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     1.1 Dějiny a dějepis 

 

     Jistě všichni cítíme, že čas a jeho plynutí jsou důležitým rysem našeho světa. Již pohled do 

rodinného fotografického alba nám naznačí, jak se s časem všechno mění: lidé, styl bydlení i 

oblékání, dopravní prostředky, příroda... V pozadí tušíme vývoj celého způsobu života. K poznání 

všech těchto proměn v širokém rámci celých národů a zemí nám slouží dějepis. 

     Dějepis je nejen vyučovací předmět, ale především badatelský obor zkoumající dějiny (vývoj 

lidské společnosti) a vytvářející odborný obraz významných dějinných událostí i jevů. Pro označení 

dějin a dějepisu se často používá slovo historie, pocházející z řečtiny (řecky istoría = pátrání, 

poznání, výklad).  

 

     Historikové čerpají materiál ke své práci z historických pramenů, což jsou ty dochované 

výtvory lidstva (či některé přírodní pozůstatky), které bezprostředně odrážejí dějiny (pocházejí z té 

etapy společenského vývoje, o níž vypovídají). Historické prameny lze dělit na:  

     1. Prameny písemné: jsou využívány nejčastěji, poskytují nejpodrobnější a nejrozsáhlejší 

informace. Patří sem kroniky (soudobé knižní zápisy významných událostí), listiny (písemnosti 

právní povahy), korespondence (dopisy), účetní knihy, dobová periodika (noviny, časopisy) atd.   

     2. Prameny nepsané: jejich soubor je neobyčejně pestrý. Zahrnuje téměř vše, co člověk 

vytvořil, aby jej během života obklopovalo – od architektury přes nábytek, oděvy, dopravní 

prostředky, nástroje, zbraně až ke šperkům či psacím potřebám. Náležejí sem také mapy, obrazy, 

sochy, fotografie, dokumentární filmy, ba i záležitosti nehmotné: zvyky a jazyk. Nezapomeňme ani 

na antropogenní (člověkem utvářenou) krajinu.  

 

Ozdobná iniciála ve starém rukopisu / Západočeský hrad Švihov / Telefonování před sto lety 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Specializovanou institucí pro uchovávání a zkoumání písemných pramenů je archiv (přístupný – 

za vymezených podmínek – i badatelské veřejnosti).   

     O prameny různého druhu pečují muzea: v širokém rozsahu vystavují vybrané soubory zejména 

nepsaných pramenů. Jsou otevřena početným vrstvám zájemců.  

     Výtvarná díla minulosti (obrazy, sochy, grafiku...) lze shlédnout v galeriích.  

     Poznávání mnohých obtížně dostupných pramenů umožňují také četné internetové stránky.  

     Setkání s historií zažijeme rovněž prostřednictvím expozic ve význačných památkových 

objektech: hradech, zámcích, pevnostech, někdejších domech historických osobností apod.   

     Muzejně pojaté soubory vesnické architektury se označují jako skanzeny.   



     Celou řadu dalších historických pramenů ovšem 

potkáváme na mnoha jiných místech. Jedná se o četné 

historicky cenné stavby v obcích i mimo ně (zpravidla 

památkově chráněné a často označené informační tabulí) a 

v terénu leckdy zůstávají stále viditelné stopy po dolování či 

zaniklých komunikacích. Cenné informace o vztazích mezi 

přírodou a lidskými dějinami v konkrétní krajině poskytují 

naučné stezky.  

                                                   Skanzen v Přerově nad Labem 

 

     1.2 Čas v dějinách 

 

     Souvislé pořadí let od určitého pevného časového bodu se nazývá letopočet. Dnes ve světě 

(samozřejmě včetně České republiky) je nejrozšířenější letopočet křesťanského náboženství: 

začíná od doby předpokládaného narození Ježíše Nazaretského (nazývaného též Ježíš Kristus), 

zakladatele křesťanství. Roky směrem k dnešku se označují jako roky našeho letopočtu (n. l.) nebo 

po Kristu (po Kr.), roky vzdálenější se počítají v opačném směru a jsou před naším letopočtem (př. 

n. l.) nebo před Kristem (př. Kr.). Toto označování používáme zpravidla jen tam, kde by mohlo dojít 

k záměně (tedy u let v blízkosti přelomu letopočtu). 

