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 1. Vztah mezi evolucí a ontogenetickým vývojem  

 
Osnova celého cyklu přednášek: 

1. Historický vývoj savců, zvl. primátů včetně člověka, vztah mezi evolucí a ontogenetickým vývojem  
2. Základy evoluce, adaptace na různé životní podmínky, selekce a přírodní, pohlavní a příbuzenský 

výběr  
3. Rekapitulace základů genetiky ve vztahu k evoluci a variabilitě, principy populační genetiky 
4. Člověk jako primát, specifické znaky člověka, příklady adaptací člověka 
5. Přehled evoluce člověka – vznik homininů, utváření rodu Homo, neandrtálci a anatomicky moderní 

člověk (morfologické změny, biologické a kulturní adaptace) 
6. Evoluce člověka v behaviorálních a sociokulturních souvislostech (např. porod, dlouhé 

prereprodukční období, výběr partnera, význam sexuality, sociální vztahy apod.) 
7. Mezipopulační variabilita současného člověka – genetická, fyziologická a morfologická, 

epidemiologické aspekty 
 

Proč se zabývat historickým vývojem? 

− výuka medicíny dříve a dnes 

− srovnávací morfologie, člověk z pohledu zoologie a antropologie 

− adaptace lidských populací, cestovní medicína 

− sociobiologie a evoluční psychologie 

− pochopení kontextu aktuálních medicínských problémů 

− zvířecí modely v experimentální medicíně 
 

Pozice člověka v systematické zoologii 

− Říše:  živočichové (Animalia) 

− Kmen:  strunatci (Chordata) 

− Podkmen:  obratlovci (Vertebrata) 

− Nadtřída:  čtyřnožci (Tetrapoda) 

− Třída:  savci (Mammalia) 

− Nadřád:  placentálové (Placentalia) 

− Řád:  primáti (Primates) 

− Podřád:  vyšší primáti (Haplorrhini) 

− Infrařád:  opice (Simiformes) 

− Oddělení:  úzkonosí (Catarrhini) 

− Nadčeleď:  hominoidi (Hominoidea) 

− Čeleď:  hominidi (Hominidae) 

− Podčeleď:  Homininae (Homininae) 

− Rod:  člověk (Homo) 

− Druh: člověk moudrý (Homo sapiens) 
 

Společné rysy člověka s ostatními strunatci 

− Chorda dorsalis z chordomesodermu dorzální stěny prvostřeva – trvalá či dočasná 

− Coelom jako mesodermální tělní dutina 

− Segmentální stavba (metamerie) 
o somity � sklerotomy (�obratle), myotomy, dermatomy 
o spinální nervy i některé hlavové nervy  
o aortální oblouky 

− dorzální nervová trubice 
o dorzální a ventrální míšní kořeny � míšní nerv 

• dorzální větve míšních nervů � inervace episomatu (epaxiální oblasti) 

• ventrální větve míšních nervů � inervace hyposomatu (hypaxiální oblasti) 

− dýchací systém z entodermu, systém žaberních oblouků a štěrbin 
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Společné rysy člověka s ostatními obratlovci 

− Volná pohyblivost a bilaterální symetrie 

− Kostní tkáň 

− Neurální lišta diferencovaná z neuroektodermu 

− Dobře odlišená hlavová část těla 

− Nervová trubice rosrálně prolongovaná v mozek 

− Mozek uložený v lebce 

− Kompletně uzavřený oběhový systém 

− Transport potravy peristaltikou trávicí trubice 
 

Společné rysy člověka s ostatními savci 

− Mláďata živena mateřským mlékem – vývoj mammy; druhotné patro odděluje dýchací cesty od dutiny 
ústní 

− Sekundární squamoso-dentální čelistní kloub a přesun kostí primárního čelistního kloubu 
(articulare�manubrium mallei; quadratum� incus)  

− Tři sluchové kůstky  

− Pohyb dolní čelisti (z dorzálního pohledu podél stran trojúhelníku) 

