
Antropogeneze 



Hominizace - polidšťování 





Sapientace - industrie 







Gen ASPM na  

1. chromozómu  

a velikost mozku 

 čím větší má živočich mozek, tím delší 

má gen ASPM a tím delší je i bílkovina, 

která se podle tohoto genu vyrábí. Gen 

se prodlužuje o kopie úseku tvořeného 

65.000 písmeny genetického kódu. Gen 

červů obsahuje jen dvě kopie, drozofila 

24, myš 61, šimpanze a člověka 74.  





Lateralita lidského mozku 









Recentní  

lidoopi 











Lidský genom 

 lidská jaderná DNA se skládá v 

haploidním stavu z více než 3 miliard 

párů bází 

 počet genů se odhaduje až na 25.000   



50 miliónů bází 

chromozómu 21 







Lidská mitochondriální         

mtDNA               kontrolní úsek 

je cirkulární a dvou- i 

trojřetězcová a má celkem 

16 569 párů bází. Ve 

srovnání s jadernou DNA 

(ncDNA) obsahuje jen 

minimální množství 

genetické informace a 

kóduje pouze 13 proteinů, 

dvě ribozomální RNA a 22 

tRNA.  







Izolace mtDNA  

stáří 40.000 let  

 1997 Matthias Krings a Svante Pääbo 

izolovali mitochondriální DNA z humeru 

neandertálcez lokality Feldhofer v 

Neanderově údolí. Byli schopni 

identifikovat 378 pb. 

 druhé klonování neandertálské DNA bylo 

prováděno na vzorku žebra 29 000 let 

starého, nedospělého jedince z lokality 

Mezmajskaja v severním Kavkazu (2000) 



Přečtení DNA 

neandertálců 

 zahájení ambiciózního projektu ohlásili vědci z 

Ústavu Maxe Plancka pro evoluční antropologii 

v Lipsku spolu se zástupci biotechnologické 

společnosti 454 Life Science Corporation. 

 Němečtí vědci pod vedením švédského 

genetika Svanteho Pääba přispějí  

dlouholetými zkušenostmi z výzkumu dědičné 

informace pravěkých tvorů. Američané dávají k 

dispozici nejnovější technologii, bez níž by 

náročné čtení pravěké DNA nebylo vůbec 

možné. 



Objevení jaderné DNA 2010 

 celková podobnost genomu neandertálce 

a moderního člověka činí 99,8% 

 4% genomu současných obyvatel 

Eurasie jsou odvozena od neandertálců 

 

                         Swante  

                   Pääbo 



Prst dívky z Denisovy jeskyně v 

Altaji – ca 50.000 let starý 

 4 – 6% sekvenční variability společný s 

Melanésany (Papua – Nová Guinea) 





Nový druh na základě DNA 















Periodizace doby kamenné 

 starší doba kamenná - paleolit (cca do 11. 
tisíciletí př. n. l.) 

 střední doba kamenná - mezolit (cca do 8. 
tisíciletí př. n. l.) 

 mladší doba kamenná - neolit (cca do 5 000 př. 
n. l.) 

 pozdní doba kamenná - eneolit (doba měděná 
- chalkolit, na Předním východě cca do 3500 
př. n. l.) 





Australopitéci 



























1969 My Friends the Wild Chimpanzees  

1971 Innocent Killers (with H. van Lawick)  

1971 In the Shadow of Man published in 48 

languages. 

1986 The Chimpanzees of Gombe: Patterns of 

Behavior  









Bonobo  

neboli trpasličí šimpanz 

 Od šimpanze učenlivého se odlišuje 
vzpřímenou chůzí, matriarchátem, 
rovnostářskou kulturou a významnou rolí 
pohlavního styku v jejich společnosti. Bonobové 
dosahují hmotnosti asi 50 kg a vyrůstají až do 
výšky asi 95 cm (samice 75 cm). Mají delší 
nohy s užšími chodidly, ale kratší ruce a menší 
hlavu než šimpanzi učenliví. Odlišuje je také již 
od narození černá tvář s narůžovělými bílými 
pysky a dlouhé chlupy po stranách obličeje. 
Jejich nadočnicové oblouky také nejsou tak 
mohutné. Podobně jako ostatní lidoopi se 
dožívají 35 až 40 let. Většinu času tráví na 
stromech, kde si každou noc zhotovují z větví a 
listí hnízdo. 



