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Evoluce a přírodní výběr s balíčkem karet 

Shrnutí 

Kritika evoluční teorie často předkládá otázku, jak mohl čistě náhodný proces, jakým je přírodní 

výběr, vést k vytvoření složitých, komplexních biologických struktur a procesů (či dokonce nových 

druhů organismů). To, že přírodní výběr je náhodný proces, je ovšem mylná představa. Přírodní výběr 

je nenáhodný proces, působící na náhodně vzniklých genetických mutacích. Přírodní výběr je navíc 

kumulativní proces, v rámci kterého komplexní systémy nevznikají naráz, ale krok po kroku, často 

modifikací již existujících struktur, aby tyto dokázaly zastat nové funkce. Tato kreativní schopnost 

přírodního výběru bývá často nedoceněná nebo nepochopená. Cílem úlohy je demonstrovat, jak 

přírodní výběr (selekce) vede k evoluci komplexních znaků a otestovat rychlost a efektivitu tohoto 

procesu. V rámci úlohy hrají studenti dvojici jednoduchých karetních her, umožňující porovnat 

nenáhodnou, kumulativní selekci s náhodnou, jednostupňovou selekcí, za kterou bývá často mylně 

považována. Následné vyhodnocení výsledků a diskuse odhalí, jak jedna hra zrcadlí svými principy 

darwinovskou přírodní selekci, zatímco druhá nikoli. 

Cílová skupina 

Střední škola (gymnázium), až 32 studentů. 

Časová náročnost 

Úlohu lze provést během jedné vyučovací hodiny (45 minut). 

Prostorové požadavky 

Úlohu lze provést v běžné třídě. 

Klíčové otázky 

 Na jakých principech pracuje přírodní výběr? 

 V čem se kumulativní přírodní selekce liší od čistě náhodné, jednostupňové selekce? 

 Jak může proces přírodní selekce, působící na náhodných mutacích, vést ke vzniku 

komplexních biologických struktur, jako je například oko? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Přírodní výběr je nenáhodný proces. 

 Biologická evoluce poháněná přírodní selekcí je kumulativní proces. 

 Kumulativní selekce působící na náhodných mutacích dokáže vytvořit nové, užitečné, 

komplexní struktury během relativně krátkého časového období. 
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Návaznost na RVP 

Obecná biologie 

 Porovnání významných hypotéz o vzniku a evoluci živých soustav na Zemi 

 Odvození hierarchie recentních organismů ze znalostí o jejich evoluci 

Biologie živočichů 

Popis evoluce a adaptací jednotlivých orgánových soustav 

Materiál 

Sada nebo sady kanastových (či žolíkových) karet nebo piketových (či mariášových karet). Ideálně 

(pro dvoučlenné týmy) jedna sada kanastových nebo piketových karet pro každých osm studentů 

(čtyři sady pro třídu čítající 32 studentů), případně (pro čtyřčlenné týmy) jedna sada kanastových 

nebo piketových karet pro každých 16 studentů (dvě sady pro třídu čítající 32 studentů). Papír na 

poznámky, obálky na karty, číslované 1-16 pro třídu čítající 32 studentů. Vytištěné pracovní listy pro 

studenty (stačí jeden pracovní list pro jeden pracovní tým). 

Podrobné pokyny 

Úvod do problematiky 

Úlohu uveďte přednáškou a diskusí o problému evoluce komplexních struktur. Problém demonstrujte 
na případu evoluce komorového oka. 

Jedním z nevětších problémů evoluční teorie, jehož si byl velmi dobře vědom i samotný Charles 
Darwin, bylo, jak mohl přírodní výběr vést ke vzniku nesmírně komplexních a (zdánlivě) dokonalých 
biologických struktur, procesů, vzorců chování a obecně nových forem života.  

Dnes víme to, co věděl už i Darwin, že evoluce vytváří tyto komplexní struktury postupně, nikoli naráz 
a z ničeho. Tyto struktury mají své počátky u organismů žijících ve velmi dávné minulosti a zpočátku 
byly vždy velmi jednoduché. 

Nejslavnějším příkladem takového orgánu, jehož složitost a zdánlivá dokonalost vždy podněcovala 
spory mezi evolučními biology a kreacionisty, je komorové oko. Natolik složitý orgán přeci nemohl 
vzniknout náhodným procesem! To zajisté nemohl a evoluční biologové také nic takového netvrdí.  

