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Poděkování
Rád bych poděkoval Antonu Markošovi; za jeho nekonečnou trpělivost a ochotu,
za inspirativní nadšení a nakažlivou lásku k biologii, za rady odborné i přátelské
a především za jeho velký smysl pro humor. Doc. Ivo Konopáskovi; za nepolevující
trpělivost a mnoho věcných připomínek, bez nichž by se má kniha Úvod do studia
symbiotických interakcí mikroorganismů vůbec nedala číst. Všem svým přátelům;
dlouholetým, i relativně nedávným  bez jednoho každého z vás by bylo na světě
smutno. Velké poděkování patří též mé rodině; za všeobecnou podporu a pochopení,
a to zvláště tehdy, kdy jsem nebyl k pochopení. Největší díky pak patří mé ženě Halce
a naší v květnu narozené dceři Ester; první úplně za vše; a druhé i za to málo, co už je
pro nás vším.

Ba, chtěl jsem urvat poklady vší vědy,
však darmo byla snaha má,
a teď, kdy usednout chci naposledy,
v mém nitru nová síla netryská;
já nejsem ani o vlas výš,
já nekonečnu nejsem blíž.
J. W. Goethe
&

A stále cosi vře a dozrává
v mé mysli. Věčně roztoužený stesk
na toto nitro trýzně svolává.
Je mi, že život příliš krátký jest,
a bojím se, že nemám dožíti
a splnit cosi! – Žízeň po bytí
je ve mně silnější než osud sám,
byť život druhých lidí přezírám.
M. J. Lermontov
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Abstract
Close physical interspecific associations called symbioses are central for
understanding both evolution and interactions of all branches of living creatures, as well
as shaping the Earth´s physical features – in other words, they are essential for
understanding the nature of whole biosphere. Symbiotic research takes place in some
variation in all fields of biology, and since the nature of the phenomenon apparently has
a fundamental importance as an exceptional underlying & unifying scheme, there is
growing need for appropriate theoretical analysis. Here I discuss the theoretical frame,
definition and history of the concept of symbiotic interactions and its significance and
use in theoretical biology.
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symbiosis, life, microorganisms, evolution, metaphors and models
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Úvod do problematiky
Biologie svou povahou, danou unikátním předmětem studia, propojuje vědy o živé
a neživé přírodě, poznatky z obou sfér jediněčně kompiluje a vytváří tak stále
podivuhodnější obraz světa, v němž žijeme. Světa, do něhož se jako živé bytosti rodíme
a v němž nakonec i umíráme, stále jako součást biosféry a její historie – evoluce.
Evoluce coby historický vývoj přírody (cf. starořecký pojem fýsis jako označení toho,
co roste, mění se, vyvíjí se – bez ohledu na moderní dichotomii organična
vs. anorganična) je přitom kronikou tohoto vznikání a zanikání a úkolem teoretických
biologů není nic menšího, než skládat poznatky z dílčích disciplín a vytvářet metateorie
o funkčních celcích vyššího řádu. Jinými slovy, úkolem teoretického biologa je být
historikem, filosofem i vědcem současně.
Moderní doba přeje specializaci, často jdoucí až na sám kraj představivosti:
vzhledem ke geometricky stoupajícímu počtu dílčích faktů a jejich interpretací se,
parafrázujeme-li známé úsloví, noříme stále hloubeji do genomiky buněk stromů, ale les
sám se pro většinu biologů ztrácí v nedohlednu. To je jistě stav přirozený, v mnoha
ohledech neproblematický a pro míru poznání jako takového ve výsledku nedůležitý.
Na druhé straně, věda z povahy věci není prvoplánovitá. Vždy – přinejmenším
v ideálním případě – by tak mělo jít především o celkový smysl a kontext zkoumaného
problému; otázkami JAK vlastně jen rámujeme prvotní otázku PROČ.
Biologie je etymologicky definována jako věda o životě, paradoxně však právě to
z ní činí vědu, jíž sice samozřejmě lze provozovat v praxi všedního dne, její teoretický
rámec ale není snadné uchopit: zkrátka proto, že neexistuje jednoznačná a vševysvětlující definice života. Definovat život se zdá možná jako problém spíše
filosofický než biologický, se sebeurčením a vnitřní legitimizací biologie jako
koherentní vědy zabývající se jedním uceleným výčtem jsoucen (živými bytostmi) však
neoddělitelně souvisí a biologové, berou-li svůj obor vážně, jej nemohou opomíjet.
S pokusy o adekvátní definici života či alespoň o její řádnou analýzu se v biologii
setkáváme stále znovu a znovu, což je bezpochyby pozitivní zjištění.
Život sám je pro biology těžko uchopitelný ze dvou příčin. Předně jde o fenomén,
vynořující se z a priori těžko dělitelné komplexity všech myslitelných úrovní, jen
omezeně přístupný metodologické redukci, hlavní zbrani vědeckého bádání (jinými
slovy: histologický preparát z pana Nováka vyjadřuje jen část z toho, co je to být panem

