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Úvodní slovo

âím mohu pfiispût?

Nikdy bych nevûfiil, Ïe se jednou vydám na stejnou cestou, jako profesor Neãas a pfied
ním profesor Hrazdira a je‰tû dfiíve jiní, neménû v˘znamní pfiedstavitelé na‰ich biologic-
k˘ch a medicínsk˘ch vûd, Ïe budu zvolen pfiedsedou âeskoslovenské biologické spoleã-
nosti. Jakkoli je v dne‰ní dobû v˘znam národních odborn˘ch spoleãností ponûkud redu-
kovan˘ oproti minulosti, jsem si vûdom toho, Ïe jde o funkci v˘znamnou a zodpovûdnou.
Je také neobyãejnû tûÏké právû po tak v˘znamn˘ch pfiedchÛdcích dosáhnout nûjakého
mûfiitelného úspûchu, nicménû se o to pokusím. Cítím navíc oporu tûch, ktefií mû k mému
pfiekvapení zvolili.

Jsem biofyzik, formálnû biolog-biofyzik, alespoÀ tak jest psáno na mém diplomu. Dnes
bych byl fyzik-biofyzik, kdybych se rozhodl pro stejn˘ studijní obor. Jistû se mnozí z vás
mohou ptát, co mohu biologické spoleãnosti nabídnout, je-li moje biologická erudice ci-
telnû men‰í neÏ u vût‰iny ostatních ãlenÛ âsBS. 

Napadá mû nûkolik moÏností, jak se stát na‰í komunitû uÏiteãn˘m. Pfiedev‰ím mohu
pfiispût k vytváfiení ãi utuÏení vazeb s jin˘mi odborn˘mi spoleãnostmi. Netrpím pfiedsudky
k exaktním vûdám a mohu v nich nacházet to, co biologové nutnû potfiebují. Docela ne-
dávno jsem si uvûdomil, Ïe k pochopení podstaty Ïivota, lze-li o tom bez dom˘‰livosti
vÛbec mluvit, jsem se bohuÏel nedopracoval pfii studiu biologick˘ch vûd. Byla to pfiede-
v‰ím fyzika, která mi pomohla vysvûtlit, ãím se li‰í Ïiv˘ organismus od neÏivé hmoty a co
je na tom úÏasného a neopakovatelného. Proto ve mnû vyvolává neblahé pocity chro-
nick˘ stav, kdy pro biologa jsou exaktní vûdy jen luxusním pfiívaÏkem, nûãím, co je vyhra-
zeno nûkolika podivínÛm trpícím nejspí‰ masochistickou slabostí pro vzoreãky. Jedinû
statistika je snad vnímána jako cosi uÏiteãného. Tak tomu ale není. Drtivá vût‰ina biologic-
k˘ch a medicínsk˘ch objevÛ, které pohnuly svûtem, byla uãinûna nebo umoÏnûna lidmi,
ktefií nemûli jen specializované biologické znalosti – odhalení struktur bílkovin a nukleo-
v˘ch kyselin, membránové potenciály, nové mikroskopické techniky – abych uvedl namát-
kou alespoÀ nûco.

Druh˘ okruh problémÛ, kter˘ bude neustále dráÏdit mou pozornost, jsou problémy di-
daktické. Co dnes dokáÏeme nauãit na‰e nástupce, na tom bude vytisknuta vizitka na‰ich
vûd o Ïivé pfiírodû za pár desítek let. Je co fie‰it na stfiedních ‰kolách (fyzika pfiedbíhá ma-
tematiku, chemie pfiedbíhá fyziku, biologie pfiedbíhá chemii) – a v˘sledek? Tfií‰È znalostí,
které postrádají vzájemné vazby. Student není schopen odpovûdût na bazální otázku, co
vlastnû drÏí Ïiv˘ systém pohromadû. 

Zastávám „konzervativní“ názor, Ïe hlavním posláním vysok˘ch ‰kol je uãit. Bez v˘-
zkumu to na patfiiãné úrovni nejde, ale odsunutí v˘uky na vedlej‰í kolej, kde budou jako
posunovaãi trpûni ti s málem impaktovan˘ch publikací, se nám dfiíve nebo pozdûji vymstí.
Mohlo by b˘t zajímavé na toto téma rozvinout diskusi a pak z ní vyvodit smyslupln˘
„modus vivendi“ vysoko‰kolského pedagoga a v˘zkumníka.

PusÈme se tedy do dal‰í práce.

V. Mornstein
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Semináfi Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti

na téma

Determinace lidské spoleãnosti:
nakolik je biologická a nakolik sociální

Semináfi se konal 4. dubna 2006 v Brnû za pfiítomnosti asi 50 úãastníkÛ. V pûti úvod-
ních pfiedná‰kách byli posluchaãi seznámeni s rÛzn˘mi aspekty na determinaci chování
v lidské spoleãnosti a s moÏn˘mi faktory, které chování ovlivÀovaly bûhem evoluce, pÛ-
sobí v souãasnosti a jaké jsou perspektivy dal‰í evoluce lidského chování. Základním té-
matick˘m motivem semináfie byl dlouhodobû veden˘ spor o to zda se ãlovûk chová jako
spoleãensky Ïijící savec a nakolik tyto biologické principy jsou modifikovány ãi zcela pfie-
tváfieny kulturou, morálkou, etikou a ideologiemi.

Krátké úvodní pfiedná‰ky k dílãím problémÛm se zab˘valy pfiíãinami divergence rodu
Homo a souãasn˘mi názory na vznik a evoluci anatomicky moderního ãlovûka, hierarchi-
zací a skupinovou selekcí v lidské spoleãnosti, úlohou kultury v pfiírodû, sociobiologick˘m
pohledem na tuto problematiku a perspektivami v˘voje genetické v˘bavy ãlovûka.

V tomto ãísle Zpravodaji pfiiná‰íme roz‰ífiená abstrakta v‰ech pûti úvodních pfiedná‰ek.

Nûkolik poznámek k hierarchizaci a skupinové selekci
u ãlovûka

Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc.
Biologick˘ ústav LF MU, Brno,
onecas@med.muni.cz

Základním pfiedpokladem dlouhodobé existence druhu je evoluãní adaptace. Jejím
mechanismem je selekce náhodn˘ch fluktuací, které se dûdí (nejde ov‰em jenom o mu-
tace, ale i jiné pfiestavby genomu) Základní jednotkou v procesu pfiírodního v˘bûru je
takfika u v‰ech organismÛ jedinec (tj. systém schopn˘ samostatné existence). Celkem v˘-
jimeãnû se setkáváme s druhy, u kter˘ch je základní jednotkou pfiírodního v˘bûru systém,
kter˘ je hierarchicky vy‰‰í, tj. skupina jedincÛ téhoÏ druhu. MÛÏeme zde mluvit o skupi-
nové selekci. Pfiíklady najdeme snadno u nûkter˘ch savcÛ ãi ptákÛ (lovící smeãka vlkÛ,
chování stáda antilop, vãelstvo jako vyslovenû nadindividuální spoleãenstvo atd.). V prin-
cipu zde platí, Ïe zatím co mezi skupinami jsou vztahy soupefiivé (antagonistické) mezi
jedinci skupiny musí existovat vût‰inou vztahy kooperativní (synergické). Lze fiíct, Ïe ãím
jsou tyto synergické vztahy ve skupinû silnûj‰í tím je jejich ‰ance na úspûch v soutûÏení
s jinou skupinou vy‰‰í .

Pro evoluci ãlovûka hraje stále individuální selekce v˘znamnou roli (individuální re-
zistence ãi citlivost vÛãi nov˘m virÛm, naprogramovaná adaptace na podstatné zmûny

Souhrny pfiedná‰ek ze semínáfie✒
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v Ïivotním prostfiedí atd.). Pro jeho v˘voj jako druhu je v‰ak mnohem zásadnûj‰í selekce
skupinová. Lidstvo, patrnû od svého poãátku, Ïilo ve skupinách (subpopulacích, obecnû
fieãeno v subsystémech). Tyto subsystémy byly, jsou a budou u ãlovûka hlavní jednotkou
v procesu pfiírodního v˘bûru. Metaforicky lze fiíct, Ïe historie lidstva je historií skupinové
selekce. Pro skupinovou selekci platí ov‰em také DarwinÛv evoluãní mechanismus.

Zásadnû podstatné je to jaké skupiny se v lidské populaci vytváfií, tj. jaká je její hie-
rarchická struktura. Je nesmírnû sloÏitá a navíc její rozli‰ovací graf je nelineární. KaÏd˘
systém je definován mnoÏinou prvkÛ (v na‰em pfiípadû lidsk˘ch jedincÛ) a mnoÏinou
vztahÛ mezi tûmito prvky (v na‰em pfiípadû mezilidsk˘mi vztahy).Vztahy mezi prvky
v subsystému mohou mít rÛznou podobu. Vztahy mohou b˘t: genetické (rasy, podrasy,
etnika), rodové (klany), územní (státy, regiony, mûsta), jazykové (národy), ideologické
(náboÏenství, sekty), ekonomické (kartely, rÛzné unie), sociální (kasty, otrokáfii a otroci,
panovníci a prost˘ lid), profesní (cechy, svazy), zájmové (kluby, obãanská sdruÏení)
a zvlá‰tû v˘znamné vztahy vojenské (aliance, pakty). Síla tûchto vazeb mezi prvky sub-
systémÛ mÛÏe b˘t rÛznû silná (silné jsou napfi. vztahy genetické, národnostní a nábo-
Ïenské). 

Pro lidské subsystémy jsou podstatné vzájemné prÛniky mnoÏin jejich prvkÛ, tent˘Ï
prvek (tent˘Ï jedinec) je souãasnû prvkem ve více subsystémech, které jsou charakteri-
zovány rozdíln˘mi vztahy. Napfi. urãit˘ jedinec je âech, katolík a dûlník, jin˘ jedinec je
Nûmec, katolík a dûlník atd.

Dal‰í charakteristikou lidsk˘ch subsystémÛ je jejich dynamika v ãase i v hierarchii,
napfi. seskupování tûchÏ státÛ do vojensk˘ch blokÛ v rÛzné kombinaci (jednou bojují
spoleãnû jindy proti sobû) atd.

Mezi subsystémy (na nejrÛznûj‰í hierarchické hladinû) mohou b˘t vztahy antagonis-
tické (kompetitivní) uvnitfi soupefiících subsystému musí b˘t vztahy synergické (koopera-
tivní), mají-li v kompetici uspût. Mezi kooperativní vztahy patfií zákony, rÛzná konvenãní
pravidla, morálka, etika a obecnû kultura v nej‰ir‰ím smyslu slova. V‰echny tyto vztahy
jsou determinovány principy sociálními. Oslabení kooperativních vztahÛ uvnitfi sub-
systémÛ vede ve skupinové selekci ke sníÏení ‰ance na úspûch.

Kompetitivní vztahy mezi subsystémy sledují vÏdy nûjak˘ cíl. MÛÏe jít o boj ãi soutûÏení
ãi usilování o potravu, o areál, o zdroje (ropu, suroviny) o ekonomickou a politickou moc
(kapitál, informaãní kanály), o vojensk˘ potenciál a o celou fiadu rÛznû v˘znamn˘ch v˘hod
(spolky a zájmové skupiny).

V˘razn˘m projevem skupinové selekce u ãlovûka jsou války, lokální i celosvûtové. Jde
o jev determinovan˘ biologicky ãi sociálnû? V pfiírodû dochází k vyhubení jedné sub-
populace subpopulací jinou zfiídka (ãastûji jde o vytlaãení subpopulace z jejího pÛvodního
areálu). âlovûka provází zabíjení mezi subpopulacemi celou jeho historii. Míra zabíjení je
bezpochyby podmínûna prostfiedky k zabíjení, tj. v˘robou zbraní (od o‰tûpÛ aÏ po ato-
movou pumu). V˘roba obecnû je jevem nejspí‰e sociálním. Motivace k ozbrojen˘m kon-
fliktÛm mohou b˘t biologické (nedostatek potravy, pfiíli‰ tûsn˘ areál a pod) ale také so-
ciální (napfi. násilné ‰ífiení náboÏenské ideologie). Války a zabíjení jsou tedy nejspí‰e
jevem biosociálním. 

Zvlá‰tním subsystémem lidské populace je skupina jedincÛ, ktefií se profesionálnû za-
b˘vají vûdou. Tento subsystém nemá v pfiírodû Ïádnou analogii. V‰echny Ïivé systémy
jsou sice kognitivní, ale jen na základû empirie a naprogramovaného chování. Racionální
poznávání (tvorba logick˘ch soudÛ) je v˘sadou ãlovûka (jen u nûkter˘ch primátÛ pr˘ je
moÏno pozorovat jednoduché logické chování). MnoÏinou prvkÛ subsystému jsou bada-
telé a charakteristikou vztahÛ je tok informace. Tento subsystém ãlovûka mÛÏe b˘t pro

✒
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evoluci druhu zásadnû v˘znamn˘. Aplikace poznatkÛ vûdy do dûní v lidské spoleãnosti je
dalekosáhlá a v budoucnu bude snad pro dal‰í osud lidstva rozhodující. Vedle aplikací,
které se nám jeví jako pozitivní (napfi. v lékafiství ãi agrotechnologiích) se mohou objevit
aplikace pro lidsk˘ druh nepfiíznivé aÏ zhoubné (globální atomová válka). Ofenzivní
adaptaãní strategie se zaãíná nepfiíznivû projevovat jiÏ dnes (napfi. tzv. civilizaãní choroby,
globální zmûny klimatu atd.).

Vezmeme-li v úvahu mnohovrstevnou strukturu lidské populace, rÛzné kategorie vzta-
hÛ uvnitfi subsystémÛ a mezi subsystémy, nelineární rozli‰ovací graf, dynamiku vztahÛ
v ãase musíme dojít k závûru, Ïe lidská spoleãnost, jako celek, je nesmírnû sloÏit˘m bio-
sociálním systémem. U jin˘ch druhÛ obdoba není. Hlavním mechanismem její evoluce
byla, jest a bude skupinová selekce, jin˘mi slovy historie lidstva je pfiedev‰ím historií sku-
pinové selekce.

