnuje ještě bezobratlým, zejména lasturnatým měkkýšům a 

trilobitům. TP

319
PT  

Uvedenými příklady se W. B. SCOTT snaţí ilustrovat, ţe paleontologický záznam 

není zdaleka tak beznadějný, jak se domníval mimo jiné i sám DARWIN. Prokazatelně se 

zaplňující síť poznatků a schopnost vkomponovávat do sebe nové sebepřekvapivější 

paleontologické nálezy, povaţuje W. B. SCOTT za jasné a nezpochybnitelné potvrzení 

platnosti evoluční teorie. TP

320
PT  

Charlese DARWINA uznává W. B. SCOTT jako významného přírodovědce, který 

dokázal přijít, na rozdíl třeba od CUVIERA, s nosnou teorií evoluce. Detaily se ve svém 

eseji příliš nezabývá. Podstatná je pro něj především sama myšlenka vývoje. Mezery 

v paleontologickém záznamu pokládá, v duchu DARWINOVA gradualismu, pouze za 

doposud neobjevené, nikoli za potenciálně neexistující. 

 

Dukinfield Henry SCOTT: Paleontologický záznam II. rostliny TP

321
PT  

Dukinfield Henry SCOTT (1854-1934), známý anglický paleobotanik, prezident 

londýnské Linnéovské společnosti, hned na začátku svého eseje poukazuje na 

skutečnost, ţe k jeho tématu – povídání o paleobotanice – lze přistupovat z různých 

úhlů pohledu:  

1. jako k (danému) faktu vyplývajícímu z evoluční teorie 

2. z hlediska fylogeneze čili průběhu evoluce 

3. z pohledu teorie přírodního výběru. TP

322
PT 

Ve svém eseji se pak snaţí říci pár slov ke kaţdému z nich:  

O faktu evoluce podle D. H. SCOTTA uţ v současné době prakticky nikdo 

nepochybuje, ačkoli ještě stále existují lidé jako REINKE, kteří tvrdí, ţe tato nauka je 

pořád víc vírou neţ řádnou vědou podpořenou důkazy. Ale právě fosilní záznam 

                                                                                                                                          
TP

317
PT Srov. tamtéţ, s. 195. 

TP

318
PT Srov. tamtéţ, s. 196. 

TP

319
PT Srov. tamtéţ, s. 197-9. 

TP

320
PT Srov. tamtéţ, s. 199. 

TP

321
PT The palaeontological Record II. Plants (kap. XII); Seward 1909, s. 200-22. 

TP

322
PT Srov. Scott, D. H., in: Seward 1909, s. 200. 
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poskytuje DARWINOVĚ teorii vývoje plnou podporu. Podrobně a důkladně to ostatně 

ukazuje i sám DARWIN ve své knize O vzniku druhů.TP

323
PT  

V otázce po původu velkých rostlinných skupin byl učiněn značný pokrok a naše 

závěry jsou podpořeny četnými fosilními nálezy. TP

324
PT Pokud ale jde o přímé odvozování 

jednoho druhu z jiného, od DARWINOVÝCH znalostí jsme naopak kupředu příliš 

nepostoupili. V tomto ohledu se musíme buď spokojit s DARWINOVÝM vysvětlením 

o absenci četných spojovacích článků nebo přijmout GRAND’EURYŮV a ZEILLERŮV 

mutacionismus. TP

325
PT  

D. H. SCOTT otevírá i otázku po původu organismů. Pohrává si v tomto směru 

s myšlenkou polyfyletického původu ţivota. Opírá se přitom o následující citát 

z DARWINOVY knihy O vzniku druhů: „Není pochyb, jak tvrdil už pan G. H. LEWES, že 

hned v počáteční fázi vývoje života se mohla objevit celá řada různých (ţivotních) 

forem.“ TP

326
PT Jakkoli nepravděpodobně to můţe znít, lze uvaţovat i o několika 

rostlinných říších, tvrdí D. H. SCOTT. Připouští ale samozřejmě, ţe „o počátku nevíme 

naprosto nic.“ TP

327
PT  

Při pohledu na historii rostlin, jak se zrcadlí v paleontologickém záznamu, je nutné 

ovšem uznat, ţe rozhodně nevykazuje ţádný pravidelný vývoj - od jednoduchosti ke 

komplexitě. Občas spíš dokonce naopak. Vůči DARWINOVÝM evolučním závěrům ale 

D. H. SCOTT ţádný zádrhel nepociťuje. Říká: „musíme si uvědomit, že DARWINŮV výraz 

„vyšší na škále (...)“ znamená pouze lépe adaptovaný vzhledem k momentálním 

životním podmínkám.“T P

328
PTP

 
P

 

Otázka fylogeneze těsně souvisí s předchozím tématem. Jak uţ bylo řečeno, 

pokrok byl učiněn spíše v ohledu k vyšším taxonům neţ při odhalování předků 

jednotlivých druhů či rodů. Jedním z hlavních důvodů je bezesporu značně zlomkovitý 

paleontologický materiál. V řadě případů máme k dispozici například jen otisky listů a 

tak nemůţe být divu, ţe jakékoli závěry odvozované pouze na základě toho, budou 

značně nejisté. O ledasčem tedy můţe být zatím předčasné spekulovat. Svoji pozornost 

proto D. H. SCOTT zaměřuje na následující: a) Původ krytosemenných rostlin, b) Původ 

                                                
TP

323
PT Srov. tamtéţ, s. 200. 

TP

324
PT Srov. tamtéţ, s. 201. 

TP

325
PT Francouzští vědci GRAND’EURY a ZEILLER byli na přelomu 19./20. století uznávanými autoritami 

v oblasti systematiky. Srov. tamtéţ, s. 200. 

TP

326
PT „No doubt it is possible, as Mr G. H. Lewes has urged, that at the first commencement of life many 

different forms were evolved.“  tamtéţ, s. 202. 

TP

327
PT Tamtéţ, s. 202. 

TP

328
PT Tamtéţ, s. 204. 
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semenných rostlin, c) Původ rozmanitých tříd vyšších bezcévných rostlin 

(kryptogamů). TP

329
PT  

a) Původ krytosemenných rostlin 

Hned tato první otázka – po původu krytosemenných rostlin – představuje v rostlinné 

fylogenetice velký problém. TP

330
PT Krytosemenné rostliny se objevily někdy ve spodní 

křídě. Ve svrchní křídě uţ na Zemi jednoznačně převládaly a tento stav trvá dodnes. 

Krytosemenné rostliny se objevily poměrně náhle. Zdá se, jako by zcela bez 

spojovacích článků k jiným rostlinným skupinám. DARWIN to komentuje slovy: „Byl 

jsem tím náhlým nástupem tak překvapen, že jsem se kdysi domníval, že se vyšší 

semenné rostliny  vyvinuly skrytě na nějakém izolovaném kontinentě nebo rozlehlém 

ostrově, pravděpodobně v blízkosti jižního pólu“.T P

331
PT Tato teorie o invazi z jakési 

ztracené jiţní země se ale  nezakládá na ţádných pořádných důkazech. Dnes je původ 

krytosemenných rostlin dáván většinou do vztahu k druhohornímu taxonu Cycadophyta 

– předchůdcům dnešních cykasů. TP

332
PT  

b) Původ semenných rostlin 

Obecný vztah nahosemenných rostlin k vyšším kryptogamům byl objasněn nezávisle na 

fosilních dokladech a to díky HOFMEISTEROVÝM brilantním studiím, ve kterých 

poukázal na některé homologie rostlinných rozmnoţovacích elementů. TP

333
PT Zůstávalo 

však i nadále nejasné, z které linie kryptogamů nahosemenné rostliny přesně povstaly. 

Dlouho byl za hlavního favorita povaţován taxon Lycopodia (plavuně). Julius SACHS 

ale v roce 1881 poukázal na moţné příbuzenství předků cykasů se skupinou 

Marattiaceae z taxonu kapraďorostů. TP

334
PT To je také hlavní trend v současném moderním 

výzkumu: zdůrazňovat – ve vztahu k předkům semenných rostlin – důleţitost 

kapraďorostů. Ale i zde existuje ještě mnoho otazníků. TP

335
PT  

c) Původ vyšších bezcévných (kryptogamů) 

Velká podříše bezcévných rostlin hrála v nejranějších geologických údobích 

pochopitelně mnohem zásadnější roli neţ dnes. V rámci taxonu můţeme vyčlenit 

skupinu tzv. cévnatých kryptogamů (vascular cryptogams), do které spadají kapradiny, 

                                                
TP

329
PT Srov. tamtéţ, s. 204. 

TP

330
PT Srov. tamtéţ, s. 204. 

TP

331
PT Tamtéţ, s. 205. 

TP

332
PT Srov. tamtéţ, s. 207-8. 

TP

333
PT Srov. tamtéţ, s. 209-10. 

TP

334
PT Srov. tamtéţ, s. 210. 

TP

335
PT Srov. tamtéţ, s. 212. 
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přesličky a plavuně. TP

336
PT Dostupná paleontologická data k daným taxonům jsou ovšem 

stále velmi zlomkovitá. P

 
PJakékoli obecnější závěry tak mají nutně značně hypotetický 

charakter.TP

337
PT O původu taxonů jako jsou například mechorosty, nevíme pak – kvůli 

prakticky nulovému paleontologickému záznamu –téměř nic.TP

338
PT Provizorně by se ale 

snad dalo konstatovat, ţe všechny zmíněné skupiny cévnatých kryptogamů patří mezi 

velice prastaré rostlinné taxony. Dobou jejich největšího rozkvětu byly prvohory. A  ţe 

semenné rostliny mají s největší pravděpodobností úzký vztah ke kapraďorostům. 

Co se přírodního výběru týče, aţ doposud jsme sice uvaţovali o paleontologickém 

záznamu přísně ve vztahu k evoluci, otázkou ovšem zůstává, zda právě paleontologický 

záznam nevrhá DARWINOVU a WALLACEOVU teorii přírodního výběru do jiného 

světla.TP

339
PT  

Otevírá se před námi třeba otázka mutací. V tomto ohledu lze ale jednoduše 

poukázat na skutečnost, ţe dlouhodobé výsledky paleobotanických výzkumů přinášejí 

stále nová přesvědčivá fakta o existenci nejrůznějších spojovacích článků, zcela 

v původním DARWINOVĚ duchu.TP

340
PT Celý současný paleobotanický výzkum není 

v podstatě ničím jiným neţ evolučními studiemi, vyrůstajícími z DARWINOVÝCH a 

WALLACEOVÝCH myšlenek, říká D. H. SCOTT, a objevy v této oblasti dodaly 

DARWINOVU závěru ţe „přední paleontologická fakta obdivuhodně souhlasí s vývojovou 

teorií přírodního výběru,“T P

341
PT jen novou platnost. TP

342
PT 

D. H. SCOTT přiznává DARWINOVI zaslouţenou slávu velkého přírodovědce. 

Nezapomíná ovšem ani na WALLACE. Fakt evoluce povaţuje ve své době za jiţ 

nezpochybnitelný. Jako vědec vychází ze samé báze DARWINOVA evolučního učení a ač 

sám paleontolog, drţí například DARWINOVU myšlenku gradualismu. Ke konkurenční 

mutacionistické hypotéze se staví odmítavě. Je pevně přesvědčen o tom, ţe veškeré 

paleontologické nálezy lze interpretovat v rámci DARWINOVA evolučního učení. 

Zajímavý je SCOTTŮV předpoklad polyfyletického původu ţivota, který ale opět kotví 

na DARWINOVI.TP

343
PT 

 

                                                
TP

336
PT Srov. tamtéţ, s. 213. 

TP

337
PT Srov. tamtéţ, s. 215-6. 

TP

338
PT Srov. tamtéţ, s. 217. 

TP

339
PT Srov. tamtéţ, s. 217. 

TP

340
PT Srov. tamtéţ, s. 221. 

TP

341
PT Tamtéţ, s. 222. 

TP

342
PT Srov. tamtéţ, s. 222. 

TP

343
PT Srov. tamtéţ, s. 202. 
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Georg KLEBS: Vliv prostředí na podobu rostlin TP

344
PT  

Georg KLEBS (1857-1918), profesor botaniky a rostlinné fysiologie na universitě 

v Heidelbergu, se ve svém eseji věnuje historii výzkumu vztahu rostlin a prostředí a 

některým současným aktuálním výsledkům tohoto výzkumu. Opakovaně se dostává 

k otázkám kolem dědičnosti nově vznikajících fenotypových vlastností a přetváření 

druhů vůbec. 

 Závislost vývoje rostlin na prostředí, ve kterém se nacházejí, se stala objektem 

vědeckého výzkumu teprve v průběhu 18. století, píše KLEBS. Vděčíme za to zejména 

pionýrským pracím badatelů jako byl HALES, DUHAMEL, INGENHOUSZ, SENEBIER a 

další.T P

345
PT V průběhu 19. století, zejména pak v jeho druhé polovině, dochází v této 

vědecké oblasti k překotnému rozvoji. Nutno ale poznamenat, ţe hlavní proud bádání se 

zaměřuje spíš na jevy, které souvisejí s výţivou rostlin nebo jejich pohybovou aktivitou. 

Jevy, týkající se rostlinné morfologie, zůstávají poněkud stranou. V této neprávem 

opomíjené sféře odvedli proto neocenitelnou práci badatelé jako HOFMEISTER či Julius 

SACHS; oba jmenovaní byli silně ovlivněni DARWINOVÝMI evolučními závěry. TP

346
PT  

S tezí, ţe vnější svět je určujícím faktorem transformace organismů, přichází 

vlastně uţ LAMARCK. Jeho závěry ovšem neměly na pokrok vědy prakticky ţádný 

vliv. TP

347
PT Sám DARWIN o LAMARCKOVĚ práci píše: „Nezískal jsem z ní žádný fakt ani 

myšlenku.“T P

348
PT DARWIN přichází s mechanistickým vysvětlením - svojí geniální selekční 

teorií. Vnější ţivotní podmínky jsou odpovědné za produkci odchylek. Ty pak mohou 

být jak příčinou proměny existujících skupin organismů, tak i vzniku zcela nových 

druhů.TP

349
PT NÄGELI se ale oproti tomu, na základě svých pěstitelských experimentů 

domnívá, ţe změny vyvolané vnějšími podmínkami dědičné nejsou. Odvolává se přitom 

na některé LAMARCKOVY teleologické aspekty. T P

350
PT  

Pro KLEBSE samotného je však, zdá se, otázka dědičnosti spíše minoritní 

záleţitostí.  Ve dvou podkapitolách, které následují, se jí dotýká spíše okrajově. Více aţ 

v závěru druhé podkapitoly, kde se jí zdá být najednou jakoby zaskočen: 

                                                
TP

344
PT The Influence of Environment on the Form of Plants (kap. XIII); Seward 1909, s. 223-46. 

TP

345
PT Srov. Klebs, in: Seward 1909, s. 223. 

TP

346
PT Srov. tamtéţ, s. 223-4. 

TP

347
PT Srov. tamtéţ, s. 224. 

TP

348
PT „I got not  a fact or idea from it.“ Darwin F. 1888, II. díl, s. 215. 

TP

349
PT Srov. Klebs, in: Seward 1909, s. 224. 

TP

350
PT Srov. tamtéţ, s. 225. 
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KLEBS hned v úvodu první podkapitolyT P

351
PT konstatuje, ţe uspokojivé vysvětlení 

faktorů ovlivňujících podobu druhů zatím nemáme. TP

352
PT Ţe se mu ale snad přesto lze více 

či méně přiblíţit. Upozorňuje na skutečnost, ţe DARWINOVO pojetí druhu, které stojí 

v centru onoho bádání, je poněkud odlišné od současného. DARWINOVO pojetí druhu 

bylo „Linnéovské“. TP

353
PT Dnešní pohled se oproti tomu striktně zaměřuje na „čisté linie“; 

experimenty jsou prováděny buď na identických klonech nebo alespoň na blízce 

příbuzných jedincích. TP

354
PT  

Působením přírodních podmínek se v průběhu vývoje, jak lze snadno pozorovat, 

mění kaţdý organismus. TP

355
PT Je zajímavé, ţe příbuzné druhy se mohou vlivem 

podobných vnějších podmínek proměňovat zcela odlišně. T P

356
PT Vnější vlivy ale neslouţí 

pouze jako spouštěče „potencialit“. Mají v průběhu ţivota jedince i svoje stálé role. To 

potvrzují četné pěstitelské pokusy s kvetoucími rostlinami. TP

357
PT  

O rostlinných orgánech by se dalo říci, ţe se u daných druhů vyskytují vţdy 

v určité charakteristické pozici. To platí i v případě, ţe bývají u příbuzných druhů nebo 

variant nejrůznějším způsobem modifikovány. Jejich poloha i podoba je jiţ více méně 

předurčena ve vajíčku nebo hlíze. Přes to všechno představuje vnější prostředí 

(například mnoţství vláhy, světla či teplota) výrazný faktor, který ovlivňuje zda a jak se 

některé orgány vyvinou nebo nevyvinou. Velký význam můţe mít, jak dokazují studie 

zaměřené na výzkum regenerace, i případné poranění rostliny. Odstraněním nebo 

poraněním hlavního stonku nebo kořene mohou být probuzeny k růstu dosud spící 

zárodky či pupeny. TP

358
PT P

 
PAbnormální vývoj rostlinných orgánů můţe být zaviněn také 

různými parazity, hmyzem, houbami atp. TP

359
PTP

 
P

 

Moţných cest vývoje existuje vţdy logicky více, neţ je moţné reálně 

uskutečnit.TP

360
PT Konkrétní podoba – vybraná ze široké škály moţností – vyvstane aţ 

působením vnějších podmínek prostředí. Značné těţkosti při výzkumu této 

problematiky pak pramení ze skutečnosti, ţe neexistuje vlastně ţádná souvislost mezi 

                                                
TP

351
PT Srov. tamtéţ, s. 226 (vliv vnějších podmínek na utváření podoby jednotlivých druhů). 

TP

352
PT Srov. tamtéţ, s. 227. 

TP

353
PT Tzn. „druh“ se sestává z většího či menšího počtu „základních odrůd“. Srov. tamtéţ 1909, s. 226. 

TP

354
PT George KLEBS definuje druh jako jednotku, jejíţ „ typické znaky se ve vztahu ke konkrétnímu 

prostředí projevují jako stálé.“ tamtéţ, s. 226-7. 

