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Proč to dělají?

http://www.lionresearch.org/behavior_guide/infant.html

Proč to dělají?
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Outline
• behaviorální ekologie v kontextu ostatních oborů

• vysvětlení: proximátní vs ultimátní rovina

• přírodní výběr: skupina, jedinec, nebo gen?

• genocentrická revoluce

• sobectví a altruismus ve světě sobeckého genu

• adaptace vs vedlejší následky

• kritika: jenom adaptivní příběhy?

Čím se zabývá?

„Behavioural ecology is concerned with
the evolution of adaptive behaviour 
in relation to ecological circumstances“

survival value of behaviour

klíčová otázka:

„Why animal behaves as it behaves?“
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Behavioural ecology

= behaviorální ekologie 

= etoekologie

= ekoetologie

= ekologie chování

= evoluční biologie chování

sociobiology

evolutionary psychology

Behavioural ecology
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Behavioural ecology

Lidé čtěte!

Nejen svatou 
čtveřici …
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Kontext

Etologie

Behaviorální 
ekologie

Evoluční 
biologie

Ekologie Populační 
biologie

„Nothing in Biology Makes Sense Except 
in the Light of Evolution“



7

Paralelní vysvětlení:
alternativní nebo komplementární?

•• mechanismusmechanismus

•• ontogenezeontogeneze

•• fylogenezefylogeneze

•• funkcefunkce

JAK? proximproximáátntníí vysvětlení

PROČ? ultimultimáátntníí vysvětlení

•• HOW HOW && WHY questionsWHY questions

•• Čtyři Tinbergenovy otázky Čtyři Tinbergenovy otázky (Tinbergen N. 1963: On aims and (Tinbergen N. 1963: On aims and 
methods of ethology. Z. Tierpsychol. 20: 410methods of ethology. Z. Tierpsychol. 20: 410––433.) 433.) 

Povinná četba:

Grim T. 2000: Paralelní vysvětlení. Proč a jak se ptát "proč" a "jak".
Vesmír 79(2): 92–93.

Grim T. 2001: Etologie vs sociobiologie? Vesmír 80(4): 230–232.

Proximátní vs ultimátní
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Vysvětlení a úhel pohledu

Evoluční biologie chování
• neodarwinismus = mendelovská genetika + darwinovská selekce

• výběr nejužitečnějších chyb

1.1. variabilitavariabilita

2.2. dědičnostdědičnost

3.3. nadprodukce potomstvanadprodukce potomstva

4.4. omezené zdrojeomezené zdroje
►► kompeticekompetice

selekcemutace   

nutnostnáhoda   
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Dědičnost: geny a chování

• genetičtí mutanti

• umělá selekce

• mezipopulační genetické rozdíly

ekvifinalita / multifinalita

genotyp epigeneze fenotyp

sociobiologie nehledá geny „pro“

behaviorální genetika

Ke čtení:
Hoschl C. 1996: Syndrom narušené závislosti na odměně. 
Vesmír 75(9): 485–489.

Dědičnost: geny a chování
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Přírodní výběr … ale čeho?
• „survival of the fittest“ – natural selection

• „reproduction of the sexiest“ – sexual selection

• „differential survival of alternative alleles“ 
(Williams 1966, Dawkins 1976)

Williams G. C. 1966: Adaptation and Natural Selection. A Critique 
of some Current Evolutionary Thought. Princeton University Press, 
Princeton.

Dawkins R. 1976: The Selfish Gene. Oxford University Press, 
Oxford.

Pro dobro druhu, jedince, nebo genu?

skupinová selekce (K. Lorenz:  „pro dobro druhu“)
• problém izolace (genový tok)
• problém počtu populací
• problém vnitřní změny (mutace)
• problém: kde se vůbec vzaly vlastnosti dané skupiny?

individuální selekce
příbuzenská selekce (direct + indirect fitness = inclusive fitness)

genová selekce

parsimonie

Williams (1966), s. 4–5
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S čím velký Konrád 
nepočítal?

Proč genová selekce?

Williams (1966), s. 109

• pohlavní buňky vs somatické buňky

• úmrtnost jedinců = 100%

• úmrtnost genů = < 100%

• fenotyp jako prostředek selekce

• alely jako cíl selekce
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Kde se berou bizarní představy o skupinové selekci?

Williams (1966), s. 8

Adaptace vs by-product

Williams (1966), s. 9

Williams (1966), s. 130
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Empirické důkazy proti skupinové selekci:
optimální velikost snůšky

Optimální velikost snůšky: počet a kvalita mláďat
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Optimální velikost snůšky: experiment

Optimální velikost snůšky: záleží i na rodičích

pozorování

vnitrodruhové srovnání

experiment



15

Optimální velikost 
snůšky: záleží i na 

rodičích

mezidruhové srovnání

Optimální velikost snůšky
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Optimální velikost snůšky: variabilita mezi jedinci

Optimalizace chování
• benefits = zisky

• costs = výdaje

• currency = měna

• pay-off = výtěžek

• Hamiltonovo pravidlo:
r.B – C > 0

• minimalizace výdajů – maximalizace zisků

• decision-making

• rozhoduje selekce, ne jedinec!
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Genocentrická revoluce
• vehicle = survival machine
• replicator = gen, mem …
fecundity – plodnost
fidelity – přesnost
longevity – životnost
• sobecký gen – metafora? 
• gen = dědičná informace, pro níž existuje pozitivní/negativní 
selektovaná změna frekvence významně vyšší než míra endogenní 
změny (mutace). 
• gen pro znak X = gen ovlivňující variabilitu znaku X
• DNA není genotyp, ale fenotyp
• ultrasobecké geny – t-haplotypy u myší, SD geny u drosofily

Povinná literatura:
Zrzavý J. 1998: O egoizmu všeho živého. Vesmír 77(2): 67–71.