Pokuste se studenty zformulovat jednoduchou hypotézu (scénář) postupné evoluce komorového oka 
kumulativní přírodní selekcí. Studenti si musí uvědomit, že i velmi jednoduché oko je pro organismus 
užitečné a že jeho postupné zesložiťování přináší další výhody. Základní podmínkou je, aby každé 
další stádium evoluce oka vidělo lépe, než stádium předchozí (nebo alespoň stejně dobře). Shrnutí 
postupné evoluce komorového oka a počítačové simulace, jejíž obdobou je karetní „hra“, hraná 
v tomto cvičení viz Zrzavý (2004, str. 158–160). Tuto pasáž doporučuji k nastudování před 
provedením úlohy. 
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Možný scénář postupné evoluce komorového oka: 

1. Oko začalo jako políčko světločivných buněk na povrchu těla, tvořené skupinou pozměněných 
pokožkových a nervových buněk. Už sama schopnost určit přítomnost či nepřítomnost světla 
představuje pro organismus velkou výhodu! Umožňuje například určit, kde je nahoře a kde 
dole. 

2. V dalším kroku získá epitel miskovitý tvar. Strany vzniklé prohlubně pak mohou vrhat stín, 
díky čemuž organismus dokáže určit, odkud světlo přichází. 

3. V dalším kroku dojde k postupnému vchlípení epitelu dovnitř a k vytvoření dutiny vyplněné 
mořskou vodou s úzkým otvorem, kterým světlo vniká dovnitř, což umožňuje zformování 
neostrého obrazu. (Tímto typem oka disponuje hlavonožec loděnka hlubinná.) 

4. V následujícím kroku mukózní buňky, produkované světločivným epitelem vytvoří strukturu, 
která dokáže ohnout a zaměřit světlo na světločivný epitel – základ oční čočky.  

5. V následujícím kroku čočka zpevní, čímž se zlepší její optické vlastnosti a postupně se přesune 
se blíže k otvoru, kterým světlo vniká dovnitř dutiny  

6. Po té se „oko“ uzavře. Otvor se pokryje ochrannou vrstvou buněk a dutina se naplní 
buněčnou tekutinou, namísto mořské vody. 

7. V navazujících krocích může docházet k úpravám tvaru čočky, aby se světelné paprsky, které 
čočkou prochází, sbíhali v jediném bodu světločivného epitelu (sítnice) a umožnily tak ostřejší 
vidění. 

Vizualizace tohoto procesu viz např. http://www.wimp.com/eyeevolution/ 

Počítačové simulace i poznatky získané studiem očí rozmanitých skupin živočichů ukazují, že i tak 
komplexní orgán, jakým je komorové oko, rozhodně nevzniklo naráz, ale má řadu vývojových stupňů 
a může vzniknout postupnou akumulací drobných vylepšení, za splnění podmínky, že se občas 
objevují verze, které vidí, byť jen o trochu, než verze předchozí. Jak zmíněné simulace, tak fosilní 
záznam ukazují, že čas, potřebný pro vytvoření komorového oka touto cestou, nemusí být, 
z geologického a evolučního hlediska, nijak zvlášť dlouhý (viz Zrzavý, 2004, str. 159–160). To, že na 
vzniku komorového oka není nic zázračného, dokazuje i to, že komorové oko vzniklo v evoluci třikrát 
nezávisle: U strunatců, měkkýšů (konkrétně hlavonožců) a u některých medúz skupiny Cubozoa 
(čtyřhranek) viz Zrzavý (2004, str. 158). 

Dále dobře víme, že přírodní výběr ve skutečnosti dokonalé struktury nevytváří a důkazy předchozí 
evoluce jsou ve vzhledu i chování organismů poměrně snadno dohledatelné (viz jiná úloha BOV, 
nazvaná „Co nám říká evoluce o nás samotných“, zaměřená na lidské chování). V rozporu s míněním 
kreacionistů či zastánců inteligentního designu, nejsou v přírodě struktury a orgány, které jsou buďto 
dokonalé a fungují nebo nedokonalé a nefungují. To je také případ samotného lidského oka, které 
v sobě obsahuje „konstrukční nedostatky“, nevyhnutelně dané jeho předchozí evolucí (viz Zrzavý, 
2004, str. 212–213). Zrakové buňky jsou umístěny na odvrácené, vnější straně sítnice, takže světlo 
k nim pronikne až po té, co projde vrstvou nervů a cév na vnitřní straně sítnice. Komorové oko 
obsahuje slepou skvrnu v místě vyústění zrakového nervu.  

