
Osnova p řednášky volitelného p ředmětu Evolu ční vývoj a 
rozmanitost lidských populací, letní semestr 

 
Přehled evoluce člověka 

 
Charakteristiky hominin ů 
 
Co nás dělá lidmi? 
V čem se odlišujeme od ostatních primátů? 
Jak, kdy a proč se vyvinula naše jedinečnost?  
 
Ortogenéze 
 
- názor, že evoluce probíhá unilineárně díky vrozené vnitřní tendenci organismů 
k takovéto evoluci 
- historický pohled na evoluci (např. Lamarck) 
 
Oportunní evoluce 
 
- současný pohled, evoluce nemá předem danou cestu kudy se bude ubírat 
- evoluce jedná teď a tady, chápe se příležitosti (opportunity) 
- jedná skrze adaptaci 
 
Charakteristiky hominin ů 
 
Velký a komplexní mozek 
 
- encefalizace – míra rozvoje mozku 
- množství hmoty mozku, která přesahuje velikost těla běžnou pro organismus 
určité velikosti 
 
Encefalizační kvocient = velikost mozku/(11,22 x tělesná váha0,76) 
 
- poměr velikosti mozku k velikosti těla – jednodušší ukazatel 
- EQ – relativní ukazatel inteligence 
- průměrná absolutní velikost mozku: - člověk 1350cc 
      - gorilla 600cc 
      - šimpanz 400cc 
 
Komplexita mozku 
 
- specializované oblasti: - Brocova oblast 
    - Wernickeova oblast 
 
- v levé polovině mozku – vztažené k rozvoji řeči  
 



- lateralizace mozku 
 
- u předků člověka studujeme komplexitu hlavně skrze přírodní odlitky 
- Dean Falk vs. Ralph Holloway 
 
Bipední (dvojnohá) ch ůze 
 
- jedna z nejdůležitějších charakteristik homininů 
- má specifické projevy na kostře, podle kterých ji můžeme identifikovat: 
  
 - pozice foramen magnum 
 - tvar páteře 
 - tvar kostěné pánve 
 - délka a tvar dolních končetin 
 - specifické uspořádání svalů dolních končetin 
 - specifické uspořádání chodidla 
 
Pozice foramen magnum 
 
- pozice foramen magnum je silným indikátorem úhlu připojení páteře k hlavě 
 
Tvar páteře 
 
- S vs. C tvar 
 
Tvar kostěné pánve 
 
- os ilium kratší a širší, stabilita pánve při bipední chůzi 
 
Délka a tvar dolních končetin 
 
- delší dolní končetiny (efektivita bipední chůze) a zároveň zakřivení pod tělo 
 
Specifické uspořádání svalů dolních končetin 
 
- větší m. gluteus maximus u homininů – stabilizace femuru v pánvi pro společný 
pohyb 
- větší lýtkové svalstvo, Achilova šlacha a plantární vazy (pro udržování klenby 
nožní)  
 
Specifické uspořádání chodidla 
 
- pozice palce – konvergence k prstům 
- délka chodidla, méně ohebné prsty – tužší páka pro odraz v kroku 
- klenba – tlumení váhy těla 
 



Manipula ční schopnost 
 
- palec a malíček v opozici 
- jemná motorika, precizní grip 
- stranová preference v manipulaci (také u šimpanzů) 
 
Malé zuby a obli čej 
 
- neplatí pro všechny homininy, ale vyskytuje se spíše jako graduální pokles 
 
„Life history“ parametry 
 
- životný cyklus u člověka je velmi pomalý 
- máme více ontogenetických stádií a ty jsou i výrazně delší než u ostatních 
primátů 
 
- člověk je tzv. sekundárn ě altriciální 
- altriciální druhy  (vyžadující výživu) – zvířecí druhy, jejichž potomci se rodí 
nevyvinutí (holí, slepí, neschopní atd.) 
- prekociální druhy  (předčasně vyvinuté) – druhy, jejichž mláďata se rodí 
relativně soběstačná (ochlupená, opeřená, vyvinutá motorika atd.) 
 
