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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je představit klíčové poznatky o konzumaci a získávání živočišné
stravy homininy a shrnout možné důsledky na evoluci člověka. Zdrojem živočišných produktů
byli bezobratlí i obratlovci, vodní i suchozemští živočichové. Homininé konzumovali hlavně
maso, tuk, vnitřnosti, morek, vejce a med. Živočišné tkáně získávali homininé pasivním nebo
aktivním mrchožroutstvím a lovem. Doklady o mrchožroutství jsou známé již od rodu
Australopithecus. První diskutovanou loveckou strategií je vytrvalostní lov, při kterém Homo
erectus pomocí vytrvalostního běhu uštval svou kořist v otevřené krajině. Úprava tkání před
konzumací byla zprvu mechanická a později také tepelná. Práce ve své druhé části podává
přehled o nejdůležitějších důsledcích živočišné stravy na evoluci homininů. Věnuje se změnám
tělesné stavby se zvláštním důrazem na zvětšení mozku, dále rozšíření areálu mimo Afriku
a zmiňuje i důsledky sociální. Na základě prostudované literatury je v závěru role živočišné
stravy hodnocena jako zásadní pro evoluci člověka.
Klíčová slova: Ardipithecus, australopitéci, Homo, maso, mrchožroutství, lov, velikost mozku

Abstract
The main goal of this bachelor thesis is to present key knowledge about hominin consumption
and acquisition of animal source foods and to summarize possible consequences on human
evolution. Animal products were acquired through invertebrates and vertebrates, aquatic and
terrestrial animals. Hominins consumed mainly meat, fat, viscera, bone marrow and honey.
Animal tissues were obtained by passive or power scavenging and hunting. Scavenging has
been practiced since the time of australopithecines. The first hypothetical hunting strategy was
persistence hunting. Homo erectus used his endurance running capabilities to exhaust and hunt
down his pray in open habitats. Meat preparation was firstly mechanical and later also thermal.
The second part of the thesis describes the most important consequences of animal source foods
on hominin evolution. It examines changes in body structure with emphasis on brain
enlargement, as well as expansion of the area outside Africa and it also discusses social
consequences. Reviewed literature suggests that the role of animal source foods was crucial
in human evolution.
Key words: Ardipithecus, australopithecines, Homo, meat, scavenging, hunting, brain size
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1 Úvod
Živočišná složka byla součástí stravy již pliocénních homininů. Prvním homininem
s průkazným chrupem všežravce byl Ardipithecus ramidus (Suwa et al., 2009). Chrup
miocénních homininů (Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis a Ardipithecus
kadabba) byl býložravčí a od aridipitékova se lišil především silnější vrstvou zubní skloviny
a velkými špičáky (Senut et al., 2001; Haile-Selassie et al., 2004; Suwa et al., 2009).
Homininé konzumovali širokou škálu živočišných produktů, nejen svalovou tkáň neboli
maso, ale i tuk, mozkovou tkáň, vnitřnosti (především játra), kostní dřeň, vejce a v neposlední
řadě med s včelími larvami (Milton, 1999; Crittenden, 2011). Maso a další živočišné tkáně
homininé získávali dvěma základními způsoby, a to mrchožroutstvím nebo lovem.
Všežravé druhy primátů získávají maso vzácně z mršin, častěji lovem. Doklady
mrchožroutství u recentních primátů jsou výjimečné (Hausfater, 1976; Morris and Goodall,
1977). Mimořádné svědectví přinesli Nakamura et al. (2019) v podobě observace divokých
šimpanzů, kteří sežrali kořist levharta, jenž byl stále na blízku. Naopak lov a s ním spojená
konzumace obratlovců byly pozorovány u třiceti osmi druhů volně žijících primátů (Butynski,
1982). Predační strategie ve smyslu hledání, pronásledování, dopadení a pozření kořisti se
kromě u člověka a jeho předchůdců vyskytuje hlavně u paviánů a šimpanzů (Teleki, 1975;
Hausfater, 1976). Podle Rose (1978) je hlavní rozdíl mezi člověkem a ostatními primáty v míře
lovu a vyspělosti loveckých strategií. Butynski (1982) zdůrazňuje, že člověk je jediný primát
lovící zvířata, která jsou větší než on sám, a to za využití nástrojů, komplexní vokální
komunikace a bipedie.
Maso je zdrojem energie, proteinů a esenciálních mikronutrientů (železa, zinku, vitaminu
A, vitaminu B12) (Larsen, 2003). Proteiny slouží k stavbě svalů a dalších tkání, podílí se
na produkci hormonů, enzymů a hemoglobinu (Hoffman and Falvo, 2004). Živočišné proteiny
(maso, mléko, vejce, ryby) jsou kvalitnějším zdrojem, protože na rozdíl od rostlinných proteinů
obsahují všechny esenciální aminokyseliny (Hoffman and Falvo, 2004). Navíc díky nim jsou
rostlinné proteiny tráveny s větší efektivitou (Milton, 1981). Rozdíl je také mezi živočišným
a rostlinným železem, kdy maso obsahuje lépe vstřebatelné hemové železo (Pereira and
Vicente, 2013). Živočišné tkáně jsou navíc zásadním zdrojem taurinu, což je důležitá sulfonová
kyselina, kterou lidé musí přijímat v potravě (Wójcik et al., 2010; Pereira and Vicente, 2013).

