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Člověk jako primát, specifické znaky člověka, příklady adaptací člověka 
(přednáška č. 4) 
 

 

Jedinečnost člověka navazuje na jeho původ mezi primáty. Pro porozumění našich 
specifických (autapomorfních) znaků je důležité si uvědomit, co máme s našimi příbuznými 
společného (jaké sdílíme společné odvozené, tedy synapomorfní, znaky a jaké  
máme.zachovány starobylé, plesiomorfní znaky). 

Primáti jsou starobylý a velmi různorodý savčí řád. Dokonce je obtížné jednoznačně primáty 
charakterizovat. Nejnápadnější je utváření očnice – jejich posun dopředu a uzavírání, u 
vyšších primátů i oddělení od spánkové jámy. Tyto změny souvisejí s významem zrakového 
vnímání pro primáty, v rozvinutější podobě pak tak, že zorná pole obou očí se značně 
překrývají. Jak je všeobecně známo, tento znak umožňuje prostorové vnímání – 
stereoskopické vidění, které se vyvinulo jako adaptace na pohyb v třírozměrném prostoru 
ve větvích stromů. 

S pohybem v arborikolním prostředí souvisí dobrá uchopovací a manipulační schopnost, 
dále dokonalejší hmat na koncových částech končetin (ruka a noha s prsty). Doprovázející 
adaptací je vznik nehtů z drápů (proto dříve nehetnatci).   

Dalším důležitým znakem, který však není pro primáty všeobecně platný a vznikl dokonce 
dvakrát nezávisle na sobě, je trichromatické, resp. barevné vidění, a to v souvislosti 
s vyhledáváním potravy. Vysoké nároky na zpracování zrakových informací bylo umožněno 
vznikem paralelního mechanismu ve zrakovém analyzátoru (vedle savčího MAGNO systému 
se objevuje i PARVO systém). 

Více méně jednotný základ má i chrup – přes různorodost morfologie zubů je zubní vzorec 
celkem jednotný, 

Primáti jsou K-stratégové z hlediska reprodukční strategie (tendence k malému počtu 
mláďat, intenzivní péče o ně), vyšší primáti mají jednokomorovou dělohu, mají relativně větší 
mozek (s vyspělostí druhu více a včetně kognitivních schopností). 

Zmíněná různorodost primátů se týká velikosti, pohlavního dimorfismu, barevnosti, ekologie 
a potravních zvyklostí (většinou převažuje herbivornost až omnivornost, ale setkáme se i s 
výraznými specialisty), způsobu lokomoce, uspořádáním sociálních skupin apod.  

Výraznou a v mnohém se lišící skupinou jsou lidoopi, mezi něž vlastně patří i člověk. 
S výjimkou člověka jsou dobří brachiátoři a mají více méně svislou polohu trupu 
s doprovodnými adaptacemi (hrudník, ramenní kloub), které se promítají i do tělesné stavby 
člověka. Jednotlivé druhy lidoopů se přitom v mnohém vzájemně liší, zvl. sociálním 
uspořádáním komunit, potravními zvyklostmi apod. Především u tzv. velkých lidoopů (tj. 
mimo gibony) je výrazný rozvoj kognitivních schopností a chování. O lidoopech blíže 
v přednášce. 

 



Evoluce člověka (viz následující přednáška) vedla ke vzniku mnoha odvozených specifických 
znaků a v některých případech i s nápadnou odlišností od nejbližších příbuzných. Zřejmě 
nejvýraznější morfologické a fyziologické změny nastaly jako adaptace na vertikální 
polohu a bipední chůzi. Další zlomový faktor byla encefalizace, která í v některých 
případech interferovala s adaptacemi na stoj a chůzi. Vedle toho nacházíme odraz evolučních 
změn v uspořádání chrupu, pohlavních orgánů, kůže aj. O které znaky se jedná? 

Vzpřímení a dvojnohá chůze ovlivnily anatomii páteře (charakteristické lordotické a kyfotické 
zvlnění, ale pozor! – sezení, stání a chůze mají habituální charakter, musí se naučit), dále 
utváření pánve (ale zde má význam i porodní mechanismus), jednotlivých kostí a kloubů 
dolní končetiny, klenbu nožní, anatomii ruky a zvl. palce, anatomii baze lební (zvl. posunem 
týlního otvoru dopředu) a tím přestavbu lebky vůbec. Vzpřímení mělo mnohé další důsledky. 
Je třeba zdůraznit změny svalového systému (zádové svalstvo, svalové dno pánevní, svaly DK 
+ ruky); zvláštní pozornost pak patří bránici. Velký dopad mělo vzpřímení na oběhový 
systém. Jednak je třeba vytlačovat krev proti hydrostatickému tlaku (a v souvislosti 
s encefalizací je toto umocněno), jednak vznikl problém se zajištěním návratu krve z dolních 
končetin. Změnilo se postavení hrtanu, což bylo důležité pro vznik řeči. 

Adaptace na potravu směřující od převažující herbivornosti k omnivornosti a vyšší složce 
bílkovinných a tukových složek potravy se promítá ve stavbě zubního oblouku, velikostí zubů 
a skloviny, tendence k redukci počtu zubů, dále se zkrátila délka střeva včetně redukce 
slepého střeva, došlo k oslabení mastikačního aparátu apod. V souvislosti s objevením 
zemědělství se vytvořily populační adaptace na některé zdroje – zřejmě např. perzistence 
tvorby laktázy. U chrupu pozorujeme navíc zmenšování špičáků, což je pravděpodobně 
způsobeno oslabením hrozby. 

Se zvětšováním mozku souvisí zvětšení mozkovny a následně ortognátnost obličeje. Přímým 
důsledkem porodu plodu s velkou hlavičkou je odlišná stavba ženské pánve (na pánevních 
kostech je u kostry člověka nejvýraznější pohlavní dimorfismus). U stavby mozku a 
především v utváření kůry pláště koncového mozku lze doložit mnohé histologické a funkční 
adaptace (viz např. centra řečových funkcí) nebo složitější funkční propojení (viz např. 
koncept neurokognitivních sítí). 

S energetickou náročností bipední chůze a následně i běhu byly modifikovány termoregulační 
mechanismy, zvl. je u současného člověka intenzivní schopnost ochlazování pocením (mezi 
savci máme na plochu kůže největší počet potních žláz). V této souvislosti došlo k silné 
redukci ochlupení, což nutně vedlo k primárnímu ztmavnutí kůže (později při migracích na 
sever musela být zase pigmentace snížena – viz jinde o adaptacích člověka na konkrétní 
bioklimatologické podmínky). 

Další oblastí specifických znaků člověka je chování a myšlení – viz přednáška č. 6.. 


