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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je popsat koncepci víceúrovňové selekce, její principy a východiska. 
Dále bylo autorovým cílem srovnání tohoto konceptu s jinými přístupy včetně 
genocentrického, což se nemohlo obejít be konceptualizace některých základních 
pojmů evoluční biologie. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je dlouhá celkem 35 stran, počítaných je 31 stran, z toho 5 stran tvoří zdroje. 
Délka je tedy zcela vyhovující. 

Členění odpovídá charakteru zpracovávaného materiálu. Jako jediný nedostatek 
v tomto ohledu vidím absenci klíčových slov. Hned po abstraktu a úvodu následuje 
literární rešerše. V první části se autor věnuje obecně problematice selekce, její 
jednotky a úrovně. Reflektuje i problém genocentrismu, jeho různé výklady a 
filosofické otázky stojící v základu sporu s pluralističtějšími pojetími selekce. V další 
části se potom autor zaměřuje přímo na koncept víceúrovňové selekce, rozebírá 
jeho různá pojetí a druhy, příslušnou evidenci, a nakonec zmiňuje i problémy a 
kritiku tohoto přístupu. Po stručném shrnutí několika styčných bodů konceptu 
víceúrovňové selekce s aktuálními evolučně-biologickými problémy následuje závěr. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor cituje více než 70 literárních zdrojů zahrnujících mj. odborné články, sborníky, 
monografie a internetové prameny. Tento počet je pro práci na toto téma a na této 
úrovni dostačující. Všechny citace jsou relevantní a uvedené ve správném kontextu. 
Vyzdvihnout si zaslouží zejména nadobyčejně vysoký počet anglických knižních 
zdrojů, které vzhledem ke zvolenému tématu autor musel projít, a ze kterých přeložil 
(a korektně ocitoval) několik relevantních pasáží. Zamrzí snad jen absence hustšího 
ocitování informací uvedených v úvodu. Na druhou stranu je ale třeba zmínit určité 
nedostatky v seznamu literatury. Když vynecháme některé drobnější chyby, dlouhá 
řada referencí zahrnuje pouze autory, datum, název a periodikum, což sice 
dostačuje k dohledání článku, ale nevyhovuje z formálního hlediska (obvykle je třeba 
minimálně uvést ještě volume, ideálně také issue a rozsah stránek). Celý seznam 
literatury navíc trpí jistou nekonzistentností, když některé reference obsahují více 
údajů než jiné. Osobně bych tento problém nezveličoval, protože jím práce 
z odborného hlediska netrpí, v budoucnu bych ale doporučoval autorovi se na tento 
aspekt odborných prací více zaměřit. Celkově v tomto ohledu práce vyhovuje. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, originálním způsobem však interpretuje a dává 
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do souvislostí známé informace. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá. Z hlediska pravopisu sice nalezneme několik 
překlepů (např. „…entitu vyšší úrovně, která má vlastnosti, kterou…“ str. 18) a autor 
má občas problém se správným psaním čárek v souvětích, celkově ale můžeme tyto 
problémy takřka zanedbat. Z typografického hlediska by bylo dobré s českým 
standardem sladit odsazení odstavců (vždy první v oddílu odsazen, další ne) a 
nečíslovat úvodní stránku, ale opět jde v podstatě o drobnosti. Jazyková úroveň je 
obecně dobrá. Vytknout autorovi mohu snad jen na můj vkus někdy až příliš otrocké 
překlady či příliš zkratkovité a složité vyjadřování, které předkládanou věc spíše 
zatemňují, než osvětlují (např. přímo citovat pouhé sousloví „…(…) selekci dochází 
současně na více než jedné úrovni…“ je skoro až cimrmanovské; „…proč 
pozorujeme výjimečnou rozmanitost skupinové selekce…“ str. 17 – spíše 
rozmanitost různých forem skupinové selekce; nepříliš srozumitelné jsou např. věty 
jako „Právě tato axiomatizace evolučního vývoje představuje abstraktní povahu 
několika málo základních principů přirozeného výběru (1).“ str. 7). Jindy narazíme na 
neobratné formulace („…především díky pracím G. C. Williamse, W. D. Hamiltona a 
populárně R. Dawkinse…“ str. 5; „Jde o to, na jaké úrovni se v biologické evoluci 
odehrává základní proces, který formuje organizmy.“ str. 7 – když později autor sám 
rozebírá možnost, že žádná základní úroveň ani být nemusí; „…jinak nelze vysvětlit 
mechanizmus, kdy se jednobuněční vzdávají své sobeckosti ve skupině…“ str. 26; 
„…férovost meiózy…“ str. 27 aj.). Musím se také přiznat, že jsem trpěl možná až 
nadměrným užíváním -izmů na úkor -ismů. Přinejmenším zčásti jde ale patrně 
pouze o osobní preferenci. To jsou ovšem zcela pochopitelné nedostatky, kterých se 
autor jistě zbaví při psaní dalších odborných přírodovědných prací. Co se týče 
stylistiky, text se dobře drží mantinelů odborného stylu a zahrnuje i vhodně 
zakomponovaná osobní hodnocení. V tomto bodu tedy práce plně vyhovuje. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor splnil všechny vytyčené cíle. Ve své práci vytvořil uspokojivý přehled problematiky víceúrovňové selekce, jejích 
základních pojmů i zdánlivě nekonečných sporů mezi zastánci jedné základní úrovně popisu (selekce) a pluralističtěji 
naladěnými vědci. Dotkl se také nedostatků víceúrovňového přístupu k selekci a jeho možných aktuálních aplikací. Velice 
dobrý se mi zdá především historický aspekt práce, který nastiňuje základní milníky velkého evolučně-biologického sporu o 
skupinový výběr a nadindividuální úrovně selekce v druhé polovině dvacátého století. Velice podnětná mi přišla také kapitola 
2.2.4 zaobírající se filosofickým pozadím různých přístupů k této problematice. Ta velmi pěkně dokresluje chaos panující na 
pomyslném bitevním poli mezi zastánci základní úrovně selekce, pluralisty v tomto ohledu, umírněnými realisty i úplnými 
nominalisty, stejně jako všechny nepravděpodobné aliance, které na tomto poli v průběhu času vznikly. To vše navíc na pozadí 
modelů, které leckdy vycházejí ze zcela odlišných premis, ale jsou matematicky ekvivalentní. I tyto, z mého pohledu 
nejpovedenější, pasáže mi ale přišly trochu zkratkovité. Téměř jako pouhý nástin něčeho většího. Chápu, že za tím patrně stojí 
omezený rozsah práce. Přesto bych ale autorovi vřele doporučil tento přehled v budoucnu rozpracovat. Tím se dostáváme ke 
zbylým aspektům víceúrovňové selekce. Autor se obšírněji věnuje ještě druhovému výběru (pozor, nezaměňovat 
s mezidruhovým „výběrem“, jako na straně 14!). Osobně bych ale ocenil, když už ne rozvedení, tak alespoň větší zdůraznění 
dalších úrovní, na kterých podle různých vědců může docházet k výběru – od alel, přes vnitroindividuální výběr (např. 
rakovinných buněčných linií, větví stromů apod.), úroveň jedinců, jejich skupin, druhů a vyšších taxonů, až ke společenstvům 
nebo dokonce biomům. Samozřejmě, efektivnímu výběru na mnoha těchto úrovních většina výzkumníků nevěří, i tak by si ale 
v přehledovém textu zasloužily své místo. Také by bylo vhodné diskutovat, jaké vlastnosti mohou různými úrovněmi selekce 
vznikat, a to alespoň z obecného hlediska (vlastnosti individuální, emergentní apod.). Stejně tak by si z mého pohledu větší 
prostor zasloužily moderní aplikace víceúrovňového výběru, od přechodů mezi různými úrovněmi hierarchické komplexity či 
eko--devo, přes kulturní evoluci, až po matematickou (ne)ekvivalenci různých přístupů. Nakonec ale autor tyto problémy 
alespoň nastínil. Nezbývá než vřele doporučit, aby tyto aspekty (které jsou poněkud záživnější než nekonečné a zčásti pouze 
terminologické spory o to, zda je selekce víceúrovňová nebo není, či zda existuje skupinový výběr) při budoucím výzkumu 
nepouštěl ze zřetele. 
 