TP

355
PT Srov. tamtéţ, s. 229. 

TP

356
PT Srov. tamtéţ, s. 230-1. 

TP

357
PT Srov. tamtéţ, s. 231. 

TP

358
PT Srov. tamtéţ, s. 233. 

TP

359
PT Srov. tamtéţ, s. 237. 

TP

360
PT Srov. tamtéţ, s. 239. 
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objevením se určité změny a momentálními vnějšími podmínkami, protoţe modifikace 

mohla být indukována (a patrně také byla indukována) dříve, neţ se plně projevila. TP

361
PT  

Druhá podkapitolaTP

362
PT začíná zopakováním předpokladu, ţe druhy se působením 

prostředí proměňují. Základní otázka, na kterou se pokouší KLEBS nalézt odpověď, zní: 

Jakými procesy povstávají nové druhy? T P

363
PTP

 
PDědičnost změn, indukovaných vnějšími 

vlivy, se totiţ většinou jako příliš trvalá nejeví. KLEBS zmiňuje v této souvislosti 

KORSCHINSKEHO práci. KORCHINSKI uvádí, ţe většina zahradnických odrůd si udrţí 

svou vyšlechtěnou podobu maximálně rok po kultivaci. T P

364
PT KLEBS přiznává, ţe odpověď 

na poloţenou otázku je v dnešní době asi stejně daleko jako za dob DARWINOVÝCH. 

Nicméně vyjadřuje naději, ţe prací četných badatelů se onen problém stal (a stále stává) 

alespoň jasnějším a jednoznačnějším. T P

365
PT 

KLEBS přistupuje k  DARWINOVI jako k významnému vědci, nemá ovšem potřebu 

vynášet jej do nebes. DARWINOVU selekční teorii označuje za geniální. Připisuje mu i 

velkou zásluhu ohledně správného pochopení významu otázky vzniku druhů. Některé 

aspekty DARWINOVY práce ale povaţuje za jiţ překonané a neaktuální. 

 

Jacques LOEB: Experimentální studie o vlivu prostředí na živočichy TP

366
PT  

Jacques LOEB (1859-1924), americký fyziolog německého původu, nastiňuje ve 

svém eseji o vlivu prostředí na ţivočichy, sloţitost problematiky kolem dědičnosti a 

vzniku druhů. Je toho názoru, ţe vliv vnějších podmínek lze poměrně dobře zkoumat a 

modelovat i v laboratoři, protoţe to, co biologové nazývají přirozenými ţivotními 

podmínkami zvířat, se dá z fyzikálního hlediska označit jako stabilní kombinace přesně 

definovaných vlivů. Plánovitá fyzikálně-chemická analýza vlivu těchto podmínek na 

vnější podobu či reakce ţivočichů je asi také jediným způsobem, jak rozmotat spletitý 

mechanismus dědičnosti, přesahující rámec MENDELOVÝCH zákonů,TP

367
PT míní LOEB. Pro 

rozsáhlost daného tématu a omezenost poskytnutého prostoru nebude náčrt úplně 

vyčerpávající. Při výběru dostávali přednost práce se vztahem k dílu Charlese DARWINA 

a otázky, které nemají příliš technický charakter, TP

368
PT vysvětluje. 

                                                
TP

361
PT Srov. tamtéţ, s. 238. 

TP

362
PT Srov, tamtéţ, s. 240 (vliv prostředí na přetváření druhů). 

TP

363
PT Srov. tamtéţ, s. 241. 

TP

364
PT Srov. tamtéţ, s. 245. 

TP

365
PT Srov. tamtéţ, s. 246. 

TP

366
PT Experimental Study of the Influence of Environment on Animals (kap. XIV); Seward 1909, s. 247-70. 

TP

367
PT Srov. Loeb, in: Seward 1909, s. 247.  

TP

368
PT Srov. tamtéţ, s. 247. 
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Doposud se všeobecně předpokládalo, ţe hybridizace je moţná pouze mezi velmi 

příbuznými druhy. Dokazovaly to i četné experimenty: Vajíčka značného počtu 

mořských ţivočichů bývají oplodňována spermatozoidy volně unášenými mořskou 

vodou a jak se ukazovalo, vţdy pouze spermatozoidy vlastního druhu. Za hlavní příčinu 

bývala povaţována nekompatibilita buněčných povrchů. Některé autory ale napadlo, 

zda by zde nemohla hrát určitou roli i obyčejná mořská voda. A opravdu, 

v laboratorních podmínkách bylo zvýšením zásaditosti mořské vody dosaţeno 

překvapivě časté mezidruhové hybridizace. TP

369
PT  

Zdá se pravděpodobné, ţe se i v dřívějších údobích zemské historie, kdy mořská 

salinita dosahovala zcela jistě jiných hodnot neţ dnes, mohla podobná kříţení 

uskutečňovat. Nabízí se otázka, zda a jak ovlivňovalo ono kříţení charakter tehdejší 

fauny. Pokusy prováděné GODLEWSKIM, KUPELWIESEREM, HAGEDOORNEM i autorem 

článku na mořských jeţovkách poskytují poměrně konstantní výsledky: hybridní 

zárodky často přebírají čistě maternální rysy a vyvíjejí se vcelku normálně. Některé ale 

samozřejmě hynou, většinou ve velmi raných fázích ţivota. TP

370
PT  

Na základě takových výsledků by se mohlo zdát, ţe při oplodnění, tedy při 

nastartování vývoje vajíčka, nedochází k opravdovému splynutí jádra spermatozoidu 

s jádrem vajíčka. GODLEWSKI však takové domněnky svými pokusy jednoznačně 

vyvrátil. TP

371
PT Jako jedinou příčinu nastartování vývoje vajíčka shledal opravdu jen jeho 

kontakt s ţivoucím činitelem – jádrem spermatozoidu. Je ale moţné ptát se dále: Nešlo 

by takový stav navodit i čistě fyzikálně chemickou cestou? Ţe je to moţné se opravdu 

dokázat podařilo; dokonce prakticky na všech vajíčkách ţivočichů, se kterými byly ony 

experimenty prováděny. Tato tzv. umělá parthenogenese má zjevně co do činění 

s problémem evoluce vůbec. Vede nás například k domněnce, ţe v dávných dobách 

mohly pouhé vnější podmínky nahrazovat roli dnešních spermatozoidů. T P

372
PT Jednoduché 

vysvětlení přesných příčin a pozorovaných následků je nám ještě ovšem na hony 

vzdáleno.TP

373
PT  

Stává se tak čím dál tím jasnějším, ţe současná evoluční teorie musí kotvit 

především na široce aplikovatelných, jakkoli sice ne univerzálně platných 

MENDELOVÝCH zákonech dědičnosti a na DE VRIESOVĚ mutacionismu. Problém, který 

                                                
TP

369
PT Srov. tamtéţ, s. 248-9. 

TP

370
PT Srov. tamtéţ, s. 250. 

TP

371
PT Srov. tamtéţ, s. 250. 

TP

372
PT Srov. tamtéţ, s. 251. 

TP

373
PT Srov. tamtéţ, s. 255. 
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před experimentálními biology zůstává pak zní: Je moţné mutace produkovat jen čistě 

fyzikálně-chemickými prostředky?TP

374
PT Ke kladné odpovědi se LOEB staví poněkud 

skepticky. Poukazuje přitom na fakt, ţe teprve několik generací našich mutantů by 

mohlo potvrdit, ţe se nejedná o pouhé patologické odchylky. TP

375
PT P

 

 Podobně zdrţenlivě se vyjadřuje i k otázce vzniku nových druhů. K tomu navíc 

značně pesimisticky poznamenává, ţe nemáme vůbec ţádnou záruku v tom, zda tento 

úkol nepřesahuje moţnosti vědy. TP

376
PT  

Z tónu eseje vyznívá, ţe DARWINOVO evoluční učení pro LOEBA příliš neznamená 

- k současným problematickým otázkám moc co říci nemá. Jediná pochvalná zmínka na 

DARWINOVU adresu je ta, ţe smělost DARWINOVY hypotézy dodala kuráţe 

experimentálním biologům k jejich pokusům. TP

377
PT Dále uţ LOEB o Charlesi DARWINOVI 

nijak nemluví. Současná evoluční teorie musí dle LOEBA vycházet především 

z MENDELA a DE VRIESE. 

 

Edward Bagnall POULTON: Význam zbarvení v boji o život TP

378
PT 

Příspěvek anglického zoologa Edwarda Bagnalla POULTONA (1856-1943) přináší 

poměrně detailní historickou analýzu darwinistického náhledu na problematiku zbarvení 

organismů. POULTON přitom neopomíjí ani význam Alfreda Russela WALLACE, 

spoluobjevitele vývojové selekční teorie. TP

379
PT  

S výzkumem adaptací obecně se začalo uţ dlouho před vydáním DARWINOVY 

knihy „O vzniku druhů“.TP

380
PT Například v roce 1811 přichází BURCHELL s popisem 

unikátního zjevu jedné skupiny sukulentních rostlin – litopsů (tzv.ţivoucích 

kamenů).TP

381
PT Za příčinu jejich podoby pokládá ale Boţí prozřetelnost. Je příznačné, ţe 

Charles DARWIN připisuje o padesát let později tentýţ jev uţ jen čistě přírodnímu 

výběru.TP

382
PT  

Na adaptivní význam zbarvení upozorňuje ve své knize Zoonomia také 

DARWINŮV děd Erasmus, píše: „Zbarvení mnoha živočichů se zdá být přizpůsobené 

                                                
TP

374
PT Srov. tamtéţ, s. 269. 

TP

375
PT Srov. tamtéţ, s. 270. 

TP

376
PT Srov. tamtéţ, s. 270. 

TP

377
PT Srov. tamtéţ, s. 247. 

TP

378
PT The Value of Colour in the Struggle for Life (kap. XV); Seward 1909, s. 271-97. 

TP

379
PT Srov. Poulton, in: Seward 1909, s. 271. 

TP

380
PT Srov. tamtéţ, s. 272. 

TP

381
PT Srov. tamtéţ, s. 273. 

TP

382
PT Srov. tamtéţ, s. 274. 
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jejich cíli ukrýt sebe samého před nebezpečím nebo nečekaně vyskočit na kořist.“TP

383
PT 

Charles DARWIN pak o zbarvení předpokládá, ţe nemusí mít vţdy nutně cenu samo 

o sobě, ale ţe můţe být i pouhým vedlejším produktem chemického nebo fyzikálního 

sloţení; jak to lze pozorovat třeba v případě převaţujícího zeleného zbarvení rostlin 

díky chlorofylu. TP

384
PT  

Ačkoli si je Charles DARWIN adaptivního významu zbarvení dobře vědom, jeho 

význam někdy umenšuje poukazem na působení pohlavního výběru. Toto přesvědčení 

s ním ovšem v ţádném případě nesdílí WALLACE.TP

385
PT Je to pak právě WALLACE, kdo 

přináší geniální odpověď na otázku po příčině nápadně pestrého zbarvení některých 

housenek, na kterou se DARWINOVI nedařilo optikou pohlavního výběru odpovědět. TP

386
PT  

S tématem výstraţného zbarvení ţivočichů pak souvisí celá rozsáhlá problematiky 

mimikry. Na tomto poli odvedli neocenitelnou práci především pánové BATES a 

MÜLLER. BATESOVOU teorií mimikry byl velmi nadšen uţ i sám DARWIN.TP

387
PT Někteří 

současní přírodovědci, zejména entomologové, přistupují ale doposud  k těmto 

představám s jakousi nepochopitelnou hostilitou. TP

388
PT Moţná toto nepřátelství pramení ze 

skutečnosti, ţe téma mimikry bylo prvním velkým odvětvím zoologických poznatků, 

jejichţ výzkum byl inspirován přímo DARWINOVOU kontroverzní teorií přirozené 

selekce.TP

389
PT  

Charlese DARWINA povaţuje POULTON za jednoho z velkých a významných 

přírodovědců. Po jeho bok, jako zcela rovnocenného partnera, staví pak WALLACE. Na 

jejich evoluční hypotéze cení velmi vysoko  teorii přirozené selekce. Jistě i proto, ţe 

teorie přirozené selekce byla jasným odrazovým můstkem pro výzkumy jevů 

ochranného a výstraţného zbarvení. POULTON si všímá i DARWINOVY teorie pohlavního 

výběru, také ji shledává zajímavou a značně inspirativní. 

 

William THISELTON-DYER: Zeměpisné rozšíření rostlin TP

390
PT  

William THISELTON-DYER (1843-1928), ředitel botanické zahrady v Kew 

u Londýna, upozorňuje ve svém eseji o fytogeografii na DARWINŮV zásadní význam 

                                                
TP

383
PT „The colours of many animals seem adapted to their purposes of concealing themselves either to 

avoid danger, or to spring upon their prey.“  tamtéţ, s. 276. 

TP

384
PT Srov. tamtéţ, s. 271-2. 

TP

385
PT Srov. tamtéţ, s. 277. 

TP

386
PT Srov. tamtéţ, s. 281. 

TP

387
PT Srov. tamtéţ, s. 288. 

TP

388
PT Srov. tamtéţ, s. 290. 

TP

389
PT Srov. tamtéţ, s. 291. 

TP

390
PT Geographical Distribution of Plants (kap. XVI); Seward 1909, s. 298-318. 
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v tomto oboru. Píše: „Publikace Darwinovy knihy O vzniku druhů v roce 1859 postavila 

fytogeografické bádání na zcela nový základ.“TP

391
PT  

Poměrně zřetelně to vyvstane např. při porovnání DARWINOVÝCH tezí 

s monumentální knihou Alphonse DE CANDOLLA Geographie Botanique raisonée, která 

vyšla v roce 1855. DE CANDOLLE se dostává při formulaci svých závěrů, i přes vskutku 

mistrovské a důkladné zpracování dostupných dat, do slepé uličky. TP

392
PT Charles DARWIN 

naproti tomu geniálním způsobem propojuje tehdy známá fytogeografická fakta se svojí 

vývojovou teorií. V dopise Asa GRAYOVI v roce 1856 například píše, ţe geografické 

rozšíření (nejen) rostlin jasně podporuje platnost jeho evolučních závěrů. V dopise 

Josephu HOOKEROVI z roku 1845 pak dokonce hovoří o geografickém rozšíření jako 

o úhelném kamenu a podstatě zákonů vznikání. TP

393
PT  

DARWIN podává elegantní vysvětlení současného rozšíření rostlinných druhů i bez 

nutnosti uvaţovat o nezávislém, paralelním vzniku taxonů, jak to předpokládal 

například GMELIN.TP

394
PT Rozvíjí mimo jiné FORBESOVU myšlenku o vlivu doby ledové na 

migraci rostlin. TP

395
PT „Jakkoli však Charles DARWIN bezesporu položil základ nové 

botanické geografie, za zbudování současné konstrukce vděčíme především Siru 

HOOKEROVI.“TP

396
PT  

Důleţitou otázku představuje ve fytogeografii schopnost rostlin migrovat. 

BENTHEN upozorňuje, ţe se tak často děje v dormantním stavu. T P

397
PT Rostliny nebo jejich 

části šíří především vítr či ţivočichové. TP

398
PT Obrovskou roli hraje i pomalá, o to však 

trvalejší migrace rostlin přímo po zemi. T P

399
PT V této souvislosti je dobré odlišovat šíření na 

velké vzdálenosti od šíření na vzdálenosti krátké. Základní rozdíl, jak upozorňuje 

GUPPY, spočívá v tom, ţe prvně jmenovaný způsob není v ţádném případě universální a 

závisí zcela na náhodě. TP

400
PT  

Právě naše znalosti o schopnosti rostlin šířit se a migrovat nám mohou poskytnout 

klíč při objasňování jejich současné geografické distribuce. TP

401
PT Paleontologické objevy 

                                                
TP

391
PT Thiselton-Dyer, in: Seward 1909, s. 298. 

TP

392
PT Srov. tamtéţ, s. 298. 

TP

393
PT Srov. tamtéţ, s. 298-9. 

TP

394
PT Srov. tamtéţ, s. 303. 

TP

395
PT Srov. Darwin 1953, s. 240nn. 

TP

396
PT Thiselton-Dyer, in: Seward  1909, s. 307; míněn je zde Joseph Dalton HOOKER (1817-1911). 

TP

397
PT Srov. tamtéţ, s. 308. 

TP

398
PT Srov. tamtéţ, s. 302-3. 

TP

399
PT Srov. tamtéţ, s. 309. 

TP

400
PT Srov. tamtéţ, s. 310. 

TP

401
PT Srov. tamtéţ, s. 316. 
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bývají také dost inspirativní. TP

402
PT Přínosné mohou být i úvahy o moţné koevoluci 

krytosemenných rostlin a hmyzu T P

403
PTP

 
Pči rostlin a ptáků. TP

404
PT  

THISELTON-DYER o DARWINOVI prohlašuje, ţe jej lze bez nadsázky povaţovat za 

„zakladatele světové školy“.T P

405
PT Cení jeho geniální intuici a říká, ţe i kdyby se některé 

DARWINOVY závěry ukázaly později jako liché, bude mít DARWIN ve vědě, uţ jen 

poloţením solidních základů, nehynoucí zásluhy. 

 

Hans GADOW: Zeměpisné rozšíření živočichů TP

406
PT  

Hans GADOW (1855-1928), cambridgeský profesor zoologie německého původu, 

seznamuje čtenáře ve svém eseji o zeměpisném rozšíření ţivočichů, s některými 

zajímavými momenty z historie tohoto oboru.  

Uvádí, ţe první představy o zeměpisném rozšíření organismů se dají nalézt uţ 

v BUFFONOVĚ knize Histoire Naturelle.T P

407
PT Za první detailní monografii pak lze 

povaţovat ZIMMERMANNOVU Specimen Zoologiae Geographiceae Quadrupedum z roku 

1777. Z dalších autorů zmiňuje GADOW například J. C. FABRICIA a jeho spis 

Philosophia Entomologica G. R. TREVIRANA, který se v obsáhlé kapitole své knihy 

Biologie pokusil o přehledné zpracování geografického rozšíření příslušníků celé 

ţivočišné říše či F. TIEDEMANNA jehoţ osobité názory spojují evoluční myšlenky 

s představami o stabilitě druhů. TP

408
PTP

 
PRoku 1859 vychází DARWINOVA kniha O vzniku 

druhů. Geografickému rozšíření jsou zde věnovány celé dvě kapitoly. Charles DARWIN 

zde odmítá jakékoli představy o nezávislém stvoření jednotlivých druhů organismů. 