Vedle komorového oka může být dalším příkladem být evoluce enzymů a enzymatických komplexů. 
Enzym nemusí být vytvořen naráz jako komplexní, vysoce efektivní katalyzátor. Za nepřítomnosti 
lepší alternativy představuje jednoduchá molekula, mírně urychlující příslušnou chemickou reakci, 

http://www.wimp.com/eyeevolution/
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významné zlepšení oproti situaci, kdy tato reakce probíhá pomalu, bez jakékoli katalytické aktivity. 

Podobné argumenty lze použít proti námitkám, které často vznášejí kreacionisté či zastánci jeho 
moderní verze, tzv. teorie inteligentního designu, že biologické struktury a organismy jsou příliš 
komplexní a dokonalé na to, aby se vyvinuly pouhou náhodou. Zastánci teorie inteligentního designu 
tyto argumenty někdy podkládají výpočty pravděpodobnosti vzniku různých biologických struktur 
(např. kódující sekvence určitého proteinu) v jednom kroku. Pravděpodobnost takových událostí je 
pochopitelně vždy velmi malá. 

Problém s těmito argumenty a výpočty spočívá v nepochopení základních principů evoluce. Evoluce 
postupuje prostřednictvím přírodního výběru, který působí na náhodně vzniklé genetické mutace 
(respektive jejich fenotypové projevy). Náhodné mutace představují „materiál“ evoluce, na který pak 
selekce nenáhodně působí. Užitečné mutace, které zvyšují fitness (biologickou zdatnost) svých 
nositelů, jsou selektovány a postupují do dalších generací (fixují se). Nově vzniklá struktura 
(podmíněná nově vzniklou mutací), která svému nositeli poskytuje vyšší fitness, než její alternativa, 
ovšem nevzniká z ničeho, ale jako modifikace (vylepšení) již existující struktury. Tento princip je 
klíčový pro pochopení procesu, jakým evoluce vede ke vzniku adaptací, pro studenty však může být 
těžko pochopitelný. 

Existuje řada způsobů, jak demonstrovat schopnosti kumulativní přírodní selekce působící na 
náhodných mutacích. Richard Dawkins (2002, str. 46–50) vyvinul počítačový program, který sestavuje 
určitou frázi výběrem a ukládáním postupných přiblížení se této frázi tím, jak v řadě po sobě jdoucích 
písmen dochází k náhodným mutacím (tj. náhodně se objevují nová písmena). Tento postup 
představuje správné řešení staré otázky, jak dlouho by tisíci opicím, bušícím do klávesnic tisíce 
psacích strojů, trvalo vyplodit jedinou řádku Shakespeara. 

V předkládané úloze provedou studenti přímo ve třídě experiment, ilustrující stejný princip, ale bez 
nutnosti programování a práce s počítačem. Dvojice jednoduchých karetních her (Heim, 2002) 
umožní demonstrovat schopnosti kumulativní selekce v porovnání s jednostupňovou selekcí, která se 
od přírodní selekce v zásadních aspektech liší. Následná diskuse odhalí, jak jedna hra zrcadlí svými 
principy darwinovskou přírodní selekci, zatímco druhá nikoli. 

 

Příprava a průběh experimentu (karetní „hry“) 