Pfiíãiny divergence rodu Homo – souãasné názory
na vznik a evoluci

anatomicky moderního ãlovûka

Doc. RNDr. Václav Vanãata, CSc.
Odd. Antropologie, Biol. ústav, Pedag. Fak., KU, Praha 
Vaclav.Vancata@pedf.cuni.cz

Otázky divergence rodu Homo byly po dlouhá desetiletí v˘hradní doménou biologické
antropologie, zejména pak paleoantropologie a paleolitické archeologie. Oba obory se
orientovaly pfieváÏnû na morfologické problémy, morfologie a taxonomie v pfiípadû paleo-
antropologie a typologie v oblasti archeologie. Obû discipliny sice spolupracovaly, ale de
facto se vyvíjely nezávisle. Paleoantropologie se zamûfiovala pfiedev‰ím na otázky biolo-
gické a paleobiologické a archeologie na problémy sociální a kulturní.

V prÛbûhu ãasu se vytvofiily na diversitu rodu Homo a vznik anatomicky moderního
ãlovûka tfii základní názory.
1. Multiregionalismus – my‰lenkov˘ proud, zastává názor, Ïe ãlovûk se vyvíjel jako jedin˘

druh od samého poãátku a tudíÏ lidská diversita na druhové úrovni neexistovala a ne-
existuje. Tyto názory jsou zaloÏeny na ekologické hypotéze Jediného druhu a pfiedpo-
kladu stálého „toku“ genÛ mezi jednotliv˘mi regiony a mezi pÛvodními a pfiíchozími po-
pulacemi ãlovûka. Spoluzakladatelem tohoto proudu byl nedávno zesnul˘ v˘znamn˘
ãesk˘ antropolog Prof. Jan Jelínek.

2. Monocentrismus – africk˘ pÛvod anatomicky moderního ãlovûka s následním vytûs-
nûním pÛvodních populací rodu Homo po kolonizaci pfiíslu‰ného regionu. Zastánci toho
proudu se domnívají, Ïe rod Homo mûl vysokou druhovou diversitu a velmi nízkou,
nebo Ïádnou hybridizaci mezi pÛvodními a novû pfiíchozími populacemi. DÛleÏitou roli
hrají systematicky zamûfiené anal˘zy mt-DNA.

3. Monocentrismus – africk˘ pÛvod moderního ãlovûka s moÏnou hybridizací s pÛvod-
ními skupinami s následnou pfievahou „moderních“ genÛ. Pfiedpokládá se urãitá dru-
hová diversita, spí‰e se v‰ak klade dÛraz na diversitu populaãní ãi poddruhovou.
Vût‰ina badatelÛ se pfiiklání k populaãnímu, evoluãnû chápanému pojetí diversity rodu
Homo. DÛraz se také klade na komplexitu tohoto procesu, kde v˘znamnou roli hrály
interakce faktorÛ biologick˘ch, ekologick˘ch, etologick˘ch, sociálních a kulturních.
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Pro pochopení diversity rodu Homo a pfiíãin vzniku a v˘voje druhu Homo sapiens je ne-
zbytné pochopení variability lidsk˘ch populací v prostoru a ãase. A to variability biologické
i kulturní. Je tfieba také pochopit jaké genetické a ekologické procesy mohly tuto variabi-
litu zpÛsobit, ovlivnit a podmiÀovat. Anal˘za variability a diversity v ãase, tedy v prÛbûhu
evoluce rodu Homo vychází nejen z anal˘zy vlastního materiálu, ale také z jeho datování.
To v‰ak závisí na pfiesnosti, vûrohodnosti a také omezeních pouÏívan˘ch metod. Tento
fakt si mnozí badatelé neuvûdomují a v˘sledkem jsou rozporuplné interpretace paleoan-
tropologick˘ch i archeologick˘ch nálezÛ, tedy pfiím˘ch dokladÛ variability a diversity rodu
Homo v jednotliv˘ch etapách jeho evoluce.

Vlastní divergence rodu Homo probíhala ve dvou základních fázích:
1. Speciace starobyl˘ch forem rodu Homo – nejprve vznikají asi pfied 2,5 milionem let

nejstar‰í formy druhu Homo habilis, které se od sv˘ch pfiedchÛdcÛ australopitékÛ od-
li‰ovaly zvût‰ením postavy a odpovídajícím zvût‰ením mozku a také soustavn˘m
pouÏíváním jednoduch˘ch kamenn˘ch nástrojÛ. Na samém poãátku ãtvrtohor, asi
pfied 1,8 miliony let se objevují mnohem progresivnûj‰í, plnû lidské, formy nejãastûji
fiazené do druhu Homo ergaster/erectus. Tito první skuteãní lidé byli vysocí a ‰tíhlí
a pouÏívali pokroãilej‰í kamenné nástroje a záhy kolonizovali jiné ãásti svûta – Blízk˘
v˘chod a Kavkaz (1,8 milionu let) a v˘chodní a jihov˘chodní Asii. Obû skupiny se dále
vyvíjely isolovanû, allopatricky. Asijská skupina se vyvíjela více jak 1,5 milionu let
isolovanû, nedochází u ní k v˘raznûj‰ímu zvût‰ování mozku a zachovává si velmi
starobylou technologii v˘roby kamenn˘ch nástrojÛ. Afriãtí zástupci rodu Homo se na-
opak vyvíjejí v dal‰í pokroãilej‰í formy rodu Homo, v˘raznû se zvût‰uje a pfiestavuje
mozek, dochází k revoluãním zmûnám ve zpÛsobu Ïivota i technologii v˘roby ka-
menn˘ch nástrojÛ.

2. Diversita pokroãil˘ch forem rodu Homo a vznik anatomicky moderního Homo sapiens.
V africkém regionu vzniká zcela nová lidská forma tzv. archaick˘ Homo sapiens, ãasto
fiazen˘ do samostatného druhu Homo heidelbergensis. Tento druh má jiÏ v˘raznû
lidské vlastnosti – pomûrnû velk˘ a stále se zvût‰ující mozek, stavbu kostry s moder-
ními rysy, vysokou robustní postavu, technologicky pokroãilou a stále se inovující tech-
nologii v˘roby kamenn˘ch nástrojÛ, stává se skuteãn˘m lovcem a podle v‰eho jeho
sociální organizace a komunikace postupnû nab˘vá vyloÏenû lidsk˘ch rysÛ. V evoluci
této skupiny dochází v prÛbûhu ledové doby Riss/Saale (300–250 tisíc let) k progre-
sivnímu v˘voji – nejdÛleÏitûj‰í je dal‰í zvût‰ování mozku a dal‰í progresivní rozvoj
technologie v˘roby nástrojÛ. JiÏ v tomto období se objevují první v˘znamnûj‰í rozdíly
mezi evropskou a africkou skupinou Homo heidelbergensis. Zatímco v˘voj v relativnû
suché Africe se ubírá v˘raznû technologickou cestou – vzniká fiada dÛleÏit˘ch inovací,
v˘voj v chladnûj‰ím evropském regionu zfiejmû bohat‰ím na stfiednû velkou a velkou
zvûfi se ubírá cestou rozvoje stávající levalloiské kamenné technologie a loveckého
zpÛsobu Ïivota. Po skonãení glaciálního maxima risského zalednûní pfied 150 tisíci lety
se objevují dvû v˘raznû odli‰né skupiny druhu Homo sapiens – neandrtálci a anato-
micky moderní ãlovûk. ProtoÏe neandrtálci se velmi v˘raznû odli‰ovali jak od sv˘ch
pfiedchÛdcÛ tak I od anatomicky moderního ãlovûka – b˘vají nûkdy fiazeni do samo-
statného druhu Homo neandertalensis.

3. Neandrtálci se vyvíjeli jako specializovaná lidská skupina v evropském a západoasij-
ském regionu 100 tisíc let. Byli pomûrnû malí, neobyãejnû robustní a na jejich vysoké
hmotnosti se v˘raznû podílela svalovina. Byli dokonale adaptování na Ïivot v rÛzn˘ch
klimatick˘ch podmínkách vãetnû extrémního chladu. Ekologicky se z nich stali predá-
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tofii, ktefií se Ïivili témûfi v˘hradnû masem. Vymírají ze zatím ne zcela jasn˘ch pfiíãin asi
pfied 30 tisíci lety.

4. Anatomicky moderní lidé se od 150 tisíc let aÏ do pfiedposledního glaciálního maxima
(OIS 4 – cca 65–60 tisíc let) boufilivû vyvíjejí pouze na území Afriky. Vznikají moderní
ãepelové industrie, kostûné nástroje, rozvíjí se rybolovectví a objevuje se i první
umûní jako jsou skalní malby, malby na kamenech, kostûné artefakty a dal‰í. V ob-
dobí okolo 60 tisíc let se objevují první moderní lidé v jihov˘chodní Asii, na Nové
Guinei a brzy na to kolonizují také Austrálii. Tyto lidské skupiny zÛstávají po desítky
tisíc let prakticky v isolaci. Asi pfied 40 tisíci lety zaãíná anatomicky moderní ãlovûk
osídlovat mediteránní oblast a o pût tisíc let pozdûji se objevuje na Balkánû odkud
rychle osídluje Evropu. V prÛbûhu tohoto procesu se u moderních lidsk˘ch forem
boufilivû rozvíjí technologie a kultura. Objevují se moderní prostfiedky lovu jako je
vrhaã o‰tûpÛ a zfiejmû i luk a ‰ípy, zaãínají se bûÏnû vyuÏívat kostûné nástroje, nûkdy
i zdobené, tito lidé vyrábûjí odûvy a obuv, keramiku a látky a také hojnû zdobí obleky
i tûlo ozdobami, ãasto importovan˘mi. Objevuje se vyspûlé umûní a pravdûpodob-
nû i první náboÏenství. Tito lidé byli schopni velmi efektivnû vyuÏívat prostfiedí i ve
znaãnû nepfiízniv˘ch podmínkách díky biosociálním a kulturním adaptacím. Také mûli
prokazatelnû relativnû dost volného ãasu, ve kterém se vûnovali umûní. Objevuje se
také specializace v produkci (napfi. v˘roba nástrojÛ a lov) a v˘mûnn˘ obchod, kter˘
v nûkter˘ch komoditách pokr˘val znaãnû velké regiony. Na rozdíl od sedentárních
neandrtálcÛ Ïil anatomicky moderní ãlovûk mobilnûj‰ím zpÛsobem Ïivota, coÏ se pro-
jevovalo i ve zpÛsobu lovu.

K poznání pfiíãin diversity rodu Homo znaãnû pfiispûly i nové poznatky v experimentál-
ních vûdách, zejména v genetice a ve v˘vojové biologii a fyziologii.

Jedním z nev˘znamnûj‰ích objevÛ byl objev systému HOX genÛ, které ovlivÀují
rÛst osového skeletu i skeletu konãetin. Mutace ãi zmûna exprese tûchto genÛ hrály
nepochybnû roli ve zmûnách proporcí v prÛbûhu evoluce ãlovûka a jeho pfiedkÛ. Nové
poznatky pfiinesl také v˘zkum funkce ACPI*A genu, kter˘ ovlivÀuje nárÛst svalové
hmoty a odolnost ke chladu. Doslova senzaãní byly objevy tfií typÛ genÛ ovlivÀujících
rÛst mozkové kÛry a ãinnost mozku, ASPM a MCPH1 microcephalin genÛ a FOXP2
genu. První dva geny mají vliv na rÛst mozkové kÛry a poslední pak na v˘voj fieãi
a jazyka.

Velmi dÛleÏité byly také v˘zkumy metabolick˘ch drah a humorálních a protistreso-
v˘ch mechanismÛ, které mimo jiné prokázaly, Ïe neandrtálci mûli jin˘ metabolismus
vápníku. V˘zkumy protistresov˘ch mechanismÛ zase ukázaly, Ïe hladiny steroidních
hormonÛ ovlivÀují urãité mechanismy chování, a Ïe sníÏená oddolnost ke stresu mÛÏe
pfii dlouhodobém zatíÏení v˘znamnû zhor‰it zdravotní stav populace, a tedy i její repro-
dukãní schopnost.

V˘zkumy profiezávání zubÛ a ontogenetick˘ch zmûn skloviny hominidÛ prokazují, Ïe
pouze anatomicky moderní ãlovûk má relativnû dlouhé dûtství zatímco v‰echny ostatní
lidské formy, vãetnû neandrtálcÛ pohlavnû dozrávaly miminálnû dva roky dfiíve.

V˘‰e uvedené i mnohé dal‰í poznatky z oblasti experimentálních vûd nám umoÏÀují
mnohem lépe vysvûtlit a pochopit diversitu v evoluci rodu Homo a pfiíãiny vzniku rozdílÛ
mezi jednotliv˘mi lidsk˘mi formami. Tyto mechanismy se samozfiejmû uplatÀovaly v in-
terakci s ekologick˘mi a klimatick˘mi i dal‰ími faktory a upevÀovaly se prostfiednictvím
pfiírodního v˘bûru. ZároveÀ se v‰ak fixovaly, napfiíklad formou sexuálního v˘bûru, také
faktory behaviorálními, sociálními a kulturními.
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Napfiíklad pfii vzniku prvních pokroãil˘ch lidsk˘ch forem, Homo heidelbergensis, se
v jisté mífie uplatÀovaly jak geny ovlivÀující rÛst skeletu tak rÛst mozku a s nimi souvise-
jící faktory regulaãní. To se pak projevilo jak pfii pfiestavbû kostry a nepochybnû i pfii roz-
voji v˘roby nástrojÛ a komunikace.

V daleko vy‰‰í mífie se v‰ak tyto geny a regulaãní mechanismy uplatnily v prÛbûhu ris-
ského zalednûní, zhruba pfied 150 tisíci lety, kdy podle v‰eho do‰lo k bottleneck efektu
a lidské populace se poãetnû sníÏily na hranici pfiípustnou pro nutnou reprodukci.
V tûchto mal˘ch populacích se zaãaly v˘raznû uplatÀovat genetické mechanismy jako je
genetick˘ drift a founder efekt. V˘sledkem byl vznik dvou regionálnû oddûlen˘ch lidsk˘ch
skupin, neandrtálcÛ a anatomicky moderního ãlovûka, ve kter˘ch se zaãaly uplatÀovat jiné
genetické a regulaãní mechanismy. U neandrtálcÛ velmi pravdûpodobnû do‰lo k mutaci
HOX genÛ a zaãal se uplatÀovat funkce ACPI*A genu, která v˘znamnû ovlivnila nárÛst
svalové hmoty a oddolnost proti chladu. PÛsobení genÛ ovlivÀujících rÛst mozkové kÛry
se zfiejmû v poãáteãních fázích v˘znamnû neli‰ilo od anatomicky moderního ãlovûka.
U anatomicky moderního ãlovûka se pak zaãaly ve zv˘‰ené mífie uplatÀovat pÛsobení
genÛ ovlivÀujících rÛst a restrukturalizaci mozkové kÛry, kvalitu jazyka a fieãi. ProdlouÏení
pohlavního zrání a zmûn v rÛstu a ontogenezi bylo jistû úzce spojeno v nûkter˘mi muta-
cemi v komplexu HOX genÛ a také se zmûnou mechanismÛ regulaãních. ProdlouÏení
dûtství v‰ak také znamenalo prodlouÏení periody vyuÏitelné k uãení a rozvoji komunikace.
V˘znamnû se rozvíjely protistresové regulaãní mechanismy, které se stávaly stále více
propojené s chováním a sociální strukturou a pozdûji zfiejmû i s kulturou. Tento komplex
zmûn definitivnû pfiemûnil anatomicky moderního ãlovûka v dÛslednû biosociální bytost
kde stávaly faktory biologické, sociální i kulturní navzájem propojené prostfiednictvím hu-
morálního systému, ãinnosti mozku a percepce, chování a typicky lidské komunikace. To
pak umoÏÀovalo moderním lidem se pfiizpÛsobovat k nejrÛznûj‰ím typÛm prostfiedí
i stresÛm bez dal‰í biologick˘ch specializací a tím pfieÏívat mnohem úspû‰nûji neÏ ostatní
lidské formy.