− Stabilní skus mezi zuby horní a dolní čelisti � okluzní plošky zubů 

− Diferenciace dentice � incisivi, canini, praemolares, molares 

− Prohnutí trupové části páteře 
 

Společné rysy člověka s ostatními placentálními savci 

− Implantace do děložní sliznice � histiotrofé 

− Vznik trofoblastu a zvrásnění klků choria � pars fetalis placentae  

− Placenta 
o imunologická privilegovanost zárodku 
o hemotrofé 
o prodloužení intrauterinního vývoje ve srovnání s vačnatci 

 

Eukaryota 

− Popsáno 1,2 mil. druhů 

− Recentních druhů : 8,7 ± 1,3 mil. (PLoS Biology 2011) 
o z toho 2,2 mil. mořských a 8,75 mil. suchozemských 
o odhady z pohledu taxonomie a biodiversity 
o � v.s. nepopsáno 86 % pozemských a 91 % mořských druhů 

 

Vývojové morfologické adaptace s možným vysvětlením z pohledu evoluční biologie  

− Překřížení dýchacích a zažívacích cest v krku u plicnatých obratlovců 

− Vzpřímení konstrukce čtyřnožce 
o komprese meziobratlových plotének 
o srdce leží pravou komorou na bránici � větší komprese koronárních tepen 
o rozevřený úhel mezi svalovinou břišní stěny a stehna � tříselná hernie 
o delší a štíhlejší femur 
o ztráta oponovatelnosti palce nohy, podélná a příčná klenba 
o zesílení gluteálních svalů, přední strany stehna a zadní strany bérce 
o zatížení sakroiliakálního spojení 
o kraniokaudální zmohutnění obratlů, zakřivení páteře 
o foramen occipitale mangum posunuto ventrálněji 
o uvolnění horní končetiny z lokomoční funkce � úchop 
o u brachiátorů přesun lopatky dorzálně, laterální rozšíření hrudníku, vytočení paží ven � zvýšení 

pohyblivosti do stran a nad hlavu 
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− M. palmaris longus: chybí u 10-14 % populace, slabý flexor, neovlivňuje sílu úchopu, šlacha používána 
jako autograft pro reparaci jiných šlach, pokračování adaptace svalů ruky člověka? 

− Skelet, nervy, svaly a cévy faryngové oblasti 
o homologie lebky od paryb po člověka 
o příslušnost hlavových nervů k obloukům je velmi konzervativní a je zachována 

− Základní členění lebky obratlovce 
o Lebka je embryonálně složitým útvarem. 
o Neurokranium chrání mozek. Viscerokranium vyztužuje žaberní oblouky. Obě části obsahují 

centrálně umístěné elementy chondrogenní a vnější kosti desmogenní.   
o Chondrokranium a desmokranium u člověka 
o Typy kostí lebky: ploché kosti, kostěné bloky (kapsuly) a tyčinkovité kosti 

− Homologické části končetin savců  
o Metapleurová teorie vývoje končetin z ploutevního lemu 
o Souvislý ploutevní lem koncentrován do laloků � párové ploutve a končetiny 
o Po přechodu na souš ustálení elementů 5-4-3-2-1; další druhotné modifikace – např. u kytovců 

zmnožení článků v ploutvi 
o Adaptace končetin: primáti, člověk, sudokopytníci, lichokopytníci, letouni, kytovci 

− Ruka 
o opozice palce: sedlovitá kloubní plocha os trapezium × metacarpus I. � možnost opozice palce vůči 

ostatním prstům; � zručnost, citlivost úchopu, jemná práce  
o Svaly hřbetní strany předloktí a ruky 
o ruka jako hmatový orgán: Merkelovy disky (tlak, pod lištami) 

• Meissnerova tělíska (posuny do stran, vedle lišt) 

• Vater-Paciniho tělíska (vibrace v hlubších vrstách) 

• lišty na kůži silného typu násobí citlivost při laterálním pohybu (páka) 

• oblouky, křivky a spirály � vždy něco kolmé na podnět � maximální výkyv � optimalizace 
hmatu 

