
Původ a vývoj člověka

Kdo jsme a odkud pocházíme...
Říše: Živočichové
Kmen: Strunatci
Podkmen: Obratlovci
Třída: Savci
Řád: Primáti
Čeleď: Lidé
Rod: Člověk (Homo)
Druh: Člověk rozumný (Homo sapiens)
Poddruh: Homo sapiens sapiens

První primáti – před 75 mil. let
První vyšší primáti – před 35 mil. let
Egyptopiték – spol. předchůdce opic a lidoopů

Prvním předchůdcem současných lidoopů a lidí byl před 20 miliony lety Proconsul

První lidoop – Žil v pralesích a savanách východní Afriky, hmotnost do 20 kg

Asi před 6 miliony lety se cesty lidoopů a lidí rozcházejí

Následkem změn podnebí se africké deštné pralesy přeměnily na savany a tím se změnily i životní 
podmínky předchůdců člověka

Změny, které prodělali v minulosti předkové člověka, se souhrnně nazývají polidštění (hominizace):
• Chůze po dvou končetinách
• Předozadní zploštění hrudníku
• Postavení prstů na ruce i noze
• Zmenšení obličejové části a zkrácení čelisti
• Zvětšování mozku
• Chování (řeč, abstraktní myšlení, používání nástrojů

Dokladem vývoje člověka z živočišných předků jsou mimo jiné atavismy a rudimenty:
• ATAVISMUS = zaniklý znak našich předků, který se u některých lidí může občas objevit 

(např. nadměrné ochlupení)
• RUDIMENT  = zakrnělý orgán, který již neplní svou funkci (např. kostrč, zuby moudrosti 

nebo svaly v ušním boltci)

Jedním z prvních hominidů v lidské linii byl Australopiték
Žil v Africe před 4 – 1,5 miliony lety, měl znaky lidoopů i lidí, chodil po dvou, velikost: 1–1,7m; 
30–65 kg; velikost mozkovny: 400 – 520 cm3; používal jednoduché nástroje.

Člověk zručný (Homo habilis)
Obýval východní Afriku
před 2,3–1,4 miliony lety
Měl již více lidských znaků (hlavně větší mozek a jemnější chrup)



Člověk vzpřímený (Homo erectus)
První člověk, který opustil Afriku, Žil v Africe, Asii a Evropě před 2 mil.–200 tisíci lety; měl větší 
mozek, silné čelisti a velké nadočnicové oblouky; používal dokonalejší nástroje (pěstní klín) a oheň.

Člověk rozumný (Homo sapiens)
Na Zemi se objevil před 0,5 mil. let (moderní člověk homo sapiens sapiens vznikl později – asi před 
40 tisíci lety); živil se lovem i sběrem; zvládl abstraktní myšlení a řeč. K významným nalezištím 
patří například jeskyně v Moravském krasu, Dolní Věstonice nebo Předmostí u Přerova.
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