Prednosti a úskalia sociobiológie

Doc. Mgr. Martin Kanovsk˘, PhD.
Fakulta sociálních a ekonomick˘ch vûd, UK, Bratislava
kanovsky@fses.uniba.sk

Úvod – chvála sociobiológie

V tejto ãasti sa preberú pozitívne impulzy sociobiológie pre sociálne vedy. ZároveÀ sa
rozlí‰ia tri moÏné v‰eobecné chápania sociobiológie: a) koncepcia, podºa ktorej sociobio-
lógia postuluje priamy genetick˘ determinizmus konkrétnych sociálnych správaní (neza-
stávaná nik˘m okrem kritikov sociobiológie); b) koncepcia, podºa ktorej sociobiológia kon-
‰truuje ultimatívne (evoluãné) vysvetlenia komplexn˘ch sociálnych správaní, ktoré sa dajú
povaÏovaÈ za adaptácie a sú sprostredkované evoluãne vyvinut˘mi proximatívnymi me-
chanizmami, ktoré skúmajú iné disciplíny (veºká väã‰ina sociobiologick˘ch prístupov, od
Wilsona po evoluãnú psychológiu); c) koncepcia, podºa ktorej je moÏné kon‰truovaÈ tak
ultimatívne (evoluãné) vysvetlenia prostredníctvom génov ako replikátorov, ako aj pro-
stredníctvom kultúrnych replikátorov, ktoré môÏu byÈ vysvetlené ‰pecifick˘mi darvinistic-
k˘mi, av‰ak negenetick˘mi procesmi (koevoluãné teórie).
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Ultimatívne a proximatívne vysvetlenia

V tejto ãasti sa preberú dve námietky, resp. rozlí‰enia: a) rozlí‰enie medzi ontolo-
gick˘m argumentom (nevyhutne existujú geneticky podmienené, napr. neuronálne ‰truk-
túry, ktoré sú podkladom pre sociálne správania) a silnej‰ím epistemologick˘m argu-
mentom (geneticky podmienené, napr. neuronálne ‰truktúry sú nevyhnutnou podmienkou
vysvetlenia sociálnych správaní); b) rozlí‰enie medzi moÏnosÈou kon‰truovaÈ plauzibilné
a konzistentné ultimatívne vysvetlenia sociálnych správaní a medzi plauzibiln˘m vysvet-
lením sociálnych správaní prostredníctvom ultimatívnych modelov. Uvedú sa argumenty
v prospech tvrdenia, Ïe ultimatívne vysvetlenia sociálnych správaní sa nedajú testovaÈ
bez skúmania proximatívnych (kognitívnych) mechanizmov.

·tatistické versus mechanistické údaje

V tejto ãasti ukáÏeme, Ïe ‰tatistické údaje, kvantifikujúce komplexné sociálne ãrty,
nemôÏu byÈ samy osebe potvrdením ultimatívnych hypotéz, a to (najmenej) z dvoch
dôvodov: a) ak nie sú ãisto ultimatívne vysvetlenia doplnené ‰pecifikáciou proximatívnych
mechanizmov a ich pôsobenia, je principiálne moÏné kon‰truovaÈ viacero veºmi rozdiel-
nych ultimatívnych modelov, vysvetºujúcich tie isté údaje; b) pokiaº alternatívne, ãisto so-
ciálne-kon‰truktivistické prístupy a modely vedú k t˘m ist˘m ‰tatistick˘m predikciám, tak
potom samotná moÏnosÈ kon‰trukcie ultimatívneho evoluãného modelu, ba dokonca ani
jeho skon‰truovanie, nemôÏe byÈ povaÏovaná za vysvetlenie.

Preão nie kultúrne replikátory?

Struãné argumenty proti koncepcii, Ïe kultúra je zaloÏená na negenetick˘ch replikáto-
roch (mémoch). Hlavn˘m argumentom je, Ïe pri kultúrnom prenose nedochádza k repli-
kácii (vytváraniu kópií), ale k re-produkcii kultúrnych ã⁄t: evoluãne podmienené kognitívne
schopnosti nie sú dizajnované na replikáciu, ale reprodukciu obsahu kultúrnych ã⁄t,
a tento proces nemá nijakú analógiu s replikáciou génov. „Obsah“ kultúrnych ã⁄t je ab-
straktnou, sémantickou vlastnosÈou, ktorá nie je implementovaná replikami/kópiami, ale
reprodukovaná kognitívnymi schopnosÈami v (neuronálne) rôznorod˘ch nositeºoch. Tento
obsah sa dá individualizovaÈ psychologicky (intencionálne), av‰ak nie neuronálne.

Príklady 

Testosterón a rozdiely v kognitívnych schopnostiach muÏov a Ïien v doméne geome-
tricko-matematického myslenia; b) Kognitívne schopnosti, podmieÀujúce reprezentáciu
sociálnych skupín (rasa, etnicita...)

Záver
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K místu a roli lidské kultury v pfiírodû

Prof. PhDr. Ing. Josef ·majs, CSc.
Katedra filozofie, FF MU, Brno
smajs@phil.muni.cz

O místû a roli lidské kultury v pfiírodû se ani ve fázi její globalizace bohuÏel nedisku-
tuje. Zdá se, Ïe panuje strach ze zji‰tûní, Ïe také globální kultura je fyzick˘m systémem,
kter˘ musí mít svou vlastní globální kulturní niku. A kulturní niky, jak víme, se získávají
pouze zcizením a kontrolou místa, pÛvodnû obsazeného jin˘mi obyvateli: Ïivotem, pfiiro-
zen˘mi ekosystémy. Nepomûr mezi rychlou expanzí kultury v biosféfie, koneãností Zemû
a slabou obranou ze strany pozemského Ïivota vzbuzuje proto obavy. Spolu s tím, jak pfii-
b˘vá lidí a umûl˘ch kulturních struktur, hrozivû ub˘vá vzácné pfiírodní bytí. Mizí pfiirozené
prostfiedí, které kdysi ãlovûka formovalo a s nímÏ lidsk˘ konzervativní organismus zÛstal
sourod˘. 

âlovûk jako druh, kter˘ zapálil kulturní evoluci a kter˘ nikdy nepotfieboval vûdût, co je
pfiíroda, kultura a jaké je místo kultury v pfiírodû, se dnes bez filosofické teorie svého pfie-
Ïití mÛÏe stát faktorem svého zániku: rozvoj dílãí racionality a prohlubující se dûlba práce,
které jsou spolu s ekonomick˘m liberalismem patrnû hlavní pfiíãinou nynûj‰ího rozmachu
kultury, nepozorovanû pfiedávají lidsk˘ osud do rukou slepé ekonomické spontaneity.
Teoreticky neujasnûné pojetí kultury je také jednou z pfiíãin lidské sociální rezignace
a skepse. Chceme-li ekologické krizi ãelit z úrovnû vûdy, politiky i z úrovnû obãanÛ, mu-
síme systémovou podstatu kultury znát. 

Co je kultura?

Kultura, schematicky fieãeno, není roz‰ífien˘m fenotypem ãlovûka, jak˘m jsou napfi.
bobfií hráze. Je umûle konstituovan˘m jsoucnem uvnitfi pozemského jsoucna pfiirozeného,
je ontick˘m protikladem pfiírody a pfiirozeného. Vzniká jako lidmi vytváfien˘ nebiologick˘
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systém s vlastní vnitfiní informací, jíÏ je kultura duchovní. Duchovní a materiální kultura
patfií proto k sobû, jsou to dvû stránky téhoÏ otevfieného nelineárního systému, jimÏ je
umûl˘ systém regionální ãi globální kultury. Pfiednost pojetí kultury jako vÛãi pfiírodû opo-
ziãního systému s vlastní vnitfiní informací a evolucí spoãívá v tom, Ïe umoÏÀuje rozpo-
znat nejen pfiíãiny a podstatu nynûj‰í ekologické krize, ale také cesty k jejímu zmírnûní
a vyfie‰ení. 

Lidská kultura je v‰ak na pfiírodû nejen závislá a vÛãi pfiírodû opoziãní, je také rela-
tivnû mladá a ãasovû ohraniãená. âlovûk není na Zemi od jejího poãátku a nebude tu
do jejího konce. V dÛsledku zvlá‰tních okolností byl v‰ak jedin˘m Ïivoãi‰n˘m druhem,
kterému se podafiilo zapálit je‰tû jednu, s Ïivotem sice svázanou, ale proti nûmu orien-
tovanou evoluci kulturní. A právû touto druhou evolucí, která pfiírodu pro ãlovûka jako by
pfiestavuje zevnitfi, zapoãala nejen pozoruhodná éra ãlovûka, ale bohuÏel i kritické ob-
dobí v dûjinách Zemû. Lidské artefakty, napfi. mûsta, se totiÏ „peãou z téÏe mouky“, jako
struktury pfiirozené. A protoÏe tato pomyslná mouka (prvky periodické soustavy) byla
jiÏ pfiirozenou evolucí vestavûna do neÏiv˘ch a Ïiv˘ch struktur zemského povrchu, roz-
‰ifiování kulturního bytí zpÛsobuje destrukci bytí pfiírodního, vyvolává úbytek pfiirozené
uspofiádanosti Zemû.

VáÏn˘m problémem nynûj‰í rychlé expanze kultury na koneãné zemûkouli je tedy za-
tlaãování a po‰kozování biosféry. Dobfie je vidíme na ztrátû Ïivotem obsazeného povrchu
Zemû. Prostorov˘ rozmach prvkÛ materiální kultury (napfi. polí, dálnic a mûst), které jsou
právû tak pfiedmûtné a prostorové jako pfiirozené ekosystémy, probíhá totiÏ pouze tak, Ïe
kultura svou expanzí omezí ãi rozbije evoluãnû vzniklou uspofiádanost pfiirozenou.
A vzhledem k této destrukci je kultura nejen na‰í druhovû v˘hodnou pfiestavbou pfiírody,
n˘brÏ také krátkozrakou náhradou pÛvodního pfiírodního bytí.

Kultura, podobnû jako kaÏd˘ otevfien˘ nelineární systém s vnitfiní informací, vzniká rov-
nûÏ zpfiedmûtnûním své vlastní konstitutivní informace, své kultury duchovní. Tu ov‰em
nevytváfií lidská vysoce objektivní informace genetická, n˘brÏ ménû urãitá a druhovû za-
barvená (sobecká) informace epigenetická. Spoleãenská duchovní kultura vzniká totiÏ
rozvojem a jazykov˘m kódováním lidské pfiirozené informace neuronální. 

Protipfiírodnost kultury

Pro hlub‰í pochopení opozice kultury vÛãi pfiírodû si ov‰em musíme poloÏit nepfiíjem-
nou otázku, v jakém smyslu souvisí charakter nynûj‰í kultury s ãlovûkem a jeho neuro-
nálním poznáním, s obsahem sociokulturní informace, s charakterem kultury duchovní?
Je zfiejmé, Ïe pfiímá souvislost s ãlovûkem jako biologick˘m druhem je dána zvlá‰tní
strukturou lidského tûla i lidské psychiky, útoãn˘m typem adaptivní strategie ãlovûka jako
druhu.

Biologická nespecializovanost ãlovûka, která podmiÀuje univerzalitu lidsk˘ch zájmÛ,
ãiní z jeho vnûj‰ího prostfiedí nejen pfiedmût uspokojování jeho oprávnûn˘ch Ïivotních
potfieb, n˘brÏ i pfiedmût vlastnictví, spotfieby a niãím neohraniãeného kofiistûní. âlovûk
jako druh totiÏ nikdy nepoznával jen proto, aby se kochal pravdou. Poznával, aby svût
exploatoval, aby mohl rozvíjet své vnûj‰í nebiologické tûlo, kulturu. A protoÏe kultura je
systém s vlastní vnitfiní informací, konflikt kultury s pfiírodou je „kauzálnû“ spojen s ob-
sahem a rolí spoleãenské kultury duchovní. Ta totiÏ jako vnitfiní informace kulturního
systému – jako jeho rozpt˘len˘ genom – formu nynûj‰í protipfiírodní kultury reprodukuje.
Zmûna kulturního genomu (obsahu duchovní kultury) je proto klíãová pro zmírnûní a vy-
fie‰ení krize. Chceme-li totiÏ zmûnit systém s vnitfiní informací (pamûtí), musíme zmûnit
jeho informaci. 
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Kulturnímu systému (podobnû jako pfiirozen˘m ekosystémÛm), lépe porozumíme z hle-
diska rozli‰ení dvou typÛ systémové uspofiádanosti, tj. dvou forem onticky konstitutivní
informace. Kultura sice zahrnuje pfiísnû informaãnû pfiedepsané prvky (napfi. techniku,
stavby, spotfiební pfiedmûty atp.), ale jako celek pfiísnû informaãnû pfiedepsan˘m systé-
mem b˘t nemÛÏe. I kdyÏ také vzniká sukcesí, od pfiirozen˘ch ekosystémÛ se v˘raznû od-
li‰uje. Pfiirozené ekosystémy vznikají z populací vysoce uspofiádan˘ch Ïiv˘ch systémÛ,
které integruje vzájemná potravní a funkãní závislost, ale nikoli zvlá‰tní ekosystémová in-
formace. Kulturní systémy, které rovnûÏ obsahují Ïivé systémy a dal‰í pfiísnû informaãnû
pfiedepsané prvky techniky a materiální kultury, naproti tomu integruje také volná konsti-
tutivní informace – rozpt˘lená duchovní kultura. A ta jako kolektivní pamûÈ otevfiená in-
formaãním zmûnám poskytuje nadûji, Ïe se nynûj‰í protipfiírodní kulturu podafií biofilnû
transformovat, Ïe se ji podafií naturalizovat.