- člověk je sekundárně altriciální proto, že velikost mozku novorozence převyšuje 
rozměry porodního kanálu 
- kdybychom neměli tak vyvinutý mozek, gestační období by u lidí trvalo mnohem 
déle 
 
Jazyk 
 
- symbolický systém, ve kterém lez vytvořit nekonečné množství tvrzení 
 
2 složky jazyka:  1) slovní zásoba 
 

2) gramatika – pravidla jak dávat slova dohromady 
pro tvorbu tvrzení 

 
- nehumánní primáti mají určitou schopnost pracovat se slovní zásobou, ale 
nelze je naučit gramatiku 
 
- kdy se jazyk v evoluci vyvinul je stále nejasné, především proto, že 
nezanechává materiální pozůstatky 
- na existenci jazyka můžeme usuzovat z existence symbolického myšlení a 
umění 
 
- symbolické objekty pravděpodobně už kolem 77 tis. let BP (MSA) – Blombos 
cave (Jihoafrická rep.) 



- na existenci jazyka můžeme ale také usuzovat skrze morfologii homininů 
 
  - zahnutí basikrania 
  - umístění hrtanu (sestupující u lidí) 
  - neurologická evidence (Brokovo a Wernickeovo centrum) 
 
Predační chování 
 
- člověk, a do určité míry většina jeho předků, měli jako významnou složku 
potravy maso 
- lidé jsou jedineční tím, že loví výrazně větší kořist než je jejich tělesná velikost 
- šimpanzi např. loví kořist o max. váze 15 kg 
- mrchožroutství – pouze pokud je „kořist“ relativně čerstvá 
 
Používání nástroj ů 
 
- není jedinečné pro člověka a jeho předky 
- i šimpanzi a celá řada dalších živočichů používá nástroje (primáti obecně, ptáci, 
delfíny, sloni, vydry atd.) 
- člověk je ale výjimečný tím, že na nástrojích závisí 
- impozice arbitrární formy – vytváříme nástroje tak, aby nejlépe sloužily svému 
účelu 
- více forem může sloužit témuž 
- jako jediní tvoříme kompozitní nástroje (z více druhů materiálu) 
 
Sdílení potravy a struktura rodiny 
 
- také není jedinečné jen pro lidi (sdílení potravy např. i u šimpanzů) 
- sdílení potravy a vztah k rozvoji sociálního chování homininů – např. „home 
base“ teorie Glenna Isaaca (1978) 
- lov a sběr potravy mohli jedinci v sociální skupině vykonávat relativně 
samostatně – vše se na konci dne sdílelo na předem určených místech 
(základnách) 
- struktura rodiny – institucionalizovaný systém párování (sňatků) 
- lidé jsou středně polygynní 
- i v monogamních společnostech jsou muži reprodukčně variabilní – mají větší 
rozdíly v úspěšnosti reprodukce 
- otcovství  – investice do potomků ze strany samce (není úplně běžné v 
živočišné říši) 
 
Nejčasnější homininé (7 – 4,3 mya) 
 
- relativně recentní objevy 
 
 Sahelanthropus tchadensis (2002) 
 Orrorin tugenensis (2001) 



 Ardipithecus ramidus (1995) 
 Ardipithecus kadaba (2004) 
 
- kolébka lidstva – východní Afrika – Velké riftové údolí 
- rozvoj bipední chůze i přes převládající lesní prostředí 
- galeriovitá lesní krajina 
- savana typická pro dnešní východní Afriku až později 
 
Adaptivní radiace australopiték ů (4,3 – 1 mya) 
 
- 1925 – R. Dart – Australopithecus africanus 
- australopitéci charakterizováni megadoncií zadních zubů 
 
- gracilní  (časní) vs. robustní  (pozdní) formy 
- evoluční trendy od časných (před 3 mya) k pozdějším (po 3 mya) 
australopitékům: 
 
1) redukce nebo alespoň stejná velikost předních zubů (s výjimkou A. garhi) 
2) zvětšení velikosti zadních zubů (P, M) a zesilování zubní skloviny 
3) mírný vzestup lebeční kapacity (zvětšení mozku) při zachování velikosti těla 
 
Adaptivní radiace australopiték ů (4,3 – 1 mya) 
 
A. anamensis (4,3 – 4 mya) 
A. afarensis (3,7 – 3 mya) 
? A. bahrelghazali (3,5 – 3 mya) 
A. africanus (3,2 – 2,1 mya) 
A. sediba (kolem 2 mya) 
A. aethiopicus (2,6 – 2,3 mya) 
A. boisei (2,3 – 1,2 mya) 
A. robustus (2 – 1 mya) 
? A. garhi (2,5 mya) 
 
Fylogenéze australopiték ů 
 
2 zásadní otázky: 
 
1) kdo z australopitéků (pokud někdo) je předkem rodu Homo 
2) z jakého druhu časných australopitéků jsou odvozeni robustní australopitéci? 
 