 

Křesťanský letopočet:

0

   Rok 4       -3-       -2-       -1-       -1-       -2-       -3-       -4-       -5-       -6-

před naším letopočtem našeho letopočtu

2.století začátek 1.století       konec začátek 1.století       konec začátek 2.století       konec

        r.101 r.100              r.1 r.1         r.100 r.101         r.200

př. n. l. n. l.

 

     Dějiny lidstva, národů a zemí zpřehledňujeme periodizací (členěním na jednotlivá historická 

období a jejich části). Nejobecnějšími úseky lidských dějin jsou (chronologicky seřazeno) pravěk, 

starověk, středověk, novověk, a další éru (od r. 1914) můžeme označit jako nejnovější dějiny.  

 

     1.3 Prostor v dějinách 

 

     O zeměpisných reáliích se v dějepisných souvislostech vyjadřujeme trojím způsobem:   

     1. Tam, kde nám jde o nadčasové pojetí, upřednostňujeme užívání názvů historicky vzniklých a 

dlouhodobě existujících zemí (např. České země), nikoli pomíjivějších států: název Česká republika 

tedy použijeme jen v souvislosti s vývojem od r. 1993.  

     2. U přírodních útvarů (řek, pohoří, nížin apod.) zpravidla používáme vlastní jména obvyklá 

dnes, bez ohledu na minulost: budeme tedy vždy hovořit o Šumavě (ačkoli v nejstarších pramenech 

se nazývá Gabreta) a o Dunaji (ačkoli nejstarší prameny jej označují jako Istros). 

     3. U umělých útvarů (států, měst, institucí apod.) užíváme vlastní jména z doby, o níž 

hovoříme: mezi státy bojující ve Druhé světové válce tedy nepatřily ani Anglie, ani Rusko, ale 

Velká Británie a Sovětský svaz ano.   

 

     Často bude pro nás důležité rozlišovat příslušníky přirozeně utvářených lidských společenství 

(národů, etnik) od příslušníků celků vytvořených úřední správou. Např. pojem Britové označuje 

státní příslušnost ke státu Velké Británii (vzniklé teprve v 18. století), zatímco Angličané, Skotové 

nebo Walesané (Velšané) jsou příslušníci tamních národů s velmi dlouhou historií.   



     1.4 Několik poznámek k historikově práci 

 

     Historikové při své práci používají také řadu poznatků ze specializovaných badatelských 

oborů, z nichž některé se tradičně označují jako pomocné vědy historické: 

      1. Archeologie: věda zabývající se terénním vyhledáváním a následným zkoumáním především 

nepsaných pramenů; tradičně se věnuje nejstarším, ale nově i nedávným dějinám;  

      2. Chronologie: nauka o způsobech měření času;  

      3. Paleografie: nauka o starých písmech; 

      4. Diplomatika: nauka o listinách a jiných úředních písemnostech; 

      5. Kodikologie: nauka o neúředních, literárních rukopisech (zejména o ručně psaných knihách); 

      6. Metrologie: nauka o soustavách měr a vah; 

      7. Genealogie: nauka o rodových souvislostech jednotlivců (o rodokmenech); 

      8. Heraldika: nauka o erbech (o znacích rodových, státních, městských apod.); 

      9. Sfragistika: nauka o pečetích (vtlačených grafických potvrzeních o pravosti písemností);  

     10. Epigrafika: nauka o (veřejných) nápisech; 

     11. Numizmatika: nauka o platidlech; 

     12. (Historická) demografie: věda zkoumající počet, složení, případně též pohyb obyvatelstva; 

     13. (Historická) kartografie: věda o mapách; 

     14. (Historická) statistika: věda zabývající se různými, zejména společenskými hromadnými 

jevy z hlediska jejich kvantity (množství, četnosti apod.); 

     a některé další obory…   

                                                Střední státní znak Československé republiky              

. 