Místo toho předkládá svoji hypotézu o jednom jediném centru vzniku ţivota. TP

409
PT Míní, 

ţe ostrovy byly patrně osidlovány LYELLOVSKÝM „principem trosečníků“. U kontinentů 

předpokládá, ţe se zde na geografickém rozšíření organismů podepsaly například i doby 

ledové.T P

410
PT  

DARWINOVY myšlenky dále ovlivnily závěry celé řady vědců, jmenovitě například 

A. MURRAYETP

411
PT, M. WAGNERATP

412
PT či A. HUXLEYHOTP

413
PT. Nelze téţ nezmínit Alfreda 

                                                
TP

402
PT Srov. tamtéţ, s. 313. 

TP

403
PT O moţné koevoluci krytosemenných rostlin a hmyzu se prvně zmiňuje SAPORTA, jeho teorii později 

přejímá a potvrzuje právě Charles DARWIN. Srov. tamtéţ, s. 313. 

TP

404
PT Srov. tamtéţ, s. 310. 

TP

405
PT Tamtéţ, s. 316. 

TP

406
PT Geographical Distribution of Animals (kap. XVII); Seward 1909, s. 319-36. 

TP

407
PT Srov. Gadow, in: Seward 1909, s. 319. 

TP

408
PT Srov. tamtéţ, s. 319-20. 

TP

409
PT Srov. tamtéţ, s. 322. 

TP

410
PT Srov. tamtéţ, s. 323. 

TP

411
PT Srov. tamtéţ, s. 325. 
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Russela WALLACE a jeho knihu The Geographical Distribution of Animals z roku 1876. 

Podobně jako DARWIN je i WALLACE přesvědčen o šíření organismů z jednoho centra, 

o neměnnosti oceánů i o teorii osidlování ostrovů trosečníky. TP

414
PT S WALLACEM pak 

vlastně začíná moderní éra výzkumu geografického rozšíření zvířat. Vlastním 

předmětem těchto studií je historie evoluce ţivota, v čase i prostoru, tedy v nejširším 

slova smyslu. TP

415
PT  

Pokusem uspokojivě vysvětlit současnu geografickou distribuci organismů se dnes 

zabývá mnoho vědeckých odvětví – od oceánografie přes geologii aţ po fyziku či 

astronomii. TP

416
PT DARWINOVY závěry, vyplývající z jeho koncepce přírodní selekce, však 

ani v jejich světle neztrácejí svoji nezpochybnitelnou hodnotu. Spíše se zdá, jako by 

tomu bylo přesně naopak, uzavírá GADOW.TP

417
PT  

Na osobnosti Charlese DARWINA imponuje GADOWOVI především odvaha. Uznale 

prohlašuje: jediný Charles DARWIN měl kuráţ vystoupit s novým a hájit nové, upozornit 

veřejnost na to, ţe problém není neřešitelný. TP

418
PT Závěry vyplývající z DARWINOVY 

selekční teorie povaţuje GADOW i pro soudobou zoogeografii za stále nosné a 

nepřekonané. 

 

John Wesley JUDD: DARWIN a geologie TP

419
PT  

Anglický geolog a petrolog John Wesley JUDD (1840-1919) zachycuje ve svém 

eseji DARWINŮV postoj a přínos v geologických vědách. I kdyţ obraz Charlese 

DARWINA-biologa poněkud zastiňuje obraz Charlese DARWINA-geologa, DARWINŮV 

význam v geologii a jeho trvalý a dlouhodobý zájem o tento obor je dle JUDDA 

v kaţdém ohledu srovnatelný s jeho biologickými aktivitami. 

Charles DARWIN se o horniny a minerály zajímal uţ od svých dětských let. Ve 

svém ţivotopise vzpomíná, ţe jako malý sice poměrně diletantsky, o to však s větším 

zápalem. TP

420
PT Kdyţ se pak ve svých šestnácti letech dostává na Edinburskou universitu, 

kde se, co se geologie týče, setkává hlavně s neplodnou a nikam nevedoucí debatou 

mezi neptunismem a plutonismem, je poněkud zklamán. Na kariéru geologa v té době 

                                                                                                                                          
TP

412
PT Srov. tamtéţ, s. 326. 

TP

413
PT Srov. tamtéţ, s. 327. 

TP

414
PT Srov. tamtéţ, s. 327-8. 

TP

415
PT Srov. tamtéţ, s. 331. 

TP

416
PT Srov. tamtéţ, s. 330. 

TP

417
PT Srov. tamtéţ, s. 336. 

TP

418
PT Srov. tamtéţ, s. 324. 

TP

419
PT Darwin and Geology (kap. XVIII); Seward 1909, s. 337-84. 

TP

420
PT Srov. Darwin, F. 1888, I. díl, s. 34. 
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rozhodně nepomýšlí. T P

421
PT Novou jiskru DARWINOVU hasnoucímu zájmu dodá aţ setkání 

s geologem Adamem SEDGWICKEM na Cambridgeské universitě o pár let později. T P

422
PT 

Zásadním momentem, který osudově ovlivní DARWINOVO další směrování, je ale účast 

na pětileté plavbě kolem světa na palubě lodi Beagle. Na doporučení svého přítele a 

učitele Johna HENSLOWA, si s sebou na dalekou cestu bere právě vydané LYELLOVY 

Základy geologie.TP

423
PT V dopise HENSLOWOVI z března 1834 pak uchváceně píše: 

„Geologií jsem naprosto okouzlen ...“T P

424
PT LYELLOVY závěry, vyjadřující se okrajově 

i k otázce přeměny druhů, mají na mladého DARWINA značný vliv. Mnohem větší neţ 

úvahy jeho děda Erasma či myšlenky francouzského evolucionisty LAMARCKA.TP

425
PT 

Geologické úkazy, nálezy fosilií, svět ţivé přírody, všechno do sebe začíná smysluplně 

zapadat. Během plavby kolem světa se začíná rodit revoluční hypotéza, která o něco 

později zasáhne přírodní vědy v plné šíři. TP

426
PT  

Cenu a význam DARWINOVÝCH geologických objevů během plavby na lodi 

Beagle lze stěţí vyčíslit. TP

427
PT Nejplodnější období DARWINOVY geologické kariéry ale 

přichází aţ po jeho návratu do Anglie. Začátkem roku 1837 se DARWIN stává řádným 

členem Geologické společnosti, o měsíc později i členem její odborné komise. V letech 

1843-4 pak dokonce jejím vicepresidentem. TP

428
PT  

Jiţ 4. ledna 1837 přednáší DARWIN na půdě Geologické společnosti svůj první 

příspěvek s názvem Observations of proofs of recent elevation on the coast of Chili, 

made during the Survey of H.M.S. „Beagle“, commanded by Captain FitzRoy, R.N.; 

následují další: 3. 5. 1837 A Sketch of the Deposits containing extinct Mammalia in the 

neighbourhood of the Plata, 17. 5. 1837 On certain areas of elevation and subsidence in 

the Pacific and Indian Oceans, as deduced from the study of Coral Formations, 1. 11. 

1837 On the Formation of Mould, 7. 3. 1838 On the Connexion of certain Volcanic 

Phenomena in South America, and on the Formation of Mountain-Chains and 

Volcanoes as the effect of Continental Elevation atd.TP

429
PT  

                                                
TP

421
PT Srov. Judd, in: Seward 1909, s. 341. 

TP

422
PT Srov. tamtéţ, s. 344. 

TP

423
PT Srov. tamtéţ, s. 345. 

TP

424
PT “I am guite charmed with geology …”  tamtéţ, s. 347. 

TP

425
PT Srov. tamtéţ, s. 350-1. 

TP

426
PT Srov. tamtéţ, s. 351. 

TP

427
PT Srov. tamtéţ, s. 355. 

TP

428
PT Srov. tamtéţ, s. 363. 

TP

429
PT Srov. tamtéţ, s. 359-60. 
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K DARWINOVÝM významným geologickým objevům patří například objasnění 

původu bludných balvanů díky činnosti ledovců TP

430
PT nebo teorie vzniku korálových 

ostrovů.TP

431
PT Po dokončení obsáhlé monografie Geological Observations on the volcanic 

Islands visited during the Voyage of H.M.S. Beagle na konci 40. let 19. století obrací 

DARWIN svůj zájem spíše k biologické problematice. Bylo by ovšem zavádějící 

domnívat se, ţe DARWIN tematiku geologie zcela opouští. Jeho nejznámější kniha 

O vzniku druhů z roku 1859 obsahuje hned dvě kapitoly, které se touto problematikou 

podrobně zaobírají. T P

432
PT Dalo by se dokonce tvrdit – a na to upozorňuje ve své knize 

Dějiny stvoření i Ernst HAECKEL nebo Thomas HUXLEY ve svém eseji On the Reception 

of the Origin of Species – ţe DARWINOVA nejslavnější kniha O vzniku druhů je svého 

druhu volným a logickým pokračováním LYELLOVÝCH Základů geologie. Bez přílišné 

nadsázky by se tak moţná dalo skončit konstatováním, ţe DARWINOVA slavná vědecká 

kariéra začíná na poli geologie a končí opět návratem k ní. TP

433
PT  

Odkaz Charlese DARWINA geologickým vědám představuje pro JUDDA úctyhodné 

a stále ţivoucí dílo, které ţije trochu neprávem ve stínu DARWINOVY práce na poli 

biologie. DARWIN je pro JUDDA geniálním velikánem, který určitým způsobem navázal 

na svého slavného učitele LYELLA a posunul geologii opět o notný kus kupředu. 

 

Francis DARWIN: DARWINOVY studie pohybů rostlin TP

434
PT  

Anglický botanik a rostlinný fyziolog Francis DARWIN (1848-1925), vlastní syn 

Charlese DARWINA, o otci v úvodu svého sborníkového příspěvku píše: Jeho ţivotním 

dílem byly především evoluční hypotézy. Pozorování rostlin a ţivočichů mu slouţilo 

hlavně jako výchozí materiál pro obecné (evoluční) závěry. Věnoval se mu ale se 

značným zápalem. Fysiologická bádání naplňovala jeho vášnivou touhu porozumět 

fungování aparátu ţivých organismů.TP

435
PT  

Na poli rostlinné fysiologie byl DARWINOVOU první větší prací výzkum šplhavých 

rostlin, uvádí Francis. Charles DARWIN se domníval, ţe „potenciál“ ke šplhání je vlastní 

úplně všem příslušníkům rostlinné říše. TP

436
PT Měl za to, ţe otáčivé šplhání je jakýmsi 

zdokonaleným pokračováním otáčivých pohybů rostlin, jeţ jsou běţně pozorovatelné 

                                                
TP

430
PT Srov. tamtéţ, s. 365. 

TP

431
PT Srov. tamtéţ, s. 367. 

TP

432
PT Srov. tamtéţ, s 376. 

TP

433
PT Srov. tamtéţ, s. 379. 

TP

434
PT Darwin`s Work on the Movements of Plants (kap. XIX); Seward 1909, s. 385-400. 

TP

435
PT Srov. Darwin, F., in: Seward 1909, s. 385. 

TP

436
PT Srov. tamtéţ, s. 387-8. 
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například u klíčících rostlinek. TP

437
PT Šplhání pouhým vinutím proto povaţoval, na rozdíl 

od šplhání pomocí úponků, za evolučně starší. T P

438
PT Ne všichni moderní fysiologové se 

však s výše uvedenými závěry ztotoţňují, TP

439
PT píše Francis DARWIN. Pokud ovšem 

otcovo vysvětlení zamítnou, nezbývá jim, neţ přiznat, ţe sami nevědí, jak vystihnout 

skutečnost lépe. TP

440
PT  

Charles DARWIN se dále šířeji zabýval citlivostí rostlinných orgánů, zejména 

úponků a kořenů, na dotyk, světlo a zemskou tíţi. Na základě svých pokusů pak 

například předpověděl existenci orgánu ve špičkách kořenů, který bude odpovědný za 

vnímání zemské tíţe. Francis DARWIN dodává, ţe se ale s otcem patrně zmýlili 

v předpokladu, ţe by byla citlivost k zemské tíţi omezena pouze na špičku kořene. TP

441
PT  

Pokud jde o hodnocení DARWINOVA díla, omezuje se Francis DARWIN ve svém 

eseji zcela vědomě pouze na DARWINŮV odkaz na poli rostlinné  fyziologie. V této 

oblasti pak přikládá Francis DARWIN přínosu svého otce nesmírnou váhu a jeho práci 

povaţuje v mnoha ohledech za doposud nepřekonanou.  

 

Karl GOEBEL: Biologie rostlin TP

442
PT  

Karl GOEBEL (1855-1932), profesor botaniky v Mnichově a zakladatel tamější 

botanické zahrady, přibliţuje čtenáři osobnost a dílo Charlese DARWINA z pozice svého 

oboru: „V biologii bychom stěží našli oblast, které věnoval Charles DARWIN tolik svého 

času a práce, jako právě výzkumu rostlin,“TP

443
PT píše úvodem.  

DARWINŮV obrovský vliv na botaniku byl sice doceněn aţ později, ale výsledky 

DARWINOVÝCH botanických výzkumů byly uţ tehdy hojně citovány ve školních 

učebnicích a celkem ochotně je akceptovali i lidé, kteří jinak s DARWINOVÝMI závěry 

spíše polemizovali. T P

444
PT Výsledky svých botanických výzkumů publikoval Charles 

DARWIN v nejrůznějších časopisech a hlavně ve třech větších monografiích: On the 

various contrivances by which British and Foreign Orchids are fertilised by insect 

                                                
TP

437
PT Srov. tamtéţ, s. 388. 

TP

438
PT Srov. tamtéţ, s. 387. 

TP

439
PT Srov. tamtéţ, s. 388. 

TP

440
PT Srov. tamtéţ, s. 389. 

TP

441
PT Takové tvrzení můţe překvapit, zvlášť uvědomíme-li si, ţe Francis DARWIN znal výsledky 

experimentů českého vědce Bohumila NĚMCE (1873-1966). Jeho práci ve svém příspěvku navíc 

několikrát zmiňuje. O NĚMCOVÝCH závěrech Francis DARWIN ovšem prohlašuje: „It should be added that 

the statolith theory is still sub judice“. Tamtéţ, s. 391. 

TP

442
PT The Biology of Flowers (kap. XX); Seward 1909, s. 401-23. 

TP

443
PT Goebel, in: Seward 1909, s. 401. 

TP

444
PT Srov. tamtéţ, s. 401-2. 
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(1862), The effects of cross and Self fertilisation in the vegetable kingdom (1876) a The 

different forms of flowers on the plants of the same species (1877).TP

445
PT  

Charles DARWIN zaměřoval značnou část své pozornosti na jevy týkající se 

rozmnoţování rostlin. Navázal tak na polozapomenuté práce CAMERERIA, SPRENGELA 

nebo KÖLREUTERA, kterým tak získal zaslouţenou, i kdyţ poněkud opoţděnou slávu. TP

446
PT 

DARWINOVY pozdější botanické výzkumy se z velké části soustředily především na 

opylování orchidejí. DARWIN ukázal, ţe samoopylení je u těchto rostlin prakticky 

nemoţné a ţe k němu v přírodních podmínkách dochází jen velmi zřídka. TP

447
PT V širším 

kontextu se pak začal DARWIN zabývat otázkou, zda můţe být samoopylení pro rostliny 

škodlivé; začalo se totiţ ukazovat, ţe například ţivočichům něco takového příliš 

nesvědčí. TP

448
PT Další bádání přivedlo DARWINA k výzkumu heterostylie rostlin. Objevy, 

které zde DARWIN učinil, patří k jedněm z nejúţasnějších v celé biologii vůbec, míní 

GOEBEL.TP

449
PT   

Nejdůleţitější DARWINOVA botanická práce se ale týká otázek kolem kříţení a 

samoopylování. TP

450
PTP

 
PDARWIN se poměrně podrobně zabýval například kleistogamií a 

chasmogamií, „oplozovacím potenciálem“ vlastního pylu květu, květu z téţe rostliny či 

rostliny úplně cizí. Došel k závěru, ţe příroda jistým způsobem naznačuje svoji nechuť 

k trvalému imbreedingu. TP

451
PT Přesto můţe přinášet sebeopylování rostlin v některých 

případech i pozitiva. TP

452
PT Sebeoplodňování je totiţ z velké části škodlivé pouze relativně, 

nikoli absolutně a v kaţdém ohledu je samozřejmě lepší neţ vůbec ţádné opylení. T P

453
PT 

Všechny výše popsané DARWINOVY badatelské aktivity byly důleţitým stimulem 

pro další vývoj botanických výzkumů. Charles DARWIN tak poloţil solidní základy, na 

kterých můţe rostlinná biologie bez obav dále stavět. TP

454
PT  

Na poli botaniky spatřuje GOEBEL v DARWINOVI osobnost mimořádného 

významu. Přičítá mu zásluhu na znovuoţivení oboru, který teprve DARWINOVOU prací 

získal spolehlivý odrazový můstek pro svůj vývoj. DARWINOVY botanické objevy 

pokládá GOEBEL za jedny z nejbrilantnějších v přírodních vědách vůbec. 

                                                
TP

445
PT Srov. tamtéţ, s. 401. 

TP

446
PT Srov. tamtéţ, s. 403-4. 

TP

447
PT Srov. Darwin 1862, s. 1. 

TP

448
PT Srov. Goebel, in: Seward 1909, s. 403. 

TP

449
PT Jev heterostylie u květů petrklíče byl sice pozrován uţ např. C. K. SPRENGELEM, brilantní interpretaci 

tohoto fenoménu však přináší aţ Charles DARWIN. Srov. tamtéţ, s. 409. 

TP

450
PT Srov. tamtéţ, s. 412. 

TP

451
PT Srov. Darwin 1862, s. 71. 

TP

452
PT Srov. Darwin 1876, s. 350. 

TP

453
PT Srov. Goebel, in: Seward 1909, s. 419. 

TP

454
PT Srov. tamtéţ, s. 423. 
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II. 2. 1. 5. DARWINŮV vliv na „duchovědy“ 

Pátý celek, čítající celkem sedm příspěvků, představuje skupinu esejů, které se 

zabývají vlivem DARWINOVA evolučního učení na tzv. duchovědy. Spektrum oborů 

pokrývá etnologii, filologii, filosofii, historii, psychologii, religionistiku, sociologii a 

křesťanskou teologii; většinou je jim věnováno po jednom příspěvku. Jednotlivé texty 

ovšem v mnoha případech přesahují hranice jediného oboru.  