Novákem, co je to být člověkem, co je to být nádorovou buňkou). A za druhé, život
jako předmět studia není jen fantasticky komplexní, je též neuvěřitelně proměnlivý.
Variabilita živých bytostí a jejich projevů je takměř nekonečná; dokonce natolik, že se
na první pohled můžeme ptát, co mají vlastě společného badatelé, zkoumající životní
cyklus retrovirů, cytogenetiku lymfomů, chování myšic, biochemii fotosyntézy,
ekologické nároky kytovců, či akustické vlastnosti ptačího zpěvu.
Jednotlivé organismy jsou natolik různé a biologie je takovou měrou přeplněna
výjimkami z těžce vyzískaných zobecnění (která však v našich představách až příliš
často ztrácí status zobecnění a získávají status pravidla, zákona – u nějž je ovšem, na
rozdíl od zobecnění, výjimka ze své podstaty jen těžko přípustná), že najít společnou
platformu pro vše živé (a abstrahovat tak esenciální vlastnosti života jako samostatného
fenoménu, odlišeného od konkrétních organismů coby živých bytostí z masa a krve) je
nesmírně obtížné. Jednou z mála takových (další může být například buněčná teorie) –
a bezpochyby nejdůležitější – je teorie biologické evoluce.
Víme-li v biologii něco „bezpečně“, pak právě to, že všechny živé organismy mají
tu společnou vlastnost, že podléhají v čase změně, kterou můžeme na delší časové škále
označit za fylogenetickou. Evoluce je základní a univerzální charakteristikou všech
živých soustav, ovšem nikoli ve smyslu nutné změny (genofondu, morfologie, cf. např.
ultrabradytelní evoluci mnoha z hlediska morfologie stagnujících skupin), nýbrž
ve smyslu genealogické kontinuity, to jest – sdílené historie. Evoluce má
v epistemologii přírodních i humanitních věd své nezastupitelné místo; představuje totiž
nejen koncepční svorník, vytyčující celou (a ucelenou) oblast přírodovědeckého
poznání, nýbrž má obrovský význam i z hlediska věd humanitních. Tím, že se
z podstaty věci při svém domýšlení do konce ptá na počátek, vymezuje svůj přesah
do existenciální filosofie a nutnost domyslet přírodovědeckou teorii do filosofického
konce.
Obecné teorie popisující povahu evolučních procesů proto vlastně mají eo ipso vliv
i na to, jak budeme rozumět biologii jako vědě a zároveň i na to, jak budeme definovat
povahu živých organismů, neboť obě otázky jsou neoddělitelně propojeny. Úkolem
teoretické biologie proto musí být i analýza paradigmatických konceptů, ovlivňujících
samotnou svou existencí povahu toho, jak si jako vědci i jako lidé představujeme živý
svět. Základním apelem je zde neustálé uvědomování si rozdílu mezi modelovaným
a modelem (tj. mezi fýsis a jejím zrcadlem, takzvanou objektivní realitou) a snaha
po hledání nových originálních náhledů na to, jak definovat život a živé soustavy.

Fenomén symbiózy, rozebíraný v dalším textu, je z hlediska teoretické biologie
přínosný hned v několika ohledech. Nejenže totiž změnil a posunul představy biologů
o principiálních možnostech toho, jak probíhá či může probíhat evoluce organismů
(endosymbiotická teorie Lynn Margulisové, princip symbiogeneze), ale též položil
vysvětlovací základ modernímu poznání, že prokaryota hrají v rámci struktury a vývoje
biosféry nezastupitelnou úlohu a jsou vlastně nejvýznamnějším faktorem jak
ekologických, tak evolučních procesů (jež lze ostatně označit za dvě strany téže mince,
lišící se pouze časovým hlediskem). Symbióza zaměřila pozornost biologů od systémů
samotných k interkonektivitě jejich vazeb, což ve výsledku vedlo i k re-definici
samotných

systémů

(vznik

eukaryotických

buněk, teorie

holobiontů

apod.).