Sexualita bonobů 

 Pohlavní styk hraje ve společnosti bonobů hlavní 
roli. Používá se jako pozdrav, při řešení sporů a 
usmiřování a jako výměnné zboží za potravu. 
Vedle lidí jsou jedinými lidoopy, kteří praktikují 
všechny z následujících sexuálních aktivit: 
genitální sex (nejčastěji ve vztahu samice-samice, 
dále samec-samice a samec-samec), francouzský 
polibek, vzájemná masturbace a orální sex. Páří 
se hlavně vleže v poloze břichem proti sobě, kdy 
si vzájemně dívají do očí. Všechny tyto sexuální 
aktivity provádějí jak uvnitř nejbližší rodiny, tak 
mimo ní. Bonobové nevytvářejí stálé vztahy s 
jednotlivými partnery. Pohlavní styk mají až 40krát 
denně, ale každý většinou trvá jen asi čtvrt minuty. 
Má se zato, že i samice prožívají orgasmus. 













Alister Hardy  

– teorie vodní opice 

 - vrstva podkožního tuku 

 - proudnicové uspořádání ochlupení 

 - pružnější páteř než opice (styl delfín) 

 - lidský pláč 

 - částečné plovací blány 

 - jsme zdatní plavci, děti bez učení plavou 

 - máme potápěcí reflex a zvláštní nos 

 - láska k vodě 

 - špatné hospodaření vodou 







Hlavní argumenty D. Morrise 

 - délka pohlavního aktu 

 - velikost pohlavního orgánu 

 - trvalá říje 

 - neotenie 

 - ze 193 druhů opic je jen 

jedna nahá 





















Sahelanthropus tchadensis 

 Michel Brunet stojí uprostřed pouště, ale jeho 
mysl se toulá úplně jinou krajinou: Na 
travnatých pláních se pasou stáda antilop, 
kolem slídí šavlozubí tygři, z pralesa se ozývá 
vřeštění opic. Tak vypadal dnešní Čad před 
šesti až sedmi miliony let. Svůj domov tu měl i 
Tumaj. Jméno Tumaj znamená "Příslib nového 
života" a v Čadu je dostávají děti narozené 
koncem období sucha. Michel Brunet jím 
pokřtil živočicha, jehož fosílie vydobyl z 
rozpálených skal pouště a kterému dal 
vědecké jméno Sahelanthropus tchadensis ( 
"čadský člověk ze Sahelu" - oblasti na jih od 
Sahary). 









Robert Eckhardt z 

Pensylvánské university 

podrobil stehenní kost 

Orrorina důkladným 

analýzám a potvrdil 

Pickfordův kacířský názor o 

Orrorinově vzpřímené chůzi. 













Gracilní a robustní australopitékové 







EQ INDEX RELATIVNÍ      

VELIKOSTI MOZKU 

 Harry Jerison: 

 míra, o kolik je mozek určitého druhu 
větší nebo menší než by měl vzhledem k 
velikosti těla být – index 0 – 6 

 Homo sapiens – EQ = 6 

 Poloopice – EQ = 1 

 Homo habilis – EQ = 4 

 Proconsul – EQ = 3 

















Sídliště Homo erectus  

v Přezleticích – 700 tisíc let 



Nejstarší sídelní objekt v Evropě 





Jeskyně Ču-ku-tien 

 Mezi lety 1929-1937 bylo nalezeno 14 

částečných lebek, 11 spodních čelistí, mnoho 

zubů, několik částí kostry a mnoho 

kamenných nástrojů. Jejich stáří je stanoveno 

mezi 500 000 a 300 000 lety. 