     Výsledky své práce  historikové publikují formou odborných 

historických textů. Ty mívají trojí podobu:  

     a) přednášky na vysokých školách, na odborných tematických 

jednáních (kongresech, sympoziích a seminářích) nebo pro veřejnost (dnes 

bývají často šířeny také ve videopodobě);    

     b) články v odborných časopisech (nebo případně na internetových 

stránkách);  

     c) knihy: bývají tříděny do mnoha druhů, od monografií (věnovaných vždy jednomu 

vymezenému tématu) přes nejrůznější encyklopedie (naučné slovníky) až po rozsáhlé syntézy 

(souhrnná díla se širokým tematickým záběrem).   

     Odborné články i knihy se (nejen v oboru historie) zahrnují pod pojem odborná literatura. Ta 

bývá – z hlediska stylového – trojí: vědecká (určená pro zasvěcené odborníky), praktická (pro 

přípravu odborníků) a popularizační (pro širší veřejnost nestudovaných, laických zájemců). 

 

     Oblíbené a zpravidla i ceněné jsou dokumentární filmy o tématech z historie (zejména 

nedávné): vznikají ve spolupráci filmařů, historiků, novinářů aj. a často vytvářejí vícedílné cykly.  

    

     Pokud zpracováváme nějaké historické období, pak ho musíme časově vymezit a zpravidla ještě 

vnitřně rozčlenit na dílčí úseky. Taková periodizace (již jsme se o ní zmínili) je důležitá také proto, 

že naznačuje tematické a názorové zaměření naší práce.   

 

     1.5 Jak (s)tvořit dějepisný text 

 

     Dobrá škola se nespokojí jen s požadavkem, aby student dokázal reprodukovat (v relativní 

úplnosti) vyslechnuté či přečtené informace. Součástí skutečného vzdělání je také dovednost 

napsat kratší odborný text. Jeho tvorba umožní autorovi vyzkoušet si techniky badatelské a 

publikační práce, ujasnit si, co se za odbornými fakty obvykle skrývá, a připravit se na psaní 

rozsáhlejších odborných děl na vysoké škole.  



     Školní dějepis nás zpravidla vyzývá k tvorbě referátů, prezentací a seminárních prací. 

Podívejme se na poslední z těchto žánrů, protože ten je nejkomplexnější a nejnáročnější:   

 

     1. Nejprve si ujasníme téma, které samozřejmě vyjádříme v názvu. Téma by mělo mít trojdílnou 

podobu: co, kde, kdy (Spojenecké letecké útoky na cíle v jižních Čechách za Druhé světové války).  

     2. Téma by mělo být spojené s naším dosavadním zájmem (aspoň lehkým) a s možností osobně 

poznat daný region (nemá mnoho smyslu psát o vikingských plavbách, když sami jsme byli nejdál 

v Chorvatsku; výjimku učiňme jen tehdy, pokud se vikingské problematice věnujeme dlouhodobě a 

máme o ní hodně načteno ještě před začátkem své práce).  

     3. Téma by nemělo být příliš široké; pokud ho můžeme vypracovat na základě jedné či dvou 

encyklopedických nebo učebnicových publikací, pak jsme zvolili špatně a je třeba ho zúžit (nikdy 

ne Vzestup evropského měšťanstva v raném novověku, ale Svatba Filipíny Welserové a Ferdinanda 

Tyrolského na zámku v Březnici r. 1557). Zručný badatel dokáže i u jediné události či osobnosti 

nalézt souvislosti, v nichž se bude zračit celá problematika i daná epocha.  

     4. Úvod: bude obsahovat (a) hlavní otázku, kterou budeme řešit (třeba: Kde všude a jakým 

způsobem obohatil moravskou krajinu svými stavbami slovenský architekt Dušan Jurkovič?) – 

doplníme ji zdůvodněním, proč jsme si toto téma vybrali a proč je považujeme za důležité; (b) kdo 

všechno se tohoto tématu dotkl předtím, než my sami jsme začali psát svou epochálně přínosnou 

práci; (c) jakým způsobem jsme postupovali; definitivní podobu dáme Úvodu jistě až nakonec.  