Symbiotické interakce přitáhly pozornost biologů k tomu, co znamená kontext a význam
– termíny, na něž jsme v přírodních vědách dosud nebyli příliš zvyklí.
Symbióza se tak stala klíčovým teoretickým konceptem, který významně proměnil
tvář současné biologie. V souvislosti s tím, že s posunem přírodních i humanitních věd
došlo ke zvýšené snaze po hledání logických a tematických průsečíků mezi oběma typy
poznání, se začaly množit i přístupy modelování živého světa nepřináležející primárně
rigidní metodologii přírodních věd − např. biosémiotika. Přestože tyto přístupy nelze
podrobovat v přírodovědě obvyklému falzifikačnímu zkoumání, neboť nezacházejí
se statistikou a zákony velkých čísel, nýbrž s historií, jedinečností a unikátností,
přinejmenším v principu mají svůj význam: jakkoli je zatím obtížné oba přístupy
erudovaně porovnat a najít jejich průsečíky, zcela zřejmě se z těchto snah rýsuje
poznání toho, že mezi jevy na obou stranách barikády existují dosti pozoruhodné
analogie.
Snaha porozumět těmto společným platformám, najít a pochopit existující
univerzality napříč celým spektrem úrovní a podívat se na ryze biologické fenomény
i jiným objektivem než čistě přírodovědeckým nám může pomoci nastínit si problém
z další perspektivy a díky tomuto překryvu informací se ve výsledku zase o trochu
přiblížit celkovému obrazu toho, po čem vlastně jako biologové pátráme.
Cílem práce je tak především prezentovat mnohovrstevnatost biologického poznání
v souvislosti s přístupy, pomocí nichž získáváme ty které informace (jednotlivé
přírodovědecké obory, humanitní obory jako historie, lingvistika, sémiotika, a hybridní
obory jako např. biosémiotika), zmapovat vývoj situace za poslední čtvrtstoletí,
evaluovat koncept symbiózy a jeho obecný význam pro teoretickou biologii
(interkonektivita, provázanost úrovní, definice života, definice jedince, definice

biologické autonomie, definice evoluce, vztah fylogeneze a ontogeneze), stejně jako
význam související s otázkami po povaze a charakteru evoluce a vhodnosti/nevhodnosti
metafor, jimiž tento historický vývoj modelujeme (DNA jako program vs. text, etc.).
Strukturovaný úvod do problematiky disertační práce je přehledně vyjádřen v textu
ÚTRŽKY

ZE ZÁPISNÍKU ŽIVÉHO PŘÍRODOVĚDCE,

metafora živého v roce 2010 (Příloha 1).

publikovaném ve sborníku Jazyková

Fenomén symbiózy a problém metafor ve vědě
Obecný význam fenoménu fyzicky blízkého soužití je v biosféře obrovský, neboť
žádný organismus a dokonce ani žádná buňka není a ani nemůže být osamělým
ostrovem – každá taková funkční jednotka má přímé nebo nepřímé vztahy s podobnými
ve svém okolí. Navzdory tomuto na první pohled triviálnímu konstatování je však těžké
symbiotické interakce po této stránce blíže zhodnotit, neboť dílčí, byť dobře popsané
jevy obvykle jen těžko překračují hranice svých mateřských disciplín. Podobným
oříškem je i otázka, jak vlastně a podle čeho třídit a systematicky zkoumat jevy
a systémy, jež jsou zcela zjevně vzájemně propojené na všech myslitelných úrovních
organizace: od molekulární a buněčné až po globální v případě nejširších
ekosystémových vazeb.
Symbióza je často považována za pojem výlučně ekologický, odkazující na blízký
vztah mezi jedinci různých druhů v průběhu jejich ontogeneze. Ve skutečnosti však měl
tento termín hned od počátku i význam evoluční, neboť byl definován za okolností, jež
vybízely k domněnce, že se může jednat o dosud neznámý mechanismus vývoje nových
druhů. Vyjma zřejmé ambivalence ekologicko-evoluční, která se do značné míry
odrazila i ve vnímání obsahové náplně termínu (symbióza jako jakýkoli blízký vztah
vs. symbióza jako mutualismus) zde však existuje ještě třetí aspekt, kterým je evaluace
v přírodních vědách dosud příliš nevyužívaného – neboť špatně definovatelného −
konceptu významu, resp. kontextově závislé informace. Významem se zde přitom myslí
ta skutečnost, že v objektivní realitě nikdy nestojí fakta sama za sebe jako absolutní
invarianta. Jejich povaha/hodnota/význam závisí teprve na jejich interpretaci v daném
kontextu (nikoli nutně intencionální!); význam je tedy vždy příslušný interpretovi,
kterým jsou zde živé bytosti.
Právě symbióza, popisující kontextově vázané „soužití“, se tak stává důležitým
prvkem nejen v ekologii a evoluci, nýbrž i v teoretické biologii, snažící se konceptuálně
vyhmátnout specifitu biologie jakožto nauky o zvláštních typech jsoucen a zároveň
propojit biologické disciplíny svorníkem koherence, svazujícím dílčí poznatky
do logicky legitimního celku. Biosféra má povahu sítě, složené z prvků, ale především
jejich interakcí, a je to především toto zapojení, které definuje klíčové vlastnosti
jednotlivých prvků i sítě jako celku, nikoli jen samotný popis strukturních komponent.
V této perspektivě tak biologie může být definována jako věda o specifických