 

Conwy Lloyd MORGAN: Duševní činitelé v evoluci TP

455
PT  

Britský zoolog a zakladatel experimentální zvířecí psychologie, Conwy Lloyd 

MORGAN (1852-1936) seznamuje ve svém eseji čtenáře s DARWINOVÝM postojem 

k otázkám o vztahu duševna a tělesnosti, na které DARWIN při formulaci své evoluční 

hypotézy nutně narazil. 

 Mentální procesy jsou podle DARWINA ve velmi těsném vztahu k obecným 

fyziologickým procesům. TP

456
PT Člověka povaţuje DARWIN za tvora, který vlastní, 

v porovnání s ostatními ţivočichy, poněkud chudší instinktivní výbavu. TP

457
PT V kontrastu 

k tomu tvrdí například profesor W. JAMES ve své knize Principles of Psychology, ţe je 

člověk nepochybně ţivočich, obdařený vůbec největším mnoţstvím instinktů. TP

458
PT 

MORGAN uvádí tento rozpor na pravou míru konstatováním, ţe člověk, stejně jako vyšší 

ţivočichové, má obecně méně jednoznačně determinovaných instinktů neţ zvířata, 

stojící na niţším stupni psychického vývoje, tj. ţe má mnohem více „volného prostoru“ 

pro pestrou škálu nezděděných, v průběhu ţivota získaných, způsobů chování. T P

459
PT Tak 

lze klasifikovat například široce rozvinutý lidský smysl pro morálku, který naprosto 

ukázkově, vyrůstá z podloţí společenského pudu, ale rozhodně o něm nelze tvrdit, ţe by 

byl přenášen v biologickém slova smyslu dědičně. DARWIN ovšem samozřejmě 

předpokládá, ţe se také svým způsobem vyvinul působením evolučních mechanismů, 

tj. ţe rozvinutější smysl pro morálku zvýhodňoval své nositele v boji o přeţití. TP

 460
PT  

Celkově hodnotí MORGAN DARWINA spíše kladně. Uvádí sice, ţe DARWIN 

nedokázal vţdy jasně odlišit „základy od nadstavby“TP

461
PT a v jeho závěrech lze objevit 

                                                
TP

455
PT Mental Factors in Evolution (kap. XXI); Seward 1909, s. 424-45. 

TP

456
PT Srov. Morgan, in: Seward 1909, s. 424. 

TP

457
PT Srov. tamtéţ, s. 442. 

TP

458
PT Srov. tamtéţ, s. 442. 

TP

459
PT Srov. tamtéţ, s. 441-2. 

TP

460
PT Srov. tamtéţ, s. 444. 

TP

461
PT „…he did not in all cases analytically distinguish the foundations from the superstructure.“  Tamtéţ, 

s. 445. 
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„několik nejednoznačných míst,“T P

462
PT ale celkové nasměrování dalšího výzkumu 

správným směrem drobné nedostatky více neţ kompenzuje. T P

463
PT  

 

Harald HÖFFDING: Vliv evolučních představ na moderní filosofii TP

464
PT  

Kodaňský profesor filosofie Harald HÖFFDING (1843-1931) seznamuje ve svém 

příspěvku čtenáře s dynamickým vztahem filosofie a přírodních věd, především 

biologie. 

Vymezení jednoznačné hranice mezi filosofií a přírodními vědami je dle 

HÖFFDINGA poměrně obtíţné. Přírodovědci, zavádějící nové principy či dokazující 

fakta, která vrhají na fenomén bytí nové světlo, jsou v širokém slova smyslu vlastně 

také filosofové. T P

465
PT HÖFFDINGVI ovšem nejde o vymezování hranic mezi filosofií a 

přírodními vědami jako spíš o zachycení vzájemného vztahu. 

DARWINOVA kniha O vzniku druhů se objevila v době, kdy na kontinentě vládla 

SCHELLINGOVA a HEGELOVA filosofie. V Anglii reprezentoval nejdůleţitější 

myšlenkový trend positivismus – filosofie COMTOVA a MILLOVA. Německá filosofie ve 

značné míře spekulovala o evoluci. Výraz „evoluce“ byl ovšem pojímán čistě teoreticky 

a nikoli ve faktickém slova smyslu. TP

466
PT Proto by bylo zavádějící povaţovat GOETHA, 

SCHELLINGA či HEGELA za DARWINOVY předchůdce, míní HÖFFDING. HEGEL navíc 

označuje reálnou evoluci v čase za podřadnou materialistickou hypotézu. Jediný filosof 

romantické éry, který reálné historické evoluci a skutečnému vzniku nových druhů 

věřil, byl Lorenz OKEN.TP

467
PT  

COMTŮV pozitivistický myšlenkový proud na ostrovech podpořil ideu reálné 

evoluce přibliţně stejnou měrou jako romantická kontinentální škola: COMTOVI ţáci se 

postavili proti DARWINOVI stejně odmítavě jako jejich učitel vůči LAMARCKOVI. John 

Stuart MILL alespoň uznal individuální evoluci lidského rodu,  evoluci zaloţenou na 

sociálním vývoji. Fyziologickou evoluci druhů ovšem jiţ ne. T P

468
PT  

DARWINOVY názory byly ovšem ve všech ohledech krokem kupředu. Idealističtí 

filosofové té doby sice nalézali kontinuitu v myšlenkové sféře, aţ DARWIN ji však 

                                                
TP

462
PT „There are some ambiguous passages …“ tamtéţ, s. 427. 

TP

463
PT Srov. tamtéţ, s. 445. 

TP

464
PT The Influence of the Conception of Evolution on Modern Philosophy (kap. XXII); Seward 1909, 

s. 446-64. 

TP

465
PT Srov. Höffding, in: Seward 1909, s. 446. 

TP

466
PT Srov. tamtéţ, s. 448. 

TP

467
PT Srov. tamtéţ, s. 449. 

TP

468
PT Srov. tamtéţ, s. 450. 
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empiricky dokázal i v reálném světě. TP

469
PT Někteří filosofové se proto později přiklonili 

k názoru, ţe bytí lze vysvětlit pomocí zákonů hmotné povahy. Mnozí to ale takhle 

jednoduše nikdy neviděli. TP

470
PT  

Herbert SPENCER sympatizoval s evoluční teorií uţ od mládí. V roce 1852 

formuloval ve svém eseji The Developement Hypothesis myšlenku, ţe rozdílnost druhů 

je výsledkem vývoje.TP

471
PT Zákon rozlišování pak v roce 1857 postuloval na hlavní 

evoluční zákon. TP

472
PT Později se právě kvůli tomu dostává do opozice ke starší anglické 

škole reprezentované LOCKEM a MILLEM.TP

473
PT SPENCER dále zavedl termín „přeţívání 

zdatnějších“, místo DARWINOVA příliš metaforického výrazu „přírodní výběr“, 

organický ţivot pak obecně charakterizoval jako „dynamickou rovnováhu“. TP

474
PT  

WUNTOVO a FOUILLÉOVO pojetí evoluce staví do popředí pro změnu vůli. Vývoj 

spatřují  tito myslitelé v transformaci původně slepých vývojových impulzů, které ústí 

do podoby vědomé volby. T P

475
PT Francouzští filosofové BOUTROUX a BERGSON zase 

popisují evoluci jako kvalitní trvalý proces, o kterém nám vnější zkušenosti a materiální 

věda mohou poskytnout pouze zlomkovité a mechanické poznatky. T P

476
PT 

V 19. století patřil mezi nejpřednější filosofické problémy problém poznání. 

DARWINŮV evolucionismus poukazuje v tomto ohledu na nemoţnost vytvořit jeden 

absolutní systém. Charles DARWIN zřetelně cítil utopičnost snahy zharmonizovat 

například evolucionismus se systematismem. TP

477
PT Při formulaci jakýchkoli definitivních 

závěrů byl ovšem zdrţenlivý. T P

478
PT Jakkoli tedy ani darwinismus neposkytuje (zatím) 

odpověď na konečnou otázku, k jeho nezpochybnitelným přednostem patří alespoň 

pevné ukotvení v realitě.TP

479
PT  

Charlese DARWINA staví HÖFFDING po bok takových velikánů jako byl například 

Galileo GALILEI či Isaac NEWTON. Na DARWINOVI cení především jeho hlubokou lásku 

k pravdě a neúnavné kladení otázek. Má za  to, ţe v drobnostech se sice občas mýlil, 

coţ však hlavní DARWINOVĚ zásluze – empirickému důkazu evoluce v reálném světě – 

na významu nijak neubírá. 

                                                
TP

469
PT Srov. tamtéţ, str. 450. 

TP

470
PT Srov. tamtéţ, s. 451. 

TP

471
PT Srov. tamtéţ, s. 451. 

TP

472
PT Srov. tamtéţ, s. 452. 

TP

473
PT Srov. tamtéţ, s. 451. 

TP

474
PT Srov. tamtéţ, s. 452. 

TP

475
PT Srov. tamtéţ, s. 453. 

TP

476
PT Srov. tamtéţ, s. 454. 

TP

477
PT Srov. tamtéţ, s. 457. 

TP

478
PT Srov. tamtéţ, s. 462. 

TP

479
PT Srov. tamtéţ, s. 464. 
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Célestin BOUGLÉ: Darwinismus a sociologie TP

480
PT   

Francouzský filosof Célestin BOUGLÉ (1870-1940), blízký spolupracovník Emila 

DURKHEIMA (1858-1917), jenţ se proslavil jako jeden ze zakladatelů vědní disciplíny 

sociologie, otvírá svůj esej touto otázkou: Jakým způsobem ovlivnila DARWINOVA 

koncepce přírody, hlavně jeho zákony proměňování, naše pojetí sociálních jevů a jejich 

historie? Stručná a jasná odpověď nebude v ţádném případě jednoduchá, dodává. TP

481
PT  

Zásadní myšlenka, se kterou dle BOUGLÉHO Charles DARWIN přichází, se týká 

skutečnosti, ţe člověk – pán tvorstva – nestojí v ţádném případě mimo dosah obecných 

přírodních zákonů. Přírodu samu chápe Charles DARWIN jako entitu s ustavičným a 

nepřetrţitým vývojem bez skoků a mezer. TP

482
PT Ţivočichům pak připisuje určité vnitřní 

úsilí. To ovšem vysvětluje čistě mechanicky. TP

483
PT  

Někteří sociologové se domnívají, píše BOUGLÉ, ţe tzv. sociální výběr stojí  

k darwinistickému přírodnímu výběru v protikladu. TP

484
PT Stále se diskutuje o míře 

universálnosti hlavní DARWINOVY myšlenky, totiţ boje o ţivot, jakkoli tato idea 

v sociologii dávno zdomácněla. Moţná proto, ţe některé myslitele vedou podobné 

pracovní hypotézy k příliš pesimistickým závěrům. BONALDA či MOLTKEHO například 

k tezi, ţe válka je, jak příroda dokládá, přirozeným stavem věcí. Na coţ dále reaguje 

například BRUNETIER, který tvrdí, ţe ne všechny zákonitosti platící pro ţivočichy lze 

vztahovat i na lidskou společnost. TP

485
PT  

DARWINOVY závěry přinesly rané sociologii, moţná bychom měli spíše ještě 

hovořit o sociální filosofii, podnětné inspirativní myšlenky, uzavírá svůj příspěvek 

BOUGLÉ, málokterá  hypotéza v dějinách měla tak dalekosáhlý vliv jako hypotéza 

DARWINOVA.TP

486
PT  

Charlese DARWINA povaţuje BOUGLÉ za jednoho z velikánů 19. století. 

Hodnotícím kriteriem je pro něj bohatost ţně myšlenek a idejí, kterou dokázalo 

DARWINOVO dílo vyprovokovat, nikoli tedy vlastní obsah DARWINOVA učení. Za 

nejinspirativnější DARWINOVU myšlenku povaţuje BOUGLÉ koncepci přírodního 

                                                
TP

480
PT Darwinism and Sociology (kap. XXIII); Seward 1909, s. 465-76. 

TP

481
PT Srov. Bouglé, in: Seward 1909, s. 465. 

TP

482
PT Srov. tamtéţ, s. 466. 

TP

483
PT Srov. tamtéţ, s. 468. 

TP

484
PT Srov. tamtéţ, s. 469-70. 

TP

485
PT Srov. tamtéţ, s. 471-2. 

TP

486
PT Srov. tamtéţ, s. 476. 
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výběru.TP

487
PT Charlesi DARWINOVI navíc připisuje zásluhu na oddělení sociologie od staré 

filosofie dějin. TP

488
PT  

 

P. N. WAGGETT: Darwinův vliv na náboženské uvažování TP

489
PT  

P. N. WAGGETT, duchovní anglikánského mnišského společenství Saint John 

of Evangelist, si ve svém článku vytyčuje dva cíle: 1. zdůraznit jisté faktory 

DARWINOVA vlivu na náboţenské smýšlení, 2. na základě toho dokázat, ţe DARWINOVO 

učení je i z křesťanského pohledu přijatelné. TP

490
PT  

Ačkoli byl DARWIN jistě částečně příčinou zavádění zvyků volné morálky či podobných 

negativních jevů do náboţenství, píše WAGGETT, nemůţe za to nést odpovědnost. 

„Velké myšlenky jsou v omezených myslích vždy nebezpečnými hosty.“T P

491
PT  

Pokud jde o otázku původu (světa, druhů, člověka, rozumu, svědomí, 

náboţenství), její jednotné obecné chápání doposud vlastně neexistuje, TP

492
PT upozorňuje 

WAGGETT. Proto příliš nesouhlasí s přehnaným zdůrazňováním jednoty a spojitosti a 

s vírou, ţe všechno se můţe časem přeměnit na cokoli jiného. Navrhuje vybalancovávat 

onen postoj průzkumem katastrofických prvků z praxe.TP

493
PT Odklon zaujetí od 

skutečných událostí a faktů k pouhým hypotézám, které se z vědy přenáší i do oblasti 

náboţenského uvaţování, neshledává WAGGETT příliš šťastným. Všímá si ale i 

dlouhodobě prospěšných důsledků DARWINOVY doktríny na křesťanství, konkrétně:  

a) značného vědeckého přínosu jistých evolučních metod pouţitých 

při teologických bádáních.  

b) návratu křesťanské apologetiky, pod tlakem vědecké kritiky, směrem 

k bazálním náboţenským zkušenostem.  

c) nové formulace nauky o stvoření a boţím plánu v přírodě. TP

494
PT 

WAGGETT věří v moţnost „střízlivého náboženství a morální vědy“.T P

495
PT Domnívá se, ţe 

mnohé neshody mezi přírodovědci a teology pramení pouze z netolerance a diletantství 

– kdyţ se přírodovědci inspirují ortodoxií teologických amatérů a naopak teologové, 

místo aby nahlédli na evoluční učení profesionálů a odklonili se od vlastních 

                                                
TP

487
PT Srov. tamtéţ, s. 469. 

TP

488
PT Srov. tamtéţ, s. 468. 

TP

489
PT The Influence of Darwin upon religious Thought (kap. XXXIV); Seward 1909, s. 477-93. 

TP

490
PT Srov. Waggett, in: Seward 1909, s. 477. 

TP

491
PT Tamtéţ, s. 478. 

TP

492
PT Srov. tamtéţ, s. 477. 

TP

493
PT Srov. tamtéţ, s. 478-9. 

TP

494
PT Srov. tamtéţ, s. 479. 

TP

495
PT Tamtéţ, s. 483. 
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ţluknoucích teologických závěrů, odvracejí svůj pohled od toho nejpodstatnějšího. TP

496
PT 

Jaké tedy musí být „to Boţské“ pro vědce – „trvalé, působící všude a v každé hodnotě a 

jakosti, v prostředí i v organismu (...) A to je přesně to, co musí být Boží síla i pro 

náboženskou víru,“P

 
T

497
TP píše WAGGETT.  

Místo moţného střetu spatřuje například v pojetí druhů – je druh pevná, jednou 

provţdy daná forma nebo proměnlivá vyvíjející se jednotka? Jaký je teologický smysl 

tradičního náboţenského stanoviska?T P

498
PT WAGGETT je přesvědčen o nutnosti nově 

formulovat některé zastaralejší teologické postoje a následovat cestu načrtnutou 

v opravdu důvěryhodné vědecké studii – DARWINOVĚ knize O vzniku druhůP

 
T

499
TP Onu 

práci pak povaţuje za přínosnou nejen pro teology, ale i pro samotné vědce. T P

500
PT  

WAGGETT označuje Charlese DARWINA za vědce, který přivedl k ţivotu do té doby 

rozporuplné a neurčité evoluční učení. TP

501
PT DARWINŮV evolucionismus pak pokládá i 

z náboţenského hlediska za zcela přijatelný postoj, nadto dodává, ţe pokud by se mělo 

něco změnit, tak hlavně zkostnatělá tradiční náboţenská stanoviska. Obě strany vyzývá 

k toleranci a vzájemnému respektu. Je si vědom negativního dopadu některých 

DARWINOVÝCH závěrů na křesťanství, zároveň ale nepřehlíţí ani jeho nezpochybnitelný 

přínos, který se projevil i na náboţenské rovině. 

 

Jane Ellen HARRISON: Vliv darwinismu na náboženské studie TP

502
PT  

„Název článku by také mohl velmi dobře znít: „Vznik vědeckého zkoumání 

náboženství díky darwinismu“, ale obávala jsem se hyzdit úctu k velkému jménu zdáním 

nadsázky,“TP

503
PT píše na úvod svého eseje Jane Ellen HARRISON (1850-1928), jediná 

ţenská přispěvatelka SEWARDOVA sborníku.  