1) předek Homo 
 
- anamensis – afarensis – africanus 
- linie, se kterou nemá většina badatelů problém 
- předkem Homo by tedy byl africanus 
- někteří tvrdí, že africanus je už moc odvozený (afarensis je předkem) 



- další  badatelé tvrdí, že i afarensis je moc odvozený 
 
Proč africanus jako předek Homo? 
 
1) zvýrazněná flexe basikrania 
2) větší mozek 
3) menší obličejový prognatismus 
4) důraz na přední část m. temporalis 
5) výskyt v jižní Africe kolem 2 mya – výskyt také Australopithecus/Homo sediba 
 
2) fylogenéze robustních australopiték ů 
 
a) monofýlie robustních australopitéků, resp. parantropů 
- F. Grine, Strait et al. 
 
b) paralelní evoluce ve dvou liniích 
- obě linie podléhají stejným tlakům prostředí (klima případně kompetice s Homo) 
 
c) aethiopicus slepá větev, africanus předkem robustus i boisei 
- Wolpoffův argument 
- africanus, robustu i boisei sdílí některé znaky 
 
Adaptivní radiace rodu Homo (2,3 – 0,2 mya) 
 
H. habilis (2,3 – 1,5 mya) 
H. rudolfensis (kolem 2 mya) 
H. ergaster (1,9 – 1,3 mya) 
H. erectus (1,9 – 0,05? Mya) 
H. antecessor (1,2 – 0,6 mya) 
H. heidelbergensis (H. rhodesiensis, H. helmei) (600 – 250 kya) 
H. neanderthalensis (250 – 29 kya) 
H. floresiensis (90 – 17 kya) 
 
- evoluční trendy od časných Homo: 
 
1) redukce velikosti zubů (primárně zadních) 
2) zrychlená encefalizace 
3) růst tloušťky lebečních kostí 
4) rozvoj „moderních“ tělesných proporcí 
5) rozvoj „moderní“ fyziologie  v souvislosti s optimalizací bipedie a pohybem v 

otevřené savaně 
 
Charakteristiky KNM-WT 15000 (reprezentativní pro H. ergaster a dále směrem 
k H. sapiens) 
 
- velké přední zuby, malé zadní zuby 



- lopatovité řezáky (dnes se tento znak vyskytuje jen u některých populací) 
- výška postavy odhadnuta v rozmezí 147 až 180 cm (dle různých autorů) 
- postkraniální kostra velmi moderní – robustnější než u moderních lidí 
- velikost mozku kolem 960 cc 
- velký nadočnicový val 
- vnější nos 
 
- vnější nos – význam pro konzervaci vody p ři výdechu 
- 1. homininé, kteří byli aktivní v savaně během dne 
- rozvinutá kapacita se potit 
- ztráta ochlupení – napomáhá odpa řování potu z povrchu t ěla 
- pigmentace k ůže díky ztrát ě ochlupení 
- rozvoj využívání masité stravy – pravděpodobně nejvíce skrze pojídání mršin – 
muselo se odehrávat během dne, kdy nejsou predátoři aktivní 
- moderní bipední chůze (odpovídající proporce končetin) 
- humero-femorální index – 72% (jako moderní lidé) 
- proporce horní končetiny (radius vs. humerus) – jako moderní lidé 
- krurální index (proporce dolní k.) - 84% (jako moderní tropické populace) 
- vytrvalostní chůze/běh 
 
naše primární adapta ční zóna 
 
Tvar hrudního koše WT 15000 
 
- australopitéci – kónický 
- homo – soudkovitý – nárůst vitální kapacity plic 
- souvisí s rozsahem pohybů žeber při dýchání 
- horní žebra – rukojeť pumpy 
- spodní žeba – rukojeť kbelíku  
 
H. ergaster – první hominin migrující z Afriky? 
- Out of Africa I. 
 
Fylogenetické schéma navržené nálezci H. antecessor 
 
Neandrtálci a moustérská industrie 
 
- H. neanderthalensis (sensu stricto) – 130-29 kya 
- 1856 – Feldhofer 1 – holotyp 
- Neandrovo údolí u Düsseldorfu – Joachim Neumann (Neandr je Neumann v 
řečtině) – učitel, kněz, básník 
 
- Johan Karl Fuhlrott – sběral přírodnin 
- Hermann Schaaffhausen - anatom 
- „evropský fenomén“ - neplatí zcela, ale Evropa a oblasti přilehlé jsou jediným 
místem výskytu neandrtálců 
- redukce robusticity vůči H. heidelbergensis 