• tvorba kožních lišt u 15týdenního plodu 

− Mozkové nervy a mozek 
o základní uspořádání mozku je cca 350 mil. let staré 
o telencephalon, diencephalon, mesencephalon, cerebellum, pons, medulla oblongata 
o homologické oblasti u zástupců paryb, obojživelníků, plazů, ptáků 
o Rozvoj mozkové kůry a podkorových struktur: bazální jádra, paleokortex (čichová kůra, 3vrstevná), 

archikortex („limbická kůra“), neokortex (6 vrstev) 
o proporce částí mozku u primátů 
o Mozek člověka v kontextu obratlovců, encefalizační koeficient; 86 miliard neuronů 
o utváření mozku v ontogenezi člověka 

− Kožní svaly 

− Potrava, zuby a vznik spánkových jam 
o amniota bez závislosti na vodním prostředí � diverzifikace v terrestrickém prostředí 
o suchozemští obratlovci potravu podstatně více porcují nežli vodní � větší nároky na čelistní svaly � 

rozvoj otvorů v dermálních kostech exokrania 
o � fossa temporalis � žvýkací svaly při kontrakci expandují na povrch lebky 
o spodní okraj jámy � jařmový oblouk; jugale, squamosum, ev. postorbitale, parietale 
o směrem k savcům redukce počtu kostí lebky  
o vyšší podíl maxilly na stavbě splanchnokrania 
o diferenciace kuželovitých zubů ve specializované typy 
o sekundární patro (patrové výběžky maxil)   
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Morfogeneze, regulace a signalizace během vývoje 

− během embryonálního vývoje dochází k množení a růstu buněk, k jejich diferenciaci (nárůst odlišností 
mezi nimi) a ke změnám tvaru anatomických struktur (přesuny, tubulace, vchlipování, vrásnění = 
souhrnně morfogeneze) 

− morfogenetické procesy typické pro mezenchymální buňky: kondenzace buněk, proliferace, buněčná 
smrt, migrace, produkce mezibuněčné matrix, růst 

− morfogenetické procesy typické pro epitely: delaminace (odštěpení vrstev), změny tvaru a velikosti 
buněk, migrace, interkalace, dělení buněk, sekrece a degradace matrix 

− mezibuněčné interakce během vývoje: indukce (induktor přes mezibb. signální molekuly ovlivní 
respondenta, který musí být kompetentní (schopný reagovat) a exprimovat receptory na daný ligand 

− přenos signálních molekul: endokrinní (přes cirkulaci), juxtakrinní (membrány sousedních bb.), parakrinní 
(difuze tkáňovou tekutinou na krátké vzdálenosti) 

− genotyp = soubor genetických informací organizmu;  

− fenotyp = souboru pozorovatelných vlastností; během formování fenotypu se zvyšuje uspořádanost 
organizmu a provázaně s genotypem se uplatňují i epigenetické vlivy a podněty okolí (nelze vždy rozlišit 
vlivy genetické a epigenetické) 

− epigenetické vlivy: aktivace/inaktivace genů, splicing pre-mRNA, posttranslační modifikace proteinů, 
mezibuněčné kontakty, poziční buněčné informace, chemické gradienty, fyzikální pole, růstové pohyby, 
prokrvení, intrauterinní prostředí apod. 

− potenciál odpovědí organizmu na vnější vlivy je vymezen, nikoliv však jednoznačně předurčen, jeho 
genetickou výbavou; provázanost vlivů genetických a epigenetických fázi 
 

Gastrula a srovnávací embryologie 

− Gastrula je všeobecně zastoupeným vývojovým stadiem diblastik i triblastik 

− Láčkovci na organizační úrovni gastruly setrvávají celý život 

− E. Haeckel: gastraeová hypotéza 
o hypotetičtí předkové: Gastraea 
o gastrula v ontogenezi je reminiscence na tyto fylogenetické předky 

− avšak: existují různé mechanismy gastrulace: invaginační (př. kopinatec) a delaminační (př. savci) 

− Rýhování a gastrulace - Homo 
o vajíčko: oligolecitální (málo zásobních látek) a isolecitální (jejich rovnoměrné rozložení) 
o rýhování: totální (rýhuje se celý objem) a ekvální (blastomery stejné velikosti) 
o gastrulace: druhoústí (Deuterostomia – Echinodermata, Hemochordata, Chordata), nikoliv 

invaginací, ale delaminací (emigrací buněčných listů/vrstev) 
 