V prostoru, který jí byl poskytnut, chce dostát především dvěma cílům:  

1. ukázat běţný postoj vůči náboţenství na počátku 19. století, 

2. objasnit názory současných významných badatelů na náboţenství. TP

504
PT  

Starý pohled na náboţenství spočíval, jednoduše řečeno, v představě, ţe náboţenství je 

dogma - „pravda“ jednou daná a neměnná. Teorie, ţe by se náboţenské představy 

                                                
TP

496
PT Srov. tamtéţ, s. 485. 

TP

497
PT Tamtéţ, s. 491-2. 

TP

498
PT Srov. tamtéţ, s. 489. 

TP

499
PT Srov. tamtéţ, s. 492-3. 

TP

500
PT Srov. tamtéţ, s. 492. 

TP

501
PT Srov. tamtéţ, s. 484. 

TP

502
PT The Influence of Darwinism on the Study of Religions (kap. XXV); Seward 1909, s. 494-511. 

TP

503
PT Harrison, in: Seward 1909, s. 494. 

TP

504
PT Srov. tamtéţ, s. 494. 
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mohly objevovat v lidské mysli postupně, krok za krokem, se v takovém myšlenkovém 

ovzduší zdálo být do nebe volajícím rouháním. „Pravda“ mohla být učena, nikoli však 

kriticky zkoumána. T P

505
PT  

Charles DARWIN byl o něčem podobném také pevně přesvědčen; ještě na palubě 

lodi Beagle. Postupně však dospěl k agnosticismu. Ortodoxní víra se pro něho stává 

sérií chybných hypotéz, které je nutné opustit, jakmile se ukáţí neudrţitelnými. 

Náboţenství pak mnoţinou jevů, jejichţ vývoj je moţné studovat z psychologického 

hlediska.TP

506
PT Díky DARWINOVI se tedy můţeme ptát uţ ne pouze na to, jak bylo 

náboţenství zjeveno nebo co to vlastně je ono zjevení, ale i jak samy náboţenské jevy 

povstaly a jak se vyvíjejí. TP

507
PT  

Názory a závěry, které se pokusím dále předestřít, píše HARRISON, nejsou pouze 

z mé vlastní hlavy. V ledasčem se nechala inspirovat badateli takového formátu jako 

jsou Drs. WUNDT, LEHMANN, PREUSS, BERGSON, BECK a dva její krajané TYLOR a 

FRAZER.TP

508
PT  

Náboţenství obecně se vţdy sestává ze dvou činitelů – teoretického, tj. z toho, co 

si člověk myslí o neviditelném (teologie, mytologie) a praktického, tj. z toho, co člověk 

ve vztahu k neviditelnému koná (rituály). T P

509
PT Zkoumat, který z nich tomu druhému 

předcházel, je sice naprosto zbytečné, TP

510
PT faktem však zůstává, ţe v náboţenstvích 

primitivních kmenů a i v náboţenství starověkých Řeků a Římanů, převládal a 

dominoval rituál. Tato náboţenství se neopírala o ţádná vyznání víry ani nestála na 

věroučných dogmatech. TP

511
PT Teologie zde měla spíš podobu mytologie. Rozlišování 

objektivního a subjektivního, jak je dnes obvyklé, neexistovalo. TP

512
PT Vzpomínky na 

zemřelé předky a jejich zjevování se ve snech platilo za důkaz jejich stálé reálné 

existence. Otázky po duši v sobě nesly vědomí něčeho velmi tajemného; člověk v sobě 

„něco“ cítil, jakousi „ţivotní energii“, „vůli ţít“, „sílu jednat“, ale nedokázal se toho 

dotknout, jakkoli to „něco“ bylo velmi reálné. TP

513
PTP

 
PMůţeme si samozřejmě poloţit otázku 

                                                
TP

505
PT Srov. tamtéţ, s. 495. 

TP

506
PT Srov. tamtéţ, s. 496-7. 

TP

507
PT Srov. tamtéţ, s. 498. 

TP

508
PT Srov. tamtéţ, s. 498. 

TP

509
PT Srov. tamtéţ, s. 498. 

TP

510
PT Srov. tamtéţ, s. 507. 

TP

511
PT Srov. tamtéţ, s. 498. 

TP

512
PT Srov. tamtéţ, s. 499. 

TP

513
PT Srov. tamtéţ, s. 501. 
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v jakém okamţiku evoluce člověka se tzv. náboţenská zkušenost připojila. Ale tato 

otázka nemůţe být pochopitelně s ţádnou jistotou zodpovězena. TP

514
PT  

Původ rituálů se oproti tomu jeví mnohem uchopitelněji; rituály mají patrně 

počátek v magickém konání. K jeho pochopení se zdá být velice dobrým klíčem dětské 

uvaţování, které je také neomezené ve svých hranicích a zároveň velice realistické. T P

515
PT  

V celkovém výsledku se náboţenské fenomény jeví jako následek dvou iluzorních 

jevů – falešné představy nekritického rozumu a falešné představy jediného spolehlivého 

postoje. Je tedy náboţenská víra zcela scestná? Myslím, ţe ne, odpovídá HARRISON. 

Všechna současná náboţenská dogmata sice označuje za chybná, ale náboţenství jako 

takové pokládá za cosi „nutného“, protoţe jedině náboţenská víra dokáţe uspokojit 

nejhlubší touhy lidské přirozenosti. TP

516
PT  

Z postoje HARRISON vyzařuje vůči osobě Charlese DARWINA velká úcta. 

V DARWINOVI spatřuje člověka, který se na své ţivotní pouti propracoval od slepé 

náboţenské víry ke zdravé skepsi a díky jehoţ myšlenkám byly poloţeny základy 

vědeckého zkoumání náboţenství. Za zásadní DARWINOVU myšlenku povaţuje 

HARRISON, ve vztahu ke svému předmětu, především představu postupného vývoje. 

 

Peter GILES: Evoluce a jazykověda TP

517
PT  

Peter GILES, profesor srovnávací filologie na universitě v Cambridge, uvádí svůj 

esej prohlášením, ţe „v žádném jiném oboru neměly historické metody výzkumu 

pozitivnější dopad, než právě v jazykovědě.“ T P

518
PT  

Za nejranější evropské filologické dílo označuje GILES PLATÓNŮV spisek Kratylos. 

K němu je však, dle GILESE, nutné přistupovat s určitou rezervou; není totiţ vţdy zcela 

jasné, do jaké míry lze Platónovy návrhy brát váţně. TP

519
PT Navíc - jazyk je moţné vědecky 

zkoumat jedině srovnáváním s jinými jazyky, nejlépe téţe jazykové rodiny, případně 

s jazyky jazykové rodiny odlišné - k tomu však ve starověkém Řecku, kde jazyky 

cizinců neproţívaly ţádnu váţnou pozornost, rozhodně nedocházelo.TP

520
PT  

Následná éra středověku přinesla do jazykovědy zcela nový a z vědeckého 

hlediska velmi významný rozměr – přesvědčení, ţe v prvotních časech měli lidé na 

                                                
TP

514
PT Srov. tamtéţ, s. 507. 

TP

515
PT Srov. tamtéţ, s. 503-5. 

TP

516
PT Srov. tamtéţ, s. 508, 510. 

TP

517
PT Evolutin and Science of Language (kap. XXVI); Seward 1909, s. 512-28. 

TP

518
PT Giles, in: Seward 1909, s. 512.  

TP

519
PT Srov. tamtéţ, s. 512. 

TP

520
PT Srov. tamtéţ, s. 513. 
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Zemi jednu jedinou  společnou řeč; TP

521
PT za onen prapůvodní jazyk byla  pochopitelně 

povaţována hebrejština. T P

522
PT V roce 1783 upozorňuje William JONES na význam jiného 

jazyka - sanskrtu, posvátné řeči Indů. Prohlašuje o něm, ţe je „mnohem dokonalejší než 

starořečtina a mnohem bohatší než latina“.TP

523
PT  

Základy moderní srovnávací filologie pokládá pak v roce 1833 Franz BOPP.TP

524
PT Je 

to přesně v době, kdy se otázky po původu a vývoji stávají obecně velmi aktuální, 

pochopitelně tedy, ţe i na poli jazykovědy. TP

525
PT Sám Charles DARWIN se otázkou vzniku 

lidské řeči zabýval jen okrajově, říká GILES; DARWIN zdůrazňoval především její 

sociální původ. TP

526
PT Toto stanovisko bylo blízké například profesoru NOIRÉMU, který 

obdobné závěry zveřejnil několik let po Charlesi DARWINOVI.TP

527
PT Originální příspěvek 

k této problematice pochází pak od dánského profesora JESPERSONA, který 

předpokládal, ţe řeč se vyvinula ze zpěvu. T P

528
PT   

K dějinám filologického výzkumu lze obecně říci, ţe historické metody byly do 

jazykovědy aplikovány mnohem dříve, neţ začaly vládnout přírodním vědám. 

DARWINOVY myšlenky zde zásadní vliv, dle GILESE, neměly.TP

529
PT Po vydání DARWINOVY 

knihy O vzniku druhů byly ovšem mnozí badatelé četnými paralelami vývoje druhů a 

jazyků ohromeni. T P

530
PT Německý filolog August SCHLEICHER se například pokoušel 

o dokonalou homologizaci jazyka a ţivého organismu. Většina současných filologů se 

ale domnívá, ţe SCHLEICHER zašel ve svých závěrech příliš daleko. TP

531
PT V otázce 

přetrvávání některých slov či slovních obratů oproti jiným nám navíc SCHLEICHEROVY 

úvahy stejně příliš nepomohou. A tak toto téma, podobně jako mnohé další otázky, bude 

ještě nutné podrobit pečlivému výzkumu, dodává GILES na závěr. TP

532
PT  

Historickým (evolučním) metodám výzkumu obecně přikládá GILES značnou 

důleţitost.  Je  však toho názoru, ţe jazykověda s nimi pracovala  mnohem dříve neţ se 

vůbec prosadily v přírodních vědách. Inspiraci Charlesem DARWINEM tedy GILES více 

                                                
TP

521
PT Toto přesvědčení se opírá o biblickou zvěst ze starozákonní knihy Genesis. 

TP

522
PT Srov. Giles, in: Seward 1909, s. 513. 

TP

523
PT Tamtéţ, s. 515.  

TP

524
PT Srov. tamtéţ, s. 515. 

TP

525
PT Srov. tamtéţ, s. 517. 

TP

526
PT Srov. Darwin 1970, s.62-6. 

TP

527
PT Srov. Giles, in: Seward 1909, s. 521. 

TP

528
PT Srov. tamtéţ, s. 521. 

TP

529
PT Srov. tamtéţ, s. 516. 

TP

530
PT Srov. tamtéţ, s. 526. 

TP

531
PT Srov. tamtéţ, s. 527. 

TP

532
PT Srov. tamtéţ, s. 528. 
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méně odmítá. Ve vydání knihy O vzniku druhů spatřuje pouze určité narušení hranice 

mezi obory, které si toho ovšem zas tolik co říci nemají. 

 

John Bagnall BURY: Darwinismus a historie TP

533
PT  

Anglický historik John Bagnall BURY (1861-1927) zpracovává ve svém příspěvku 

téma značně rozsáhlé: vědecký přístup k dějinám versus vývojové evoluční myšlenky, 

které se právě v tomto historickém přístupu různou měrou a v nejrozmanitějších 

podobách objevují.  

Svůj pohled zaměřuje především na pojetí obecného a jedinečného, na vztah 

historie a přírodních věd a dále ještě na otázku, co ţe je vlastně hlavním úkolem vědce-

historika. Text pro přehlednost člení do dvaceti samostatných oddílů, které na sebe 

volně navazují:   

1. Hned v prvním oddílle BURY poznamenává, ţe myšlenka evoluce silně 

ovlivnila všechny studie týkající se dějin civilizovaného člověka, tj. práce sociologické, 

etnografické i antropologické. Koncepce lidské historie jako postupného, vývojového a 

příčinného procesu znamenala v historickém bádání revoluci a postavila dle BURYHO 

tento výzkum konečně na vědecký základ. T P

534
PTP

 

2. Ve starověkém Řecku a Římě se přistupovalo k historii značně pragmaticky, 

píše BURY. Dějiny byly povaţovány za učitelku politického umu, válečnictví a morálky. 

Časovost jako taková nehrála nejmenší roli. TP

535
PT Běh dějin byl z hodiny na hodinu 

předurčen vůlí nadpozemské bytosti a neexistoval ţádný váţný důvod, proč se dovídat 

něco víc o „světském“, které bylo pouze dočasné. TP

536
PT V takovém myšlenkovém prostředí 

nebyla pochopitelně pro vznik evolučních a vývojových myšlenek ţádná šance. TP

537
PT 

Nové koncepci připravil cestu aţ intelektuální pohyb 15. a 16. století; 17. století uţ 

jednoznačně pracovalo s odlišením dějinných epoch starověku, středověku a 

současnosti. Všichni velcí historikové a myslitelé 18. století (jako například 

MONTESQUIEU, VOLTAIRE či GIBBON), kteří se pokoušeli objasnit proměny civilizace, 

pak připravili cestu vývojovému TP

538
PT pojetí historie pro následující století. Sami ovšem 

                                                
TP

533
PT Darwinism and History (kap. XXVII); Seward 1909, s. 529-42. 

TP

534
PT Srov. Bury, in: Seward 1909, s. 529. 

TP

535
PT Srov. tamtéţ, s. 529. 

TP

536
PT Srov. tamtéţ, s. 530. 

TP

537
PT Srov. tamtéţ, s. 529. 

TP

538
PT Slovo vývojový (genetic) není v textu, jak upozrňuje BURY, míněno v souvislosti s nějakou konkrétní 

evoluční naukou či účelově: „Genetic ... does not commit us to the doctrine proper of evolution, nor yet to 

any teleological hypothesis such as is implied in progress.“  Tamtéţ, s. 531. 
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ještě zůstali pod nadvládou osvícenského rozumu, který nebyl nijak příznivý účelným 

řešením a naprosto neslučitelný s „pocitem dějinnosti“. T P

539
PT  

3. V první čtvrtině 19. století je jiţ význam vývojového pojetí dějin zcela zřejmý. 

V historickém uvaţování to například znamená, ţe současná podoba lidského rodu je 

jednoznačně pokládána za výsledek řady změn, které vţdy kauzálně vyplynuly 

z předchozího stavu. Úkolem historiků je tento vývojový proces sledovat, kaţdou 

změnu, která se objeví, vysvětlit a tímto způsobem nakonec porozumět celkovému 

vývoji lidstva. TP

540
PT  

4. Koncepce dějin lidstva jako příčinného vývoje znamenala povýšení 

historického výzkumu na pravou vědu. To se samozřejmě nemohlo stát v době, kdy se 

na historii pohlíţelo jako na učitelku morálky nebo dokud patřila pod  myšlenkové 

paradigma, ve kterém má zákon příčiny a následku naprostou a neomezenou moc. TP

541
PT  

5. Pojem „pokrok“ v sobě obsahuje jednak myšlenku vývoje a také cenu této 

myšlenky; můţe nám pomoci lépe pochopit pojetí dějin jako souvislého procesu a 

poukazuje na význam času. Takto o dějinách uvaţoval například TURGOT, kdyţ 

charakterizoval historii jako proces, kde „lidské masy kráčí  nepřetržitě byť někdy 

pomalu k stále větší dokonalosti.“  TP

542
PT  

6. Se zajímavou myšlenkou přichází také Avignonská škola: lidskou společnost 

připodobňuje k organismu. V jádru jde ale vlastně stále o totéţ – o pohled na vývoj 

lidstva jako na pozvolný a vzestupný proces. TP

543
PT  

7. Myšlenkové klima německého idealismu značně ovlivnil George Wilhelm 

Friedrich HEGEL. Ačkoli sám byl v zacházení s historickými jevy značně ledabylý, dalo 

by se skoro říci ţe nevědecký, měl na soudobé pojetí dějin velký vliv. Právě HEGEL se 

zaslouţil o prosazení a zdomácnění myšlenky historického vývoje. TP

544
PT  

8. Ve francouzském prostředí to byl zase COMTE. Měl zde moţná ještě větší vliv 

neţ HEGEL v Německu. Zapracoval historii do nově se formující sociologie, jako její 

důleţitou součást, tzv. „sociální dynamiku“. Za hlavní úkol sociologů, potaţmo 

historiků povaţoval COMTE odhalování sociálně-psychologických zákonů, kterými se 

řídí vývoj. TP

545
PT  
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PT Srov. tamtéţ, s. 530. 
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PT Srov. tamtéţ, s. 531. 
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PT Srov. tamtéţ, s. 531. 
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9. V letech 1857-61, tedy dvacet let po COMTOVI, vydává Thomas BUCKLE svoje 

Dějiny civilizace v Anglii (History of Civilisation in England). Od COMTA se nechává 

inspirovat ideou obecných zákonů, které působí v dějinách. Jde ale dál v myšlence 

nejdůleţitějšího vývojového faktoru. Za  něj povaţuje lidský intelekt. Pokrok spočívá 

dle BUCKLEHO ve vítězství intelektu nad morálními zákony. TP

546
PT  

10. Myšlenkové trendy COMTA a BUCKLEHO přiblíţili historii přírodním vědám. 

Udivující uniformita, odkrývaná statistickými bádáními, vede pak lehce k víře, ţe uţ je 

jen otázkou nasbírání dostatečného mnoţství statistického materiálu, aby bylo moţné 

předpovídat i sociální vývoj. A tací, jako například BORDEAU, se nemohou dočkat doby, 

kdy se historie stane zcela kvantitativní vědou. TP

547
PT  

11. Ačkoli se myšlenkové linie historického bádání v první polovině 19. století 

značně přibliţovaly přírodním vědám, nutno poznamenat, ţe historický výzkum na nich 

přesto ani v nejmenším nezávisel. TP

548
PT  

12. Přijetí LAMACKOVY hypotézy (ţe člověk je spolu s jinými druhy potomek 

nějaké niţší vymřelé formy) mělo také ten důsledek, ţe historii bylo přiznáno pevné 

místo při uspořádávání celkového souboru lidských vědomostí. Tak se historie dostala 

do bliţšího vztahu k přírodním vědám (sciences). Darwinismus tento trend jiţ jen 

potvrdil.T P

549
PT  

13. Rozšíření DARWINOVY teorie původu člověka mělo při formování pozice 

historie mezi ostatními vědami poměrně velký dopad. Podobně jako bylo za jeden 

z hlavních cílů biologie povaţováno nalezení přesných kroků v genealogii člověka, 

mělo se stát obdobnou náplní historie vymezení fází ve vývoji lidské civilizace. TP

550
PT   

14. Úspěch evoluční teorie pomohl zdiskreditovat vzývání transcendentních 

příčin. Historik se přirozeně nemusel stát atheistou, musel jen nechat svoji víru 

odpočívat vţdy, kdyţ se zrovna zabýval vědeckou prací. TP

551
PT  

15. Jiţ antičtí spisovatelé (například ARISTOTELES či POLYBIOS) rozpoznali, ţe 

fyzikální poměry, jinak řečeno vnější vlivy, jistým způsobem předurčují charakter a 

povahu změn u ras a společností. DARWINOVY výzkumy tuto myšlenku přirozeně 

podpořily: DARWINOVA teorie nabídla přitaţlivé vysvětlení vývoje lidské civilizace na 

základě „přizpůsobení se prostředí“, „boje o ţivot“, „přírodního výběru“, „přeţívání 

                                                
TP

546
PT Srov. tamtéţ, s. 534. 

TP

547
PT Srov. tamtéţ, s. 534. 

TP

548
PT Srov. tamtéţ, s. 534. 

TP

549
PT Srov. tamtéţ, s. 534-5. 

TP

550
PT Srov. tamtéţ, s. 535-6. 

TP

551
PT Srov. tamtéţ, s. 536. 
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silnějších“ atd. TP

552
PT Nicméně dnes se mnoho myslitelů přiklání k názoru, ţe hlavní 

příčiny růstu civilizace je nutné hledat zejména v psychologické sféře. Napodobování je 

podle nich pro vysvětlení lidského vývoje významnější neţ přírodní výběr. TP

553
PT Mají za 

to, ţe pokud kdy prostředí a klimatické vlivy hrály při formování podoby lidských ras 

hlavní roli, bylo tomu v primitivní prehistorické době. T P

554
PT  

16. Předběţné úspěchy přírodních věd – při vysvětlování organické evoluce za 

pomoci obecných zákonů – vedly mnohé sociology k víře, ţe obdobným způsobem 

můţe být vysvětlena i sociální evoluce. Někteří ovšem s takovým pojetím nesouhlasili. 