     5. Průběžně vytvářený (ale zařazením poslední) bude Seznam použité literatury a pramenů. 

Tam uvedeme (v abecedním pořadí) všechny písemné zdroje informací, které v seminární práci 

uplatňujeme. Jedné každé položce takového seznamu říkáme bibliografická citace a tvoříme ji 

podle státní normy ČSN ISO 690 (pozor na detaily včetně interpunkce apod.), např.:  

     BENDOVÁ, Helena. Záhadné publikum: dějiny kinematografie a zkoumání fenoménu diváctví. 

Dějiny a současnost. 2005, č. 12, s. 30 – 32. ISSN 04 18-5129.     

     JINDRA, Jiří. Einstein – dílo a člověk. Vesmír [online]. 2018, 9 [cit. 26.7.2020]. Dostupné z: 

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-9/einstein-dilo-clovek.html 

     LUŇÁK, Petr a PEČENKA, Marek et al. Encyklopedie moderní historie. 1. vydání. Praha: Libri, 

1995. ISBN 80-85983-01-X.   

 

     6. Konečně začínáme doopravdy psát: nejdřív sestavíme první verzi Obsahu, čímž zároveň 

stanovíme kompozici práce a periodizaci tématu (používejme hierarchizované číslování kapitol).  

     7. Kapitoly Obsahu pak postupně naplňujeme naším vlastním textem. Měli bychom pracovat 

téměř denně vždy aspoň chvíli; pokud si necháme vnutit delší pauzy, ztratíme vědomí souvislostí a 

kvalita naší práce tím utrpí. Naopak když cítíme, že naše činnost se začíná podobat detektivnímu 

pátrání, když si klademe dílčí otázky, psaní nás baví a přináší pocit uspokojení, pak víme, že 

pracujeme dobře. Kvalitní seminární práci budeme psát – po chvilkách – zhruba 2 – 3 měsíce.   

     8. Většina z nás patrně začne hledáním na Wikipedii. Tak můžeme získat první přehled o tématu, 

ale pamatujme: Wikipedie není plnohodnotný zdroj – v Seznamu literatury ji neuvádíme a použitá 

fakta z ní ověříme ze zdrojů jiných (k nim Wikipedie ukazuje cestu pomocí citačních poznámek).  

     9. Podobné citační poznámky (nebo i vysvětlivky) budeme vytvářet v naší práci všude tam, kde 

uvádíme nějakou speciální informaci nebo kde doslova citujeme (v uvozovkách) z pramene 

(kroniky, dopisu, statistiky apod.). Poznámkami nedokládáme informace na úrovni maturity. Odkaz 

na poznámku má v textu podobu čísla v horním indexu, text poznámky může být na téže straně dole 

pod čarou nebo až za příslušnou kapitolou (formu poznámek můžeme z Wikipedie – nebo 

z literatury – převzít). Nepřiznané citace se označují jako plagiát a jejich výskyt je diskvalifikující.  

     10. V Závěru shrneme hlavní přínos naší práce a naznačíme možný směr dalšího bádání. 

K moderní dějepisné publikaci patří obrazová příloha (s popisky), tabulky, časové přehledy, grafy, 

diagramy atd.     

     11. Základní podmínkou je, aby text byl gramaticky a pravopisně bezchybný, stylisticky 

kvalitní a formálně i esteticky uměřený (jeden typ písma, zarovnání do bloku apod.). 



     2. Přírodní pozadí lidské existence 

 

2.1 Země a život 

2.2 Otázky biologické evoluce, přirozeného 

výběru a dědičnosti 

2.3 Vznik člověka  

 

     2.1 Země a život 

      

     Říká se, že nejzákladnější otázka po lidské existenci má trojdílnou podobu: Kdo jsme – odkud 

přicházíme – kam jdeme? Chceme-li také my hledat na ni odpověď, musíme alespoň krátce 

pohlédnout do velmi vzdálené minulosti. V rámci dějepisu nám nepůjde o podrobné zkoumání 

nejstarších podob života na světě, ale přesto bychom měli aspoň rámcově pochopit: 

     a) do jaké míry člověk souvisí s okolní přírodou a zejména s ostatními živými tvory; 

     b) jaký časový rozměr má dosavadní vývoj člověka jako rodu; 

     c) nakolik je vývoj člověka určován obecnými zákonitostmi a nakolik je nahodilý nebo 

ovlivněný osobními rozhodnutími jednotlivců.   

