
Přehled GMH – Seminář z biologie 

Vývoj člov ěka 
Evoluční pohled považuje fylogenezi člověka za součást fylogeneze vyšších taxonů (primátů, savců, obratlovců…). Vychází 
z Darwinovy evoluční teorie a opírá se o paleontologické nálezy. Určování stáří těchto nálezů se provádí buď přímými metodami 
(založenými na znalostech poločasu rozpadu některých radionuklidů, především C14) nebo nepřímými metodami (rozborem nálezů 
doprovodné fauny a flóry z určitého naleziště).  

Pro většinu příslušníků vývojové řady člověka platí předpoklad, že vyspělejší formy se odštěpily jako nová vývojová linie z forem 
méně vyspělých a nějakou dobu žily jako jejich současníci. 

Zařazení člov ěka do zoologického systému: 
Řád: Primates = primáti  (nehetnatci) 

Podřád: Haplorrhini = vyšší primáti 

Nadčeleď: Hominoidea = lidoopi a lidé 

Čeleď: Hominidae = lidé (hominidi)  

Rody: Ramapithecus, Australopithecus, Homo… 

Typické znaky a evolu ční trendy vyšších primát ů 
� zvětšování a vývoj mozku, zvětšování mozkové části lebky, zkracování obličejové části lebky 

� očnice jsou orientovány vpřed – zdokonalování binokulárního prostorového vidění. 

� dobře pohyblivé přední končetiny, výborně pohyblivé prsty  

� místo drápů vyvinuty ploché nehty 

� většinou jeden pár mléčných žláz, zpravidla jen jedno mládě 

Vývoj primát ů, vznik hominid ů 
Primáti vývojově navazují na hmyzožravé placentální savce, kteří jsou bezpečně doloženi už ze svrchní křídy (stáří 70 milionů let). 
Z doby před 60 miliony let pocházejí první nálezy poloopic, následované vyššími primáty rozdělenými na dvě nezávislé větve: 
ploskonosí (Severní a Jižní Amerika) a úzkonosí (Afrika, Evropa a Asie). Větev úzkonosých se přibližně 30 miliony let rozčlenila na 
jednu vývojovou větev směřující k opicím (kočkodani, paviáni, makakové…) a druhou větev směřující k lidoopům a lidem. 

Aegyptopithecus 
� 30 milionů let, nálezy z Egypta, jeden z prvních doložených zástupců větve Hominoidea 

� asi 5 kg, objem mozkovny přibližně 30 cm3 

Proconsul 
� 20 milionů let, střední Afrika 

� hmotnost až 40 kg, výška 100 cm 

� zřejmě společný předek šimpanzů i člověka (o zařazení se vedou spory) 

Ramapithecus (o jeho existenci se vedou spory) 
� 15 milionů let, střední Afrika 

� výška kolem 100 cm, hmotnost 20 až 30 kg, objem mozkovny přibližně 350 cm3 

� většinou je považován za jednoho z prvních hominidů – tj. zástupce výlučně "lidské" vývojové větve. Mnozí antropologové se však 
domnívají, že k rozlišení vývoje lidí od šimpanzů došlo až později. Často je považován jen za formu jiných rodů. 

O společném původu předků člověka z rovníkové Afriky  svědčí mnohé znaky, které se ani u současných lidí nestačily přizpůsobit 
jiným klimatickým podmínkám (řídká srst, krátký menstruační cyklus nerespektující sezónní změny klimatu…). 

U zástupců evoluční linie člověka můžeme pozorovat postupné anatomické změny, které souhrnně nazýváme hominizace. Na ně 
navazovaly změny v nervové soustavě označované sapientace. Oba typy změn úzce souvisely s měnícím se klimatem a adaptací 
předků člověka na život ve velkých tlupách v otevřené krajině. 

Hominizace – t ělesné zm ěny související se vzp římením postavy 
� dvakrát esovitě prohnutá páteř,  

� miskovitá pánev (nese tíhu útrobních orgánů) 

� předozadní zpolštění hrudníku usnadňující rotaci v ramenním kloubu (a tím i různorodějších pohybů horní končetiny) 

� horní končetiny se zkracují, větší pohyblivost prstů (schopnost vykonávat jemné úkony) 

� dolní končetiny sílí, prsty méně pohyblivé, stehenní kost se narovnává, utváří se podélná i příčná nožní klenba (tlumení nárazů) 

� změny na lebce: zvětšování mozkovny, zkracování obličejové části, zmenšování se nadočnicových oblouků, zvětšování 
bradového výběžku, parabolický tvar zubního oblouku, týlní otvor posunut dolů 

Sapientace – zm ěny v chování 
� vznik artikulované řeči, utváření myšlení, složitý sociální život (komunikace),  

II. signální soustava (utváření představ pomocí slovního popisu) 

� kulturní chování – pohřbívání mrtvých, kulty, tradice, rituály 



Australopithecus 
� nejstarší nálezy z doby před 4 miliony let a nejmladší z doby před 1 milionem let (velmi úspěšný 

rod) 

� ze střední Afriky se šířil na jih i na sever 

� poprvé vzpřímená postava a chůze po dvou (adaptace na život v řídkých lesích a lesostepích)  

� výška kolem 130 cm, hmotnost do 40 kg, objem mozkovny přibližně 500 cm3  

� známo několik druhů (A. afarensis, A. africanus, A. robustus a A. boisei) 