Hrají se dvě verze téže hry, jedna s kumulativní selekcí a jedna bez kumulativní selekce. V každé hře je 
představuje vznik náhodných mutací promícháváním karet a jedno herní kolo (promíchání) 
představuje jednu generaci organismu. Cílem je určit, kolika generací je potřeba k tomu, aby vznikl 
„organismus“ se specifickým a nepravděpodobným souborem vlastností (znaků). Tento soubor znaků 
ve hře představuje kompletní vzestupná série hodnot karet jedné barvy (od esa ke králi, viz obrázky). 
Při hraní verze hry s kumulativní selekcí bude počet generací potřebných k vytvoření organismu 
poměrně malý. Při hraní verze hry bez kumulativní selekce je počet generací potřebných k vytvoření 
„organismu“ tak velký, že cíle pravděpodobně nebude v průběhu vyučovací hodiny dosaženo.  
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Vše co je k provedení experimentu potřeba, kromě pracovních listů a listů na poznámky, je balíček 
karet jedné barvy (8 – 13 karet) pro každý z hracích týmů a obálky. Studenti mohou pracovat ve 
dvojicích až čtveřicích. Dva až čtyři balíčky karet tak vystačí pro třídu čítající 32 studentů. Doporučuji 
rozdělit studenty do dvojic a hrát s větším počtem balíčků karet. Pro studenty tak bude hra 
zajímavější a získáte tím více výsledků k vyhodnocení a diskusi v závěru cvičení. 

Nejprve očíslujte obálky od jedné do určitého čísla, v závislosti na počtu týmů. Odeberte ze sad karet 
žolíky, pokud používáte žolíkové karty. Rozdělte každou sadu karet do čtyř balíčků podle barev (tj. 
herce, piky, kule, kříže) a uložte je do očíslovaných obálek. Pokud chcete, aby hra probíhala rychleji, 
nepoužívejte kompletní sérii karet jedné barvy nebo použijte namísto kanastových (či žolíkových) 
karet karty piketové (či mariášové), kde kompletní série karet jedné barvy obsahuje pouze osm, 
namísto třinácti karet. 

Rozdělte studenty do dvoučlenných až čtyřčlenných týmů. Každý z týmů obsahuje alespoň 

„zapisovatele“ a „hráče“. Role „hráče“ mohou být v případě čtyřčlenných týmů rozděleny například 

mezi „promíchávače“, „podavače“ a „dohlížitele“. Instrukce pro týmy, které obdrží obálky se sudými 

čísly, se liší od týmů, které obdrží obálky s lichými čísly. Dvojí pravidla hry studentům sdělit ústně, 

promítnout na projekční plátno nebo napsat na tabuli.  

 

Pravidla „hry“ 

 

Pro liché týmy: 

1. Důkladně promíchejte karty. 
2.  „Zapisovatel“ udržuje záznam o počtu odehraných kol (promíchávání). Při každém 

promíchávání přičte jedno kolo. 
3. Po promíchání prohlédněte karty. Jsou seřazeny (od shora dolů) v pořadí eso, 1, 2 , 3, … kluk, 

dáma, král? 
 
a) Pokud ano, dosáhli jste cíle. Přerušte hru a informujte vyučujícího o počtu odehraných 

kol. 
b) Pokud ne, hrajte další kolo, tj. opakujte kroky 1, 2 a 3. 
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Pro sudé týmy: 

1. Důkladně promíchejte karty. 
2.  „Zapisovatel“ udržuje záznam o počtu odehraných kol (promíchávání). Při každém 

promíchávání přičte jedno kolo. 
3. Prohlédněte karty. Je karta nahoře eso? Pokud ano, uložte ji do balíčku „organismu“. Poté, co 

jste uložily první kartu (kýženou vlastnost „organismu“), podívejte se, jestli je karta nahoře 
další kartou, potřebnou k vytvoření „organismu“. V případě, že je jedinou uloženou kartou 
eso, je touto kartou karta s hodnotou 2. V případě, že je poslední uloženou kartou např. karta 
s hodnotou 10, je touto kartou kluk. 
 
a) Pokud je karta nahoře další kartou potřebnou k vytvoření „organismu“, uložte ji do 

balíčku „organismu“ a opakujte krok 3. 
b) Pokud karta nahoře není další kartou potřebnou k vytvoření „organismu“, neukládejte ji 

do balíčku „organismu“. Opakujte kroky 1, 2 a 3. 
 

4. Ve chvíli, kdy se všechny karty nacházejí v balíčku „organismu“ (s esem vespod a králem 
nahoře), dosáhli jste cíle. Přerušte hru a informujte vyučujícího o počtu odehraných kol. 

 

Výsledky a diskuse 

S největší pravděpodobností bude muset být hra zastavena po uplynutí určité doby (například 5 či 10 
minut po té, co se poslednímu sudému týmu podaří dokončit hru). Většině lichých týmů (nebo 
dokonce všem) se s největší pravděpodobností nepodaří dokončit hru před koncem hrací doby. 
Přesně v tom spočívá pointa celého cvičení. 