Vlastní kofien protipfiírodnosti kultury, kter˘ je tfieba hledat ve struktufie lidského orga-
nismu, není ov‰em snadné odhalit. Nejprve musíme uznat, Ïe kultura není roz‰ífien˘m
fenotypem ãlovûka, Ïe nevzniká zpfiedmûtnûním lidské genetické informace, n˘brÏ
zpfiedmûtnûním lidské informace neuronální, sociokulturní. Ale pojmová interpretace
svûta, kterou vytváfiíme na bázi nervové v˘bavy sv˘ch Ïivoãi‰n˘ch pfiedkÛ, nemÛÏe b˘t
tak vûrnou reprezentací skuteãnosti, jakou je na molekulární úrovni lidsk˘ genom.
Kognitivní sloÏka lidské psychiky, která se v evoluci na‰eho druhu nejrychleji rozvíjela
a s níÏ spojujeme nadûji na rostoucí objektivitu poznání, totiÏ nebyla a není svébytná:
i kdyÏ byla pÛvodnû v˘konn˘m orgánem lidského tûla a psychiky, stala se analogick˘m
orgánem nárokÛ lidské protipfiírodní kultury. Zji‰Èujeme, Ïe v‰echny na‰e interpretace jsou
zabarvené na‰imi zájmy, a to nejen individuálními a skupinov˘mi, jak se v‰eobecnû
uznává, ale také obecnû lidsk˘mi, druhovû sobeck˘mi, tj. kulturními, o nichÏ se nemluví. 

TakÏe ani vûdecké pojmové poznání, které nepochybnû stále pfiesnûji interpretuje pfií-
rodu a umoÏÀuje konstrukci vysoce sofistikované techniky a spoleãenské materiální kul-
tury, nepostihuje svût v jeho fascinující uspofiádanosti, ontické kreativitû a komplexitû.
Vûda napfi. stále souvisí s pfiedvûdeck˘m rozvrÏením svûta, s obyãejn˘m jazykem a po-
znáním. Ale svût jsme uÏ jako hominidé a první lidé, tj. uÏ jako lovci a sbûraãi, museli
vnímat, jazykovû kódovat a interpretovat druhovû zkreslenû: tak, abychom v nûm se svou
zvlá‰tní biologickou v˘bavou pfieÏili. Byl pro nás hlavnû tím, co nám v té které epo‰e byla
s to zprostfiedkovat na‰e konzervativní biologická pfiirozenost a co jsme díky tehdej‰í kul-
tufie ze svûta pochopili.

Ontická role sociokulturního poznání

Poznání Ïivého ãi kulturního systému, kaÏdá z prostfiedí získaná informace, není
ov‰em jen zprávou o vnûj‰í skuteãnosti, jen pokusem o informaãní rekonstrukci její struk-
tury. V onticky aktivní skuteãnosti je také poznání onticky tvofiivé. Vzniká proto, aby je Ïiv˘
ãi kulturní systém mohl vyuÏívat pro vlastní udrÏení, reprodukci a evoluci. Zdá se tedy, Ïe
s ohledem na podobnou ontickou roli poznání, tj. vnitfiní informace, rostou Ïivé systémy
i kultura analogicky: prvky vnûj‰ího prostfiedí pfievtûlují do svého systému, zpfiedmûtÀují
své poznání, svou vlastní vnitfiní informaci. A analogii mÛÏeme je‰tû prodlouÏit: pfiirozené
biotické poznání, tj. genetická informace, jakoby rozdvojuje pozemskou pfiírodu na Ïivou
a neÏivou: integruje biosféru a umoÏÀuje její evoluci. Sociokulturní poznání, tj. lidská ne-
uronální informace, v‰ak skuteãnû, i kdyÏ zatím bez vût‰í spoleãenské pozornosti, ne-
bezpeãnû onticky ‰tûpí Zemi: rozdûluje ji na pÛvodní pfiírodu a odli‰nû vytváfienou kulturu,
zatlaãuje, oslabuje a redukuje planetární systém Ïivota. Také toto poznání v‰ak integruje
kulturu a pomáhá její protipfiírodní systém stále rychleji reprodukovat a roz‰ifiovat.
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Ale navzdory tûmto podobnostem zÛstává to nejpodstatnûj‰í skryto. V˘voj planetár-
ního Ïivota, kter˘ mûl k dispozici miliardy let, mohl postupnû zlikvidovat podmínky, které
umoÏnily jeho vznik (napfi. bezkyslíkovou atmosféru). Vznik a relativnû krátk˘ v˘voj kul-
tury, celá její dal‰í existence, bude v‰ak na zachování podmínek svého zrodu záviset
stále. Stojí a padá s ãlovûkem, kter˘ je produktem pozdnû tfietihorní biosféry a kterého
pouze jí podobná biosféra mÛÏe chránit a bezchybnû reprodukovat. A to je také hlavní
dÛvod, proã hostitelskému systému Ïivota nesmí kultura pfiíli‰ ublíÏit.

Biotické poznání, jehoÏ v˘znam jsme ve filosofii pfiehlíÏeli, je v‰ak sv˘m obsahem do
té míry objektivní, Ïe na nûm zaloÏené Ïivé systémy jsou plnû kompatibilní s abiotick˘m
prostfiedím Zemû. Îivé systémy, které jsou pfiibliÏnû tak staré jako skály, vytváfiejí dlou-
hodobû moÏnou biosféru – vysoce uspofiádanou ontickou vrstvu skuteãnosti, která Zemi
nedevastuje a která je látkovû a energeticky propojená s evoluãnû star‰ími procesy
a strukturami Zemû, s cel˘m abiotick˘m vesmírem.

Sociokulturní poznání, na jehoÏ rostoucí objektivitû a exaktnosti si novovûká vûda za-
kládala, sice také umoÏnilo vznik nové ontické vrstvy pozemské skuteãnosti, av‰ak abio-
tické struktury kultury, napfi. automatizovanou a mikroelektronickou techniku s biosférou
zatím nesladilo a oÏivilo ji pouze zdánlivû. Ba co víc, ani nejvyspûlej‰í techniku neumí
zatím orientovat ve smûru Ïivota, n˘brÏ jen proti nûmu. Spoluvytváfií kulturu, která sice vy-
hovuje ãásti kognitivních funkcí lidské psychiky, ale rozbíjí nenahraditelné pfiírodní struk-
tury, kter˘m byla pfiizpÛsobena lidská pfiirozenost celá. 

Fyzická globalizace lidské kultury, tj. látkovû-energetické a informaãní propojování
dfiíve izolovan˘ch regiónÛ, provázené celoplanetární migrací lidí, rychlou v˘mûnou tech-
nologií, zboÏí, vynálezÛ, sluÏeb atp., vytváfií v‰ak situaci, v níÏ se lidstvo ocitlo poprvé.
Uvnitfi globální biosféry vzniká na její úkor globální technosféra, globální ekonomika, dûlba
práce a souãinnost. Tím se nejen prohlubuje spolupráce mezi teritoriálnû vzdálen˘mi lidmi
a kulturami, ale také ru‰í blahodárné pÛsobení biosféry na globalizovanou kulturu, které
optimalizovalo místní kulturní struktury, eliminovalo spoleãenské poruchy a krize. A také
proto se globalizace nakonec obrací nejen proti pfiírodû, n˘brÏ i proti kultufie. Násobí její
tlak na pfiírodu a nutí destabilizovanou biosféru, která se technické civilizaci uÏ nemÛÏe
bránit silou – jakou se kdysi bránil statn˘ dub kamenné sekefie – aby se bránila slabostí,
svou snadnou zranitelností, kfiehkostí. ProtoÏe i jako oslaben˘ systém má schopnost vy-
tváfiet novou nerovnováhu a integritu, zbavuje se Ïiv˘ch forem, které jiÏ v novém kontextu
„nepotfiebuje“. âlovûk a kultura mohou b˘t pro její dal‰í evoluci také jen snadno odstrani-
telnou pfiekáÏkou. 

Biofilní transformace kultury

Protipfiírodní kulturní systém vznikal z podstaty lidské pfiirozenosti, vznikal spontánnû
a relativnû dlouho. Program ofenzivní kulturní strategie se v nûm proto nejen zpfiedmûtnil,
n˘brÏ i promítl do oblasti v˘chovy a vzdûlávání lidí. Pfiijetí ekologicky pozitivní informaãní
zmûny se tedy nynûj‰í kulturní systém dokáÏe „aktivnû bránit“. Tato rezistence vÛãi bio-
filní sociokulturní informaci pfiipomíná funkci mezidruhové informaãní bariéry ãi imunitního
systému organismu: protoÏe dne‰ní kulturní systém nevznikal zpfiedmûtnûním ekologické
sociokulturní informace, i jeho lidská sloÏka ji ignoruje, odmítá ji pfieãíst, nechápe její per-
spektivní v˘znam, její étos a kulturnû sebezáchovn˘ obsah. 

Planetární fie‰ení krize, které nemÛÏe vycházet z lidské pfiirozenosti, ale z filosofického
rozpoznání jejích kofienÛ a moÏností biofilní kulturní strategie, musí tedy nejprve pfiipravit
vysoká teorie. A tak pozitivní ekologická transformace existenãnû ohroÏené kultury pro-
stfiednictvím její nové konstitutivní informace pfiedstavuje historicky bezprecedentní pokus
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lidstva ukonãit Ïivelnou fázi protipfiírodní kulturní evoluce vÛbec, zahájit etapu kulturní evo-
luce propfiírodní, zámûrnû biofilnû anticipativní. Nadûje, Ïe se tento pokus nakonec podafií,
v‰ak mÛÏe ãerpat i z toho, Ïe podmínky ekologické zmûny samovolnû uzrávají krizov˘m
v˘vojem nynûj‰í protipfiírodní kultury. Krize se bohuÏel musí je‰tû více vyhrotit, obyvatel-
nost Zemû se nane‰tûstí musí je‰tû více zkomplikovat, aby nezbytnost tak zásadní zmûny,
kterou dnes paradoxnû více pociÈují prostí lidé neÏ bankéfii, podnikatelé a vrcholová poli-
tická reprezentace, pfiijala jako svÛj program dne‰ní krátkozraká stranická politika. 

Lidé se jako nov˘ biologick˘ druh nahodile objevili na samém konci tfietihorní biosféry.
Její struktufie, jíÏ byli sv˘m genomem evoluãnû pfiizpÛsobeni, smyslovû neuronálnû ro-
zumût nemuseli. Lidská psychika byla proto nastavena na tvrd˘ boj o pfieÏití a nikoli na
soucit se Ïivotem a péãi o jiné druhy. Jistû i proto spontánnû vznikající kultury, které roz-
víjely lidské druhové predispozice, sv˘m rozmachem rozbíjely pfiirozené ekosystémy, ob-
sazovaly a pusto‰ily Zemi. Nelze si patrnû pfiestavit vzne‰enûj‰í úkol pro vûdy a filosofii,
neÏ spolu s etikou, právem a politikou intelektuálnû pfiipravovat nevratnou zmûnu: zá-
chranu pfiirozené uspofiádanosti planety, nenahraditelné podmínky dlouhodobû moÏné
kultury.

Kam smûfiuje na‰e genetická v˘bava?

Prof. MUDr. Radim Brdiãka, DrSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
molgen@uhkt.cz

Pokud chceme sledovat v˘voj na‰í genetické v˘bavy musíme si stanovit nûjak˘ za-
ãátek, nûjak˘ ãasov˘ bod, a jemu odpovídající stav, se kter˘m budeme srovnávat stav, ke
kterému do‰lo po uplynutí nûjakého ãasového období. V na‰em pfiípadû by bylo nejlep‰í
zaãít od okamÏiku, kdy jsme se zaãali povaÏovat za ãlovûka s pfiívlastkem moudr˘. Îe jde
o pfiání prakticky nesplnitelné je nasnadû, a i kdyÏ víme, Ïe DNA lze izolovat z kosterních
zbytkÛ hodnû star˘ch, k tomu abychom se mohli vyjádfiit, jak vypadal obsah genomu
tûchto „prvních lidí“ na‰ich skuteãn˘ch a pfiím˘ch pfiedkÛ, potfiebovali bychom prozkoumat
pozÛstatky vût‰ího mnoÏství osob. Nepfiedpokládáme totiÏ, Ïe vznik nového druhu se
odehrává na úrovní jediného páru pohlavnû se rozmnoÏujících organismÛ (Jones J. S.,
Rouhani S.: How small was the bottleneck? (1986) Nature (319) pp. 449–450). Cestu
k souãasnému zalidnûní zemûkoule zhruba odhadujeme s pouÏitím ãástí genomu, které
postrádají rekombinaãní schopnosti a sv˘m zpÛsobem v sobû konservují zmûny, ke
kter˘m v nich bûhem v˘voje do‰lo. Je to jednak mimojadern˘ mitochodriální genom a z ja-
derného Y-chromosomální. BohuÏel ne vÏdy bylo pfii pouÏití tûchto v˘vojov˘ch ukazatelÛ
moÏno dojít ke shodn˘m v˘sledkÛm. Zatímco mitochondriální genom se dal pouÏít na
podporu pfiedstavy o vzniku moderního ãlovûka v Africe, coÏ bylo metaforicky vyjádfieno
v podobû ãerné pramáti Evy, jadern˘ genom ukazoval spí‰e na mnohozdrojov˘ vznik
a v˘voj za neustálého mísení. Novûj‰í studie zaloÏené na studiu repetitivních sekvencí
byly spí‰e naklonûny na‰emu africkému pÛvodu s mnoha po sobû následujícími populaã-
ními redukcemi. (Harpending, H., Rogers, A.: Genetic perspectives on human origins and
differentiation. (2000) Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. (1) pp. 361–385). Nicménû sou-
ãasné názory se opût vrací k zpochybÀování pÛvodní pfiedstavy a dokazují, Ïe materiál
víc jak 80% jadern˘ch genÛ je neafrického pÛvodu. (Eswaran, V., Harpending, H., Rogers,
A. R.: Genomics refutes an exclusively African origin of humans. (2005)  (49), pp. 1–18).
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ProtoÏe my Evropané jsme obûma teoriemi odsouzeni do kolonizovaného prostoru,
mÛÏeme kolbi‰tû názorÛ opustit a spokojit se s konstatováním, Ïe z hlediska genomu není
zaãátek vzniku na‰eho druhu zcela jasn˘ a s pouÏitím v˘sledkÛ vy‰etfiení souãasného
obyvatelstva se zatím nedokáÏeme definitivnû rozhodnout pro Ïádnou z mnoha variant,
které pfiicházejí v úvahu. JestliÏe za pfiedûl mezi druhy budeme povaÏovat nesluãivost
genomÛ aÈ v jakékoliv podobû, bude tûÏké uvûfiit tomu, Ïe k osamostatnûní moderního
ãlovûka jako druhu do‰lo „souãasnû“ na mnoha místech. Stejnû je ale obtíÏné uvûfiit, Ïe
rozmnoÏovací schopnosti ãlovûka, vzhledem k pfiirozen˘m úbytkÛm, byly tak vysoké, Ïe
dokázal zaplavit svût v tak relativnû krátké dobû.