� nejmladší nálezy jsou pouze 500 tis. let staré (tj. z doby, kdy už žili lidé rodu Homo) 

� žil v tlupách, používal nástroje z kostí, rohů a zubů ulovených zvířat (kamenné nástroje nejsou doloženy) 

 

Homo habilis ( člověk zručný) 
� výskyt před 2,3 až 1,5 miliony let (současník australopitéků) ve střední a severovýchodní Africe 

� výška 120 – 140 cm, hmotnost 30 – 40 kg, objem mozkovny 500 – 600 cm3 

� používal a jednoduše obráběl i primitivní kamenné nástroje 

 

Homo ergaster ( člověk dělný) 
� stáří 1,9 až 1,3 miliony let, střední Afrika 

� zřejmě první základy řeči 

 

Homo erectus ( člověk vzp římený) 
� stáří 1,8 milionu až 100 tisíc let 

� z Afriky se rozšířil do Asie (Jáva, Čína…) i Evropy (Sicílie, střední Evropa…) 

� výška 150 – 170 cm, objem mozkovny 800 – 1200 cm3 

� výraznější redukce ochlupení 

� evolučně velmi úspěšný druh, který z Afriky rozšířil i na jiné kontinenty, jeho vyspělejší formy už 
používaly oheň (v ČR nálezy ohnišť) 
Jeho nálezy koncem 19. století vyvolaly senzaci ("chybějící článek" mezi primáty a člověkem) a byly 
pojmenovány "Pithecanthropus" = opočlověk. 
Druhové jméno „erectus“ (= vzpřímený) sice odpovídá pravidlům zoologické nomenklatury, je však matoucí, 
neboť H. erectus nebyl prvním předkem člověka se vzpřímenou postavou. 

 

Následující druhy jsou často označovány jako pouhé poddruhy Homo sapiens. Počátek této vývojové větve (názvy druhů či poddruhů) 
jsou předmětem četných sporů. 

 

Homo heidelbergensis ( člověk heidelbergský) 
� stáří 600 tisíc až 300 tisíc let 

� doložen z Afriky a Evropy 

� výška 170 až 190 cm, objem mozkovny 1100 až 1400 cm3 

� sběrači a lovci, žili v organizovaných tlupách, zručně vyráběli kamenné nástroje, používali dřevěné oštěpy, běžně používali oheň 

� označován i jako „anteneandrtálec“ nebo Homo sapiens steinheimensis 

 

Homo neanderthalensis ( člověk neandrtálský) 
� „klasické“ formy žily přibližně před 300 tisíci až 30 tisíc lety, rozšířen v celé Evropě a Asii 

� ideálně přizpůsobený podmínkám v dobách ledových (robustní kostra, velká síla), považován 
za slepou vývojovou větev 

� průměrná výška 155 až 165 cm, mozkovna 1300 až 1700 cm3 (tj. více než současní lidé) 

� prokázaná vyspělá kultura, duchovní život (pochovávání mrtvých), rodové společnosti, 
schopnost dorozumět se 

� obráběl kamenné nástroje (pěstní klíny, škrabky ap.) 

� nálezy v ČR: jeskyně Šipka u Štramberka (severní Morava), jeskyně v Moravském krasu 



Homo sapiens ( člověk moudrý) 
� nejstarší nálezy stáří 100 tisíc let, větší rozvoj přibližně před 50 tisíci let, vytlačil neandrtálce (a částečně se s nimi křížil) 

� průměrná výška 160 až 180 cm, mozkovna 1400 až 1500 cm3  

� postupný přechod od kočovných tlup k životu na jednom místě (zemědělství, trvalejší obydlí, výroba keramiky ap.) 

� z Evropy a Asie se rozšířil i do Austrálie a Ameriky (přes Beringovu úžinu, přibližně před 15 tisíci lety)  

� v ČR nejstarší nálezy přibližně z doby před 40 tisíci let – Dolní Věstonice, Koněprusy (Zlatý důl), Předmostí u Přerova… 

� jedny z prvních nálezů v Evropě tradičně označovány jako kromaňonci 

 

Antropologická plemena (rasy) druhu Homo sapiens 
rozrůznila se ze společných předků (přibližně před 20 až 10 tisíci let) vlivem podnebí, genetické izolace i vlivem pohlavního výběru 

Negroidní plemeno (cca 10% lidstva, původem Afrika a Austrálie) 
kudrnaté vlasy ("rohlíčkovitý" průřez), vypouklé čelo, široký obličej, široký nos, masité rty, malá brada, řídké ochlupení, dlouhé 
končetiny 

Mongoloidní plemeno (cca 50% lidstva, původem Asie a Amerika) 
rovné vlasy (kruhový průřez), ploché čelo, široký obličej, vystouplé lícní kosti, zploštělý kořen nosu, řídké tělesné ochlupení, 
krátké končetiny, úzká oční štěrbina, ve vnitřním koutku kožní záhyb 

Europoidní plemeno (cca 40% lidstva, původem Evropa a západní část Asie) 
mírně vlnité vlasy (elipsovitý průřez), čelo kolmo nad očnicemi, široká oční štěrbina, úzký obličej, špičatý nos, dobře vyvinuté 
vousy a tělesné ochlupení 

 

 

 

 
 