- nárůst regionálních rozdílů 
- genový tok mezi neandrtálci a jinými skupinami (H. sapiens) pravděpodobný, 
ale asi v malém rozsahu 
 
- H. neanderthalensis vs. H. sapiens neanderthalensis vs. H. sapiens 
 
Postkraniální charakteristiky neandrtálc ů 
 
- menší tělesná výška, ale větší tělesná velikost 
- v průměru o 30 % těžší než na chlad adaptované populace dnes 
- průměrná výška: 
- pro muže – 160-165 cm 
- pro ženy – 145-150 cm 
- „hyperpolární“ tělesná stavba 
- extrémní vyjádření Bermannova  a Allenova  pravidla 
Neandrtálci a moustérská industrie 
- krátké končetiny – speciálně distální segmenty 
- velký hrudní koš, hlubší hrudník – na horní hranici rozpětí AMH 
- hrudník kónický (ne stejně jako u australopitéků) – zhruba stejně široký jako 
pánev (chybějí pas) 
- dlouhé klíční kosti vzhledem k délce pažní kosti – subjektivně široká ramena 
- silné svalové úpony v důsledky rozvinuté muskulatury 
- velikost úponů koreluje s velikostí průřezu svalu a ten zas se sílou 
- př. m. pectoralis major (velký prsní sval) – 2-3x větší než u nás 
- velké distální konce distálních článků prstů 
- velké přední zakřivení stehenní kosti 
 
Hypotéza koexistence či st řídání neandrtálc ů a AMH na P ředním Východ ě 
 
- Shanidar – 80-60 kya 
- Amud – 70-50 kya 
 
- Qafzeh – 92 kya (H. sapiens) 
- Skhul – 130-80 kya (H. sapiens) 
 
- souvislost k glaciací Evropy, otázka možného křížení 
 
Původ anatomicky moderních lidí 
Současníci neandrtálc ů mimo Evropu 
 
Jebel Irhoud  (1, 2, 3) 
- jediný kosterní materiál asociovaný s moustérskou industrií 
- kolem 130-90 nebo 
190-105 kya (dle metody) 
 
Ngaloba (LH 18) 



- Laetoli (Tanzánie) 
- vyvýšenina kolem proc. mastoideus 
-neandrtálský znak, ale jinak AMH (anatomically modern human) 
- 129-108 kya 
 
Omo (1, 2) 
- Ethiopie 
- 190-180 kya – velmi moderně vypadající 
- Omo 2 – podobný Ngalobě 
 
Herto ( Middle Awash, Ethiopie) 
- 160 kya 
- velmi moderní 
 
Klasies River Mouth (Jihoafrická republika) 
- moderní, kolem 100 kya 
- africký ekvivalent moustérské industrie (Still Bay) 
 
 
 
- moderně vypadající homininé v Africe, neandrtálci v Evropě a obě skupiny v 
oblasti Levantu 
- jak se vyvinul anatomicky moderní člověk? 
- jaký vliv měly lokální populace archaických zástupců rodu Homo (neandrtálci, 
H. heidelbergensis, H. erectus)? 
 

 
 
- z pohledu paleontologie máme alespoň 2 důvody se domnívat, že nějaká forma 
monocentrických modelů je správná: 
 
1) anatomicky moderní člověk se objevuje v Africe a Levantu mezi 190-80 kya 
2) archeologická a paleontologická data z Evropy naznačují společné osídlení 
kontinentu neandrtálci a H. sapiens kolem 30 kya 
 
- tělesné proporce prvních anatomicky moderních lidí v Evropě jsou jako z Afriky 

Recent African Origin         Replacement with                   Assimilation               Multiregional 

(RAO) Hybridization (RWH) (ASM) Evolution (MRE)

MODELS:

ROLE OF NON-AFRICAN ARCHAIC HOMO IN MODERN HUMAN ORIGINS:

No role Limited role                     More significant               Large role 

role



(model druhového nahrazení?) 
 
Genetika a p ůvod moderních lidí 
 
- většina genetických výzkumů se shoduje, že jak mtDNA, tak nDNA analýzy 
ukazují na africký kořen moderních lidí 
- a to mají moderní lidé nízkou genetickou diverzitu v porovnání s ostatními 
primáty 
 
Původ a k řížení moderních lidí a neandrtálc ů 
 
- křížení pravděpodobné v nízkých relacích nejen mezi moderními lidmi a 
neandertálci, ale i dalšími populacemi (druhy), např. děnisovany 
 
Green et al. (2010) 
Prüfer et al. (2013) 