Co povaÏujeme za rozhodující ve „v˘vojov˘ch“ procesech probíhajících v lidském ge-
nomu? 

1. Pfiedev‰ím promûnlivost – mutabilitu.
2. Kvalitu nov˘ch alel – náhoda.
3. Efektivní velikost populace. 
4. Migraci.

Ad 1. Je mutabilita konstantní, anebo se mûní? Ad 2. Co ovládá ‰ífiení nebo mizení
nov˘ch alel, náhoda nebo v˘bûr? Ad 3. Mûní se efektivní velikost populace? Ad.4. Mûní
se pohyblivost osob?

MoÏnosti pohledu na tyto vektory v˘voje lidského genomu najdeme ve znaãné mífie
v pion˘rsk˘ch pracích Kimury a spolupracovníkÛ ze 70–80t˘ch let. Pokusíme-li se odpo-
vûdût na zmínûné fieãnické otázky budeme moÏná moci souhlasit s pomûrnû ãerstv˘m
názorem, Ïe rÛznorodost lidského genomu se v celosvûtovém mûfiítku zmen‰uje
[Harpending, H., Rogers, A.: Genetic perspectives on human origins and differentiation.
(2000) Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. (1) pp.361–385].

Zatím proces v˘voje genomu probíhal vût‰inou „pfiirozen˘m“ zpÛsobem, nicménû
bude-li vliv souãasné medicíny stále vzrÛstat, budeme muset uvaÏovat o postupném pfii-
b˘vání ménû kvalitních alel. I kdyÏ v˘poãty populaãních genetikÛ dokazovaly, Ïe nárÛst
bude velice pozvoln˘, t˘kaly se vût‰inou jednotliv˘ch genÛ odpovûdn˘ch za monogenni
onemocnûní, a pfiestoÏe pomûrnû prudk˘ nárÛst „civilizaãních chorob“ nelze vysvûtlit
zmûnou genov˘ch frekvencí jednotliv˘ch genÛ, lze kromû zásadního vlivu zmûn Ïivotních
podmínek, uvaÏovat o pfiekroãení prahové hodnoty nakupení nepfiízniv˘ch alel v na‰ich
genomech. Za jeden z prvních krokÛ nového nazírání klinikÛ na tyto skuteãnosti je vytvo-
fiení pojmu komplexních chorob [Holtzman, N. A.: What role for public health in genetics
and vice versa? (2006)  9, (1), pp. 8–20].

✒
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Zápis ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
22. února 2006 v Brnû

âlenové Hlavního v˘boru

Pfiítomni:
prof. O. Neãas, prof. R. Janisch, prof. S. âech, prof. A. Svoboda,
prof. M. âervinka, prof. F. âiampor, prof. V. Mornstein, doc. J. Kunert

Omluveni:
prof. M. Hejtmánek, prof. K. Michalová, prof. K. Smetana, doc. J. Berger, 
doc. J. Reischig, prof. I. Ra‰ka

Pfiedsedové poboãek a sekcí

Pfiítomni: prof. A. Konûtopsk˘, Ing. V. Skládal, RNDr. O. Vrána, MUDr. E. Kotulánová 

1. Zahájení

Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pfiítomné pfii-
vítal prof. O. Neãas.

2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV

Pfiipomínky k zápisu ze schÛze HV âSBS, která se konala dne 24. 10. 2005 v âesk˘ch
Budûjovicích nebyly.

3. Sekretáfika a úãetní HV

Prof. O. Neãas podûkoval za dobrou práci sekretáfice âs. biologické spoleãnosti
p. Alena Stloukalové, která ukonãila pracovní pomûr. Pfiedstavil novou sekretáfiku spoleã-
nosti p. Helenu Hromadovou, která bude vykonávat i funkci úãetní. Doposud tuto ãinnost
dûlala p. Pavla Skusilová. ZároveÀ v‰ichni pfiítomní podepsali pro p. Ivu Taãovou pfiání se
srdeãn˘mi pozdravy a podûkováním za její dlouholetou aktivní ãinnost ve spoleãnosti.

4. V˘roãní zpráva za rok 2005

Pfiipomínky 
Doc. Berger pfiipomnûl e-mailem, Ïe ve zprávû není zmínûna publikace pfiedná‰ek

z XVIII. Biologick˘ch dnÛ „Advances in Cell and Molecular Biology“ obsahující plné znûní
pozvan˘ch pfiedná‰ek. Pro publikaci v˘roãní zprávy ve Zpravodaji bude tato informace
doplnûna.

Prof. Mornstein pfiipomnûl, Ïe ve zprávû nebyla uvedena ãinnost Biofyzikální sekce. Na
schÛzi pfiítomn˘ pfiedseda sekce doc. O. Vrána pfiedloÏil informace o ãinnosti sekce, které
budou do publikované v˘roãní zprávy doplnûny. 

5. Zpráva pfiedsedy

Pfiedseda prof. Neãas podrobnû seznámil hlavní v˘bor s pfiípravami semináfie na
téma „Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik je sociální“, kter˘ se
uskuteãní dne 4. dubna 2006, v zasedací síni dûkanátu LF MU. Z pozvan˘ch hlavních
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fieãníkÛ pfiislíbili úãast Dr. V. Vanãata, prof. M. Macek, jr., prof. R. Brdiãka, doc. P. Stopka,
a doc. M. Kanovsk˘. Abstrakta pfiíspûvkÛ budou publikována ve Zpravodaji âs. biologické
spoleãnosti. Prof. Neãas poÏádal ãleny HV a pfiedsedy poboãek a sekcí, aby seznámili
s touto akcí i dal‰í zájemce v okruhu své pÛsobnosti. 

Prof. F. âiampor pfiislíbil roz‰ífiit informaci na Slovensku. Dr. Konûtopsk˘ pfiipomnûl
moÏnost obrátit se i na v˘chovné poradce stfiedních ‰kol.

Dále informoval prof. O. Neãas o zasedání Rady vûdeck˘ch spoleãností, kterého se
zúãastnil, pfieãetl dopis pfiedsedy RVS prof. Hány, kde je zdÛvodnûno proã nelze nav˘‰it
sníÏenou dotaci pro âs. biologickou spoleãnost.

6. Zpráva vûdeckého tajemníka 

Placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
Prof. Janisch informoval o nízkém stavu plateb ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ. V souãasné dobû

zaplatilo za leto‰ní rok pouze 325 ãlenÛ. Vûdeck˘ tajemník upozornil v‰echny pfiedsedy
poboãek a sekcí, aby dÛraznû pfiipomnûli sv˘m ãlenÛm povinnost uhradit ãlenské pfií-
spûvky co nejrychleji. V‰ichni pfiedsedové poboãek a sekcí obdrÏeli pfiehled plateb ãlen-
sk˘ch pfiíspûvkÛ sv˘ch ãlenÛ. V souãasné dobû dostávají Zpravodaj pouze platící ãlenové,
ktefií mají i dal‰í v˘hody napfi. sníÏené konferenãní poplatky apod.

MUDr. E. Kotulánová oznámila, Ïe v Sekci pro ultrazvuk ukonãují ãlenství po 2 letech
neplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ. Bylo konstatováno, Ïe nové ãleny pfiijímá HV a ten také
ãlenství ukonãuje na návrhy, které obdrÏí z poboãek a sekcí.

Dotace RVS pro rok 2006
Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o dotaci RVS pro rok 2006 a jejím rozdû-

lení mezi jednotlivé poboãky a sekce. Pfiedev‰ím oznámil, Ïe celková poÏadovaná
ãástka 345.000.- Kã byla RVS krácena na 213.000.- Kã. Proto byly také ãástky pro jed-
notlivé sloÏky spoleãnosti úmûrnû sníÏeny. V‰ichni pfiedsedové poboãek a sekcí byli
o v˘‰i jejich schválené dotace jiÏ elektronickou po‰tou vûdeck˘m tajemníkem spoleã-
nosti informováni.

Definitivní rozdûlení dotace pro r. 2006 je následující:

âeská spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicínû
11. roãník Praktické monografie 20 000.- 
18. konference Evrop. spoleãnosti pro ultrasonografii 10 000.-
(Webová stránka, úpravy)

Cytogenetická sekce
„39. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“ 20 000.-

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
„Cytoskeletální klub“ – duben 2006 20 000.-
Semináfie sekce (Praha)

Pedagogická sekce 
2 celostátní semináfie Pedagogické sekce (jaro, podzim) 2 000.-

Spoleãnost pro mutagenezu zevním prostfiedí
Konference: Genetická toxikologie a prevence rakoviny 10 000.-
Konference: 29. Pracovní dny Sekce pro mutagenezu 5 000.-
Webová stránka (vedení)
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Poboãka v Brnû
Pfiedná‰kové schÛze poboãky v Brnû v r. 2006 4 000.-

Poboãka v Hradci Králové
Mezinárodní konference: Cytokinematics 2006 60 000.-

Hlavní v˘bor 
Semináfi na téma sociobiologie v Brnû, 4.4. 2006 2 000.-

Zpravodaj 60 000.-

Celkem 213 000.-

Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí.

Jubilanti v r. 2006
Prof. Janisch pfieãetl seznam jubileí v pûtilet˘ch intervalech ãlenÛ spoleãnosti v roz-

sahu 55–85 let. Za mimofiádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu v âs. biologické spoleã-
nosti Hlavní v˘bor navrhl udûlit následující ocenûní:

Babákovu medaili:
RNDr. A. Konûtopsk˘, CSc. 

Diplom ãestného uznání:
doc. MUDr. M. Grim, CSc., prof. RNDr. J. Do‰kafi, CSc., doc. MUDr. P. Hach, CSc.,
RNDr. M. Vojtí‰ková, CSc.

Blahopfiejn˘ dopis: 
prof. MUDr. R. Koìousek, DrSc., prof. RNDr. V. Dadák, DrSc., 
prof. MUDr. E. Hada‰ová, CSc., prof. MUDr. V. Lichnovsk˘, DrSc., 
prof. RNDr. Zdenûk Opatrn˘, CSc., prof. RNDr. E. Miadoková, CSc., 
RNDr. E. Bukovská, CSc., doc.MUDr. P. Matonoha, CSc.,
prof. MVDr. J. Motlík, DrSc., doc. MUDr. F. ZáÈura, CSc., Ing. J. Fulka, CSc., 
prof. MUDr. J. Vesel˘, CSc., prof. MUDr. V. PÛÏa, DrSc., 
doc. Ing. RNDr. V. Orel, DrSc., RNDr. E. Streiblová, DrSc. 

7. V˘sledky voleb nového Hlavního v˘boru a volba pfiedsednictva

Prof. Neãas podûkoval v‰em ãlenÛm HV za dobrou spolupráci, také v‰em pfiedsedÛm
a ãlenÛm poboãek a sekcí. Zejména podûkoval prof. Janischovi, za vzornou práci ve
funkci vûdeckého tajemníka.

Prof. M. âervinka podal návrh na udûlení Babákovy medaile prof. Janischovi za dlou-
holetou, vzornou a pfiíkladnou práci pro spoleãnost. Návrh byl v‰emi pfiítomn˘mi ãleny od-
souhlasen.

Pfiedseda volební komise prof. âech informoval plénum HV o v˘sledcích voleb. Volební
komise ve sloÏení prof. âech (pfiedseda), prof. Janisch, prof. Svoboda, H. Hromadová.
(ãlenové) zvolená na schÛzi 24. 10. 2005 byla povûfiena pfiípravou a uskuteãnûním voleb
nového Hlavního v˘boru korespondenãním zpÛsobem. Prostfiednictvím v˘borÛ poboãek
a sekcí byli v‰ichni ãlenové vyzváni k podání návrhÛ na kandidáty pfií‰tího Hlavního v˘-
boru a tyto návrhy volební komise vypsala na kandidátku. Kandidátka, která souãasnû
slouÏila jako volební lístek byla s pokyny k volbám rozeslána v‰em ãlenÛm spoleãnosti do
31. 12. 2005. V pokynech byli ãlenové vyzváni zaslat svÛj hlasovací lístek na adresu se-
kretariátu spoleãnosti do 31. 1. 2006.
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Volební komisi bylo doruãeno do 31. ledna 2006 137 platn˘ch hlasovacích lístkÛ a 2
hlasovací lístky neplatné na ãleny Hlavního v˘boru pro pfií‰tí funkãní období 2006–2008.
Po koneãném seãtení jednotliv˘ch hlasÛ volební komise, která se se‰la dne 3. 2. 2006,
provedla zápis a konstatovala, Ïe pro pfií‰tí funkãní období 2006–2008 bylo zvoleno nad-
poloviãní vût‰inou hlasÛ 10 nov˘ch ãlenÛ Hlavního v˘boru podle ãetnosti hlasÛ takto:

1. Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., LF MU, Brno, (123)
2. Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., LF MU, Brno (106)
3. Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc., LF MU, Brno (109)
4. Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc., LF MU, Brno (100)
5. Prof. RNDr.Vojtûch Mornstein, LF MU, Brno (98) 
6. Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., Ústav bunûãné biologie a patologie1. LF UK, 

Praha (94)
7. Doc.MUDr. Josef Reischig, CSc., LF UK, PlzeÀ (90) 
8. Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., 1. LF UK, Praha (86)
9. Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc., Virol. ústav SAV, Bratislava (85)

10. Doc. RNDr. Jifií Kunert, DrSc., LF UP, Olomouc (70)

Pak pfiistoupil pfiedseda volební komise prof. âech k uskuteãnûní volby pfiedsedy
Hlavního v˘boru písemn˘m tajn˘m hlasováním. Volby se zúãastnilo 8 pfiítomn˘ch ãlenÛ
Hlavního v˘boru a 7 hlasy byl pfiedsedou Hlavního v˘boru zvolen prof. Mornstein. Prof.
âech jménem volební komise popfiál pfiedsedovi Hlavního v˘boru mnoho zdaru v jeho ãin-
nosti a pfiedal mu vedení volby ostatních funkcionáfiÛ Hlavního v˘boru. Písemn˘m tajn˘m
hlasováním byli zvoleni pod vedením nového pfiedsedy I. místopfiedseda doc. âiampor
(7 hlasÛ), II. místopfiedseda prof. Svoboda (7 hlasÛ), vûdeck˘ tajemník prof. Janisch
(7 hlasÛ), hospodáfi doc. Kunert (8 hlasÛ), z náhradníkÛ Hlavního v˘boru byli zvoleni re-
vizofii úãtÛ Ing. Jifií Ha‰ek a prof. Juraj Krajãoviã.