Nepopírali, ţe zobecňování můţe být pro historika dobrým pomocníkem. Odmítali ale 

názor, ţe by celkové zobecnění mohlo podat kompletní vysvětlení sociálních jevů. 

Poukazovali přitom na prvek náhody. V současné době se názor, ţe generalizace skýtá 

pouze částečné vysvětlení, pozvolna prosazuje. T P

555
PT    

17. Darwinismus sám poskytuje nejlepší ilustraci skutečnosti, ţe obecné zákony 

nejsou schopné historický vývoj vysvětlit: kdyţ totiţ hraje roli náhoda či jednotlivci, je 

nemoţné odvodit průběh uplynulé historie člověka či předvídat budoucnost. Obecné 

principy nemohou vysvětlit dílčí sekvence. To platí jak pro organický vývoj, tak pro 

historii. TP

556
PT  

18. Učení německého historika Karla LAMPRECHTA představuje jeden 

z nejvýznamnějších  pokusů začlenit historii opět pod obecnou syntézu: Historie se 

můţe stát vědeckou pouze tehdy, bude-li redukována na obecné představy, říká 

LAMPRECHT. Proces vývoje odvozuje  z psychologického základu; psychologii přisuzuje 

LAMPRECHT mezi „duchovědami“ (Geisteswissenschaft) asi takové místo, jaké má 

mechanika ve vědách přírodních. TP

557
PT   

19. LAMPRECHTOVY závěry patří k nejlepším výsledkům, které kdy sociologická 

škola historikům přinesla, míní BURY. Mnohé ovšem LAMPRECHT vysvětlit nedokáţe; 

například roli individualit. Obecně se dá říci, ţe Achillovou patou všech historických 

spekulací LAMPRECHTOVA typu, je právě úloha jednotlivců. TP

558
PT  

20. Lidé, zabývající se odborným historickým výzkumem, pracovali většinou jen 

s velmi obecnou hypotézou evoluční historie a poměrně málo se zabývali spekulacemi 

                                                
TP

552
PT Srov. tamtéţ, s. 536. 

TP

553
PT DARWIN sám si byl dle BURYHO vědom skutečnosti, ţe jeho vlastní principy mají v oblasti vývoje 

lidské civilizace jen velmi omezené uplatnění. Srov. tamtéţ, s. 537. 

TP

554
PT Srov. tamtéţ, s. 537. 

TP

555
PT Srov. tamtéţ, s. 538-9. 

TP

556
PT Srov. tamtéţ, s. 539. 

TP

557
PT Srov. tamtéţ, s. 540. 

TP

558
PT Srov. tamtéţ, s. 541. 
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načrtnutými v tomto článku; snad z přirozené bázlivosti – aby si nezkompromitovali 

vlastní práci aplikací nedomyšlených teorií, o kterých se stále mnoho debatuje. Ovšem 

historiografie nemůţe neustále podobné otázky obcházet, končí svůj příspěvek BURY, 

zvlášť, kdyţ dnes řeší obdobné problémy i biologie! T P

559
PT  

BURY se k osobě Charlese DARWINA a k jeho odkazu vztahuje poměrně střízlivě, 

dalo by se skoro říci, ţe aţ lhostejně. Zmiňuje obecně význam vývojového uvaţování 

pro historii, pomoc evoluční teorie při diskreditování vzývatelů transcendentních příčin 

či příspěvek darwinismu v diskusi o významu obecného a jedinečného. DARWINOVO 

učení BURY vnímá jako koncepci, která tady v minulosti byla a která po sobě zanechala, 

podobně jako mnoho jiných teorií, několik více či méně zřetelných otisků. 

 

II. 2. 1. 6. Darwinismus a jiné přírodní vědy 

Poslední skupina textů se zabývá přírodními vědami vyjma biologie a geologie, 

jimţ byl jiţ věnován prostor jinde. Obsahuje po jednom příspěvku z astronomie a 

fyziky, zcela opomíjí například chemii.  

Texty se explicitně netýkají evolucionismu, potaţmo darwinismu a jeho vlivu 

v konkrétní disciplíně. S darwinismem pouze pracují jako s určitým paradigmatem, 

které srovnávají s paradigmatem v daném oboru.  

 

George DARWIN: Vznik dvojhvězd TP

560
PT  

Druhý DARWINŮV syn, astronom George DARWIN (1845-1912), se ve svém 

příspěvku zabývá problematikou zákonů stability a otázkou tvaru nebeských těles. Věří, 

ţe jeho zastřešující hypotéza je homologická s hypotézou, kterou přírodovědci aplikují 

na děje ţivočišného a rostlinného světa. TP

561
PT  

Pro fyzikální systémy v rovnováze obecně platí, píše George DARWIN, ţe pokud se 

jim zvenčí dostane jakéhokoli impulsu, nastane nutně jedna ze dvou situací: buď je 

nastartována drobná oscilace systému anebo - ve druhém případě - porucha, která se 

můţe nekontrolovatelně rozšířit a zapříčinit kompletní změnu. První případ popisuje 

stabilní situaci, druhý pak, analogicky, situaci nestabilní. Toto je ovšem krajně 

zjednodušené schéma; pro uvedení do problematiky však poměrně uţitečné. TP

562
PT  

                                                
TP

559
PT Srov. tamtéţ, s. 542. 

TP

560
PT The Genesis of Double Stars (kap. XXVIII); Seward 1909, s. 543-65. 

TP

561
PT Srov. Darwin, G., in: Seward 1909, s. 543. 

TP

562
PT Srov. tamtéţ, s. 543-4. 
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Ve vesmíru se běţně setkáváme hlavně se stabilními případy pohybu, pokračuje 

George DARWIN, stupeň stability závisí na stavu hlavních řídících prvků. Ty zase 

souvisejí s pomalu se měnícími okolnostmi. T P

563
PT Obdobně je tomu vlastně i s ţivočišnými 

druhy a s jejich stálostí a proměňováním. T P

564
PT Dále: rotační pohyb nebeských těles 

nemůţe být vytvořen ani zničen z pouhých vnitřních příčin. Jejich pohybovou energii 

lze proto povaţovat za absolutně konstantní. T P

565
PT Hvězdy ovšem září. Tím se ochlazují a 

zároveň zmenšují. Tento proces je sice poměrně pomalý, ale ono zmenšování se 

nevyhnutelně směruje tíţi hvězdy blíţe k ose rotace. Hvězda tak začíná rotovat stále 

rychleji, coţ se můţe nakonec projevit i na jejím tvaru. TP

566
PT  

Podrobné výzkumy těchto jevů nám pak mohou usnadnit pochopení obecného 

vývoje hvězdných systémů, například dvojitých hvězd: Dvojité hvězdy existovaly 

původně jako samostatná nebeská tělesa. Procesy ochlazování a smršťování však byly 

gravitačními a rotačními silami vrţeny do nestabilního stavu, takţe došlo k jejich 

roztrţení. Takto popisuje vznik dvojhvězd například ROBERTS, uvádí George 

DARWIN.TP

567
PT  

Lidský ţivot je ovšem příliš krátký na pozorování pomalého kosmického vývoje, 

v mnohém, co dnes shledáváme cenným, se můţeme částečně mýlit. Přesto se mi ovšem 

zdá dost nepravděpodobné, ţe bychom se nyní - se současnými znalostmi a vědomostmi 

- nechali ještě kdy svést na scestí, TP

568
PT uzavírá svůj příspěvek George DARWIN. 

Ve svém eseji se George DARWIN zabývá de facto jen svým astronomickým 

tématem, bez jakýchkoli přesahů k práci svého otce a vlastně evolucionismu vůbec. 

Jediná zmínka o přírodovědecké evoluční teorii zaznívá v okamţiku, kdy ji George 

DARWIN přirovnává k vlastní zastřešující hypotéze. Jak sám ale přiznává, tato 

problematika není rozhodně jeho parketou a zná ji pouze značně zprostředkovaně od 

svých biologických kolegů. TP

569
PT  

 

W. C. D. WHETHAM: Evoluce hmoty TP

570
PT  

Cambridgeský fyzik W. C. D. WHETHAM se ve svém eseji snaţí postihnout styčné 

plochy DARWINOVA evolucionismu se současným pojetím fyzikálních proměn hmoty. 

                                                
TP

563
PT Srov. tamtéţ, s. 547. 

TP

564
PT Srov. tamtéţ, s. 548. 

TP

565
PT Srov. tamtéţ, s. 549. 

TP

566
PT Srov. tamtéţ, s. 550. 

TP

567
PT Srov. tamtéţ, s. 563. 

TP

568
PT Srov. tamtéţ, s. 563-4. 

TP

569
PT Srov. tamtéţ, s. 548. 

TP

570
PT The evolution of Matter (kap. XXIX); Seward 1909, s. 565-82. 



 - 89 - 

Obě koncepce, nejenţe se zrodily ve stejné době, ale přinášejí také zcela nové pojetí 

změn v čase i prostoru, říká na úvod. TP

571
PT  

Nejstarší představy o vývoji hmoty lze objevit jiţ ve spekulacích starých Řeků. 

Plně však tyto myšlenky rozvinula a docenila aţ moderní doba. John DALTON, který 

formuloval moderní podobu atomové teorie (v návaznosti na DEMOKRITOVO a 

LEUKIPPOVO starověké pojetí), ale například vnímal chemické elementy jako neměnné. 

Podobně i Clerk MAXWELL.TP

572
PT Jistý posun a nové podněty pro další spekulace přináší 

v roce 1869 MENDĚLEJEVOVO uspořádání prvků, na základě jejich atomové hmotnosti a 

periodicky se opakujících vlastností, do slavné MENDĚLEJEVOVY periodické tabulky 

prvků.TP

573
PT Značný význam měl také následný objev elektronů, částic ještě menších neţ 

atomy, učiněný J. J. THOMSONEM.TP

574
PT  

Představy  o obecné podstatě hmoty tak začínají stále více poukazovat k myšlence 

společného původu. Zásadní je v tomto ohledu výzkum radioaktivity a transmutace, 

jehoţ počátky by se daly datovat někdy k roku 1896, kdy začíná se svými pokusy 

H. BECQUEREL.TP

575
PT V roce 1903 pak přicházejí RUTHEFORD a SODDY s propracovanou 

teorií radioaktivních přeměn. TP

576
PT Pochopitelně se v souvislosti s tím hned vynořily 

praktické otázky po mechanismu uvolňování radioaktivní energie i po tom, zda 

radioaktivní vlastnosti vykazují všechny běţné materiály. TP

577
PT Na některé z těchto otázek 

se odpovědi skutečně přinést podařilo. Nutno ovšem říci, ţe širší kontext problematiky 

zůstává stále nedořešen. Nevíme například, zda se z chaosu, z něhoţ povstal náš 

současný vesmír, vynořily na úplném počátku vysoce komplexní nebo naopak velice 

jednoduché atomy apod. TP

578
PT  

DARWINA zmiňuje WHETHAM pouze na úplném začátku svého eseje; jeho 

evoluční myšlení pak v tom ohledu, ţe podobně jako současné moderní pojetí 

fyzikálních proměn hmoty, tak i DARWINŮV evolucionismus znamenal radikální změnu 

paradigmatu. Konkrétnější přesahy světa fyzikálních zákonů a biologického světa 

dynamických, nepředvídatelných evolučních proměn ovšem nenachází. 

 

 

                                                
TP

571
PT Srov. Whetham, in: Seward 1909, s. 565. 

TP

572
PT Srov. tamtéţ, s. 565-6. 

TP

573
PT Srov. tamtéţ, s. 567. 

TP

574
PT Srov. tamtéţ, s. 568. 

TP

575
PT Srov. tamtéţ, s. 569. 

TP

576
PT Srov. tamtéţ, s. 573. 

TP

577
PT Srov. tamtéţ, s. 580. 

TP

578
PT Srov. tamtéţ, s. 582. 
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II. 2. 2. Obraz DARWINOVA odkazu v SEWARDOVĚ sborníku 

Hlavním záměrem SEWARDOVA sborníku bylo postihnout co nejobjektivněji a 

nejkomplexněji DARWINŮV myšlenkový odkaz v soudobém vědeckém poznání. Někteří 

autoři zpracovávají příspěvky ze zřetelem na určitou aktuální vědeckou či společenskou 

problematiku a tímto zorným úhlem se dostávají k Charlesi DARWINOVI a jeho vědecké 

práci viz. například příspěvek botanika G. KLEBSE či filologa P. GILESE. Jiní naopak 

z DARWINOVA vědeckého díla vycházejí a vztahují ho druhotně k momentální situaci ve 

vlastním oboru, jak to činí text geologa JUDDA či DARWINOVA vlastního syna Francise. 

Toto vymezení nám však v obecném uchopení problematiky příliš nepomůţe, poněvadţ 

vykazuje řadu přechodů. Poměrně dobře by nám mohlo poslouţit vymezení na celky, 

které načrtává SEWARDŮV sborník. Přesto se však pokusíme uchopit celou záleţitost 

ještě jinak - při popisu a analýze DARWINOVA odkazu v SEWARDOVĚ sborníku se 

zaměříme zvlášť na neevoluční tematiku a poté na tematiku evoluční. Toto rozdělení 

totiţ nejlépe podtrhne význam a dopad DARWINOVA myšlenkového odkazu na aktuální 

poznání jak v kontextu jednotlivých zásadních DARWINOVÝCH objevům, tak s ohledem 

na celek.  

 

II. 2. 2. 1. Neevoluční tematika 

SEWARDŮV sborník se snaţí uchopit DARWINŮV vědecký odkaz v plné šíři, 

neredukuje jej pouze na evoluční problematiku. Upozorňuje na další obory, ve kterých 

DARWINŮV um zazářil, ale tak trochu neprávem zůstal stranou většinové pozornosti. 

Jedná se především o DARWINOVU práci na poli geologie – viz. příspěvek J. W. JUDDA, 

dále o rostlinnou fyziologii – příspěvek DARWINOVA vlastního syna Francise, 

o botaniku, zejména problematiku okolo rozmnoţování rostlin – příspěvek K. GOEBELA 

nebo zoogeografii – příspěvek H. GADOWA a fytogeografii – příspěvek THISELTON-

DYERA. Všichni tito přispěvatelé jsou celkem zajedno v názoru, ţe DARWINOVA práce 

v jejich oboru nebyla dosud překonána. Jak je ale více neţ patrné, ţádný 

z DARWINOVÝCH objevů nebo závěrů vyjma evoluční hypotézy, jakkoli třeba v určité 

oblasti zcela mimořádný, nepřesahuje rámec svého oboru a zůstává znám pouze úzkému 

okruhu specialistů.  

Zcela jiným způsobem je pak ještě nutné přistoupit k zařazení příspěvků fyzika 

WHETHAMA a astronoma G. DARWINA. Oba autoři, jak jiţ bylo uvedeno, zmiňují 

Charlese DARWINA ve svých textech jen zcela okrajově: DARWIN pro ně představuje 

autora hypotézy, kterou lze významem v biologii připodobnit k zastřešujícímu 
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myšlenkovému paradigmatu jejich vlastního oboru. Jedná se tu o určité srovnání 

s vývojem myšlení v jiných, a to klíčových, přírodovědných disciplínách, coţ svědčí 

o zájmu editora zachytit DARWINŮV význam v co nejširším kontextu.  

 

II. 2. 2. 2. Evoluční tematika 

Charles DARWIN učinil v přírodních vědách nejeden závaţný objev. Největšího 

věhlasu ale jednoznačně dosáhla jeho formulace evoluční hypotézy. Ta ovlivnila 

smýšlení a nasměrovala bádání v četných přírodovědných i humanitních oborech, tedy 

nejen v biologii, geologii a tak dále, ale například i v politice, filosofii nebo 

náboţenství.  