 

     Vesmír (kosmos, univerzum) vznikl před asi 14 miliardami let explozivní událostí 

označovanou jako Velký třesk (Big Bang). 

     Po uplynutí několika stamilionů let od Velkého třesku začaly vznikat galaxie: soustavy velkého 

počtu (od tisíců až po asi sto bilionů) hvězd a s množstvím mezihvězdné hmoty. Galaxie, v níž se 

nacházíme, má podobu plochého disku a na noční obloze z ní můžeme vidět (vlastně zevnitř) její 

nejnápadnější část: vyhlíží jako třpytivý hustý pás hvězd (Mléčná dráha). Před zhruba 9 miliardami 

let naše Galaxie získala v podstatě dnešní podobu, nicméně její vývoj pokračoval.  

     Přibližně v polovině galaktického poloměru se nachází naše Sluneční soustava. Utvořila se před 

asi 4,6 miliardy let z oblaku mezihvězdné hmoty (z prachu a plynů). Tento oblak se začal – patrně 

působením vnějších kosmických sil – prudce zhušťovat, rotovat kolem své osy a zahřívat se, až 

v jeho rozžhaveném středu vznikla nová hvězda – Slunce. Kromě Slunce tvoří Sluneční soustavu    

8 planet (obíhajících kolem Slunce), jejich měsíce (oběžnice), dále pak planetky, komety aj.  

      

Země z kosmické lodi  

 

    Jak je možné, že na planetě Zemi existuje život – a navíc v 

nejrozmanitějších formách? Patrně za to vděčíme výjimečné souhře mnoha 

příznivých okolností, mezi nimiž vynikají zejména tyto: 

     a) Příhodná vzdálenost od Slunce přináší žádoucí množství světelné a 

tepelné energie. 

     b) Parametry oběhu Země kolem Slunce i rotace Země kolem vlastní 

osy znamenají snesitelné teplotní rozdíly.   

     c) Kombinace tepla přicházejícího ze Slunce a tepla z nitra i povrchu Země umožňuje, aby se 

drtivá většina vody na Zemi vyskytovala v kapalném stavu.  

     d) Atmosféra (plynný obal) Země chrání zemský povrch před škodlivými složkami slunečního 

záření, obsahuje dostatek kyslíku a vzdušným prouděním přispívá k vyrovnávání teplot. 

     e) Na povrchu Země se vyskytují v dostatečném množství uhlíkaté sloučeniny, jejichž jednotlivé 

druhy obsahují velký počet dalších prvků. 

                                                                                                                 

     Živá hmota vzniká teprve vhodným uspořádáním hmoty neživé. Základem vzniku živé hmoty je 

řetězení aminokyselin: jejich hlavní součástí je uhlík, v jejich molekulách ovšem současně existují 

funkční skupiny aminová (-NH2) a karboxylová (-COOH). Aminokyseliny se za vhodných 

podmínek – dostatek vnější energie aj. – řetězí v peptidy. Peptidy vytvářejí polypeptidové řetězce a 

jejich dalším řetězením vznikají proteiny (bílkoviny), které jsou podstatou živé hmoty.  



     Živá hmota vytváří samostatně existující jedince – organismy. Organismy se skládají 

především z organických sloučenin, jejichž základní chemickou složku tvoří biogenní prvky: 

především organický uhlík (C) a dále O, H, N, Ca, P, K, S, Na aj. Kategorie organických sloučenin 

zahrnuje proteiny, sacharidy, tuky, nukleové kyseliny, vitamíny. hormony… Základními stavebními 

a funkčními jednotkami organismů – rostlinných i živočišných – jsou buňky.  

     Organismy se vyznačují samostatnou, ovšem časově limitovanou existencí (vznik – růst/vývoj 

– zánik), látkovou přeměnou (metabolismem), sebeřízením (autoregulací), reakcemi na vnější 

podněty a rozmnožováním, s nímž souvisí dědičnost podoby a vlastností.  