Prof. Mornstein vyslovil absolutorium odstupujícímu Hlavnímu v˘boru. Jménem sv˘m
i jménem nového Hlavního v˘boru podûkoval za vyslovenou dÛvûru. Nastínil perspektivy
âs. biologické spoleãnosti, které vidí v rozvíjení interdisciplinárních vztahÛ jednotliv˘ch
odborn˘ch oblastí a v pfiílivu mlad˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ zvlá‰tû do v˘borÛ poboãek
a sekcí spoleãnosti i do Hlavního v˘boru.

Prof. R. Janisch podal návrh na ustavení nové funkce ãestného pfiedsedy Hlavního v˘-
boru a âs. biologické spoleãnosti. Souãasnû navrhl udûlit ãestné ãlenství dlouholetému
pfiedsedovi spoleãnosti prof. O. Neãasovi. Hlavní v˘bor jednomyslnû souhlasil a povûfiil
vûdeckého tajemníka upfiesnit práva a povinnosti i právní aspekty zaãlenûní institutu ãest-
ného pfiedsedy do Jednacího fiádu spoleãnosti.

8. Pfiihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ

Do spoleãnosti byl pfiijat 1 nov˘ ãlen:
Mgr. Daniel Vlk, CSc, z LF MU Brno (sekce biofyzikální).
V této souvislosti prof. Mornstein informoval Hlavní v˘bor o ochotû Mgr. Vlka pracovat

ve funkci technického redaktora Zpravodaje âs. biologické spoleãnosti.

9. RÛzné

Volební valné shromáÏdûní
Volební valné shromáÏdûní se uskuteãní zaãátkem kvûtna t.r. Probûhne jako souãást

Pracovních dnÛ âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím v Brnû. 
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V˘‰e ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ individuálního ãlenství.
Vûdeck˘ tajemník prof. Janisch pfiipomnûl opakované upozorÀování RVS na velmi

nízk˘ ãlensk˘ pfiíspûvek stanoven˘ pro ãleny âs. biologické spoleãnosti ve srovnání
s ostatními vûdeck˘mi spoleãnostmi (150,- Kã pro pracující, 50,- Kã pro dÛchodce a stu-
denty). Po krátké diskuzi Hlavní v˘bor schválil podat na Valném shromáÏdûní návrh na
zv˘‰ení ãlenského pfiíspûvku od 1. 1. 2007 pro pracující na 250,- Kã, u dÛchodcÛ a stu-
dentÛ ponechat 50,- Kã.

Údaje o ãlenech spoleãnosti v databázi
Prof. Janisch dále pfiipomnûl pfiedsedÛm poboãek a sekcí, aby zmûny u jednotliv˘ch

ãlenÛ napfi. bydli‰tû, titul, zmûna adresy pracovi‰tû, odchod do dÛchodu, ukonãení studia
nebo úmrtí prÛbûÏnû oznamovali na sekretariát spoleãnosti. Vût‰inu zmûn se sekretariát
dovídá teprve na základû nedoruãen˘ch zásilek ãlenÛm.

Aktivita sekce Evoluãní biologie
Vûdeck˘ tajemník pfiipomnûl Hlavnímu v˘boru dlouholetou neãinnost Sekce Evoluãní

biologie, pfiestoÏe se problematikou evoluce v souãasné dobû zab˘vá intenzivnû fiada v˘-
znamn˘ch vûdeck˘ch osobností. Navrhl vyuÏít semináfi Hlavního v˘boru dne 4. 4. 2006
v Brnû k pokusu oÏivit ãinnost této sekce. Jako perspektivní osobnost pro vedení sekce
navrhl prof. Krajãoviãe. Prof. F. âiampor pfiislíbil pfiedbûÏnû prof. Krajãoviãe o tomto zá-
mûru informovat a záleÏitost s ním projednat.

NáplÀ práce ãlenÛ Hlavního v˘boru
Prof. Mornstein navrhl, aby jednotliví ãlenové v˘boru na pfií‰tím zasedání HV podali

návrhy na konkrétní rozdûlení urãit˘ch úsekÛ práce HV napfi. starost o www stránku spo-
leãnosti, propagace spoleãnosti na vefiejnosti, získávání nov˘ch, zejména mlad˘ch ãlenÛ,
zv˘‰ení atraktivity ãlenství ve spoleãnosti apod.

10. Závûr

Na závûr byl termín pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru pfiedbûÏnû stanoven pfii valném
shromáÏdûní na 1. t˘den v mûsíci kvûtnu 2006.

Zapsala H. Hromadová
Pfieãetl prof. R. Janisch
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Zápis z Valného shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti
2. kvûtna 2006 v Brnû

konané u pfiíleÏitosti 29. Pracovních dnÛ Spoleãnosti pro mutagenezi zevním pro-
stfiedím a konference Aktuální problémy genetické toxikologie.

Valné shromáÏdûní zahájil pfiedseda âs. biologické spoleãnosti prof. Mornstein. Pfii-
vítal v‰echny pfiítomné a seznámil je s programem:

1. V˘sledky voleb hlavního v˘boru na období 2006–2008
2. Zahájení
3. Vzpomínka zesnul˘ch ãlenÛ spoleãnosti
4. Udûlení Babákovy medaile MUDr. Radimu ·rámovi, DrSc.
5. Odborná pfiedná‰ka MUDr. Radima ·ráma
6. Zpráva o ãinnosti spoleãnosti za období 2003–2005 
7. Zpráva hospodáfie spoleãnosti za období 2003–2005
8. Zpráva revizní komise za období 2003–2005
9. Diskuse ke zprávám

10. Schválení v˘‰e ãlenského pfiíspûvku
11. Volné návrhy
12. Závûr

O v˘sledcích voleb hlavního v˘boru na období 2006–2008 podal podrobnou informaci
ãlenÛm VS pfiedseda volební komise prof. âech.

Podle Organizaãního a jednacího fiádu spoleãnosti, ãlánku 9, paragrafu 1 HV âsBS,
jehoÏ mandát vypr‰el 2005, na své schÛzi 24. 10. 2005 rozhodl uspofiádat volby nového
HV tajn˘m hlasováním korespondenãním zpÛsobem. K tomu úãelu ustavil volební komisi,
která pracovala ve sloÏení prof. âech (pfiedseda), prof. Janisch, prof. Svoboda, H. Hroma-
dová (ãlenové).

Volební komise dopisem ze 2. 11. 2005 vyzvala v˘bory poboãek a sekcí a ãleny stá-
vajícího hlavního v˘boru k podání návrhÛ na kandidáty do nového Hlavního v˘boru. Z do-
‰l˘ch návrhÛ podle ãetnosti sestavila kandidátku HV âsBS na roky 2006–2008, která
spolu s pokyny k volbám byla rozeslána v‰em ãlenÛm spoleãnosti – stalo se tak v prÛ-
bûhu prosince minulého roku (do 31. 12. 2005). Kandidátka v˘boru na období 06–08 byla
souãasnû zvefiejnûna ve Zpravodaji âs. biologické spoleãnosti. ã 2. V pokynech byli ãle-
nové poÏádáni o vrácení upravené kandidátky na adresu sekretariátu spoleãnosti do
31. 1. 2006.

Volební komisi bylo doruãeno do 31. ledna 2006 137 platn˘ch hlasovacích lístkÛ a 2
hlasovací lístky neplatné na ãleny Hlavního v˘boru pro pfií‰tí funkãní období 2006–2008.
Po koneãném seãtení jednotliv˘ch hlasÛ volební komise, která se se‰la dne 3. 2. 2006,
provedla zápis a konstatovala, Ïe pro pfií‰tí funkãní období 2006–2008 bylo zvoleno nad-
poloviãní vût‰inou hlasÛ (tj. 67 a více) 10 nov˘ch ãlenÛ Hlavního v˘boru podle ãetnosti
hlasÛ takto:

1. Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., LF MU, Brno, (123)
2. Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., LF MU, Brno (106)
3. Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc., LF MU, Brno (109)
4. Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc., LF MU, Brno (100)
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5. Prof. RNDr.Vojtûch Mornstein, LF MU, Brno (98) 
6. Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., Ústav bunûãné biologie a patologie1. LF UK, 

Praha (94)
7. Doc.MUDr. Josef Reischig, CSc., LF UK, PlzeÀ (90) 
8. Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., 1. LF UK, Praha (86)
9. Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc.,Virol. ústav SAV, Bratislava (85)

10. Doc. RNDr. Jifií Kunert, DrSc., LF UP, Olomouc (70)

Podle stanov – dne 22. 2. 2006 se se‰el odstupující i novû zvolen˘ HV, kter˘ provedl
volbu pfiedsedy Hlavního v˘boru, 2 místopfiedsedÛ, tajemníka a hospodáfie a 2 revizory
úãtÛ. Volbu fiídil pfiedseda volební komise prof. âech, zúãastnilo se jí 8 pfiítomn˘ch ãlenÛ
novû zvoleného Hlavního v˘boru. V tajném hlasování byl 7 hlasy pfiedsedou Hlavního v˘-
boru zvolen prof. Dr. Vojtûch Mornstein, CSc., pfiednosta Biofyzikálního ústavu LF MU. 

Do funkce I. místopfiedsedy doc. Dr. F. âiampor, DrSc (7 hlasÛ), II. místopfiedsedy prof.
A. Svoboda, CSc. (7 hlasÛ), vûdeckého tajemníka prof. Dr. R. Janisch, DrSc. (7 hlasÛ),
hospodáfie doc.Dr. Jifií Kunert, DrSc. (8 hlasÛ); z náhradníkÛ Hlavního v˘boru byli zvoleni
2 revizofii úãtÛ Ing. Jifií Ha‰ek a prof. Juraj Krajãoviã.

Valné shromáÏdûní udûlilo absolutorium odstupujícímu hlavnímu v˘boru a pfiedseda
prof. Mornstein novému hlavnímu v˘boru popfiál mnoho zdaru v jeho ãinnosti.

Prof. Mornstein vzpomenul zesnulé ãleny spoleãnosti v uplynulém období:
RNDr. Emilie Balátová, DrSc., Doc. RNDr. Ivo Bárta, CSc., RNDr. Tomá‰ Bednafiík,

DrSc., Ing. Jifií Blümel, CSc., Doc. MUDr. Olga Brücknerová, CSc., Prof. MUDr. Miloslav
Dostál, DrSc., MUDr. Jaroslav Falt˘n, Prof. MUDr. Otakar Gulda, DrSc., Prof. RNDr. Emil
Hadaã, DrSc., MVDr. Jaroslav Holman, CSc., Doc. RNDr. Miroslav Hroch, CSc., Ing. Alois
Kocián, MUDr. Milan Kraus, DrSc., Doc. RNDr. Vlastimil Liebl, CSc., Doc. MVDr. Ladislav
Lojda, CSc., Prof.Ing. Josef Mácha, DrSc., Václav Mitáãek, Doc. RNDr. Franti‰ek
Nováãek, DrSc., Prof. RNDr. Bofiivoj Novák, DrSc., RNDr. Katefiina O‰ancová, CSc., Prof.
RNDr. Jifií Paleãek, CSc., Dr. Lenka Papáãková, RNDr. Jan Porkert, Prof. MVDr. Augustin
Sokol, DrSc., Prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc., Ing. Jindfiich ·evãík, Prof. MUDr. Josef
·vejda, DrSc., Doc. MUDr. Václav Vacek, DrSc., RNDr. Jaroslav Vaculík, CSc., Doc. Ing.
Josef Vlk, MUDr. Milada Zahálková, CSc.

Zesnulé ãleny âs. biologické spoleãnosti uctilo Valné shromáÏdûní povstáním.

V ãekací dobû pro dosaÏení schopnosti Valného shromáÏdûní k usná‰ení byla zafia-
zena X. Babákova pfiedná‰ka „Perspektivy studia mutageneze“ kterou pfiednesl MUDr.
Radim ·rám, DrSc.

MUDr. Radimu ·rámovi, DrSc, za dlouholetou, aktivní a podnûtnou práci pro âs. bio-
logickou spoleãnost – sekce pro Mutagenezi a pfii pfiíleÏitosti nedávného Ïivotního jubilea
byla udûlena Babákova medaile, kterou pfiedal prof. Janisch. Pfied pfiedáním medaile prof.
Mornstein dr. ·ráma Valnému shromáÏdûní pfiedstavil.

Prof. Janisch seznámil Valné shromáÏdûní s podrobnou zprávu o ãinnosti âs. biolo-
gické spoleãnosti za funkãní období 2003–2005. Dílãí zprávy (jednotlivé roky) byly pravi-
delnû publikovány ve Zpravodaji âs. biologické spoleãnosti.

Zprávu hospodáfie za léta 2003–2005 za nepfiítomného doc. Reischiga pfiednesl
prof. Janisch.
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Rok 2003

Aktiva – pfiíjmy
zÛstatek r. 2002 49.523,-Kã
úãelová dotace AV âR 232.000,-Kã
ãlenské pfiíspûvky 138.797,-Kã
konf. poplatky 285.246,-Kã

celkem 705.566,-Kã

Pasiva – v˘daje
mzdy + dohody + daÀ 98.855,-Kã
sociál. a zdrav. poji‰tûní 22.394,-Kã
prov. reÏie a materiál 42.783,-Kã
sluÏby, konference, zboÏí 366.951,-Kã
cestovné 18.715,-Kã
poboãky, sekce 11.371,-Kã

celkem 561.069,-Kã

Rok 2004

Aktiva – pfiíjmy
zÛstatek r. 2003 144.497,-Kã
úãelová dotace AV âR 213.000,-Kã
ãlenské pfiíspûvky 158.150,-Kã
konf. poplatky, sponzofii 64.483,-Kã

celkem 580.130,-Kã

Pasiva – v˘daje
mzdy + dohody + daÀ 92.060,-Kã
sociál. a zdrav. poji‰tûní 28.222,-Kã
prov. reÏie a materiál 6.347,-Kã
sluÏby, konference, zboÏí 282.132,-Kã
cestovné 22.078,-Kã
poboãky, sekce 13.260,-Kã

celkem 444.099,-Kã

Prof. Mornstein tlumoãil vyjádfiení revizní komise ke zprávû o hospodafiení. Revizofii
âs. biologické spoleãnosti prof. âervinka, kter˘ se omluvil a prof. Mornstein sdûlili, Ïe ke
zprávû o hospodafiení âs. biologické spoleãnosti nemají Ïádné pfiipomínky a ve vedení
úãetnictví nebyly shledány Ïádné závady.