Samotnou představu o existenci evoluce, jak je ze sborníku patrné, na přelomu 

století jiţ nikdo nezpochybňuje. Explicitně to ve svém příspěvku vyjadřuje například 

D. H. SCOTT, píše: „V současné době fakt evoluce již nikdo nepopírá …“T P

579
PT Vlastní 

myšlenka vývoje v několika málo desetiletích po publikaci DARWINOVY knihy O vzniku 

druhů zcela převáţila, coţ představuje zřetelný posun; ještě za DARWINOVA ţivota 

panovala ve vlastní otázce existence evoluce značná názorová pluralita. Někteří 

přírodovědci ji vyznávali, jiní naopak zamítali. TP

580
PT Oproti tomu ţádný z autorů 

SEWARDOVA sborníku proti ní jiţ nevznáší jakoukoli závaţnou námitku; anglický 

historik BURY si dokonce pochvaluje, jak pomohla při diskreditaci nesmyslných 

transcendentních představ. TP

581
PT  

DARWINOVA představa společného původu všech organismů není však uţ 

přijímána tak jednoznačně jako vlastní hypotéza existence evoluce. Za DARWINOVA 

ţivota se nejoţehavějším bodem ukazovala otázka původu člověka. Proti DARWINOVĚ 

představě společného předka člověka a recentních opic ovšem autoři SEWARDOVA 

sborníku nic nenamítají. Německý anatom a antropolog G. SCHWALBE sice upozorňuje, 

ţe „i dnes mnoho odborníků v anatomii a zoologů obecně odmítá živočišný původ 

člověka,“TP

582
PT sám ale s DARWINOVÝMI závěry plně souhlasí. Podobně i německý zoolog 

a filosof Ernst HAECKEL. Dokonce ani anglikánský mnich P. N. WAGGETT se nad 

DARWINOVÝM učením a jeho závěry nijak nepohoršuje, spíš naopak. Obecnější rovina 

této tematiky, tedy představa společného původu všech organismů, ovšem jiţ mírnou 

názorovou pluralitu vykazuje: H. GADOW, německý zoolog a filosof E. HAECKEL, 

                                                
TP

579
PT Scott, D. H., in: Seward 1909, s. 200. 

TP

580
PT Srov. Darwin 1953, s. 308-9, 313. 

TP

581
PT Srov. Bury, in: Seward 1909, s. 536. 

TP

582
PT Schwalbe, in: tamtéţ, s. 132. 
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A. SEDGWICK, THISELTON-DYER a okrajově i několik dalších autorů různou měrou 

souzní s představou monofyletického původu organismů. Anglický paleobotanik 

H. D. SCOTT však přitakává spíš opačnému názoru. Domnívá se ovšem, podobně jako 

jeho oponenti, ţe se nijak neodklání od myšlenek obsaţených v DARWINOVĚ knize 

O vzniku druhů.TP

583
PT  

Na přelomu století se, jak je patrno, diskutuje nikoli jiţ o existenci evoluce jako 

takové, ale spíš o problematice podoby DARWINOVY evoluční konstrukce a o závěrech 

z ní vyplývajících. Někteří z přispěvatelů SEWARDOVA sborníku, například 

H. D. SCOTT, W. B. SCOTT, G. SCHWALBE či E. STRASBURGER jsou přesvědčeni o tom, 

ţe DARWINŮV interpretační rámec si i padesát let po své publikaci uchovává 

nezpochybnitelnou platnost a ţe s ním lze smířit veškeré moderní objevy. V příspěvcích 

W. BATESONA či J. E. HARRISONOVÉ zaznívá názor, ţe právě samotné zkonstruování 

evoluční hypotézy a prosazení evolučního uvaţování jako takového je právě tím 

nejcennějším, co Charles DARWIN světu odkázal.  

Jiní, kupříkladu J B. BURY nebo J. LOEB, shledávají DARWINŮV odkaz jiţ mírně 

zastaralým, neaktuálním, zkrátka lehce za zenitem. LOEB přímo prohlašuje, ţe moderní 

smysluplná teorie evoluce musí vyrůstat v první řadě z učení Johanna Gregora MENDLA 

a DE VRIESOVA mutacionismu. TP

584
PT Na drobné nesrovnalosti či nejasnosti 

v DARWINOVÝCH evolučních závěrech poukazuje i H. HÖFFDING, C. L. MORGAN, 

G. KLEBS nebo A. WEISMANN. A zatímco filosof HÖFFDING, podobně jako psycholog 

MORGAN upozorňují spíše na DARWINOVY nejednoznačné závěry, biologové operují 

s celkem konkrétními námitkami. 

Poměrně pestrá směsice protichůdných názorů panuje mezi přispěvateli 

SEWARDOVA sborníku především v otázce evolučních mechanismů. DARWINOVU 

představu o dědičnosti získaných vlastností zcela zamítá A. WEISMANN, spolu s ním i 

                                                
TP

583
PT THISELTON-DYER se přitom opírá o následující citát: „Není pochyb, jak tvrdil už pan G. H. LEWES, že 

hned v počáteční fázi vývoje života se mohla objevit celá řada různých (ţivotních) forem.“ Darwin 1953, 

s. 311. (srov. „No doubt it is possible, as Mr G. H. Lewes has urged, that at the first commencement of 
life many different forms were evolved …“  Scott, D. H., in: Seward 1909, s. 202.) Text v knize O vzniku 

druhů ovšem pokračuje následujícím odstavcem: „Obdoba by mě dovedla o krok dále, totiž k domněnce, 

že všichni živočiši a rostliny vznikly z jednoho pratypu. Avšak obdoba může být klamným vůdcem. 

Nicméně všecko živé má mnoho společného v chemickém složení, v zárodečných váčcích, buněčné stavbě 

a zákonech růstu a množení. Vidíme to dokonce i na tak nepatrných okolnostech, jako je to, že některý jed 

často podobně působí na rostliny i živočichy, nebo že jed vylučovaný žlabatkou vytváří zrůdné hálky na 

šípku nebo dubu. Mohl bych tedy z obdoby vyvozovat, že pravděpodobně všecky ústrojné bytosti, které kdy 

žily na této zemi, vznikly z nějaké jediné prapůvodní formy, v niž byl Tvůrcem vdechnut první život.“ 

Darwin 1953, s. 311. DARWINOVO stanovisko je, zdá se, zřejmé, jakkoli přiměřeně opatrné. Přesto, jak je 

vidět, svádí k poměrně protichůdným interpretacím.  

TP

584
PT Srov. Loeb, in: Seward 1909, s. 269. 
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W. BATESON. G. KLEBS upozorňuje na skutečnost, ţe dědičné změny, které byly 

indukovány vnějšími vlivy nejsou příliš trvalé. Naopak velký význam připisuje 

dědičnosti získaných vlastností E. HAECKEL. Neodmítá jej ani A. SEDGWICK. Je 

příznačné, ţe hlavní zastánci zcela opačných pozic, například němečtí badatelé 

A. WEISMANN s E. HAECKELEM, se shodně povaţují za DARWINOVY přímé 

následovníky a pokračovatele, kteří pouze ve světle nových poznatků rozvíjejí 

DARWINOVO evoluční učení. 

Ohledně hodnocení přírodního výběru, DARWINOVA nejdůleţitějšího evolučního 

mechanismu, zaznívají také různorodé hlasy: francouzský filosof C. BOUGLE píše 

o teorii selekce jako o DARWINOVĚ nejinspirativnější myšlence. Cení především hojnou 

myšlenkovou úrodu, kterou dokázala tato představa vyprovokovat. Německý botanik 

G. KLEBS ji označuje jako geniální. Velmi ji vyzdvihuje i anglický zoolog POULTON, 

který ji pokládá za odrazový můstek pro výzkum jevů ochranného a krycího zbarvení. 

V pozadí jeho příspěvku ovšem probleskuje poznámka o odmítání teorie selekce 

některými přírodovědci. A. WEISMANN povaţuje přírodní výběr za jediný evoluční 

mechanismus, který je moţné brát váţně a na kterém lze smysluplně stavět dál. 

Mechanismus přírodního výběru totiţ podle něj objasňuje nejen pouhý vznik rozličných 

transformací, ale i jejich následné přetrvávání. Oproti tomu E. HAECKEL rozhodně 

nesouhlasí s WEISMANNOVOU představou, ţe by mohl přírodní výběr vysvětlit 

v organické přírodě vše. Ani W. BATESON si o všemocnosti přírodního výběru nedělá 

ţádné iluze; dovolává se přitom na závěry samotného Charlese DARWINA. J. B. BURY 

uvádí, ţe mnoho současných myslitelů nepovaţuje přírodní výběr za jediný nosný 

evoluční mechanismus. Také v příspěvku C. BOUGLEHO zaznívá, jakkoli jen mezi 

řádky, ţe o universálnosti přírodního výběru se stále ţivě diskutuje.  

Jednoznačnou odpověď na otázku, jakými procesy povstávají nové druhy, 

povaţuje mnoho autorů, jmenovitě například H. D. SCOTT, G. KLEBS, W. BATESON 

nebo J. LOEB za stejně mlhavou a vzdálenou jako byla za dob DARWINOVÝCH. LOEB 

navíc poměrně pesimisticky dodává, ţe nemáme vůbec ţádnou záruku v tom, zda tato 

spletitá otázka nepřesahuje reálné moţnosti vědy. Zcela jinak vnímá situaci BATESON. 

Doba sice podle něj není ještě úplně zralá pro plodnou debatu o tomto problému, díky 

MENDELOVI, či přesněji řečeno, díky nadějně se rozvíjející mladé genetice a 

experimentálním metodám, se začíná blýskat na lepší časy. Další názor zastává 

E. STRASSBURGER, který míní, ţe jádro učení Charlese DARWINA je stále klíčem ke 

všem současným problémům, jeţ vědce trápí a poukazuje na skutečnost, ţe právě 
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Charles DARWIN naštěstí nasměroval pochopení všech těchto spletitých a 

komplikovaných otázek správným směrem.  

Další evoluční problematikou, diskutovanou na stránkách SEWARDOVA sborníku, 

je otázka postupných, pozvolných evolučních změn. DARWINOVA mnohoznačnost je 

autory SEWARDOVA sborníku interpretována a rozvíjena opět pokaţdé jinak; někteří 

autoři, například paleontolog W. B. SCOTT nebo genetik A. WEISMANN míní, ţe tím 

správným závěrem je pouze striktní gradualismus, jiní, třeba fyziolog J. LOEB či genetik 

W. BATESON hledají řešení skrze rozmanité saltační teorie. Nejkurióznější stanovisko 

poskytuje patrně příspěvek DE VRIESE, který na jedné straně hájí poměrně úporně 

DARWINŮV gradualismus, na straně druhé však rozvíjí svoji mutační teorii. 

Obraz DARWINOVA myšlenkového odkazu v SEWARDOVĚ sborníku představuje 

čtenáři Charlese DARWINA jako autora hned několika mimořádných vědeckých objevů, 

z oblasti biologických a geologických věd. Jedním z nich je i DARWINOVA evoluční 

hypotéza, která ovlivnila smýšlení ve 2. polovině 19. století prakticky všude, kde to 

bylo jen trochu myslitelné. Dalo by se pak bez obav tvrdit, ţe nabyla přímo 

paradigmatických rozměrů. Autoři příspěvků v SEWARDOVĚ sborníku nejsou ovšem 

příliš jednotní ani v hodnocení DARWINOVA celkového myšlenkového přínosu pro 

současnou vědu, ani v názoru na vlastní aktuálnost jednotlivých závěrů jeho učení. 

Převáţná většina autorů se však alespoň shodne na tom, ţe DARWINOVO vystoupení 

přineslo v mnoha ohledech bohatou myšlenkovou ţeň. Přibliţně pětina autorů pak 

nezůstává pouze u hodnocení DARWINOVA díla, ale zmiňuje i kvality Charlese 

DARWINA jako člověka. Pochvalný hlas zaznívá co se týče DARWINOVY hluboké lásky 

k pravdě a neúnavného kladení otázekTP

585
PT, jeho odvahyT P

586
PT a smělostiT P

587
PT, zdravé 

skepse TP

588
PT, geniální intuice TP

589
PT apod., coţ je bezesporu následek oslavně-připomínkové 

orientace sborníku. 

Hovoří-li se pak o podobě darwinismu na přelomu 19. a 20. století obecně, bývá 

tato dějinná etapa často označována jako jeho kritická perioda, období jeho rozvratu a 

podobně.T P

590
PT V čem přesně tato tzv. krize darwinismu spočívá a do jaké míry je či není 

takové hodnocení oprávněné je tématem následující kapitoly. 

                                                
TP

585
PT Srov. Höffding, in: Seward 1909, s. 446. 

TP

586
PT Srov. Gadow, in: tamtéţ, s. 324. 

TP

587
PT Srov. Loeb, in: tamtéţ, s. 247. 

TP

588
PT Srov. Harrison, in: tamtéţ, s. 496. 

TP

589
PT Srov. Strasburger, in: tamtéţ, s. 111. 

TP

590
PT Srov. např. Rádl 1909, s. XI; Rádl 1914, s. 5nn; Jahn 2004, s. 558; Mayerhöfer 1959, s. 124; Janko 

1980, s. 107; Buchar 1987, s. 452; Kliková&Kleisner 2006, s. 7. 
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III. POJEM A PROBLÉM KRIZE DARWINISMU 

 

 

III. 1. Pojem krize darwinismu 

 

Slovo „krize“ i slovo „darwinismus“ jsou značně dynamické pojmy, zatíţené 

poměrně velikou mnohoznačností. Hned na začátku se proto oba termíny pokusíme 

určitým způsobem projasnit a specifikovat, aby bylo zřejmé, o čem přesně je řeč.  

Slovo „krize“ pochází z řeckého substantiva κρίσις – soud, soudní jednání, 

rozhodnutí, spor, zápas, závod; je odvozeno od slovesa κρίνειν – třídit, rozhodovat, 

soudit, přít se, posuzovat, rozlišovat, rozhodovat se, činit si úsudek. TP

591
PT Pojem „krize“ 

můţeme tedy v nejširším slova smyslu chápat jako těţký či váţný okamţik, kdy by bylo 

záhodno něco rozhodnout, posoudit, utřídit. Hovoříme-li pak o situaci ve vědě, je na 

místě připomenout KUHNOVU představu vývoje vědy, kde právě moment krize hraje 

důleţitou úlohu. Thomas KUHN rozlišuje ve vývoji vědy tři fáze: období normální vědy, 

krizi a vědeckou revoluci; tento cyklus se opakuje stále dokola. Jednotlivé fáze KUHN 

nijak ostře nevymezuje, pro období krize je nicméně charakteristická určitá 

nejednoznačnost názorů, kdy doposud platné paradigma stále více naráţí, zamotává se 

do svých neřešitelných problémů a otevírá tak prostor pro nástup paradigmatu 

nového.TP

592
PT V podobném duchu hovoří i Carl-Friedrich von WEIZSÄCKER, který 

KUHNŮV cyklus zjednodušuje na střídání rovin a krizí. Fázi krize chápe jako reflexi 

doposud přehlíţených obtíţí starého paradigmatu, coţ pak logicky vyústí v ustanovení 

paradigmatu nového.TP

593
PT  

Pod označením „darwinismus“ chápejme v rámci této práce všechny evoluční 

představy, které vycházejí přímo z DARWINOVA evolučního odkazu a případně jej dále 

určitým způsobem rozvíjejí. Vţdy se tedy bude jednat o určitý posun v porovnání 

s vlastním DARWINOVÝM evolučním učením. Vymezení oproti pojmu „klasický 

darwinismus“ je v rámci této práce především časové; „klasickým darwinismem“ jsou 

zde myšleny darwinistické evoluční představy období 70.-80. let 19. století, holým 

termínem „darwinismus“ pak darwinistické evoluční představy přelomu století, tedy 

přibliţně od devadesátých let 19. století.  

                                                
TP

591
PT Srov. Rejzek 2001, s. 313; Souček 2003, s. 150; Prach 1998, s. 312. 

TP

592
PT Podrobnosti viz. Kuhn 1997; srov. Fajkus 2005, s. 118-40. 

TP

593
PT Srov. Weizsäcker in Pechar 1992, s. 9. 
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Pojem „krize darwinismu“, jako označení stavu darwinismu na přelomu století, se 

rodí v souvislosti s aktuálním kritickým přístupem některých tehdejších myslitelů 

vůči DARWINOVU evolučnímu odkazu. Hans DRIESCH se v roce 1893 ve svém spise Die 

Biologie als selbständige Grundwissenschaft například píše: „Kdybych se ještě věnoval 

nárokům vyvrácené takzvané DARWINOVY teorie, bylo by to urážkou čtenáře.“T P

594
PT 

Ve svém příspěvku do časopisu Biologisches Centralblatt s názvem Kritisches und 

Polemisches se v roce 1902 nerozpakuje poznamenat: „Pro rozumné je darwinismus již 

dlouhou dobu mrtev…“TP

595
PT DRIESCHOVA slova opakuje ve své knize Dějiny vývojových 

theorií v biologii XIX. století jen o pár let později Emanuel RÁDL, píše: „I lze 

charakterizovati smýšlení doby slovy Drieschovými: „Pro prozíravé lidi jest darwinism 

dávno mrtev; co se v těchto letech proň uvedlo, není mnohem víc, než pohřební řeč 

prováděná podle zásady »de mortuis nil nisi bene« a s vnitřním přesvědčením, že 

obrana jest marna“ A příčina smrti? Tatáž nemoc, na kterou zemřelo dosud vše velké, 

co jednou živo bylo: Schicksal und eigene Schuld!“T P

596
PT V témţe roce jako Emanuel 

RÁDL konstatuje ve své knize Umwelt und Innenwelt der Tiere i Jakob von UEXKÜLL: 

„V biologii ještě stojíme pod čerstvým dojmem, který v nás vyvolal pád 

darwinismu…“T P

597
PT Johann UDE, autor spisu Der Darwinismus und sein Einfluss auf das 

moderne Geistesleben, také uzavírá svoji knihu z roku 1909 ne příliš pozitivním 

prohlášením: „Darwinismus je zasvěcen zániku.“T P

598
PT Německý popularizátor a 

překladatel Darwinova díla C. W. NEUMANN hodnotí v roce 1921 stav darwinismu opět 

poměrně skepticky, říká: „Darwinismus je mrtev, žije však vývojové učení.“TP

599
PT  

Označení „období krize darwinismu“T P

600
PT či jeho „kritická perioda“TP

601
PT atp. pro 

časové období přelomu století pouţívají historikové vědy, především z německy 

hovořícího kulturního okruhu, pro vymezení této časové periody poměrně běţně i 

v současnosti. Logicky vyvstává otázka, co se termínem „krize darwinismu“ přesně 

míní. Jiţ z výše uvedených citací z dobové literatury přelomu století je zřejmé, ţe ona 

„krize darwinismu“ skrývá ne jeden, ale hned několik rozměrů.  

                                                
TP

594
PT „Etwa gar auch noch auf die Prätensionen der widerlegten sogenanten Darwinschen Theorie 

einzugehen, wäre eine Beleidigung des Lesers.“ Driesch 1893, s. 31. 

TP

595
PT „Für Einsichtige ist der Darwinismus lange tot, …“ Driesch 1902, s. 182. 

TP

596
PT Rádl 1909b, s. 522. 

TP

597
PT Cit. dle druhého vydání z roku 1921 (originál vyšel v roce 1909): „In der Biologie stehen wir noch 

unter dem frischen Eindruck, den der Sturz des Darwinismus in uns allen hervorgerufen hat.“ Uexküll 

1921, s. 1. 

