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Abstrakt 
 

Dynamika diverzity zůstává kontroverzní. Předpokládá se, že tato dynamika může být expanzivní, takže 

se počet druhů napříč regiony a klady neustále zvyšuje. Přesný opak se nicméně také často uvažuje, a sice 

že počet druhů setrvává v rovnovážném stavu a je do značné míry stabilní. Obě tyto pozice (expanzivní a 

rovnovážná) byly podpořeny přesvědčivými fylogenetickými, biogeografickými a fosilními důkazy a v 

současné době zůstává velmi nejasné, jak smířit tato dvě zdánlivě konfliktní stanoviska. 

 

Právě touto otázkou se zabývá moje dizertace, založená na předpokladu, že dynamika diverzity je 

systematicky proměnlivá. Konkrétně předpokládám, že expanzivní dynamika převládá u regionálně 

rozšířených, malých a mladých kladů, jejichž diverzita zpravidla roste, poháněna celou řadou regionálně 

relevantních faktorů (např. lokálními adaptacemi uvnitř habitatů, biotickými interakcemi, nebo 

ekologickou divergencí a speciací v horských masivech). Naopak rovnovážná dynamika převládá u 

velkých, starých a celosvětově rozšířených kladů, jejichž diverzita je omezena podmínkami prostředí (např. 

celkovým množstvím zdrojů, které uživí jen omezený počet populací a druhů). V důsledku je tedy možné, 

že expanzivní dynamika převládá na malých zeměpisných (lokality, ekoregiony), časových (milióny let) a 

fylogenetických škálách (malé taxony, rody, čeledě, atp.), zatímco rovnovážná dynamika převládá na 

velkých škálách (biomy, kontinenty, stovky milionů let, velké taxony), přestože se nutně budou objevovat 

i výjimky odporující těmto širším trendům (např. expanze u vyšších taxonů nebo saturace v malých 

ekoregionech). 

 

Ve své dizertaci se zabývám současným stavem výzkumu dynamiky diverzity, se zvláštním důrazem na 

naléhavé sporné body (např. vědecké doklady podporující vzájemně konfliktních závěry) a nově 

vyvstávající trendy (např. různé škály často vedou ke konfliktním závěrům). S odkazem na svůj vlastní 

výzkum, který byl publikován dříve anebo jako součást této dizertace, argumentuji, že systematicky různá 

dynamika platí pro různé taxony, regiony, dimenze diverzity a pro různé škály. Moje empirická práce 

podporuje tento argument a dokládá, že expanzivní dynamika dominuje na malých škálách, zatímco 

rovnovážná dynamika dominuje na velkých škálách. Abychom mohli dále postoupit s pojetím škály v 

makroevoluci, definuji fylogenetickou škálu a ukazuji, jak může být empiricky využita pro studium 

fylogenetických škálových závislostí, fylogenetického škálování a domén fylogenetické škály. 

 

Závěrem pak dokládám, že názory na diverzifikaci jakožto expanzivní nebo rovnovážný, ekologicky 

deterministický nebo stochastický, bioticky nebo abioticky regulovaný proces nejsou ve své podstatě 

konfliktní. Moje dizertace se pokouší překonat tyto dichotomie tím, že ilustruje, nakolik každý z těchto 

pohledů může být validní přes různé škály. Budeme-li explicitně zohledňovat škálové efekty v 

makroevoluci, můžeme odvrátit svou pozornost od konkrétních mechanismů a dynamiky směrem k 

bohaté souhře procesů, které společně, ale přes různé škály, vytvářejí rozmanitost druhů a jejich funkčních 

forem. 

 

 

 


