
Evoluce člověka















Člověk patří do třídy 
primátů, čeledě lidoopi 

společně s gorilou. 
orangutanem a šimpanzem.



Vývoj sledujeme pomocí 
zkamenělin, nevíme přesně, 

jak se odehrával.



Rodina Homo je široká, dnes 
žije pouze Homo sapiens.



†Homo habilis (člověk zručný) 
†Homo rudolfensis (člověk východoafrický) 
†Homo ergaster (člověk dělný) 
†Homo erectus (člověk vzpřímený) 
†Homo floresiensis (člověk floreský) - sporný 
†Homo antecessor
†Homo heidelbergensis, někdy H. erectus 
heidelbergensis 
†Homo neanderthalensis (člověk neandrtálský), 
někdy Homo sapiens 
neanderthalensis 
†Homo rhodesiensis
†Homo cepranensis
†Homo georgicus
Homo sapiens (člověk moudrý) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_rudolfensis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_ergaster
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_antecessor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_neanderthalensis
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_rhodesiensis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Homo_cepranensis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_georgicus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


Australopithecus



Vymřelý lidoop z linine 
vedoucí k člověku, 2 – 4 mil. 
let, 120 cm, 35 kg, nálezy v 
Africe, nejslavnější………..

Mnoho druhů – afarensis, 
garhi, africanus, boisei, 

robustus, aegyptopithecus…



Znaky rodu Homo

• cílevědomá výroba a užívání 
nástrojů (ne klacek!!!)

• větší mozkovna – alespoň 500 cm3

• menší zuby do paraboly

• chůze po dvou



Homo habilis

• východní afrika, 2,7 – 1,5 mil. let

• opozice palce (- nástroje)

• 135 cm, 35 kg, 650 cm3

• poslední výzkumy ho jako našeho 
předka vylučují (Australopithecus 
habilis?)



















Ve stejné době žili ve 
stejném prostoru i další 

hominidi podobného vzhledu 
(ale co chování?). H. 

ergaster, H. rudolfensis, H. 
erectus



Homo erectus



1,8 miliony až 60 tisíc let 
175cm vysoký, 65 kg, 1000 
cm3, Afrika, Asie, Evropa, 

oheň, vyspělé kamenné 
nástroje







Z některé z jeho forem se 
vyvynul předek Homo 

sapiens, nebo H.s. sám.





Homo erectus žil i na území 
ČR! (Stranská skála u Brna, 

Přezletice u Prahy)



Homo sapiens



Člověk dnešního typu, poprvé 
se objevil před 200 lety, do 

Evropy došel před 45000 
lety, kde nahradil 

neandrtálce. 







Významné naleziště u nás – Dolní 
Věstonice, nález Věstonické 

venuše 





s



Homo neanderthalensis



druh velmi podobný nám, jen 
robustnější a větší, 

přizpůsobeni na chlad, 
mírumilovní. Mizí před 25000 

lety, vytlačen námi?