TP

598
PT „der Darwinismus ist dem Untergang geweiht.“ Ude 1909, s. 160. 

TP

599
PT „Der Darwinismus ist tot, es lebe die Entwicklungslehre.“ Neumann 1921 in Jahn 2004, s. 559. 

TP

600
PT Srov. Buchar 1987, s. 452; Janko 1980, s. 107; Zrzavý et al. 2004, s. 17; Mayerhöfer 1959, s. 124. 

TP

601
PT Srov. Jahn 2004, s. 558. 
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III. 2. Problém krize darwinismu 

 

Problém tzv. krize darwinismu naznačuje na jedné straně určitou ztrátu 

revolučnosti, novoty a pokrokovosti tohoto učení, mírné vystřízlivění z příliš 

optimistické víry v neomezenou aplikovatelnost darwinovských norem do všech sfér 

lidského zkoumání i běţného ţivota, poznání, ţe volná soutěţ a příliš liberální zásady 

mají i svoje stinnější stránky a nepřinášejí vţdy pouze pozitiva. TP

602
PT Navíc stále selhávají 

všechny pokusy o stanovení rozdílu mezi ţivými a neţivými objekty fyzikálně-

chemickými metodami. Zájem se proto začíná obracet k vysvětlením, která chápou 

ţivotní procesy jako autonomní, coţ pochopitelně znamená popření mechanistických 

představ ortodoxních darwinistů. Neodbytně a stále s větší intenzitou se také začíná 

vnucovat otázka, do jaké míry se DARWINOVA evoluční teorie, chápaná ještě 

v osmdesátých letech 19. století jako „velkolepá a na věky jistá“TP

603
PT, otřásá pod tíhou 

zcela nových a nečekaných vědeckých poznatků v základech. Na přelomu století se rodí 

mladá věda o dědičnosti, která významně přispěje do diskuse kolem otázek o povaze 

proměnlivosti, dědičnosti či zachovávání odchylek a darwinismus postaví před otázku, 

zda a jak bude schopen do svého rámce začlenit všechny nové a nečekané poznatky. 

Nemálo myslitelů vnímá tuto situaci značně skepticky: podle nich proţívá darwinismus 

tváří tvář pokroku pozvolný pád nebo - ještě hůře – stojí jiţ přímo na prahu smrti. Toto 

hodnocení, charakteristické především pro německy hovořící kulturní okruh, poukazuje 

však v první řadě na neschopnost či nemoţnost projasnit spletitou změť různorodých 

evolučních představ a zorientovat se v nich. Většinou totiţ není příliš jasné, které 

evoluční závěry pouze ve světle novodobých poznatků rozvíjejí DARWINOVO evoluční 

učení a které jiţ přerůstají, a tím pádem destruují, starý dobrý darwinovský rámec. 

Vedle darwinistických evolučních teorií se začínají objevovat a prosazovat i další 

alternativní evoluční hypotézy, které se buď pokoušejí rozvíjet staré předdarwinovské 

evoluční závěry nebo naopak vycházejí ze zcela moderních představ, především tedy 

krystalizují z mladé rodící se vědy o dědičnosti. V proţívané krizi darwinismu lze pak 

v tomto smyslu a při určitém zjednodušení odlišit dvě hlavní dimenze:  

1. Krizi pramenící z reflexe obsahu darwinismu, kdy například darwinismus 

vymezovaný určitým způsobem nepodává uspokojivé řešení otázek vzniku 

proměnlivosti, zachovávání odchylek a jejich dědičnosti atp. 

                                                
TP

602
PT Srov. Nordenskiöld 1926, s. 573.  

TP

603
PT Rádl 2006b, s. 403. 
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2. Krizi pramenící z plurality přístupů, kdy ţádná z protiřečících si představ 

nezískává navrch a kdy není příliš jasné, která ţe cesta by mohla přinést 

v konečném důsledku ovoce. 

Oba rozměry si nyní pokusíme přiblíţit na konkrétních příkladech – zaměříme se jednak 

na RÁDLOVO hodnocení darwinismu, poté na obraz DARWINOVA odkazu v SEWARDOVĚ 

sborníku Darwin and Modern Science.  

 

V roce 1909, jak jiţ bylo v kapitole III. 1. citováno, píše Emanuel RÁDL: „I lze 

charakterizovati smýšlení doby slovy Drieschovými: „Pro prozíravé lidi jest darwinism 

dávno mrtev…“T P

604
PT O pár let později Rádl svůj radikální názor trochu uhlazuje, říká: 

„Ostatně i to jest pravda, že dnes mnozí ještě činně věří v darwinovství.“TP

605
PT O stránku 

dále ještě dodává: „V tom konečně, že darwinovství upadá, není důkaz, že by za nic 

nestálo, neboť nesmrtelnost není údělem žádné živé věci.“T P

606
PT O rok později, tedy v roce 

1915, ve svém třicetistránkovém přehledu K dějinám biologie od LINNÉA 

k DARWINOVI,TP

607
PT píše: „…víra ve všemocnost DARWINOVÝCH principů se vytratila; 

přesto však mnohé myšlenky (…) nadále žijí v moderních naukách. Darwinisty hlásané 

učení o jednotném a nepřerušeném proudu organického života na Zemi, o vzájemné 

pokrevní příbuznosti všech organismů včetně člověka, o významu dědičnosti, 

proměnlivosti, přizpůsobení, učení o na miliony let odhadované délce trvání života, 

přesvědčení, že organismy se svým životem vzájemně podmiňují a ovlivňují, že tvoří 

sociální tělo ovládané jistými zákony, všechna tato učení stále tvoří základ našich 

moderních názorů. Darwinismu vděčíme za definitivní emancipaci od slov knihy 

Genesis a hrdé vědomí, že můžeme jako biologové přijít se skutečnostmi, jež se ukázaly 

jako velmi významné pro antropologii, lingvistiku, sociologii, etiku, historii atd.”TP

608
PT  

RÁDL o „krizi darwinismu“ explicitně hovoří, coţ je poměrně typické pro 

německy hovořící kulturní okruh. Neznamená to však, ţe by DARWINOVO evoluční 

učení jako takové definitivně zavrhoval; ve svém spise Úvahy vědecké a filosofické 

                                                
TP

604
PT Rádl 1909b, s. 522. 

TP

605
PT Rádl 1914, s. 8. 

TP

606
PT Rádl 1914, s. 9. 

TP

607
PT Rádlův německy psaný přehled K dějinám biologie od Linnéa k Darwinovi představuje úvodní studii 

svazku Obecná biologie, vydaného v rámci prestiţní encyklopedické řady Die Kultur der Gegenwart pod 

redakcí C. CHUNA a W. JOHANNSENA: Zur Geschichte der Biologie von Linné bis Darwin. In: Die Kultur 

der Gegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziele (Hrsg. P. Hinneberg), Drittel Teil: Mathematik–

Naturwissenschaften–Medizin, Vierte Abteilung: Organische Naturwissenshaften (Ed. R. v. Wettstein), 

Erster Band: Allgemeine Biologie (Red. C. Chun – W. Johannsen), Leipzig und Berlin, B. G. Teubner 

1915, s. 1-29. 

TP

608
PT Rádl 1915, in Rádl 2006, str. 408. 
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výslovně prohlašuje: „Na darwinovství jest mnoho sympatického…“TP

609
PT RÁDL pouze 

podrobuje kritice některé jeho speciální části;T P

610
PT velmi diskutabilní otázkou shledává 

například význam DARWINOVY teorie přirozeného výběru. TP

611
PT Bystře reflektuje 

vystřízlivění některých svých současníků z příliš optimistické víry v její neomezenou 

aplikovatelnost. TP

612
PT Všímá si ale i jiných námitek, například DRIESCHOVA 

jednoznačného zavrţení ortodoxního darwinistického mechanicismu. T P

613
PT  

RÁDL dále také říká: „Darwinismus se rozpoltil na tři směry: neolamarckisty, 

neodarwinisty a věrné stoupence DARWINA, a brzy se oddělily další nové směry: vývojoví 

mechanikové, rasoví teoretikové, srovnávací fyziologové a všechny tyto směry se 

považovaly za napravitele darwinismu.“TP

614
PT Obdobně i jinde: „Myšlenky tvořící základ 

DARWINOVY nauky však nebyly zcela jednotné, což mělo za následek, že se mezi 

přemýšlivými přírodovědci začal darwinismus brzy štěpit do vícero směrů. Anatomové, 

histologové, embryologové, systematici sice většinou přijímali DARWINOVY 

(a HAECKELOVY) principy bez výhrad, teoretici však začali zvláště pojmy přirozeného a 

umělého výběru, dědičnosti, proměnlivosti, jakož i DARWINŮV výklad přizpůsobování, 

kritizovat. Z řad těchto skeptiků brzy vzešly dva proudy, tzv. neodarwinisté a 

lamarckisté.“T P

615
PT Reflektuje tedy i další rozměr tzv. krize darwinismu - nejen faktické 

námitky, ale téţ existenci několika různých evolučních teorií vedle sebe.  

 

SEWARDŮV sborník Darwin and Modern Science charakterizuje spíše anglosaský 

přístup a na rozdíl od RÁDLA o ţádné zjevné „krizi darwinismu“ nehovoří. Někteří 

z přispěvatelů SEWARDOVA sborníku, například H. D. SCOTT, W. B. SCOTT, 

G. SCHWALBE či E. STRASBURGER jsou spíše naopak přesvědčeni, ţe DARWINŮV 

interpretační rámec si i padesát let po své publikaci uchovává nezpochybnitelnou 

platnost a ţe s ním lze smířit veškeré moderní objevy. Celkově však autoři příspěvků 

SEWARDOVA sborníku nejsou vůbec jednotní ani v hodnocení DARWINOVA 

myšlenkového přínosu obecně, ani v názoru na vlastní aktuálnost jednotlivých závěrů 

DARWINOVA učení; sborník jako celek signalizuje značnou názorovou pluralitu; 

naprosto ukázkovým příkladem můţe být třeba zcela protichůdný názor A. WEIMANNA 

                                                
TP

609
PT Rádl 1914, s. 9.  

TP

610
PT Srov. Rádl 1926, s. 258. 

TP

611
PT Srov. Rádl 2006b, s. 301nn. 

TP

612
PT Srov. Rádl 2006b, s. 301, 388, 393. 

TP

613
PT Srov. Rádl 2006b, s. 377nn. 

TP

614
PT Rádl 2006b, s. 393. 

TP

615
PT Rádl 1915, in Rádl 2006b, s. 445. 
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a E. HAECKLA na fenomén dědičnosti získaných vlastností, přičemţ oba badatelé se 

pokládají za DARWINOVY přímé následovníky a pokračovatele. Mnoho autorů, 

jmenovitě například H. D. SCOTT, G. KLEBS, W. BATESON nebo J. LOEB, pak 

upozorňuje na jistý mrtvý bod při řešení některých vědeckých problémů, ze kterého 

momentálně nikdo nevidí ţádné východisko. J. LOEB k tomu pak navíc pesimisticky 

dodává, ţe neexistuje vůbec ţádná záruka v tom, zda kladené otázky nepřesahují reálné 

moţnosti vědy. 

Pokud jde o konkrétní rozměr „krize darwinismu“ v SEWARDOVĚ sborníku, lze 

poukázat na nevyhraněný názorový pluralismus, kdy se doposud platná teorie, tedy 

darwinismus, stále více zamotává do svých neřešitelných nedostatků, otevírá tak prostor 

pro nástup teorie nové, ale zatím není ještě nic definitivně rozhodnuto. Tento rozměr 

„krize darwinismu“ nemusí být při zběţném povrchním pohledu tak patrný jako první 

případ, tedy konkrétní faktické výhrady vůči některým závěrům, signalizuje však 

pravděpodobně skutečnou hloubku problému daleko zřetelněji a v mnohem 

komplexnějších souvislostech.  

SEWARDŮV sborník postihuje de facto jen jednu dimenzi oné „krize“. RÁDLOVO 

uchopení se jeví jako mnohem plastičtější. Vychází to ovšem z logiky věci - SEWARDŮV 

sborník chtěl DARWINA a jeho učení v první řadě oslavně připomenout, kdeţto RÁDLOVI 

šlo o shrnutí dobových myšlenkových proudů bez ohledu na nějaká výročí, tedy bez 

jakéhokoli oslavného balastu.  

Hovořit o „krizi darwinismu“ na přelomu století je jistě v mnoha ohledech více 

neţ na místě, jen je dobré nepouštět ze zřetele, v jakém slova smyslu je toto označení 

míněno; názorový pluralismus není pochopitelně v důsledcích totéţ co nekompatibilnost 

hypotézy se známými empirickými fakty. 
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ZÁVĚR 

 

 

V rámci této diplomové práce jsem se pokusila přispět k charakteristice 

evolucionismu na přelomu 19. a 20. století, především s ohledem na stav a situaci 

darwinismu v této časové periodě. Hlavním tématem práce je analýza podoby 

DARWINOVA myšlenkového odkazu v SEWARDOVĚ sborníku Darwin and Modern 

Science. Velká pozornost je věnována otázce tzv. krize darwinismu, kterou sborník 

určitým způsobem zrcadlí, protoţe tato problematika je na přelomu 19. a 20. století 

opravdu velice ţivá.  

Sborník Darwin and Modern Science vychází v roce 1909 při příleţitosti oslav 

stého výročí DARWINOVA narození a padesátého výročí publikace jeho knihy O vzniku 

druhů, v místě DARWINOVÝCH teologických studií, tedy v Cambridge. Tematicky i 

obsahově se jedná o nejrozsáhlejší darwinovský sborník, který v rámci četných 

připomínkových aktivit DARWINOVA dvojitého výročí vzniká. Rok 1909 představuje ve 

více či méně útlumové situaci darwinismu na přelomu století moment výrazně 

zvýšeného zájmu o tuto problematiku; Charles DARWIN a jeho myšlenkový odkaz je 

připomínán nejrozmanitějšími způsoby na mnoha místech: znovu jsou vydávány 

DARWINOVY četné spisy, výbory z jeho korespondence, knihy mapující DARWINŮV 

osobní ţivot nebo jeho vliv na určitou oblast poznání, pořádají se četné veřejné 

přednášky a proslovy a tak dále. SEWARDŮV sborník Darwin and Modern Science 

zapadá do tohoto schématu, jeho cílem není ovšem pouhé zplošťující oslavné 

připomenutí lehce zaprášeného velikána, ale především co nejobjektivnější reflexe 

DARWINOVA myšlenkového odkazu, padesát let po vydání knihy O vzniku druhů.  

SEWARDŮV sborník připomíná Charlese DARWINA samozřejmě především jako 

významného evolucionistu, vede ale v patrnosti i jeho zásadní přínos na poli botaniky, 

rostlinné fyziologie, fyto- a zoogeografie či geologie. Je ovšem více neţ zřejmé, ţe 

ţádný další z DARWINOVÝCH závěrů nebo objevů, jakkoli třeba v určité oblasti zcela 

mimořádný, nepřesáhl rámec svého oboru a zůstal znám pouze úzkému okruhu 

specialistů. Oproti tomu DARWINOVA evoluční hypotéza ovlivnila smýšlení a 

nasměrovala bádání de facto všude, kde to bylo ve 2. polovině 19. století jen trochu 

myslitelné, tedy nejen ve vědě, ale v nejširším slova smyslu i na rovině společenské. 

Charlese DARWINA je pak v tomto ohledu moţné chápat jako autora paradigmatu, které 
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lze bez obav srovnávat se zásadními myšlenkovými předěly typu DALTONOVA 

atomismu či dokonce NEWTONOVSKÉ fyziky. 

Vlastní Darwinovo evoluční učení v sobě ovšem skrývá určité napětí. V situaci, 

kdy rodící se věda o dědičnosti přináší nové nečekané podněty, Charles DARWIN je 

mrtev a jeho učení rozvíjejí jiţ pouze jeho ţáci, není divu, ţe se toto napětí provalí plně 

navenek. Problém „krize darwinismu“ představuje celou plejádu různorodých jevů. 

Můţeme ovšem do jisté míry rozlišit dvě základní roviny této spletité problematiky:  

1. Krizi pramenící z reflexe obsahu darwinismu, kdy například darwinismus 

vymezovaný jistým způsobem, nepodává uspokojivé řešení otázek vzniku 

proměnlivosti, zachovávání odchylek a jejich dědičnosti atp. 

2. Krizi pramenící z plurality přístupů, kdy ţádná z protiřečících si představ 

nezískává navrch a kdy není příliš jasné, která ţe cesta by mohla přinést 

v konečném důsledku ovoce. 

SEWARDŮV sborník Darwin and Modern Science zrcadlí především druhou 

popisovanou variantu: o „krizi darwinismu“ nehovoří přímo, sborník jako celek 

vypovídá však o DARWINOVĚ evolučním odkazu, potaţmo darwinismu, velmi 

nejednotně; výraznější shoda nepanuje ani v celkovém hodnocení vlastního 

DARWINOVA evolučního přínosu ani v hodnocení aktuálnosti, respektive zastaralosti 

DARWINOVÝCH evolučních závěrů. Pokud jde o konkrétní rozměr „krize darwinismu“ 

v SEWARDOVĚ sborníku Darwin and Modern Science, lze poukázat právě na onen 

nevyhraněný názorový pluralismus. 

Mnohem plastičtěji vykresluje tzv. krizi darwinismu E. RÁDL, který ji, coţ je 

poměrně charakteristické pro německy hovořící kulturní okruh, i explicitně 

pojmenovává. RÁDL reflektuje nejen dobový názorový pluralismus, v podobě mnoha 

vedle sebe existujících a zároveň nekompatibilních evolučních teorií, ale kriticky 

upozorňuje i na faktické námitky vůči některým darwinovským představám.  

Hovořit o „krizi darwinismu“ na přelomu století je jistě v mnoha ohledech víc neţ 

na místě, jen je nutné nepouštět ze zřetele, v jakém slova smyslu je toto označení 

míněno. Nevyhraněný názorový pluralismus není pochopitelně v důsledcích totéţ co 

nekompatibilnost hypotézy se známými empirickými fakty. Nereflektování této 

skutečnosti můţe tudíţ vést k četným zavádějícím představám a nemístným zkreslením.  
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