
I. Ekologie jako věda 
 

Co je to ekologie? 
 „oikos“ = dům, obydlí, „logos“ = věda 

 

Co je to agroekologie? 
 „agro“ = zemědělství, zemědělský, pole, půda  

 „ekologie“ = věda o vztazích 

 

 Nauka o struktuře a funkci agroekosystémů, jejich rozmanitosti (diverzitě) a stabilitě 

 Zabývá se vzájemnými vztahy hospodářsky významných organismů (polních plodin, 

hospodářských zvířat, mikroorganismů) a jejich prostředí. 

 Ale i dalšími organismy, které přímo či nepřímo ovlivňují činnost organismů 

produkčních. 

 Věda studující zemědělské využívání krajiny ekologickým způsobem → trvale 

udržitelné systémy hospodaření v krajině 

 Studuje zemědělství ze zorného úhlu, prostředky a metodikami ekologie 

 „Kdo chce ekologicky hospodařit, musí být připraven především poznat 

zákonitosti života půdy, rostlin a zvířat. Musí být připraven je respektovat a podle 

nich se chovat“ Neuerburg & Padel, 1994 

 

Současné pojetí ekologie 
 Přírodovědný obor s experimentální tradicí – akademické pojetí  neprodukuje 

„absolutní pravdy“  

 “Environmental Sciences” 

 „kladný“ vztah k přírodě založený na vyznávání určitého typu hodnotového systému – 

sociologické/ideologické pojetí  založena na hotových pravdách, sklony k dogmatismu, 

chce „měnit svět“ 

 Politické (a jiné) aktivity, spojené s ochranou životního prostředí (novináři 

používáno nejčastěji - i v angličtině)  

Ekologie vs. nauka o životním prostředí 

Ekolog je vědec, zkoumající přírodu – nikoliv aktivista! 

 Přesto ochrana životního prostředí (životní prostředí člověka nevyjímaje) úzce souvisí s 

vědou zvanou „ekologie“. 

 Využívá poznatků a základních principů této vědní disciplíny 

 Údajně již Platón věděl, že vykácení lesů na svazích je hlavní příčinou 

následné půdní eroze a vyschnutí pramenů 

 Řada přírodních národů je si vědoma souvislostí mezi stavem přírody a 

množstvím zdrojů potravy (ekologická etika) 

 Dává podněty vědeckým týmům k objasnění příčin nově se vynořujícím jevům 

 Př. DDT 

 

Ekologie 
 Haeckel (1866): „věda o vztazích organismů k prostředí a vztazích mezi organismy 

navzájem“ 



 Burdon-Sanderson (1893): „věda, která se zajímá o vzájemné vnější vztahy rostlin a 

živočichů a o jejich vztahy k minulým a současným životním podmínkám“ – kontrast s 

fyziologií (vnitřní vztahy) a morfologií (popis struktur) 

 Tansley (1904): „věda o vztazích rostlin k prostředí a mezi sebou v závislosti na rozdílech 

mezi jejich stanovišti“ – důraz na rostliny 

 Elton (1927): „věda, která se zajímá více o to, co by se dalo nazvat sociologií a ekonomikou 

živočichů, než o jejich strukturální a jiné adaptace “ – důraz na živočichy 

 Anderwarth (1961): „vědecká disciplína zabývající se distribucí (výskytem, rozmístěním) a 

abundancí (početností, hojností) organismů“ 

 Krebs (1972): „vědecké studium interakcí, které ovlivňují výskyt a hojnost organismů“  

 Begon et al. (1986): shrnuje obě předešlé definice a přidává „porozumění procesům a 

strukturám živé přírody“  

 JAKÁ je abundance a distribuce živé hmoty na Zemi 

 KDE se organismy nacházejí a KOLIK jich tam je 

 Cockburn (1991): „věda vysvětlující roli evoluce ve fungování živé přírody“  

 PROČ jedinci, populace a společenstva dělají to, co dělají 

 PROČ jsou organismy tam, kde jsou (a takovém počtu) 

 Townsend, Begon, Harper (2008): „vědecká disciplína, která studuje distribuci a 

početnost organismů a jejich interakce, které distribuci a početnost určují“ 

 Rozmístění organismů na Zemi není ani náhodné, ani rovnoměrné! 
 Rozšíření a početnost organismů určují interakce mezi organismy a jejich 

životním prostředím 
 Roli ale hrají i interakce s jinými jedinci či druhy 

 A historie (evoluce)!  