Genocentrická
revoluce

1976 – selfish gene theoryRichard Dawkins

1975 – sociobiologyEdward O. Wilson

1971 – reciprocal altruismRobert L. Trivers

1972 – game theoryJohn Maynard-Smith

1966 – group selection George C. Williams

1964 – kin selectionWilliam D. Hamilton
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Rozšířený fenotyp
kde je hranice působení genu?

• morfologie těla

• hlemýždí ulita

• chrostičí schránka

• ptačí hnízdo

• bobří hráz

• gen je selektován skrz všechny své účinky na svět

• Sobecké geny jsou prostřednictvím rozšířeného fenotypu
selektovány slepým hodinářem.

Dawkins R. 1982: The Extended Phenotype. Oxford UP, Oxford.

Antropomorfismus & teleologie?
• rozhodování, podvádění, nevěra (cizoložství), znásilnění

• proximátní motivace vs ultimátní následky
• „slunce vychází a zapadá“, „obloha se mračí“

• zvíře dělá X, aby si zvýšilo fitness

• „trus se vrací do ekosystému, aby zúrodnil půdu pro rostliny“

• sociobiologický těsnopis
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prostředíprostředí
genygeny

≠≠
≠≠

≠≠
≠≠

plasticképlastické
nepružnénepružné

≠≠
≠≠

změnitelnézměnitelnézískanézískané
nezměnitelnénezměnitelnévrozenévrozené

Umělé dichotomie

tradiční idiotismus:tradiční idiotismus:
vrozené = genetické = nezměnitelnévrozené = genetické = nezměnitelné

Kultura proti přírodě?
• nature vs nurture

• kulturní = variabilní?

• přírodní = neproměnlivé („druhově typické“)?

• genetický polymorfismus, fenotypová plasticita

• univerzální kulturní jevy (memy)

• naturalistic fallacy: „je“ „mělo by být“

• nature via nurture

≠≠
≠≠

plasticképlastické
nepružnénepružné

≠≠
≠≠

změnitelnézměnitelnékulturníkulturní
nezměnitelnénezměnitelnépřírodnípřírodní



20

−

+
záleží na tom, jak dopadne donor i recipient
záleží na tom, jak dopadne donor

Sobectví vs altruismus: polární kategorie

selfishness

spitealtruism

altruism

selfishnesscooperation
+ −

−

+
donor

re
ci

pi
en

t

Adaptace
• morfologické
• fyziologické
• behaviorální
• psychologické (special problem-solving machinery)

• teleonomie: znak složitý, uspořádaný, nenáhodný
• zvyšuje fitness ve srovnání s alternativami
• směrovaná & stabilizující selekce
• adaptace „stopují“ prostředí
• adaptace jako hypotéza o prostředí
• adaptace (funkce) vs by-product (efekt)

Williams (1966), s. 4
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Kritika: Pangloss & Just-so stories

• smrtelné hříchy sociobiologie podle S. J. Goulda:
ultradarwinism, panadaptationism, panglossianism, 
just-so stories, genetic determinism, reductionism

• genetický determinismus vs genový selekcionismus

• S. J. G. – vypravěč jalových neadaptivnch báchorek

Vřele doporučeno ke čtení:

Gould S. J. & Lewontin R. C. 1979: Spandrels of San Marco and 
the Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist program. 
Proc. R. Soc. Lond. B 205: 581–598.

Borgia G. 1994: The scandals of San Marco. Q. Rev. Biol. 69: 373–
375.

Queller D. C. 1995: The spaniels of St. Marx and the panglossian 
paradox: a critique of a rhetorical programme. Q. Rev. Biol. 70: 485–
489.

Proč všechno není a nemůže být adaptace?
• formální omezení – fyzika, chemie, geometrie (constraints)

• historické omezení – „evolutionary tinkering“

• environment of evolutionary adaptedness

• pleiotropie

• genetický drift

• genetic hitch-hiking

• meitoický tah

• genový tok (vs local adaptation)

• vznikající variabilita – mutace (rekombinace)

• slabá selekce – evolutionary equilibrium

• málo času na selekci – evolutionary lag

• developmental contraints = pseudovysvětlení

• phylogenetic constraints = pseudovysvětlení
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Proč všechno není a nemůže být adaptace?
• trade-off (kompromis)

• counterselection

• bottle-neck effect

• founder effect

• by-product

• spandrel

• Red Queen

O co v evoluci jde?
• celoživotní maximalizace genového příspěvku do dalších generací

• relativní reprodukční úspěšnost (populační průměr)

• fitness – kritérium adaptace jen v EEA

• fyzikální + chemické zákony + historické kontingence profiltrované 
sítem přírodního výběru jsou nejen nutnou, ale i postačující 
podmínkou pro vysvětlení evoluce adaptivních znaků