Proveďte vyhodnocení. Kolik generací potřebovali k vytvoření „organismu“ sudé týmy. Kolika lichým 
týmům se podařilo vytvořit „organismus. Kolik generací to trvalo? 

V rámci vyhodnocení položte studentům otázky, které najdou rovněž na svých pracovních listech. 
Snažte se studenty dovést ke správným odpovědím na tyto otázky. 

1. V čem se promíchávání karet podobá genetickým mutacím? V čem se od nich liší? 

Odpověď: Promíchávání karet je ekvivalentní náhodnému objevováním se nových vlastností u 

potomstva, přičemž některé z těchto vlastností mohou být užitečné (mohou svému nositeli přinášet 

fittness). Od genetických mutací se liší v tom, že nikdy nemůže vzniknout zcela nová vlastnost. 

Existuje zde omezený počet předem daných možností. V přírodě tomu tak není. Model (karetní „hra“) 

je samozřejmě nesmírně zjednodušující. U každého živého organismu se může v nové generaci 

objevit množství mutací naráz, některé z nich plynoucí vlastnosti pak mohou být pozitivně 

selektované. Mnoho nových vlastností organismů vzniká díky tomu, že dojde k uvolněním funkce 

stávajících genů díky jejich zkopírování, takzvaným genomových duplikacím. Nic z toho model 

nepostihuje. 
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2. Rozeznává model (karetní „hra“) mezi genotypem a fenotypem? 

Odpověď: Model (karetní „hra“) nerozeznává mezi genotypem a fenotypem. Karty v každém balíčku 

v podstatě představují alely (formy genů). Ve hře selektujeme genotyp, nikoli fenotyp, což není 

případ reálného světa, kde se genotyp překládá do fenotypu a ten je posléze selektován. Pokud se 

karta, představující užitečnou vlastnost, objeví nahoře, vybereme ji (to, že se projeví ve fenotypu, 

předpokládáme tak nějak automaticky). 

3. V jakém kritickém aspektu se lišily úkony lichých a sudých týmů? 

U sudých týmů organismus vzniká (vyvíjí se či evolvuje) postupně. Sudé týmy disponují možností 

uložit dílčí znak ve chvíli, kdy se objeví a nemusí tak vytvářet celý „organismus“ (komplexní znak) 

naráz. 

4. Jaký je biologický ekvivalent tohoto rozdílu? 

Odpověď: Biologickým ekvivalentem je dědičnost, která je jedním z klíčových principů biologické 

evoluce. Dalším aspektem je diferenciální reprodukční úspěšnost. Užitečná alela, podmiňující znak, 

který poskytuje svým nositelům vyšší fittness, se fixuje s tím, jak její nositelé produkují více 

potomstva na úkor těch, kteří touto alelou nedisponují, až alela, která tento znak podmiňuje, 

v populaci převládne. 

5. Který prvek našeho modelu (pravidel, jimiž se řídí karetní „hra“) představuje přírodní výběr 

(selekci)? 

Odpověď: Tímto prvkem je ukládání vhodné karty do balíčku „organismu“ sudými týmy ve chvíli, kdy 

se tato karta po promíchávání objeví nahoře. To je ekvivalentní fixaci určité alely (znaku) v populaci 

organismu. Karta se stává standardní vlastností „organismu“ (vlastností druhu, dá se říct). 

6. Proč je selekce ve hře kumulativní? 

Odpověď: Protože sudé týmy postupně vytvářejí komplexní znak pomocí ukládání dílčích znaků 

(postupných vylepšení). Totéž umožňuje biologická dědičnost. 

7. Jaký byl průměrný počet generací (kol) potřebných k tomu, aby se organismus vyvinul u 

sudých týmů? 

 

8. Jak si toto číslo stojí proti spočtenému průměrnému počtu generací (kol) potřebných 

k vytvoření organismu sudými týmy? 

Odpověď: Pravděpodobnost, že eso se po promíchání objeví nahoře je v každém kole v průměru 

1/13, pravděpodobnost, že „2“ se objeví nahoře je 1/12 atd. Součet pravděpodobností postupného 

objevení se všech karet od 1 do 13 nahoře je 91, tzn. 91 generací. 