 

 Ekologie je vědní obor zabývající se vztahy mezi organismy (navzájem) a vztahy mezi 

organismy a jejich minulým, současným a budoucím prostředím (Ecological Society of 

America) 

 Organismy žijí nyní, ale vše je důsledkem vývoje 

 Mezi vztahy patří 

 Fyziologické reakce jedinců 

 Struktura a dynamika populací 

 Interakce mezi druhy 

 Uspořádání biologických společenstev 

 Zpracování a využití energie a látek v ekosystémech 

 Ovlivnění organismů prostředím a prostředí organismy 

 Ekologie se neomezuje na vliv člověka! 

 Některé populace mohou mít zásadní vliv na svoje prostředí (např. kyslík v 

atmosféře) 

 

 

Co je zájmem ekologie? 
V hierarchickém uspořádání živé přírody se ekologie zabývá úrovní jedinců až celé 

biosféry. 

 

 



Postavení ekologie vůči ostatním biologickým vědám 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návaznost ekologie na jiné obory 
 

 Souvislost s vědami o neživé přírodě 

 Fyzika 

 Chemie 

 Meteorologie (biometeorologie) 

 Geologie 

 Geografie 

 Pedologie (terminologická nepřesnost - půda není tak úplně neživá) 

 Paleontologie 

 Interakce s jinými biologickými disciplínami 

 Evoluční biologie  

 Etologie 

 Taxonomie a fylogenetika 

 Fyziologie 

 Molekulární biologie 

 

 

 Mezioborové vědní disciplíny 

 Ekofyziologie  

 Ekomorfologie 

 Ekoimunologie 

 Behaviorální ekologie 

 Agroekologie 

 



Ekologie je věda – jak pracuje věda? 
 Proces bádání, které zahrnuje opakované pozorování a testování hypotéz 

 Hypotéza 
 Tvrzení, jehož platnost předpokládáme na základě pozorování či zkušenosti 

 Formulovaná tak, aby ji bylo možno testovat – vyvrátit 

 Věda neříká, co je dobře, ale spíš, co se stane, když… 

 

Ekologie je věda… 

 Mnoho zásadních problémů zůstává nevyřešeno 

 Existují nezodpovězené otázky → symptom zdravého vývoje 

 Není to snadná věda → pracuje s výjimečností každého z mnoha miliónů různých druhů 

a miliardami odlišných jedinců žijících v rozmanitém a měnícím se světě 

 Při vší složitosti se snaží porozumět základním problémům a najít obecné zákonitosti 

 Ekologové se snaží rozumět, vysvětlovat a zdůvodňovat 

 Nejprve je nutné jevy popsat  

 Pak pochopit nejen JAK, ale i PROČ 

 A poté zobecnit  

 Nakonec je možné predikovat, co se stane za určitých podmínek  

 A predikce lze využít v aplikované ekologii – např. při kontrole invazního druhu 

či škůdce, při ochraně ohroženého druhu či při ekologickém managementu 

 

 

Co je pro ekologii typické 
 Ekologické jevy se vyskytují v různých škálách a měřítcích 

 Od jednotlivých organismů přes populace a společenstva po ekosystémy a 

biosféru 
Úrovně studia v ekologii: jedinci → populace → společenstva 

→ekosystémy → biosféra 

 

Tři úrovně ekologie 
 Autekologie 

Část ekologie, která studuje vztahy mezi jedincem a jeho prostředím 

Jak na organismus působí jeho biotické a abiotické prostředí a jak na ně 

působí organismus  

Studuje vlivy všech činitelů na životní projevy organismu 

(fyziologická ekologie) 

Př. Potravní preference rysa ostrovida 

 Demekologie  
Část obecné ekologie zabývající se studiem populací a jejich 

vlastnostmi a vztahy k prostředí, jejich začleněním do ekosystému 

Studuje charakteristiky populace 

množivost, úmrtnost, migrace  

a jejich změny v čase 

Populační dynamika (kolísání početnosti populace, růst populace) 

Př. Populační dyna-mika rysa a zajíce měnivého v Kanadě 

 



 Synekologie  
Studuje vztahy mezi společenstvy, vztahy mezi jednotlivými druhy, 

vztahy podmiňujícími biodiverzitu, produktivitu společenstev a pod. 