 

     První organismy (mikroorganismy) vznikly v mořích před asi 3,5 miliardy let. Dominantní 

postavení tu dlouho zaujímaly početné kolonie jednobuněčných mořských sinic a o něco mladší a 

vývojově pokročilejší zelené řasy (i mnohobuněčné). Sinice a řasy zahájily fotosyntézu: 

biochemický proces, při němž si rostlinný (zelený) organismus působením slunečního světla vytváří 

z oxidu uhličitého (CO2) a vody (H2O) organické sloučeniny (jako stavební materiál a zásobárnu 

energie) a zároveň uvolňuje do atmosféry kyslík (O2).  

     Ovšem teprve před asi 540 miliony let došlo ke kambrické explozi: poté, co podíl kyslíku 

v atmosféře dostatečně narostl, život – již rozdělený na říši rostlinnou a živočišnou – se rozšířil 

z moře na souš a vznikly první rozměrné organismy, jejichž počet prudce vzrůstal a jejichž 

vývoj můžeme souvisle sledovat až do dnešní doby.                                                                                                        

 

Geologické doby (eony, éry či periody) ve vývoji Země:

Přibližná datace Název Stručná charakteristika

(miliony let 

před dneškem)

4 600 - 4 000 Hadaikum Vznik žhavé Země, vznik Měsíce, chladnutí Země,

vznik zemské kůry, oceánů a prvotní atmosféry  

4 000 - 2 500 Archaikum / Prahory Jádra kontinentů, nejstarší horniny,  

první mikroorganismy

2 500 - 542 Proterozoikum / Starohory Růst kontinentů, v moři první mnohobuněčné

organismy

542 - 251 Paleozoikum / Prvohory Kambrická exploze: prudký nárůst atmosférického 

kyslíku, život dobyl souš; možští členovci trilobiti; 

první stromy, ryby, obojživelníci i plazi

251 - 65,5 Mezozoikum / Druhohory Věk dinosaurů (veleještěrů)

65,5 - 2,6 Terciér / Třetihory Věk rozvoje savců

2,6 - přítomnost Kvartér / Čtvrtohory Věk člověka

Terciér + kvartér = kenozoikum; Od kambrické exploze (včetně) až dodnes = fanerozoikum. 

 

Prvohorní trilobit / Druhohorní dinosaurus / Třetihorní a čtvrtohorní šavlozubá šelma  

 

          



     2.2 Otázky biologické evoluce, přirozeného výběru a dědičnosti 

 

     Vývoj živé přírody od nejjednodušších forem života k vyšším organismům nazýváme 

biologická evoluce. Tato evoluce se uskutečňuje podle principů, z nichž ten neobecnější 

označujeme jako přirozený výběr (objevil jej v 19. století britský přírodovědec Charles Darwin). 

Základní kategorií biologického třídění organismů je druh. Přirozený výběr produkuje vývojovou 

přeměnu druhů, a jeho průběh u živočichů můžeme shrnout takto:  

     Živočichové mají za život poměrně vysoký počet potomků, ale z nich velká část brzy hyne. 

Otázka zní, co rozhoduje o úspěchu těch, kteří přežili. Nepochybně mají – byť v rámci druhu – 

účelnější vlastnosti (např. tělesné znaky) než mnozí jejich příbuzní. Z původní populace jednoho 

druhu se někdy vlivem okolností odštěpí a izoluje – třeba při hledání nových, výhodnějších zdrojů 

obživy – právě ta část, která je spojena výskytem těchto účelnějších vlastností.     

     Díky dědičnosti se v odštěpené populaci účelné vlastnosti při pohlavním rozmnožování posilují 

a rozvíjejí; populace se natolik přizpůsobuje svému prostředí, že se proměňuje v nový druh. 

Výchozí druh pak vymírá. Nový druh ztrácí svoji izolovanost a rozšiřuje se, až se celý vývojový 

cyklus znovu zopakuje na vyšší úrovni.    