Adaptace na suchozemský život a zárodečné obaly 

− vodní obratlovci a obojživelníci (Anamnia) – blastulace a gastrulace na povrchu žloutkového vaku 

− u suchozemských obratlovců brání vysychání zárodku ochranné extraembryonální struktury: Amniota = 
plazi + ptáci + savci 
o expanze extraembryonálního mesodermu kolem ŽV: viscerální somatopleura, parietální 

somatopleura, mezi nimi extraembryonální coelom 
o zanoření zárodku do amniové dutiny: amniová tekutina, vnitřní vrstva = amnion, vnější vrstva = 

chorion 
o nerozpustné odpadní produkty metabolismu se hromadí ve výchlipce dorzální části střeva = allantois; 

expanzí získává vnější vrstva allantois funkci dýchacího orgánu  
 
Placenta: novinka placentálů; dle míry redukce bariéry oddělující fetální a děložní cirkulaci (dle míry 
invazivity syncytiotrofoblastu na povrchu choria) lze rozlišit: 

− placenta epitheliochorialis: syncytiotrofoblast leží na endometriálním epitelu či s ním splývá: kůň, 
velbloud, prase, poloopice 

− placenta syndesmochorialis: epitel endometria v kontaktu s choriem mizí a syncytiotrofoblast je 
v kontaktu s vazivovým stromatem endometria: přežvýkavci, lenochod  
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− placenta endotheliochorialis: epitel i vazivo endometria lokálně redukováno � syncytiotrofoblast naléhá  
na endotel maternálních cév: šelmy  

− placenta hemochorialis: nejpokročilejší redukce bariéry, mateřská krev omývá povrch choriových klků: 
primáti vč. člověka, hlodavci; permeabilita je až 3000krát efektivnější nežli u placenta epitheliochorialis  

− rozdílná permeabilita placent mění farmakokinetiku přestupu látek přes tuto bariéru u různých druhů 
savců 

 
Ontogeneze  a fylogeneze 

− rekapitulace 
o určitý taxon během ontogeneze získává, ev. ztrácí struktury, které si příbuzné taxony udrží i v 

dospělosti 
o pozdější znaky příbuzné linie se ztrácí, ale zachovávají se znaky odvozené z téhož společného předka 
o př: embrya kosticovců (Mysticeti) mají přechodně zuby 

− Karl E. von Baer (1782-1876): popsal blastulu a notochord, objevil savčí vajíčko (1826), spolu s C. F. 
Wolffem formulovali teorii zárodečných listů (ektodermu, mesoderm, entoderm), u postgastrulačních 
zárodků formuloval embryologické „zákony“ 

1. Obecné znaky skupiny, do níž embryo patří, se objevují dříve, než znaky speciální. 
2. Z obecných znaků a strukturální vztahů se následně vyvíjejí znaky odvozené a speciální. 
3. Tvary embryí nekonvergují v čase, ale naopak se postupně odlišují od původních forem postupnou 
akumulací rozdílů.  
4. Embryo vyššího/odvozeného druhu nepřipomíná dospělou formu jiného (méně vyvinutého) 
druhu, ale pouze jeho zárodek.  

− embryonální stadia člověka aj. obratlovců jsou si podobnější nežli ve stavu dospělém 

− fetální stadia člověka a dalších primátů jsou si podobnější nežli ve stavu dospělém 

− �fetalizační teorie a princip „retardace“ (L. Bolk): ponechání „fetálních“ rysů zodpovídá za množství 
antropogenních znaků 
o ortognathie (ústní část obličeje neprominuje) vs. prognathie 
o umístění for. occipitale magnum ventárlnější než o ostatních primátů 
o labia majora (u dospělých primátů se redukují) 
o fetalizační teorie postihuje některé znaky, retardace však není konzistentní 