Složení a struktura společenstva, dráhy energie a látek 

Př. překryv potravních nik rysa ostrovida a lišky obecné 

 

 Od několika buněk po celou biosféru 

 

 Od změn během několika hodin po tisíce let 

 Většina ekologických jevů má stochastickou povahu 
 Jedno pozorování nic neřekne, potřebuji opakování 

 Zajímá mě vždy nejen měřená hodnota, ale i její variabilita 

(organismy žijí v průměru, ale přežívají extrémy) 

 Potřebuju statistiku  

 

 Ekologické poznatky pocházejí z mnoha různých zdrojů 

 Pozorování a terénní experimenty 

 Laboratorní experimenty 

 Jednoduché laboratorní systémy 

 Matematické modely 

 

 Ekologie je opřena o výhradně vědecké důkazy a aplikaci statistiky 

 Statistika nic nedokazuje, ale určuje míru důvěryhodnosti či spolehlivosti 

výsledků 

 Nutnost dobře naplánovat sběr dat 

 

 

 

Vznik a vývoj ekologie 
 Počátky spjaty s přežíváním nejstarších lidských společenstev – nejstarší věda → aplikovaná 

ekologie 
 Vznik zemědělství – zemědělství je jedna z aplikací ekologie! 

Některé environmentální kolapsy 

 Mezopotámie/Sumer (7000 – 1800 př. Kr.) 

 Zasolování a podmáčení sumerského agroekosystému – „země zbělela solí“  

 Mayská říše (2500 př. Kr. – 900 n. l.) 

 Eroze půdy, ztráta produktivity agroekosystémů, zanesení vodních toků ve 

Střední Americe 

 Řecko (800 – 200 př. Kr.) 

 Přeměna a odlesnění Středomoří 

 Čína (200 př. Kr. – současnost) 

 Desertifikace podél hedvábné stezky 

 Římská říše (50 př. Kr. – 450 n. l.) 

 Desertifikace a ztráta produktivity agroekosystémů v severní Africe 

 

 



Ekologové 
 Herodotos (5. stol. př. n. l.) 

 Popis mutualismu  

 Aristoteles (4. stol. př. n. l.) 

 Ve spisech ekologické údaje 

 Koncept ekologické niky 

 Theofrastos (4. stol. př. n. l.) 

 Význam podnebí a půdy pro rozšíření a růst rostlin → agroekologie!  

 Anton van Leeuwenhoek 

 Studium potravních řetězců a regulace populací 

 Carl Linné (1707 – 1778) 

 „Smrt jednoho organismu je příležitostí pro druhý“ 

 Charles Darwin (1809 – 1882) 

 „Boj o život“ 

 Thomas Malthus (1766 – 1834) 

 Vnesl matematické aspekty do demografie  využití i v ekologii  

 Faktory limitující růst populací 

 Pierre Francois Verhulst (1804 – 1849) 

 Matematik, logistická křivka růstu populace v čase (1838) 

 Alexander von Humboldt (1769 – 1859)  

 Průkopník moderního ekologického myšlení → holistický přístup ke studiu přírody 

 Ernst Haeckel (1834 – 1919)  

 1866 (1869) 

 Termín ekologie (bionomie) 

 Definice náplně ekologie 

 Přelom století – autekologický přístup 

 Později přesun zájmu ke společenstvu (synekologie) 

 Ekologie (oecologie) X etologie (ethologie)  

 Konec 19. století – vznik terénních biologických stanic 

 1904 - Arthur Tansley – The Problem of Ecology  

 „Mnoho ekologických prací je pouze popisných, bez snahy o typizaci či zobecnění, 

málo experimentů a systematického sledování – chybí vědecká analýza.“ 

 1935 – pojem ekosystém 

 1905 – Frederic Edward Clements – Research Methods in Ecology  

 „Zkázou současného vývoje ekologie je všeobecný pocit, že ekologii může dělat 

kdokoliv bez ohledu na teoretickou přípravu. Není nic horšího než takový přístup.“ 

 1927 – Charles Elton - Animal Ecology   

 „Ekologie je předurčena k velkolepé budoucnosti… ať už tropický entomolog nebo 

mykolog anebo rostlinář, ti všichni budou dělat svou práci řádně jen tehdy, když 

budou na prvním místě především ekology.“ 

 populační ekologie, potravní řetězce, funkční metody 

 20. léta – práce Alfreda Lotky a Vito Volterry – diferenciální rovnice popisující kompetiční 

vztahy  
 Prosperující koexistence čistě vědeckých a aplikovaných oborů ekologie – vzájemné 

obohacování (zemědělství – rostlinná ekofyziologie, obdělávání půdy, luční hospodaření, 

uchovávání potravy, ochrana před škůdci a patogeny…)  



 50. léta – první dopady znečištění životního prostředí na zdraví lidí (Londýnský smog, 

pesticidy – „Mlčící jaro“) → velký boom ekologie 

 70. - 80. léta – globální aspekty znečištění (Meze růstu, trvale udržitelný rozvoj) 