Homo erectus – ven z Afriky 









Od roku 1903 pracoval až do své 

smrti v Smithsonianu ve 

Washingtonu. Za tuto dobu 

nashromáždil antropologické sbírky 

nesmírné ceny, napsal více než 350 

publikací, byl členem Americké 

akademie věd, získal čestné 

doktoráty Karlovy a Masarykovy 

univerzity. Na základě svého studia 

dospěl k závěru, že američtí indiáni i 

Eskymáci mají asijský původ 





















Specifika neandertálské lebky 



Jeskyně Šipka u Štramberka 



Neandertálci 

Zdeňka Buriana 

(Pohřeb v Le Moustier) 



Jeskyně Šipka v Kotouči 

 Jeskyně poskytovala člověku útočiště již před 32 tis. 

lety, od té doby se v ní vystřídalo mnoho lidských 

kultur. Během teplých období poslední doby ledové 

zde sídlili neandertálci, nositelé mousterienské kultury 

a gravettienští lovci mamutů. Na konci poslední doby 

ledové to byli magdalenienští lovci sobů. Tito lidé zde 

po sobě zanechali ve formě různě opracovaných kostí 

a parohů též 550 kamenných nástrojů z místního 

křemence, pazourku, rohovce a křišťálu. 



Tlupa neandertálců u Kotouče 

v podání Zdeňka Buriana 



Faunistické nálezy  

v Šipce 

 Při archeologickém výzkumu bylo v sedimentech 

nalezeno rovněž na 80 tisíc kostí a zubů 

rozličných zvířat, z nichž nejvíce rozpoznatelných 

pozůstatků náleží jeskynnímu medvědu, jemuž 

tato prostora sloužila po velmi dlouhou dobu jako 

doupě. Z dalších živočichů zde byly nalezeny kosti 

Iva jeskynního, hyeny, nosorožce srstnatého, 

mamuta, zubra, pratura, pižmoně, levharta, 

rosomáka, soba polárního, losa. Celkem byly v 

Šipce nalezeny pozůstatky 130 druhů živočichů. 









1 
1550 cc 



Naleziště neandertálců 



Rozšíření neandertálců 

a jejich poslední útočiště 













Dračí jeskyně  

2445 m n. m. 

 

 kamenná skříňka se sedmi lebkami 

medvědů přikrytá vápencovou deskou 

 ve výklencích stěn schránky s lebkami 

 zbytky asi 1.000 jeskynních medvědů 

 hrazená ohniště s opálenými kostmi 

 štípané nástroje středního paleolitu 





Neandertálští lovci 





Jeskyně  

medvědího kultu 

 Wildenmannlisloch (Švýcarsko) 

 Petershöhle (Bavorsko) 

 Radochowská jeskyně (Kladsko) 

 Salzofenhöhle (Rakouské Alpy) 

 Kudaro (Osetie) 

 Istálloskö a Kölyuk (Maďarsko) 

 Veternica (Chorvatsko)  









Muž (45), žena (30), dítě (10), novorozenec a plod 







Neandertálci – starší 

sapienti 

Homo sapiens 

neanderthalensis 

 

 

 

 

 totemismus – kult zvířecích předků 

 pietní pohřbívání a vampyrismus 

 



Lateralita lidského mozku 



Wernickeovo centrum: senzorické 

centrum řeči (porozumění mluvené řeči), 

u praváků obvykle v levé části mozku  



Wernickeovo centrum: senzorické 

centrum řeči (porozumění mluvené řeči), 

u praváků obvykle v levé části mozku  

















Palynologie 

 alergologie 

 archeologie 

 paleontologie 

 ekologie 



                 Arabidopsis thaliana 



Gundelia 





Homo sapiens  

idaltu 

 Ve vesnici Herto (Etiopie) byly r. 1997 

vykopány tři lidské lebky, dvou dospělých 

jedinců a dítěte, staré kolem 160 000 let. 

Všechny lebky nesly stopy po řezech, což 

naznačuje, že z nich pozůstalí odřezávali 

maso. Zřejmě nešlo o prostý kanibalismus, 

ale o nějaký druh pohřebního rituálu, jak byl 

zaznamenán i u současných kmenů v Nové 

Guineji, kde jsou lebky předků různě 

zpracovávány. 