interakcích na všech možných úrovních organizace „živé hmoty“. Nejvhodnějším
způsobem, jak popisovat takové propojení a nastavení (setting) v logicky soudržné
a vypovídající analogii / metafoře je právě biologický koncept symbiotických interakcí,
jenž krásně demonstruje i to, jak tyto interakce samy o sobě výslednou podobu sítě
neustále proměňují, opět na všech časových škálách. Fenomén symbiózy je tudíž pro
teoretickou biologii, klade-li na sebe nemalé nároky integrativní disciplíny, vysvětlující
biosféru jednotnou perspektivou za pomoci dat ze všech dílčích biologických oborů,
oddělených jinak a priori mezioborovou bariérou, nad jiné vhodný a zcela zásadní.
Komplementární otázkou celé problematiky je otázka po povaze a funkci
zobrazovacích metafor (modelů), jež ve vědě používáme – a s jejichž pomocí hledáme
analogii mezi studovanými jevy, na jejímž základě následně určujeme podobu či
rozdílnost studovaných struktur, v souladu s filosofickým základem Descartem
položené reifikace (objektivizace) přírody jako nutného předpokladu pro vědecký
výzkum. Metodologové vědy dobře vědí, jak výrazně ovlivňují používané metafory
výslednou interpretaci jevů (ve skutečnosti pouze pozorovaných faktů) a to, jak s nimi
lze následně v abstraktní rovině zacházet – a tedy do jak velké míry ovlivňují naši
představu o ontologické povaze zkoumaného.
Nebezpečí záměny metodologického redukcionismu za ontologický je značné
a v biologii dvacátého století dobře zdokumentované (viz např. nekonečné debaty typu
evoluce vs. stvoření, „sobeckost“ genů, vynucování jedné základní úrovně popisu atp.).
Biologie stvořila řadu úspěšných modelů, které přerostly ve všeobecně známé
výkladové metafory, matoucí ovšem neopatrné publikum právě tím, že se zapomene, že
jde o metafory a nikoli o popis skutečnosti. Je samozřejmé, že lidské modely budou
vždy antropomorfní a antropocentrické, neboť jiné být z povahy věci ani nemohou:
pokud by totiž byly, nevyjadřovaly by to, co mají − „skutečnost“ viděnou lidskýma
očima. Jedna věc je ovšem metaforické vyjádření, např. o zubech a drápech přírody
v Darwinově době – jakožto zástupný symbol pro komplexní systém vědeckých důkazů,
kdežto druhou věcí je odstranit takovou metaforu nebo model z její přirozeného
kontextu, tím ji zbavit jejího původního (opisného) významu, a přitom s ní nadále
zacházet v původní intenci: například o ni opřít tvrzení, že příroda je od přirozenosti zlá,
sobecká a násilná. Ve skutečnosti je největší problém právě s tímto: s odvěkým
metaforickým rozvolněním pojmů týkajících se údajné povahy světa a tak přímo či
nepřímo otázky dobra a zla (v biologii viz např. sobeckost vs. altruismus).