 90. léta – ohrožení biodiverzity (1992 Summit Země) 

 

 

Ekologie v ČR 
 Za socialismu „Imperialistická pavěda“ 

 Nejednotná terminologie, dobré znát anglické názvy 

 Např. „pattern“  

 jakékoliv pozorovatelné nenáhodné změny vyskytující se kolem nás, které se 

vyznačují charakteristickým uspořádáním znaků 

 Flexibilní slovo, překládané různě (uspořádání, vzorec, typ, závislost, 

pravidelnost, jev, fenomén…) 

 

 

Agroekologie 
 Současný pojem a náplň od 70. let 20. století 

 Vývoj spjat s poznáváním vlivu stavu půdy na úrodu, pak i s ekologií plodin, ještě 

později meteorologií a entomologií → pak útlum (industrializace zemědělství v 50. a  60. 

letech) → návrat v 70. letech (environmentální hnutí, R. Carson: Silent spring) → 

ekologové začali analyzovat agroekosystémy a naopak zemědělci zjistili, že ekologický 

pohled může pomoci řešit i otázky managementu a produkce → produkční paradigma 

nahrazeno ekosystémovým 

 1920 prvně použito slovo agroekologie 

 

 

Základní principy ekologie 
 Princip zpětné vazby 

 Negativní 

 Pozitivní  

 

 Princip rozlišování mezi bezprostředními a primárními faktory při určování vztahů mezi 

organismy a prostředím 

 Bezprostřední (proximativní) faktor  

 Vliv na organismus 

 Otázky Co a Jak? 

 Kauzální přístup 

 Převážně předmětem ekologie 

 Primární (ultimativní) faktor 

 Je příčinou bezprostředního a řídí ho 

 Např. vlastnosti jednotlivých druhů získané dosavadní evolucí 

 Proč? 

 Evolučně-ekologický neboli funkční přístup 

 Nutnost kombinovat oba typy vysvětlení 

 



 

Obory ekologie 
 Klasická (speciální) ekologie 

 Ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie savců… 

 Aplikace – ochranářská biologie 

 Příklad č.1 – rys na Šumavě (zdroj: stránky NP Šumava a jiné) 

Reintrodukci musí předcházet podrobné studium ekologie zájmového druhu a snaha o 

poznání, jak navrácený druh ovlivní/ovlivňuje místní společenstvo. Metody monitoringu 

populací rysa: GPS obojky → monitoring migračních tras, habitatové modely, fotopasti  

→ stanovení početnosti populace, rozbory žaludků a trusu → potravní preference… 

 Příklad č. 2 – papoušci Ara (zdroj: Primack a kol., 2001) 

Poznání ekologie druhu pro účinnou ochranu (důležitost jílovitých stěn, specifické 

požadavky na hnízdění, záchrana mladších mláďat, ekoturistika…)  

 Příklad č. 3 – introdukce pstruha potočního na Novém Zélandu (zdroj: Townsend a kol., 

2010) 

 Výzkum na různých ekologických úrovních, v laboratoři i terénu.  

Výzkum na úrovni jedinců – důsledky pro potravní chování bezobratlých.  

Výzkum na úrovni populace – distribuce pstruha a původních druhů v tocích.  

Na úrovni společenstva - projeví se vliv na jepice a na galaxii i na úrovni celého 

společenstva? 

Na úrovni ekosystému – celková energetika různě zarybněných toků. 

Kvalita ekologického výzkumu roste s využitím všech časoprostorových měřítek a 

úrovní biologické organizace, jednotlivé studie se navzájem obohacují a doplňují 

 

 

 Krajinná ekologie 

 věda, která si klade za cíl porozumět dění v krajině 

 teoretický podklad pro krajinné plánování 

    Krajinná ekologie se nezabývá vztahy mezi jednotlivými organismy a jejich prostředí, 

ale spíše prostorovými vztahy mezi jednotlivými strukturami (na různé úrovni) v určitém 

území.  

    Antropické hledisko  

    Studium lidských aktivit v krajině a jejich dopady nejen na přírodní složky krajiny, ale i 

na lidskou společnost (včetně sociálních a ekonomických dopadů)  

 Aplikace - ve všech oborech lidské činnosti, které mají výrazný prostorový záběr  

 zemědělství, lesnictví, urbanismus, krajinné a územní plánování, vodní hospodářství, 

ochrana přírody a krajiny, péče o životní prostředí, hodnocení vlivů na přírodu, 

krajinu a prostředí.  