9. Jaký byl průměrný počet generací (kol) potřebných k tomu, aby se organismus vyvinul u 

lichých týmů? Máme k dispozici data potřebná pro zodpovězení této otázky? 
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10. Jaký je spočtený průměrný počet generací (kol) potřebný k vytvoření organismu lichými 
týmy?  

Odpověď: Potřebujeme, aby se eso objevilo nahoře, s pravděpodobností 1/13, a pod ním „2“ 
s pravděpodobností 1/12 a pod ní „3“ s pravděpodobností 1/13… a nakonec král s pravděpodobností 
1/1. 1/13 X 1/12 X 1/11 ... X 1/1 je přibližně 1.6 X 10-10. 1/1.6 X 10-10  je přibližně 6.2X109. Zkratka: 
Průměrný počet generací (kol) potřebných k vytvoření organismu lichými týmy je 6227020800! 

11. Kolikrát rychlejší je evoluce „organismu“ u sudých týmů (s kumulativní selekcí) v porovnání 
s lichými týmy (bez kumulativní selekce)? 

Odpověď: 6227020800/91 = 68428800. Evoluce u sudých týmů je tedy více než 68-milionkrát 
rychlejší než u týmů lichých. 

 

Závěr 

Vytvořit organismus, komplexní orgán nebo proces jakým je oko, enzymatický komplex či 
metabolická řada trvá mnohamilionkrát déle, má-li k jeho vytvoření dojít naráz, prostřednictvím 
náhodné, jednokrokové selekce v porovnání s jeho postupným vytvářením prostřednictvím 
kumulativní selekce. Pokud vezmeme v potaz, že i rychlejší proces vytváří komplexní živé struktury v 
rámci řádově desetitisíců až stamilionů let, je zjevné, že země není dostatečně stará na to, aby na ní 
mohl fungovat výše zmíněný proces a zanechat po sobě bohatství živých forem, jaké v přírodě 
pozorujeme. Kdyby se evoluce musela spoléhat na jednostupňový výběr, nikdy by se nikam nedostala 
(Dawkins, 2002, str. 60). Můžeme si tak být jisti, že evoluce postupuje prostřednictvím nenáhodné, 
kumulativní selekce působící na náhodně vzniklé genetické mutace (jejich fenotypové projevy), 
přičemž v rámci ní fungují také další, pomocné procesy jako rekombinace či genetický drift, spíše než 
prostřednictvím čistě náhodných dějů. 

Kritici evoluční teorie (kreacionisté a zastánci teorie inteligentního designu) často tvrdí, že komplexní 

biologické struktury nemohly vzniknout prostřednictvím čistě náhodného procesu v rámci (z 

evolučního a geologického hlediska) rozumně dlouhého časového období. Jejich předpoklad je 

správný, ale jejich závěry o evoluci špatné, protože evoluční biologie netvrdí, že evoluce je náhodný 

proces a že tyto struktury vznikly náhodou. Evoluční biologie tvrdí, že tyto vlastnosti vznikly 

postupnou a nenáhodnou akumulací užitečných mutací v procesu kumulativní selekce, která vede 

k tomu, že jimi podmíněné užitečné vlastnosti se dědí a fixují se v populaci. Vznik nových mutací je 

náhodný proces, přírodní selekce je nenáhodný proces. Evoluce komplexního znaku prostřednictvím 

kumulativní přírodní selekce pak může být poměrně rychlý proces, což demonstruje provedený 

experiment. 

 

 

 

 

 



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

9 

Možné modifikace úlohy: 

Úloha je koncipovaná jako jednoduchá a rychlá demonstrace základních principů biologické evoluce. 
Její možné modifikace spočívají v záměně pořadí jednotlivých části úlohy. Namísto teoretického 
úvodu a diskuse nad evolucí oka můžete nejprve studentům vyložit dvojí pravidla hry a nechat je hrát 
(si) s tím, že hru představíte jako simulaci přírodního výběru nebo prostě jen jako „zajímavou hru“. 
Teprve po provedení herního experimentu můžete studentům vysvětlit, co přesně hra ilustruje a 
pokusit se s nimi vytvořit hypotézu o postupném vzniku komorového oka. Je jen na Vás, jaký postup 
zvolíte, neměli byste však před studenty plně odhalit očekávatelné výsledky a implikace herního 
experimentu před jeho provedením. Cílem cvičení je, aby studenti získali bezprostřední zkušenost s 
propastným rozdílem mezi jednokrokovou a kumulativní selekcí a efektivitou, s jakou dokáže vytvářet 
nepravděpodobné, komplexní struktury. 