Symbiotické interakce coby model, podtrhující odlišné vlastnosti studovaných
systémů (organismů) než jsme byli doposud zvyklí, lze tak nahlížet i z jiné perspektivy
než jako pouhý marginální ekologický jev, případně doprovodný evoluční
mechanismus. U symbiózy je pro nás totiž více než hledání absolutních hodnot
a výkladů daleko zajímavější hledat hodnoty a výklady relativní (cf. relace ~ vztah),
měnící se každým okamžikem na základě předem neodhadnutelné souhry myriády
nejrůznějších faktorů (princip historicity). Podstatné je, že přesun důrazu z tradičně
oceňovaných invariant, inertních v čase a prostoru (co jiného byly původní
mendelovské vlohy, resp. geny v druhé polovině dvacátého století?) na vlastnosti
variabilní a leckdy až příliš efemérní není překážkou abstrakce nových klíčových
vlastností živých systémů. Naopak se zdá, že jde o jeden z univerzálních rysů
organismů, jehož dlouholeté opomíjení si žádá koncepční nápravu.
Problémy a základní otázky spojené s historickou definicí symbiózy jako
v devatenáctém století nově popsaného bezprecedentního jevu; význam symbiotických
interakcí jako modelu bezškálové interkonektivity pro teoretickou biologii; nebezpečí
inflace zavedených termínů a v neposlední řadě omezení, kladené interpretaci a rozvoji
konceptů rigidním lpěním na ustáleném paradigmatickém výkladovém rámci
(přetěžování metafory) rozebírají texty HOW
FACETS OF SYMBIOSIS CONCEPT

IMPORTANT IS LIVING TOGETHER?

THREE

a FROM GREEN BODIES TO GREEN PEOPLE: A LONG WAY

TO UNDERSTANDING SYMBIOSIS,

publikované v letech 2011 a 2012 v mezinárodních

recenzovaných neimpaktovaných časopisech (Příloha 2 a Příloha 3).

Symbióza v teoretické biologii a biosémiotice
Přijetí symbiózy, v rámci konkrétních disciplín navíc dnes už poměrně dobře
studovaného a popsaného fenoménu, jako cenného univerzálního modelu, jenž známá
fakta nastaví z jiné perspektivy, nám ve výsledku může umožnit řadu netriviálních
dílčích přínosů. V první řadě je to přinejmenším potenciální revize definice života −
tematický evergreen teoretické biologie a filosofie biologie. Nadto však dovoluje
i revizi staletí neproblematické empirické definice jedince a biologické autonomie (k níž
již v biologii v posledních dvou desetiletích právě pod vlivem symbiózy došlo) a vytváří
též možný průsečík dosud zcela nesrovnatelných epistemologických přístupů
k poznávání živého světa (biologie a přírodní vědy vs. humanitní vědy a hraniční
disciplíny jako biosémiotika). V neposlední řadě tento přístup umožňuje i originální
zamyšlení nad tím, jak definovat (a lze-li to vůbec, když je tento ve své podstatě
neopakovatelným historickým konstruktem, přístupným mapování stejně jako dějiny
teprve zpětně) evoluční vývoj, jinými slovy řeší ve filosofii biologie zásadní otázku
po vztahu mezi fylogenezí a ontogenezí.
Využití symbiózy jakožto vhodného modelu pro hraniční mezioborové disciplíny
jakou je právě biosémiotika, snažící se popsat život a jeho projevy komplementárně
s tradiční teoretickou biologií a možnost průsečíků obou typů poznání jsou nastíněny
v práci LIVING AS LANGUAGING: DISTRIBUTED KNOWLEDGE IN LIVING BEINGS kolektivu
autorů, publikované jako kapitola v knize Cognition Beyond the Brain. Computation,
Interactivity and Human Artifice nakl. Springer v roce 2013 (Příloha 4).
Vztahem symbiózy a teoretické biologie, resp. analýzou dosavadních přístupů
a načrtnutím nového možného směru se zabývá kniha SYMBIOTICKÝ
BIOLOGICKÝ HORIZONT

UDÁLOSTÍ,

VESMÍR

–

publikovaná v nakladatelství Academia v roce 2014

(Příloha 5) a spolu s časově následujícími publikacemi (Příloha 6 a 7) jedna ze tří
stěžejních prací disertace. V první části se studie věnuje povaze biologie, biologického
poznání a poznávání a významu, který má v tomto smyslu pro biologické vědy koncept
evoluce a studium mikroorganismů jakožto všudypřítomných organismů a symbiontů
par excellence. Zabývám se zde otázkou, proč se v biologii soustředit na „horizont
událostí“ a na které faktory si dávat při obecných úvahách pozor, zvláště v souvislosti
s obrazem biologie v očích širší veřejnosti, který zásadním způsobem ovlivňuje

triumvirát

selektivního

výběru

informací,

jejich

nutného

zjednodušování

a aktualizačního posunu.
V druhé části se věnuji symbiotickým interakcím a jejich potenciálnímu významu
pro teoretickou biologii, přičemž začínám průzkumem samotného fenoménu symbiózy,
jeho historické definice a revitalizace v druhé polovině dvacátého století. V závěru této
části představuji analýzu teoretického modelu jazykové metafory A. Markoše, její
přínos v paradigmatické sféře teoretické biologie a fakt, že lze tuto teorii úspěšně
naroubovat na symbiotický výzkum, v biologii posledních třiceti let fragmentovaný
napříč nejrůznějšími disciplínami.