 Příklad – Generel krajinného rázu jihočeského kraje, územní systémy ekologické 

stability, fragmentace krajiny dopravou a její dopad na biodiverzitu … 

 

 

 Ekologie obnovy (restoration ekology) 

 věda zabývající se záměrnou kolonizací a rekultivací zničených či degradovaných 

ekosystémů, zejména vlivem těžkého poškození různou lidskou činností (hornictvím, 

ukládáním odpadů, zemědělským využíváním…) 



  Obnova biotopů zničených 

  Podpora vzniku nových biotopů 

  Udržovaní biotopů již dříve existujících 

 př. rekultivace po těžbě uhlí na Sokolovsku, rekultivace pískoven, disturbance jako 

součást obnovy  

 

 

 Ostrovní ekologie 

 Zabývá se dynamikou osídlování ostrovů, vztahem mezi velikostí ostrova a počtem 

druhů 

 Aplikace – územní ochrana přírody  

 Příklad - projektování přírodních rezervací  

 je lepší jedna velká nebo více malých rezervací?  

 užitečnost koridorů 

 

 

 Invazní ekologie 

 Zabývá se problematikou invazních druhů a jejich rolí v nově osídlených ekosystémech 

 Invazní druhy – druhy schopné se šířit ve společenstvu na úkor druhů původních 

 Aplikace – ochrana přírody 

 Příklad – bolševník velkolepý 

 

 

 Paleoekologie 

 Studuje pravděpodobnou skladbu společenstev v dávných dobách 

 Aplikace – znalosti dávných společenstev a podnebí nám mohou napomoci v chápání 

společenstev dnešních 

 Příklad – použití pylové analýzy k rekonstrukci pleistocénních společenstev 

suchozemských rostlin  rekonstrukce podnebí  

 Příklad – přítomnost stromů na Velikonočních ostrovech – příčiny kolapsu jedné lidské 

civilizace 

 

 

 Polinační ekologie 

 Obnova biotopů zničených 

 Podpora vzniku nových biotopů 

 Udržovaní biotopů již dříve existujících 

 

 

 Aplikovaná ekologie 

 Produkční ekologie 

 Produkční analýza jednotlivých trofických úrovní a sledování koloběhu hmoty a toku 

energie v ekosystému 

 Aplikace – zemědělské obory! 

 Ekotechnologie 

 Trvale udržitelné technologie minimalizující poškozování ekosystémů a chránící 

biodiverzitu  



 Vychází z poznatků ekologie o vztazích v přírodě 

 Příklad – kořenové čistírny vody 

 Boj se škůdci 

 Příklad – regulace plevelů herbivorním hmyzem, regulace vodních plevelů amurem 

bílým… 

 Environmentalistika 

 Ochrana životního prostředí, zejména z hlediska antropocentrického 

 

 

 Sosiekologie (sozologie) – nauka o ochraně přírody 

 Studuje vztah mezi člověkem a přírodou, společností a přírodním prostředím a změny v 

přírodním prostředí. 

 Připravuje vědecky podložené návrhy pro ochranu přírody. 

 

 

 Ekologie člověka „antropoekologie“) 

 Studuje vztah mezi člověkem a přírodou, společností a přírodním prostředím a změny 

v přírodním prostředí. 

   Člověk je také biologický druh a platí i pro něj ekologické principy  
 Připravuje vědecky podložené návrhy pro ochranu přírody. 

 Angloamerická  sféra - termín „humánní ekologie“ (americký sociolog R. E. 

Park;1921) 

 

 

 Ekologie města 

 Např. vnitrobloková zeleň a její role v ekologii města (mikroklimatická, 

hygienická, rekreační, biorefugiální, produkční, sociální…) 

 

 

 Hlubinná ekologie 

  filosofické otázky lidského pobývání na Zemi –  zabývá se „západní“ civilizací od 

hromadění moci a majetku ke smírnému soužití všech bytostí.  

  Hypotéza Gaia  
  podle ní geosféra, atmosféra a biosféra na Zemi tvoří provázaný systém, 

na který můžeme pohlížet jako na jediný živý organismus.   

  60. léta 20. století - vědec, klimatolog a chemik Sir James Lovelock,  

  Teorie není obecně přijata, její odpůrci ji často označují za spekulaci, která má 

blíž k mytologii, filosofii a náboženství, než k exaktní vědě.  

 

 

 Globální ekologie 

 Vliv změny fyzikálních faktorů na organismy na Zemi 

 Příčiny, následky, souvislosti přírodních „katastrof“. 
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