Zdroje a autorství 

S použitím uvedených zdrojů vypracoval Pavel Duda: 

Více o vzniku nepravděpodobných komplexních struktur prostřednictvím přírodní selekce: 

Dawkins, R., 1996. Climbing Mount Improbable. Norton. 

Dawkins, R., 2002. Slepý hodinář. Paseka. 

Více o prováděném experimentu (karetní „hře“): 

Heim, W.G., 2002. Natural selection among playing cards. The American Biology 

Teacher 64, 276–278. 

Podklady k originálnímu experimentu na webu: 

http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/ns.cum.p.html 

Více o postupné evoluci komorového oka a o jeho konstrukčních nedokonalostech:  

Zrzavý, J., Štorch, D., Mihulka, S., 2004. Jak se dělá evoluce. Paseka. 

Postupná evoluce komorového oka, vyprávěná Richardem Dawkinsem: 

http://www.youtube.com/watch?v=7jEhzAn1hDc ; 

http://www.youtube.com/watch?v=yB8pVtC73Kc&feature=related 

Postupná evoluce komorového oka, vyprávěná Davidem Attenboroughem: 

http://www.wimp.com/eyeevolution/ 

Jeřábek, J., a kol., 2007. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G. Výzkumný 

ústav pedagogický, Praha. Autorství a kontakt na autora 

http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/ns.cum.p.html
http://www.youtube.com/watch?v=7jEhzAn1hDc
http://www.youtube.com/watch?v=yB8pVtC73Kc&feature=related
http://www.wimp.com/eyeevolution/
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Pracovní list       Evoluce a přírodní výběr s balíčkem karet 

1. V čem se promíchávání karet podobá genetickým mutacím? V čem se od nich liší? 

 

 

2. Rozeznává model (karetní „hra“) mezi genotypem a fenotypem? 

 
 

3. V jakém kritickém aspektu se lišily úkony lichých a sudých týmů? 
 

 

4. Jaký je biologický ekvivalent tohoto rozdílu? 

 

 

5. Který prvek našeho modelu (pravidel karetní „hry“) představuje přírodní výběr 

(selekci)? 
 

 

6. Proč je selekce ve hře kumulativní? 

 
 

7. Jaký byl průměrný počet generací (kol) potřebných k tomu, aby se organismus 

vyvinul u sudých týmů? 

 
 

8. Jak si toto číslo stojí proti spočtenému průměrnému počtu generací (kol) potřebných 

k vytvoření organismu sudými týmy? 1 

 

 

9. Jaký byl průměrný počet generací (kol) potřebných k tomu, aby se organismus 

vyvinul u lichých týmů? Máme k dispozici data potřebná pro zodpovězení této 

otázky?  

 
 

10. Jaký je spočtený průměrný počet generací (kol) potřebný k vytvoření organismu 
lichými týmy? 2 
 

 
11. Kolikrát rychlejší je evoluce „organismu“ u sudých týmů (s kumulativní selekcí) 

v porovnání s lichými týmy (bez kumulativní selekce)? 

 

                                                           
1
 Nápověda: Pravděpodobnost, že eso se po promíchání objeví nahoře je v každém kole v průměru 1/13, pravděpodobnost, že 

„2“ se objeví nahoře je 1/12 atd. Součet pravděpodobností postupného objevení se všech karet (od 1 do 13) nahoře je 91, tj. 91 

generací. 

2
 Nápověda: Potřebujeme, aby se eso objevilo nahoře, s pravděpodobností 1/13, a pod ním „2“ s pravděpodobností 1/12 a pod 

ní „3“ s pravděpodobností 1/13… a nakonec král s pravděpodobností 1/1. 1/13 X 1/12 X 1/11 ... X 1/1 je přibližně 1.6 X 10
-10

. 

1/1.6 X 10
-10

  je přibližně 6.2X10
9
. Zkratka: Průměrný počet generací (kol) potřebných k vytvoření organismu lichými týmy je 

6227020800! 