Následovalo projednání v˘‰e ãlenského pfiíspûvku. Prof. Mornstein pfiedloÏil Valnému
shromáÏdûní návrh Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti na základû doporuãení
Rady vûdeck˘ch spoleãností zv˘‰it po mnoha letech ãlensk˘ pfiíspûvek ze stávajících
150 Kã na 250 Kã pro pracující a ponechat 50 Kã pro dÛchodce a studenty. Valné shro-
máÏdûní zv˘‰ení ãlenského pfiíspûvku schválilo.

Rok 2005

Aktiva – pfiíjmy
zÛstatek r. 2004 136.031,-Kã
úãelová dotace AV âR 213.000,-Kã
ãlenské pfiíspûvky 201.450,-Kã
konf. poplatky 368.312,-Kã

celkem 918.793,-Kã

Pasiva – v˘daje
mzdy + dohody + daÀ 135.220,-Kã
sociál. a zdrav. poji‰tûní 28.120,-Kã
prov. reÏie a materiál 20.922,-Kã
sluÏby, konference, zboÏí 546.096,-Kã
cestovné 30.525,-Kã
poboãky, sekce 10.375,-Kã

celkem 771.258,-Kã

Rok 2006

Aktiva – pfiíjmy
zÛstatek r. 2005 147.535,-Kã
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V posledním bodu jednání Valného shromáÏdûní byl podán návrh na doplnûní
Organizaãního fiádu âs.biologické spoleãnosti o pravidlech jmenování ãestného pfiedsedy
a Valné shromáÏdûní doplnûk Organizaãního fiádu schválilo.

Závûrem podûkoval prof. Mornstein v‰em za úãast a zasedání Valného shromáÏdûní
âs. biologické spoleãnosti ukonãil.

Zapsala: H. Hromadová Pfieãetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc.
vûdeck˘ tajemník

XIV. Cytoskeletální klub

Leto‰ní klub zájemcÛ o studium cytoskeletu se konal opût ve Vranovské Vsi u Znojma
v Hotelu Club 17.–19. 5. 2006. Setkání zorganizovala pracovní skupina pod vedením
Ing. Jifiího Ha‰ka a doc. Pavly Binarové z Mikrobiologického ústav AV âR jako hlavní akci
Spoleãnosti bunûãné biologie, která je souãástí âs. biologické spoleãnosti. OrganizátorÛ
se podafiilo zajistit aktivní úãast tfií v˘znamn˘ch zahraniãních badatelÛ, ktefií program obo-
hatili zajímav˘mi tématy ve sv˘ch pozvan˘ch pfiedná‰kách. Péter Lénárt z Heidelbergu
pfiedná‰el o úloze aktinu v distribuci chromosomÛ pfii meiose, Laszlo Borge z Lond˘na
prezentoval nové poznatky o vztahu cytoskeletu a proteinkináz pfii regulaci rÛstu a v˘voje
rostlin a Francisco Riviero z Kolína hovofiil o v˘hodách modelu Dyctiostelia pro studium
cytoskeletu. Oprávnûnost kaÏdoroãního pofiádání klubu potvrdil celkov˘ poãet 27 pfiedne-
sen˘ch dûlení. PfieváÏná ãást jednání konference byla vedena v angliãtinû.

Zpestfiením programu byla fiízená ochutnávka jihomoravsk˘ch vín, kterou s úspûchem
moderoval prof. Svoboda. Mimofiádnou pozornost vzbudila tombola nejen pro vysokou
hodnotu prvních cen vûnovan˘ch sponzorujícímu firmami, ale i pro atraktivní vedení Ing.
Ha‰kem. 

V˘bûr fotografií z leto‰ního klubu je na adrese: 
http://www.med.muni.cz./biolspol/cytoklub/index.html. R. Janisch

80. v˘roãí úmrtí Edwarda Babáka,
zakladatele Biologické spoleãnosti

Poboãka âs. biologické spoleãnosti v Brnû ve spolupráci s Veterinární a farmaceu-
tickou univerzitou Brno, Masarykovou univerzitou, âeskou fyziologickou spoleãností,
Spoleãností veterinárních lékafiÛ a Spoleãností pro dûjiny vûd a techniky uspofiádala
31. kvûtna 2006 Vzpomínkové odpoledne k pfiíleÏitosti 80. v˘roãí úmrtí Edwarda Ba-
báka spojené s vernisáÏí v˘stavy dokumentÛ z Babákova Ïivota a díla, kterou pfiipravil
Dr. Z. Franc.

Zprávy z poboãek a sekcí

Personalia
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Vztah Edwarda Babáka k âs. biologické spoleãnosti v ‰ir‰ích souvislostech pfiiblíÏil
úãastníkÛm setkání prof. Svoboda, jeho pfiíspûvek zde otiskujeme.

E. Babák – zakladatel Biologické spoleãnosti

Edward Babák byl nejen vynikajícím fyziologem, osvícen˘m organizátorem akademic-
kého Ïivota a spoleãensky angaÏovan˘m vzdûlancem, ale také nebo pfiedev‰ím bio-
logem. Na svou lékafiskou dráhu se od mládí pfiipravoval dÛkladn˘m studiem pfiírodních
vûd i pozorováním Ïivé pfiírody. Mûl to ‰tûstí, Ïe jeho Ïena, posluchaãka pfiírodních vûd,
jej v mnohém inspirovala právû ze svého oboru, a tak se roz‰ifioval jeho zájem o oblasti,
o kter˘ch se na lékafiské fakultû nehovofiilo. Je obdivuhodné, jak se mu podafiilo nejen po-
znatky shromáÏdit, ale také utfiídit a prom˘‰let, jak se dostal do proudu moderního biolo-
gického my‰lení, které kulminovalo koncem století do koncepce v‰eobecné biologie. 

Snaha o generalizaci poznatkÛ o povaze Ïiv˘ch organismÛ tak, jak je primárnû obje-
vovala botanika a zoologie, byla zfiejmá jiÏ na poãátku 19. stol. Termín „biologie“ pouÏili
jiÏ v r. 1802 nezávisle na sobû Lamarck a Treviranus jako oznaãení vûdy zev‰eobecÀu-
jící poznatky o Ïivé pfiírodû. Po celé následující století v‰ak byla biologie spí‰e souhrnem
poznatkÛ z obecné zoologie a obecné botaniky. Pro potfieby obecné vzdûlanosti, a také
pro obory, které se zab˘valy jen urãitou oblastí biologie, bylo potfieba obecnûj‰ího po-
hledu. Tato potfieba byla pociÈována nejvíce pfii studiu medicíny, a tak jiÏ v r. 1899 byla
na v‰echny rakouské lékafiské fakulty zavedena v‰eobecná biologie jako nov˘ v˘ukov˘
obor, jeÏ má „budoucímu lékafii podati pfiehled v‰eobecn˘ch jevÛ Ïivotních, z nichÏ
ãlovûk jakoÏto souãást Ïivé pfiírody nemÛÏe se vymykati“ (RÛÏiãka 1913). Kandidát mûl
pfii zkou‰ce ze v‰eobecné biologie prokázat, Ïe má „pro lékafie potfiebnou znalost a po-
chopení jevÛ Ïivotních jakoÏ i podmínek leÏících v organismech i mimo nû“ (Babák
1901). Nov˘ studijní fiád oznaãil v˘slovnû, Ïe „jde o vzbuzení zájmu medikova pro bio-
logické otázky a obãerstvení vûdomostí z gymnasia pfiinesen˘ch nov˘mi zpÛsoby nazí-
rání na jevy Ïivotní“ (Babák 1901). V‰eobecnou biologii mûli pfiedná‰et a zkou‰et pro-
fesofii zoologie a botaniky z fakult filozofick˘ch. ZámûrÛm zmiÀovaného v˘nosu
ministerstva kultury a vyuãování porozumûl nejlépe právû E. Babák, kter˘ jiÏ v r. 1901
publikoval v âasopise lékafiÛ âesk˘ch rozsáhlou studii „Pojem biologie“. V této studii
podal obdivuhodn˘ nástin biologie, kter˘ je podle O. Neãase (1988) srovnateln˘ s Pur-
kyÀov˘m nástinem fyziologie. Babákova habilitace ze v‰eobecné biologie v r. 1902 byla
v‰ak zamítnuta, a tak se mohl své koncepce uskuteãnit teprve po svém pfiíchodu na lé-
kafiskou fakultu do Brna, kde se spolu se Studniãkou ujal pfiedná‰ek ze v‰eobecné bio-
logie. Jeho pokraãovatel Jan Bûlehrádek, kter˘ na Babákovo doporuãení pfii‰el rovnûÏ
z Prahy do Brna, pak koncepci v‰eobecné ãi obecné biologie dále rozpracoval a uvedl
do v˘uky na lékafiské fakultû v Brnû i v Praze. 

Potfieba generalizovat a zejména diskutovat nové biologické poznatky byla dÛleÏitou
paralelou ãinnosti fyziologa Babáka. JiÏ v r. 1903 se stal spoluredaktorem ãasopisu
Pfiíroda a fiídil jeho biologickou ãást. Zfiejmû v‰ak potfieboval je‰tû vût‰í rozlet, a tak
v r. 1912 zaloÏil Biologické listy – podle Studniãky pfiedev‰ím proto, aby zjednal ãeské
biologii samostatn˘ orgán, jako mûly jiné skupiny vûdní (Studniãka, 1927). Ke spolu-
práci pfiizval Studniãku a dal‰í ãeské biology a od poãátku tento ãasopis vedl jako list
pro vûdeckou kritiku – do té doby ãasopis s podobn˘m posláním u nás neexistoval. Do
v˘ãtu ãasopisÛ, které Babák zaloÏil, patfií i Akvaristick˘ obzor, kter˘ redigoval spolu
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s V. Vávrou a B. Zezulou. V Brnû pak se jeho redaktorská ãinnost rozrostla na dal‰í od-
borné ãasopisy.

Soustfiedûná snaha E. Babáka o povznesení biologického my‰lení nespoãívala jen
v teoretické (koncepãní) a ãasopisecké ãinnosti, ale i v ãinnosti spolkové. JiÏ pfied válkou,
krátce po promoci, zaloÏil s Lhotákem Biologickou sekci pfii Spolku ãesk˘ch medikÛ.
V r. 1912 to byla dal‰í spoleãnost, Spoleãnost pfiátel pfiírody. Babák se také zúãastnil za-
loÏení PurkyÀovy spoleãnosti pro studium du‰e. Po válce se tyto spolky neobnovily, ale
po pfiíchodu do Brna se v Babákovi probudila nová spolková aktivita. Mezi své zaklada-
tele jej poãítají Biologická spoleãnost, Moravská pfiírodovûdecká spoleãnost, Spolek ães-
k˘ch lékafiÛ Brnû, Spoleãnost pro péãi o dítû a jeho v˘zkum.

Prvním krokem k zaloÏení Biologické spoleãnosti bylo ustavení Volného sdruÏení bio-
logick˘ch pracovníkÛ v Brnû. Pfiípravn˘ v˘bor, svolan˘ E. Babákem, se se‰el na schÛzi
dne 21. dubna 1921 za pfiítomnosti 19 pfiednostÛ ústavÛ a oddûlení brnûnsk˘ch vysok˘ch
‰kol. UÏ od poãátku v‰ak byla pfiedstava, Ïe toto sdruÏení nebude samostatnou spoleã-
ností, n˘brÏ souãástí jednotné âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Hlavní my‰lenkou
a posláním mûlo b˘t spojení v‰ech biologick˘ch pracovníkÛ za úãelem vzájemného se-
známení, vûdecké spolupráce a reprezentace pfied cizinou. Pfiedpokládala se také koo-
perace s francouzskou Société de Biologie. K vedení sdruÏení byl zvolen v˘bor ve sloÏení
E. Babák, F. K. Studniãka, J. Podpûra a O. V. Hyke‰. Posláním sdruÏení bylo pofiádání
pfiedná‰ek a demonstrací samostatn˘ch biologick˘ch bádání; struãné obsahy z nich mûly
b˘t pravidelnû uvefiejÀovány v Biologick˘ch Listech. A tak se mÛÏeme doãíst o první pfied-
ná‰kové schÛzi, která se konala jiÏ 4. kvûtna 1921, a kde pfiedná‰eli asistent fyziologic-
kého ústavu V· zvûrolékafiské V.A.R. Sobek, dále Vilém Laufberger z ústavu patologické
fyziologie lékafiské fakulty a prof Studniãka z histologie a embryologie (Biol. Listy 8: 73 aÏ
79, 1921). V pravidelném t˘denním sledu se pak konaly pfiedná‰kové schÛze, které byly
na návrh prof. Studniãky stfiídány se schÛzemi referátov˘mi: ty nemusely obsahovat
vlastní objevy a referovaly o nov˘ch poznatcích v rÛzn˘ch oborech.

JiÏ 18. 1. 1922 byla svolána zakládající Valná hromada Biologické spoleãnosti, na které
bylo pfiítomno 44 ãlenÛ, z toho 15 se deklarovalo jako ãlenové mimofiádní (Biol. Listy 8:
241,1921). E. Babák, spolu se Studniãkou a dal‰ími 10 ãleny byli zvoleni do v˘boru. Tento
v˘bor také zformuloval první stanovy, které byly publikovány v Biol. Listech (9: 43–48,
1923). V˘bor usiloval o celostátní pÛsobnost spoleãnosti, a tak nov˘mi stanovami, které
byly schváleny dne 2. 4.1924, se Biologická spoleãnost pfietvofiila na âeskoslovenskou bi-
ologickou spoleãnost se sídlem v Brnû. Stanovy poãítaly s moÏností ustavení poboãky
v dal‰ích univerzitních mûstech. V Praze vznikla ve 30. letech nejprve samostatná
Biologická spoleãnost, ale v r. 1934 se zde konstituovala poboãka âs. biologické spoleã-
nosti. Biologové na Slovensku byli zpoãátku ãleny brnûnské spoleãnosti, v r. 1930 pak
byla zaloÏena Slovenská poboãka. Orgánem âs. biologické spoleãnosti, se od r. 1927
staly Biologické Listy.