 

     Modelový příklad působení přirozeného 

výběru: 

     1. Vedle sebe žijí populace myší, z nichž 

většina je bílých a menšina šedých, a 

populace sov, z nichž většina má průměrný a 

menšina výborný zrak. 

     2. Bílé myši jsou dobře viditelné, a proto 

se stávají snadnou kořistí sov; soví populace 

vzroste, poměr sov s průměrným a výborným 

zrakem se nemění;  

     3. Bílé myši jsou téměř vyhubeny; sovy 

s výborným zrakem dokáží bez problémů lovit 

i šedé myši, ale sovy s průměrným zrakem 

vymírají kvůli nedostatku dosažitelné potravy.  

     4. V lokalitě je přibližně obnovena původní 

početnost myší i sov; žijí tu však již jen šedé 

myši a sovy s výborným zrakem. 

     Poznámka: K tomuto vývoji mohlo dojít 

pouze v relativně izolované lokalitě, do níž 

např. odjinud nepronikaly další bílé myši.     

 

 

     2.3 Vznik člověka 

 

     První lidé se vyvinuli před asi               

3 miliony let (na přelomu třetihor a 

čtcrtohor) z afrických hominidů rodu 

Australopithecus. Ohniskem hominizace 

byla východní Afrika. Nejpopulárnější 

fosilní nález australopitéka je znám pod 

familiárním jménem Lucy: jde o samičku, 

jejíž kostra se dochovala z asi 40 procent, 

tedy ve výjimečné úplnosti. 

                                                                                                       Australopitékové 



Rekonstrukce samičky 

australopitéka (Lucy) a etiopský 

kraj. kde žila. 

 

     V Africe na východ od 

severojižního transkontinentálního 

horského pásma nastalo na přelomu 

třetihor a čtvrtohor podnebí natolik 

suché, že zde zmizely vlhké 

tropické pralesy a na jejich místě vznikl mozaikovitý ekosystém, v němž se střídaly lesnaté porosty 

s otevřenou savanou.  

     A právě zde vývoj směřoval k prvním lidem: přechodový charakter oblasti posiloval 

všestrannost zdejších hominidů. Zásadní změnou, kterou jim život v nových podmínkách přinesl, 

byla bipedie – pohyb po dvou zadních končetinách. Tím hominidé získali zcela novou, kvalitnější 

perspektivu pro poznávání okolního světa a zároveň se jim přední končetiny uvolnily k práci: 

anatomicky se vyvinuly v obratné a přesné ruce. Tito hominidé se živili především rostlinnou 

potravou (což vedlo ke zlidštění chrupu a obličejové části lebky) a získávali ji sběrem. Masitou 

složku stravy zprvu obstarávalo pojídání zbytků mrtvých zvířat (ulovených šelmami nebo 

uhynulých). V přírodním výběru obstáli ti hominidé, kteří ve značně strukturovaném prostředí byli 

schopni svými mentálními schopnostmi rychle detekovat blížící se nebezpečí či potravní 

konkurenci; to vedlo k vývojovému zvětšování objemu mozku.  

     Hominidé při získávání potravy či při své obraně sahali po kamenech a větvích. Lidmi se stali, 

když začali cíleně a soustavně přetvářet své přírodní prostředí: začali jednotlivé kameny 

opracovávat podle standardizovaných, paměťově navzájem sdílených vzorců. Můžeme tu tedy 

s jistotou předpokládat existenci myšlení. Myšlení je poznávací proces, který prostřednictvím 

představivosti a jiných duševních schopností směřuje k chápání vlastností a vztahů. Zároveň vznikla 

zárodečná lidská komunikace.  

 

     Na proces hominizace máme dodnes anatomické památky, od opožděného – či zcela 

absentujícího – růstu posledních stoliček (dnes již tak rozsáhlý chrup ani nepotřebujeme) přes 

esovitě prohnutou páteř (nejefektivnější řešení vzpřímené postavy) a existenci kostrční kosti 

(zakrnělý pozůstatek ocasu) až po faktickou nutnost asistovaného porodu (průchodnost porodních 

cest je komplikována jak bipedií matky, tak relativně velkou hlavičkou lidského novorozence).   

  

Lebka jednoho z prvních lidí (nález z Keni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