− Darwin – O původu člověka (1871) � Ernst Haeckel se snažil vybudovat co nejúplnější „rodokmen“ 
člověka s využitím množství hypotetických forem a taxonů; doklady ze srovnávací anatomie, ze 
srovnávací embryologie, z paleontologie 

− Haeckelův biogenetický „zákon“: „Vývoj jedince je zkráceným a v některých úsecích i sekundárně 
pozměněným vývojem celého kmene. Člověk prochází vývojovým stadiem prvoka (zygota), láčkovce 
(gastrula), červa (tělní dutina), ryby (žaberní výchlipky a ploutvičkovité končetiny), obojživelníka, plaza, 
primitivního savce, opice, pak se stává člověkem.“  

− Haeckelovo pojetí později kriticky přehodnoceno. Některé podobnosti Haeckel v zájmu popularizace 
zkreslil, zjednodušil, nebo si vymyslel. 

− Diskuse k rekapitulaci: 
o × „Savčí embryo nevypadá jako dospělá ryba.“ 
o Proč ontogeneze postupuje k dospělému stadiu oklikou (žaberní výchlipky u savců…)? 
o Experimentální embryologie: „Protože původní (archaické) struktury slouží mnohdy jako 

embryonální organizátory.“ 

• Bez pronefrotického kanálku se nevyvine mesonefros. 

• Odstraněním archenteron zabráníme vývoji notochordy. 

• Odstraněním chodry zabráníme tvorbě nervové trubice. 

• Narušením branchiálních („rybích“) struktur zabráníme ývvoji řady orgánů krční oblasti plazů, 
ptáků a savců.  

o � „Neužitečné“ rekapitulující se struktury“ jsou embryonálními organizátory pozdějších a 
inovativních struktur.  

o � Genetický vývojový program nemůže odstranit původní stadia vývoje. 



Osnova volitelných přednášek předmětu Evoluční vývoj a rozmanitost lidských populací, letní semestr          strana 6/8 

 

Z. Tonar  Licence Creative Commons - Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/  

o Rekapitulují se však vždy jen konkrétní struktury, nikdy celá dospělá forma předka. 
o Snahy o statický žebříček „scala naturae“ od „nejjednodušších“ k „nejdokonalejším“ nahrazeny 

kladistickou analýzou. 

− Rudimentární struktury: Nejsou plně nebo vůbec funkční, ev. funkci neznáme 
o Možné vysvětlení: ztráta funkce změnou života, obsazením jiné niky. Pozvolná „demontáž“ struktur.  
o CAVE! Naše pochopení funkcí je značně nedostačující, př. měnící se názor na patrové mandle (dříve 

časté tonsilektomie, dnes konzervativní přístup), appendix (součást MALT) 

− Heterochronie: změny v načasování počátku, konce a rychlosti vývojových procesů; př. u člověka růst 
CNS pokračuje i postnatálně a trvá déle než u jiných primátů) 

− neotenie (přetrvávání juvenilních znaků u dospělých jedinců) a pedomorfóza (urychlení vývoje 
pohlavních znaků u somaticky juvenilního jedince) – při porovnání s ostatními primáty má člověk 
neotenické (resp. pedomorfní) rysy (oploštělá a široká tvář, redukce ochlupení, malý nos, drobné zuby a 
čelisti, relativně krátké končetiny vzhledem k trupu, velké oči 

− Komparativně embryologické modely evoluční divergence:  
1. Raná konzervativní stadia (von Baer) 
2. Model přesýpacích hodin: nejprve rozdíly, pak fylotypové stadium s výraznými podobnostmi, pak 

opět radiace 
3. Adaptivní penetrace (nejdůležitější mutace během fylotypového staida po založení tělního plánu) 
4. Následné malé změny během ontogeneze 

− Transkriptomika v „evo-devo“ syntéze: Celogenomové sekvenování – časová závislost exprese 
embryonálních genů (srovnání RNA). Měření divergence genové exprese měřena jako rozptyl 
mezidruhového porovnání. Rozdíly v genové expresi jsou nejmenší ve fylotypových stadiích členovců i 
obratlovců (faryngula).  