Faktických chyb jsem příliš nenašel, jedná se spíše o drobnosti. Abstrakt je možná až moc zkratkovitý a chybou je určitě 
neuvedení klíčových slov. Např. podle genocentriků není základní jednotkou selekce gen (třebaže byl Dawkins donucen tak 
pojmenovat svou známou knihu), ale alela genu (str. 5). Cílem práce by asi také neměla být obhajoba víceúrovňového přístupu 
(str. 6), ale spíše jeho kritické posouzení. Používat často zkratky jako že „prostředí vybírá“ či „selekce vybírá“ je dosti 
ošemetné. Moc nechápu formulaci „Fisher zde předkládá pohled na přírodní výběr jako na sílu vybírající geny pro konkrétní 
alely.“ na str. 10. Pokud nejde o chybu, prosím, ať to autor dovysvětlí. Inkluzivní fitness (str. 10) spočívá hlavně ve vlivu na 
přežití a rozmnožení ostatních jedinců v populaci přednostně nesoucích stejné geny, tj. hlavně příbuzných. Dále, altruistický 
jednotlivec nemusí být nutně zneužíván ostatními (str. 11), jen je tu pořád to riziko. Rovněž je třeba dávat si pozor na 
zaměňování mezidruhového a druhového výběru (str. 14). Prvnímu by se asi nejlépe vůbec nemělo říkat výběr. Fitness na str. 
19 autor vnímá jako neproblematické, protože jde o „fitness“, jak jej chápe populační genetika, tj. pevně daný termín. 
Darwinovský výraz fitness má daleko širší význam, který by se měl od formalizované veličiny „fitness“ rozlišovat. Na straně 20 
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autor tvrdí: „Vznikají tedy adaptivní vlastnosti na úrovni druhů a taxonů, což může být považováno za makroevoluční 
mechanizmus“ Jednak jde ale pouze o úroveň druhů (jinde druhový výběr nemůže fungovat) a jednak je to v tom smyslu, jak to 
autor podává, spíš mechanismus na pomezí mikroevoluce a makroevoluce. Dále platí, že i na jedné úrovni může být evoluční 
kauzalita vážný problém (str. 22), viz např. Baldwinův efekt. K textu na str. 27 bych dodal, že předmětem druhového výběru 
mohou být také individuální vlastnosti. Jen se tak pravděpodobně nefixují ty, které by individuální fitness snižovaly. V druhé 
polovině práce se začíná objevovat sousloví „genic úrovně“ (str. 23, 30). Patrně jde o přehlédnutí a autor myslel jednoduše 
genovou úroveň. Kromě toho se častěji se používá zavedený termín „dvojnásobná cena sexu“, nikoli cena dvojí (str. 27). Závěr 
není příliš dobře sepsaný a působí hodně uspěchaně; doporučil bych autorovi, aby příště třeba jen srozumitelně sumarizoval 
hlavní poznatky. 
 