Symbiotické interakce mikroorganismů jako konkrétní
příklady významu symbiózy pro biologii jako celek
Každý teoretický model musí mít své reálné ukotvení a v případě symbiózy jsou
nejlepší implementací konceptu mikroorganismy, konkrétně především prokaryota,
která jsou jak vzhledem ke svým malým velikostem, tak ke svému všudypřítomnému
výskytu nejčastějšími autonomními symbionty vůbec – jsou to vlastně symbionti par
excellence. Malá velikost vzhledem k hostitelskému organismu mikroorganismům
v praxi umožňuje intimnější vzájemný kontakt (jen těžko si lze například představit
endosymbiózu u dvou srovnatelně velkých organismů) a zároveň větší počet jedinců
na daný prostor. Symbiotické interakce jsou díky všudypřítomnosti mikroorganismů
v biosféře naprosto univerzální; najdeme je skutečně všude, včetně tělních prostor
a dokonce nitra samotných buněk organismů eukaryotních.
Formulace a následné uznání teorie sériové endosymbiózy americké mikrobioložky
Lynn Margulisové, expanzivní rozvoj ekologie mikroorganismů, podpořený raketově
postupujícími technikami molekulární biologie, a rodící se královna biologie
jednadvacátého století – genomika − na přelomu tisíciletí beze vší pochybnosti ukázaly,
že biosféra i vztahy, které v ní najdeme, jsou daleko komplexnější, než jsme si kdy
předtím měli odvahu myslet. Mezi jiným právě to, že skladba a význam organismů
v biosféře naprosto neodpovídá tomu, co by se na první pohled zdálo intuitivním.
Jinými slovy, že hlavní část pyramidy života stojí jak z hlediska biomasy, tak z hlediska
funkce na ramenou (buněčných stěnách) prokaryot, jež dosud v povědomí většiny lidí
představují pouze ztělesnění mikroskopických, a tudíž jaksi eo ipso nevýznamných (tj.
nevýznamných

jinak

než

z hlediska

lékařského)

choroboplodných

zárodků.

Z historického hlediska je tento pozůstatek zlaté éry lékařské mikrobiologie, který
v mnoha lékařích a prakticky ve všech jejich pacientech, i díky sugestivní síle
televizních reklam na sanitární prostředky, přetrvává už od dob Kochových
a Pasteurových, dobře pochopitelný. Pochopitelný, nicméně tváří v tvář skutečnosti
nadále neospravedlnitelný a především neudržitelný.
Existence makroskopických organismů, které jsou nebo v principu mohou být
dynamickou komunitou velkého množství genetických individualit, zamíchala
představami přírodovědců o tom, jak vlastně v biologii definovat autonomii celku
a vlastně celek obecně, a to daleko více, než toho kdy na sklonku devatenáctého století

byly schopny lišejníky. Při takovém (tj. prakticky totálním) rozšíření symbiózy je
celkem zřejmé, že obecný význam fenoménu je v biosféře obrovský. Význam
symbiotických interakcí bychom čistě deskriptivně mohli rozdělit podle toho, na jak
dlouhých časových škálách působí, tj. na jejich význam v ekologii (vytváření jedinců,
asociací a ekosystémů v krátkém časovém horizontu) a v evoluci (vytváření nových
druhů a jejich prostředí v dlouhodobém časovém horizontu). Oba náhledy jsou ve
skutečnosti vzájemně komplementární a jeden v druhý na všech úrovních přechází,
neboť ekologický a evoluční čas se od sebe vlastně liší pouze velikostí škály, kterou
sledujeme.
Mezi největší přínosy symbiotických svazků v ekologii patří spojení primární
produkce s utilizací fotosynteticky (plastidy, sinice, řasy) a chemosynteticky
(chemolitotrofní prokaryota) vázaného uhlíku, a to i u živočichů, v souvislosti
s fotosyntézou i tvorba kyslíku (sinice), dále spřažení metabolismů, např. u syntrofie
neboli sekundární syntrofní fermentace, tj. spojených reakcí dvou blízkých
prokaryotních partnerů, a konečně mineralizace (rozklad organických látek) obecně.
Působení mikroorganismů tak v důsledku ovlivňuje globální biogeochemické cykly
prakticky všech biogenních prvků včetně uhlíku (fixace organického i anorganického
uhlíku, mineralizace včetně ekologicky významného rozkladu celulózy), dusíku
(nitrifikace, denitrifikace, fixace dusíku, amonifikace), síry, železa či fosforu.
Platí, že symbiotické interakce jsou v přírodě pro hostitele zdrojem nových
metabolických schopností, jako je například fotosyntéza, chemosyntéza, schopnost
fixovat vzdušný dusík, metanogeneze, rozklad celulózy, produkce esenciálních
aminokyselin, luminiscence atp. Na delších časových škálách se pak symbióza namísto
zdroje nových metabolických schopností označí za zdroj evolučních novinek. Mezi její
největší