Babák byl pfiedsedou spoleãnosti od zaloÏení do r. 1925, dal‰ími pfiedsedy byli
Studniãka, Laufberger, Bouãek, pfies 2. svûtovou válku a je‰tû i po ní to byl prof. Drastich,
dále se ve vedení vystfiídali profesofii Prok‰, Herãík, Uher, Îlábek, Kruta, Mazanec, Neãas,
Vr‰ansk˘, Dvofiák, Hrazdira a znovu Neãas, v souãasné dobû je pfiedsedou hlavního v˘-
boru prof. Mornstein.

âs. biologická spoleãnost vÏdy patfiila k nejvût‰ím odborn˘m vûdeck˘m spoleãnostem.
V souãasné dobû má pfies 1500 ãlenÛ v 7 poboãkách a 18 sekcích. Za celou dobu své
existence prokázala tato vûdecká spoleãnost svou odbornou potfiebnost – b˘t inspirá-
torkou vzájemn˘ch setkání biologÛ, diskusním fórem o nov˘ch trendech nebo o dílãích
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biologick˘ch objevech a událostech. V posledních nûkolika desítiletích hraje nezastupi-
telnou roli v integraci biologick˘ch poznatkÛ specializovan˘ch biologick˘ch oborÛ. 

Je tfieba vyslovit obdiv nad prozíravostí zakladatelÛ, tedy i prof Babáka, ktefií poloÏili
základy k existenci této spoleãnosti.

Augustin Svoboda

Nové místo pro postgraduální studium

Laboratofi elektronové mikroskopie Biologického centra AV âR v âesk˘ch Budûjovi-
cích hledá zájemce o doktorandské studium zamûfiené na moÏnosti sledování dynamic-
k˘ch jevÛ na bunûãné úrovni ve skanovacím elektronovém mikroskopu s autoemisní
tryskou JEOL 7401F s kryonástavcem Gatan Alto 2500. 

Cílem práce je v˘voj a odzkou‰ení nov˘ch postupÛ imunoznaãení na nefixovaném
nebo lehce fixovaném biologickém materiálu, nalezení optimálních podmínek následné
kryofixace a sublimace v kryonástavci Alto 2500, moÏnosti vyuÏití Autratova YAG detek-
toru zpûtnû odraÏen˘ch elektronÛ k detekci zlat˘ch partikulí ve zmrazeném preparátu.

Nabízíme:
– Práci se ‰piãkovou zobrazovací technikou, která je unikátní v rámci v˘chodní Evropy.
– Doktorandské studium v oboru „Fyziologie a v˘vojová biologie“ na Biologické fakultû. 
Jihoãeské university v âesk˘ch Budûjovicích.
– MoÏnost ubytování na kolejích JU v âesk˘ch Budûjovicích.
– MoÏnost ãásteãného úvazku v Biologickém centru AV âR bûhem doktorandského

studia. 
– Krátké zahraniãní stáÏe a úãast na místních i zahraniãních konferencích. 
– MoÏnost zapojení do dal‰ích grantov˘ch projektÛ v Laboratofii elektronové mikroskopie.
– Pfiátelské a tvofiivé pracovní prostfiedí s kvalitním odborn˘m i pfiístrojov˘m zázemím.

PoÏadujeme:
– V· vzdûlání (ukonãené studium k 1. 10. 2006) v biologickém, lékafiském, matematic-

kém, fyzikálním nebo technickém oboru. 
– Zájem o interdisciplinární vûdeck˘ v˘zkum zahrnující bunûãnou biologii, fyziku, chemii

a práci s PC.
– Dobrou znalost angliãtiny. 
– Vysoké pracovní nasazení.

V pfiípadû zájmu kontaktujte Ing. Janu Nebesáfiovou, CSc., tel.: 387 775 402 nebo
724 687 245, e-mail: nebe@paru.cas.cz

Oznámení
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O my‰lení a smetanû

Josef Berger

Rãení „publish or perish“ je natolik známé, Ïe jej snad nikdo v ãeské verzi ani nepo-
uÏívá. Praxe ukázala, Ïe tvÛrãí ãinnost v biologii je nezbytné dokládat publikacemi, byÈ
jsou obory, ve kter˘ch se pí‰e ãastûji (zejména silnû teoretické), a jiné, v nichÏ se publi-
kuje podstatnû ménû (zejména s aplikacemi v praxi). Navíc nám pouhé poãítání publikací
zkomplikovali scientometristé, ktefií se snaÏí dopad jiÏ vy‰lé publikace zmûfiit: snadno ci-
tacemi (zase je míra citovanosti závislá i na vûdní disciplínû), nesnadno pfiínosem origi-
nální my‰lenky. 

Je známo, Ïe vûdecká publikace je taková, která pfiiná‰í nûco nového, co dosud nikdo
na svûtû nepopsal. Aby mûla smysl, mûl by její obsah b˘t jazykovû dostupn˘, tzn. v bio-
logii je buì celá napsána anglicky, nebo alespoÀ její souhrn. Na rozdíl od vûdecké publi-
kace je publikací odbornou ta, která sice nic nového jiÏ neobjevuje, ale ãtenáfiÛm urãité
profese nové vûdecké poznatky zprostfiedkovává, „navádí“ je k pokroku. 

Obrovské mnoÏství publikací dnes samozfiejmû nikdo nedokáÏe ani ve své specializaci
procházet listováním, od toho máme bibliografické databáze. Vytvofiení takové databáze
vyÏaduje ohromné investice a mnoho pracovníkÛ, ktefií ji dennû doplÀují. MoÏná si má-
lokdo uvûdomuje, Ïe kaÏdá organizace provozující nûkterou známûj‰í databázi, zamûst-
nává i nûkolik tisíc zamûstnancÛ. Vedle velmi dobfie zaveden˘ch Web of Science,
Medline/PubMed a nûkter˘ch dal‰ích byla pfied nedávnem vytvofiena databáze Scopus,
jeÏ je dostupná na www.scopus.com. Indexuje pfies 3400 ãasopisÛ t˘kající se vûd o Ïi-
votû, pfies 5300 ãasopisÛ o medicínû, pfied 5500 ãasopisÛ o neÏivé pfiírodû, pfies 2800
titulÛ ze spoleãensk˘ch vûd. (Zahrnuje mj. v‰echny ãasopisy indexované v Medline
a mnoho evropsk˘ch ãasopisÛ navíc.)

I kdyÏ Ïádná bibliografická databáze neb˘vá vytváfiena k tomu, aby podle ní byla
hodnocena nûãí publikaãní aktivita, pfiece jenom urãit˘ obrázek o v˘sledcích tvÛrãího
my‰lení z nich získávat lze. Podívejme se pro zajímavost, v kolika publikacích indexo-
van˘ch ve Scopusu za rok 2005 pod oddûlením „vûdy o Ïivotû“ bylo uvedeno níÏe vy-
brané pracovi‰tû.

Univerzity:
Univerzita Karlova: 652
Masarykova univerzita 190
Jihoãeská univerzita 140
Univerzita Palackého 106
Vysoká ‰kola chemicko-technologická 78
âeská zemûdûlská univerzita 57
Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita 45
Univerzita Pardubice 38
Univerzita obrany 37
Veterinární a farmaceutická univerzita 24
Ostravská univerzita 3
Univerzita Hradec Králové 2
Slezská univerzita 1
Univerzita J.E. Purkynû 1
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Fakulty:
PfiF MU 102
PfiF UK 97
BF JU 68
1.LF UK 44
LF MU 40
2. LF UK 36
LF UPal 34
LF UK HK 30

Ústavy:
Fyziologick˘ ústav AV 103
Mikrobiologick˘ ústav AV 89
Ústav molekulární genetiky AV 67
Parazitologick˘ ústav AV 66
Botanick˘ ústav AV 61
Ústav experimentální botaniky AV 55
Biofyzikální ústav AV 52
Ústav experimentální medicíny AV 44
Entomologick˘ ústav AV 44
V˘zkumn˘ ústav veterinární 42
Ústav biologie obratlovcÛ AV 41
Ústav molekulární biologie rostlin AV 25
Ústav Ïivoãi‰né fyziologie a genetiky AV 24
Endokrinologick˘ ústav 22
Ústav hematologie a krevní transfúze 17
MasarykÛv onkologick˘ ústav 16
Ústav systémové biologie a ekologie (Ústav ekologie krajiny) AV 14
Hydrobiologick˘ ústav AV 14
Ústav pÛdní biologie AV 13
Institut klinické a experimentální medicíny 6
Státní zdravotní ústav Ostrava 6

Uvedená ãísla mohou mít vy‰‰í v˘povûdní hodnotu, jestliÏe je porovnáme s v˘sledky
následujících vybran˘ch organizací. Pfiipojená ãísla vyjadfiují, stejnû jako u ãesk˘ch insti-
tucí, poãet ãlánkÛ souvisejících s vûdami o Ïivotû a indexovan˘ch ve Scopusu:

Yale University 1764
University of Cambridge 1626
University of Oxford 1568
Mayo Clinics 1260
Harvard University 871
Université de la Mediterranée @ Marseille 666
Technische Universität Dresden 217

Vedle prestiÏních anglick˘ch a americk˘ch pracovi‰È uvádíme standardní francouzskou
univerzitu a fakticky novû zaloÏenou (= v˘raznû pfiebudovanou) nûmeckou univerzitu ze
zaãátku 90. let.

PfiF UPal 30
FaF UK 16
ZSF JU 14
LF UK PN 12
2. LF UK 10
PfiF UJEP 1
PfiF OU 0
ZSF OU 0
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Pfiípadn˘ zájemce si na uveden˘ch webov˘ch stránkách Scopusu mÛÏe pohodlnû
najít dal‰í údaje, není tfieba ani proãítat návod, obsluha je intuitivní. Pokud v˘jimeãnû vy-
hledávání zazlobí, pak to není ãastûji neÏ na zabûhan˘ch databázích, jako je tfieba
Medline/PubMed. Lze vyhledat nejenom publikace a souhrny na zadan˘ dotaz, ale na
rozdíl tfieba od Medline navíc i citovanost dané publikace v jin˘ch záznamech Scopusu.
Nûkteré ãasopisy jsou zpûtnû doplnûny aÏ k roku 1960.

Je pochopitelnû mírnû relativní, co bylo zahrnuto do vûd o Ïivotû, protoÏe cílem data-
báze není pfiesné roz‰katulkování, ale aby uÏivatel rychle dostal co nejúplnûj‰í odpovûì
na svÛj dotaz. Také tím, Ïe jsme vyhledali pouze publikace z problematiky vûd o Ïivotû,
ale nikoliv medicínské ãasopisy, v˘ãet poãtu publikací zejména u lékafisk˘ch fakult není
a nemÛÏe b˘t úpln˘. Ale na‰e spoleãnost je biologická, a tak jsme hledali v rámci biolo-
gie. Mezi v˘‰e uveden˘mi organizacemi jsou pochopitelnû rozdíly v poãtu pracovníkÛ
a v mnoha dal‰ích charakteristikách, takÏe ná‰ pfiehled není exaktním pfiehledem pro-
duktivity vyjmenovan˘ch institucí. Ale mnohé naznaãuje o my‰lenkovém pfiínosu v sou-
ãasné biologii sensu lato.

JestliÏe v‰ak na druhé stranû Scopus ukazuje za rok 2005, Ïe i na na‰e pomûry
stfiednû velká katedra, a to napfi. Department of Genetics na University of Cambridge „má“
78 záznamÛ, tj. více, neÏ je obvyklé pro celé ústavy na‰í AV, ãi pro celé ãeské a moravské
fakulty, a dokonce i více neÏ pro vût‰inu cel˘ch domácích univerzit, tak to o lecãems vy-
povídá. Nepochybnû o podmínkách pro tvÛrãí práci. A u univerzit a fakult to také svûdãí
o (ne)dostateãné úrovni fiízení. (Vybraná katedra není nejproduktivnûj‰í ve Scopusu, ale
jde „pouze“ o celosvûtovû známé pracovi‰tû.)

V polovinû 90. let se jedna kolegynû, která se stala na tamní fakultû novopeãenou ve-
doucí katedry, se mnou podûlila o svou badatelskou zku‰enost: „Pane kolego, publikace,
to je aÏ smetana celoÏivotní vûdecké práce“. Ve Scopusu jsem její jméno mezi autory
dosud nena‰el. Asi stále shání mléko na v˘robu oné smetany. Pfii pohledu na nûkterá
ãísla v˘‰e, která se blíÏí nule, mne napadá, jestli nám v âechách a na Moravû nehrozí
místnû nedostatek mléka.
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Kalendáfi akcí

Doma – âs. biologická spoleãnost

Mezinárodní symposium CYTOKINEMATICS 2006
10.–12. 9. 2006, Hradec Králové,
Poboãka v Hradci Králové
cervinka@lfhk.cuni.cz

39. V˘roãní zasedání Cytogenetické sekce
14.–15. 9. 2006 v âesk˘ch Budûjovicích,
Cytogenetická sekce
kyra@vfn.cz

18. konference Evrop. spoleãnosti pro ultrasonografii
15.–19. 9. 2006 v Bologni,
spolupofiadatelem je âeská spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicinû
ladol@tunw.upol.cz

Konference Genetická toxikológia a prevencia rakoviny
23.–25. 10. 2006, Pfiedná‰kov˘ sál Ústavu experimentální onkologie
Slovenské akademie vûd, Vlárska 7, 833 91 Bratislava,
âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
jtopinka@biomed.cas.cz

Pfiedná‰ková odpoledne Poboãky v Brnû, 
s prezentací pfiehledov˘ch referátÛ a krat‰ích pfiedná‰ek nebo dílãích sdûlení
z rÛzn˘ch oblastí biologie.
Zpravidla vÏdy druhá stfieda v mûsíci, Velká posluchárna Kongresového centra
MU v Brnû, Lékafiská fakulta, Komenského nám. 2, Brno
scech@med.muni.cz

Doma – ostatní

V cizinû

16th International Microscopy Congress (IMC16)
3.–8. 9. 2006, Sapporo, Japan
Japanese Society of Microscopy
info@imc16.jp
http://www.imc16.jp/

XX. Biochemick˘ zjazd
12.–16. 9. 2006, Pie‰Èany, Hotel Sorea, SæÀava,
Sloveská spoloãnosÈ pre biochémiu a molekulárnu biológiu,
http://www.ssbmb.sav.sk/bz/index.html
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