Už z výčtu těchto nedostatků je zřejmé, že se většinou jedná o věci do diskuse a nikoli závažné odborné chyby. Práce je tudíž 
obecně na dobré úrovni. Nelze vyloučit, že některé moje výtky vyplývají jen z neporozumění. To ovšem souvisí s určitou 
neučesaností práce, kterou bych jí asi nejvíc vytknul. Leckde se v ní vyskytují neobratné, příliš zkratkovité nebo těžko 
srozumitelné formulace. Určité myšlenky se opakují na více místech a občas je těžké se v textu orientovat. U podobně 
komplexního tématu by bylo velice záhodno, kdyby autor práci důkladněji pročetl, srozumitelněji rozčlenil, a případně 
přeformuloval těžší pasáže. V takovém případě by mohl sahat na nejvyšší metu. Takhle doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 
hodnocení „jen“ stupněm velmi dobře. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
„Je nutno říci, že většina biologů jsou podle Okashy realisty (2013, s. 127). Známějším pluralistou je snad jen L. Buss“. (str. 14) 
– Docela by mě zajímalo, jestli to znamená, že tito biologové preferují jen jednu základní úroveň selekce (např. na úrovni alel), 
nebo že uznávají třeba i víc úrovní, ale s tím, že každý evoluční proces můžeme přiřadit jedné konkrétní? 
 
„Emergentní vlastnosti podle některých teoretiků vznikají tehdy, když spolu skupina entit nižší úrovně interaguje a vytvoří 
novou entitu vyšší úrovně, která má vlastnosti, kterou nelze předvídat ani zpětně vysvětlit pomocí vlastností entit nižší úrovně.“ 
(str. 18-19) – To mi přijde jako dost restriktivní vysvětlení emergentních vlastností. Co se zde myslí tím „zpětně vysvětlit“? 
 
Mnoho genocentricky smýšlejících biologů by asi řeklo, je v naše neschopnost odvodit ze změny frekvence genů kauzální 
procesy evoluce na vyšších úrovních jen důsledkem naší neznalosti všech funkcí těchto genů, nikoli zásadní ontologickou 
překážkou (str. 23). 
 
„Otázkou podle mého názoru zůstává, zda by tento problém nevyřešilo rozšíření definice biologické evoluce jako změny ve 
frekvenci genů v populaci z generace na generaci. Přičemž vše mimo tuto změnu by už striktně dáno nebyla biologická 
evoluce.“ (str. 24) – Vyřeší se tím ale něco? Nepřeznačíme si jen termíny, zatímco problém zůstane? 
 
„Například eukaryota se vyvinula symbiózami nepříbuzných prokaryot, stejně jako chromozomy spojují nezávislé replikátory.“ 
(str. 26) – Replikátory možná mohly být příbuzné, nebo takřka identické při vzniku chromozomů; zkrátka nevíme. 
 
Tyto procesy podle něj mají minimalizovat škodlivé dopady selekce na nižších úrovních ve prospěch zachování jednoty celku. 
(str. 29) - Ďáblův advokát by se ptal, jestli to nejde vysvětlit i z úrovně genů? 
 
Selekce na úrovni organizmů sice preferuje asexuální rozmnožování, protože je méně nákladné a dovoluje jedincům se rychleji 
rozšířit, na úrovni druhu je však upřednostněna sexualita, protože urychluje odpověď na změny prostředí. Druhová selekce je 
tedy v opozici k selekci organizmů. Nedochází u ní však ke vzniku emergentní vlastnosti, protože druh je v tomto případě 
agregátem sexuálně se rozmnožujících jednotlivců. (str. 27) – Vřele doporučuji autorovi podívat se na článek Toman a Flegr 
(2017: Stability-based sorting: The forgotten process behind (not only) biological evolution). Jedná se přesně o takovýto 
proces. 
 
Rovněž bych rád autora upozornil na model skupinového výběru, který spoluvytvořil J. Flegr ze stejné katedry (Kulich & Flegr 
2011: Positive effects of multiple gene control on the spread of altruism by group selection). 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 