evoluční

úspěchy

patří

bezpochyby

vznik

eukaryotické

buňky

a semiautonomních organel, tj. mitochondrií a v případě rostlin a některých protist
i plastidů, které lze podle počtu endosymbiotických událostí rozdělit na primární,
sekundární a terciární, včetně recentně získaného plastidu u protistního organismu
Paulinella chromatophora. V souvislosti s tím je též zřejmé, že symbióza má prsty
i v uspořádání eukaryotického jádra. Jakkoli je totiž jeho vznik enigmatický, jisté je, že
v průběhu času asimilovalo mnoho nových genů původně endosymbiotického původu.
Logicky

nutné

propojení

významu

symbiózy

a

studia

prokaryotních

mikroorganismů v souvislosti s ekologií a evolucí − a ve výsledku proto s představou
o povaze organického světa, a tedy předmětem studia teoretické biologie − popisuje

detailní a v českém jazyce tematicky ojedinělá monografie ÚVOD
SYMBIOTICKÝCH INTERAKCÍ MIKROORGANISMŮ.

NOVÝ

DO STUDIA

POHLED NA VIRY A BAKTERIE,

publikovaná v nakl. Academia v roce 2015 (Příloha 6). Tento text představuje jak
z hlediska objemu, tak především z hlediska konceptu a provedení hlavní přílohu
disertační práce. Kniha je tematicky rozdělena do tří částí.
První oddíl, nazvaný Co je vlastně symbióza a jaký má v biologii význam, se zabývá
otázkou, jaký význam má pro biology studium evoluce, proč se vůbec symbiotickými
interakcemi zabývat hlouběji, jak lze symbiózu definovat (překvapivě nejednoznačný
problém) a kde všude ji kolem nás můžeme najít. Druhý oddíl, pojmenovaný
Symbiotické interakce mezi viry a buněčnými organismy, zaměří pozornost čtenáře na
to, co jsou viry jako biologické entity zač a jak zapadají do našich představ o tom, jak
funguje biosféra. Zvláštní pozornost je přitom věnována historické perspektivě, neboť
znalost toho, jak vůbec došlo k diskusi těch kterých alternativ je nedílnou součástí
našeho porozumění tomu, nač v našich úvahách a argumentech klást důraz a proč. Proto
i třetí část, Symbiotické interakce mezi prokaryoty a ostatními organismy, začíná
relativně delším historickým úvodem, který je ovšem pro správné porozumění celému
obrazu nezbytný. Zbytek oddílu je poté věnován nejznámějším a nejzajímavějším
příkladům symbiotických interakcí prokaryot.