− Fylotypové stadium: Nejranější embryonální stadia se v rámci kmene různí, pak teprve fylotypové 
stadium s výraznými podobnostmi. Potvrzeno analýzou genové exprese u tisíců genů, před, během, a po 
fylotypovém stadiu. Stabilizační selekce je ve FS nejsilnější � konzervativní stadium. 

− Propojení genetiky, srovnávací embryologie a evoluční teorie � „evo-devo“ syntéza. 
 

Tělní plán, předozadní organizace těla a regulační geny 

− Homeoboxy = konzervativní úseky  DNA ovlivňující tělní plán. Jsou součástí tzv. Hox genů (n=8 u hmyzu, 
n=39 u savců). 
o Hox geny: vyskytují se ve shlucích a řídí expresi jiných genů v místě a v čase. Jsou nositeli poziční 

informace podél kraniokaudální osy. 
o Předozadní organizaci těla a proporce mezi tělními částmi všech živočichů ovlivňují různé verze Hox 

genů. 
o U živočichů existuje univerzální genetický koncept pro určení různých částí těla. 
o Zepředu dozadu se postupně aktivují a vypínají série regulačních genů. 
o Kys. retinová moduluje expresi HOX genů (a má mj. i teratogenní efekt). 
o Příklady exprese HOX genů: 

• Expresní profily buněk neurální lišty migrujících v segmentovém uspořádání do oblasti obličeje a 
žaberních oblouků. 

• Exprese HOX genů definuje hranice rhombomer. 

• Expresní profily entodermu a mesenchymu jednotlivých žaberních oblouků. 

• Exprese HOX genů při vývoji kostí končetiny. 

• Lokální rozdíly v expresi genů středního a zadního střeva. SHH (viz dále) z entodermu navozuje 
expresi HOX genů v mesodermu. 

− Pax geny (paired box) 
o př.: U všech forem života s očima je regulační gen Pax 6 či jeho varianty. Organizuje vytváření oka 

během ontogeneze. U člověka je exprese nutná k indukci čočky aj. Mutace � aniridie. 
o Ale: Pax 6 je častý i u taxonů bez očí. Fotosenzitivní orgány se v různých liniích živočichů vyvinuly 

nezávisle >40krát. Měl Pax 6 již před vznikem očí jinou, neznámou funkci? 
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o Gen Pax2 zodpovídá za vznik rovnovážného orgánu vnitřního ucha ve třech polokruhovitých 
kanálcích čelistnaných ryb a ostatních obratlovců, ale rovněž za vláskové buňky neuromastů 
postranní linie vodních obratlovců.  

o Pax geny spouštějí řetězce vývojových aktivit, na jejichž konci jsou orgány (např. smyslové). Pax geny 
a další regulační geny fungují jako místní a časové genové „přepínače“.  

− Polarizační aktivita a gen Hedgehog 
o Zóny polarizační aktivity jako nositelé poziční informace (morfogeny) zkoumány nejprve u vývoje 

končetin (odlišení prstů palcové vs. malíkové strany aj.) 
o Různé koncentrace morfogenů ovlivňují diferenciaci buněk různým směrem (French flag model, L. 

Wolpert). 
o V zónách polarizační aktivity objevena aktivita regulačního genu SHH (sonic hedgehog) 
o Signalizace pomocí SHH je u vývoje končetin, bazální ploténky neurální trubice,  vývoje zubů aj. 
o Mutace vedou např. k poruše vývoje prstů, holoprosencefalii aj.   

 

Vrozené a vývojové vady spojené s přechodnými či „reminiscenntími“ strukturami 

− perzistence či zdvojení aortálních oblouků v branchiální oblasti 

− perzistence ductus omphaloentericus 

− perzistující renkulizace ledviny 

− poruchy septace kloaky � rektoperineální, rektovestibulární, rektovaginální, rekztouretrální či 
rektovesikální píštěl 

− poruchy fúze ductus Mülleri � uterus bicornis, subseptus, septus 

− rozštěpové vady rtu, čelisti a patra jsou poruchami srůstu jejich vývojových základů  

− perzistence mléčné lišty � nadpočetné (akcesorní) prsní žlázy (polymastie) či bradavky (polythelie) 
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