Integrativní přístup
Konečným důsledkem předchozích výzkumných snah je revize konceptu symbiózy
jak v tradičních biologických disciplínách (s přihlédnutím k nutnosti integrativního
přístupu napříč neoddiskutovatelně existujícími mezioborovými bariérami), tak
v biosémiotice; především ale v teoretické biologii, jež by měla aspirovat na propojení
všech těchto dílčích aspektů celého fenoménu a vytěžit z nich maximální možnou míru
poznání. Ve světle dosud prezentovaných skutečností se zdá dobře obhajitelné,
že základní vlastností živých systémů je jejich vzájemná interkonektivita na celé škále
nejrůznějších úrovní, a tedy to, že hlavní hybnou silou vývoje není (na rozdíl
od ústředního dogmatu neodarwinismu a jeho pozdějších modifikací včetně teorie
sobeckého genu) pouze neustálá specializace a divergence, „snaha“ odlišit se, nýbrž
v komplementu i síla opačná: konvergence a splývání (což prosazovali mnozí v čele
s Lynn Margulisovou, ovšem jako protitezi post-neodarwinismu: nevyhnuli se tedy
klamu jediné vysvětlovací úrovně).
Jinými slovy řečeno přesněji: podstatou evoluce (a tedy života) se zdá být
kombinace neustálé snahy o autonomii a odlišení a zároveň lpění na historicky sdílené
společné paměti a zkušenosti linií a v některých případech i samotných jedinců (tj.
paměti a zkušenosti primárně fylogenetické, v případě kulturní evoluce však
i ontogenetické). Takový výklad „společných protokolů“ si neklade nárok na ožehavé
pole intencionality, neboť aktivita organismů, přestože nezpochybnitelná v rámci jejich
konkrétních životů (ontogeneze), se ve fylogenetickém horizontu stává pouhým
pomocným opisem (stále proto platí, že evoluce není řízena intencí a jako celek je
neorientovaná). Těžiště aktivity je však v takovém vnímání přeneseno od vnějších,
ve své podstatě skutečně mimo-systémových, transcendentálních náhodných projevů,
které ve výsledku kvůli přetěžování metafory nutně implikují „Tvůrce“ z vnějšku (srov.
evoluce jako chyba v programu − mutace) na samotné živé organismy. Zde evoluce
naopak přestává být konstruktem přiloženým na život zvenčí a stává se imanentní
a neoddělitelnou vlastností života, vycházející z povahy jeho samotné existence.
Popsat a zhodnotit tento důsledek změny metaforického uvažování v teoretické
biologii si na příkladu substituce jednoho z klíčových termínů biosémiotiky − umweltu,
coby překryvu různých symbiotických interakcí, kterých je každý organismus v biosféře
účasten, klade za cíl text SYMBIOSIS FROM THE VANTAGE OF RECIPROCAL RE-FORMATION.

UMWELT

AS A CAPACITOR OF EVOLUTION

kolektivu autorů, určený k publikaci

ve standardním impaktovém časopise (Příloha 7).

Závěr
Předkládaná disertační práce se sérií textů, publikovaných v českém i anglickém
jazyce v podobě článků i knih, zabývá otázkou po obecném významu fenoménu
symbiotických interakcí pro teoretickou biologii, koncipovanou jako integrativní
disciplínu, kompilující poznatky věd přírodních a humanitních, stejně jako věd ze své
podstaty hybridních, stojících na pomezí mezi touto dualitou. Práce výstavbovým
principem

prezentuje

závažné

filosofické

problémy

biologie

aktualizované

pro jednadvacáté století, upozorňuje na mnohovrstevnost biologického poznání
v souvislosti s přístupy jednotlivých disciplín, určujícími sobě samým paradigma svého
výkladového rámce, analyzuje fenomén symbiotických interakcí v mnoha perspektivách
a zamýšlí se na možností jeho implementace coby univerzálního modelu pro teoretickou
biologii. V souvislosti s tím otevírá pro biologii ožehavou otázku po revizi zásadních
konceptů a definic a evokuje v přírodních vědách tolik potřebnou diskusi o významu
konkrétních metafor coby nositelů analogie pro koncepci vědeckého poznání. Široce
rozebírá postavení a definici symbiotických interakcí v biologických vědách, nahlížené
optikou evoluční biologie a ekologie − dvou janusovských tváří centrálního pilíře našich
představ o funkci a povaze živého světa. Práce tak jako celek reaguje na nevyhnutelný,
v mnoha ohledech však velmi překvapivý posun biologického poznání v uplynulých
třiceti letech, jenž si vynutil přesměrování zájmu badatelů od primitivních
mechanických

metafor

k sofistikovanějším

a

především

kontextově

bohatším

a víceúrovňovým popisům organismů, jimž tak navrátil jejich původní etymologický
význam coby harmonicky komplexních celků, jejichž redukce si žádá mnoho
metodologické pozornosti. Ve svém souhrnu představuje cennou analýzu a komentář
jak k filosofii biologie, tak k biologii samé, snažící se zdůraznit, propojit a samozřejmě
též přehodnotit časem navrstvená fakta a interpretace dalekosáhlého významu takovým
způsobem, který zdůrazní jejich skrytou propojenost a v myslích čtenářů tak osvěží
starou pravdu, kterou je v případě biologie coby vědy studující život nutno vzít
na milost více než kde jinde: totiž že vše souvisí se vším – a naším cílem je přijít na to,
jak.
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