1

1.1 Cíl práce
Cílem bakalářské práce je shrnout nejdůležitější poznatky o živočišné stravě homininů
a podat přehled o možných důsledcích na evoluci člověka. Účelem výsledné práce je kriticky
zhodnotit, zda vůbec a případně do jaké míry měla živočišná strava vliv na evoluci našich
předků, a tudíž jak se podílela na formování současného člověka.
První část práce má za úkol prozkoumat počátky zařazování živočišné složky do potravy
homininů a popsat následný vývoj konzumace, podívat se na problematiku dichotomického
rozdělení mrchožroutství a lovu. Účelem druhé části je představit ústřední teorie o důsledcích
živočišné stravy, i s tím spojeného lovu, na evoluci homininů – nejen evoluci striktně
anatomickou a obecně biologickou, ale i sociální a kulturní.
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2 Vývoj konzumace živočišných produktů
Všežravým homininem byl již před 4,4 milionu let Ardipithecus ramidus (Gibbons, 2009;
Suwa et al., 2009). Morfologie ardipitékova chrupu i izotopový rozbor zubní skloviny odpovídá
charakteristikám všežravosti (Suwa et al., 2009). Také rod Australopithecus byl všežravý,
i když australopitéčí velké ploché stoličky a silná vrstva zubní skloviny nebyly preadaptovány
na jídla tuhá a elastická (tedy kupříkladu maso), ale spíš potravu tvrdou až abrazivní (Teaford
and Ungar, 2000; Suwa et al., 2009; Ungar and Sponheimer, 2011). U australopitéků se
rozpoutává diskuze, zda živočišné tkáně obratlovců získávali mrchožroutstvím či lovem
(Domínguez-Rodrigo, 2002). Dart (1949) se na základě studií o poranění lebek paviánů
domníval, že Australopithecus využíval k získání masa lov. Bartholomew and Birdsell (1953)
oponovali, že realizace lovu tak velkých zvířat není pravděpodobná. Druhá polovina 20. století
se nesla ve znamení sporu, zda pro rané homininy bylo zásadní mrchožroutství, nebo lov
(Domínguez-Rodrigo, 2002). Australopitéci rozhodně získávali maso i další živočišné tkáně
z mršin (Pobiner, 2015). Avšak na základě pozorování lovu u primátů (Butynski, 1982) lze
předpokládat, že australopitéci byli také schopni lovu obratlovců, i když fosilní doklady chybí
(Alves et al., 2018). Rod Australopithecus konzumoval také bezobratlé živočichy a jejich
produkty: med a včelí larvy (Crittenden, 2011); termity živící se trávou, rody Trinervitermes
a Macrotermes (Sponheimer and Lee-Thorp, 1999; Backwell, 2001; Lesnik, 2014).
Nejstarší zástupci rodu Homo měli stále poměrně silnou vrstvu zubní skloviny, ale již
výraznější okluzní reliéf, který naznačuje lepší schopnost rozmělňování masa (Ungar et al.,
2006; Suwa et al., 2009). Homo erectus byl díky tenké vrstvě zubní skloviny už dobře
preadaptován na živočišnou stravu (Ungar et al., 2006). Navíc výskyt malých jamek ve sklovině
se shoduje s častým příjmem tuhých elastických jídel, jako je maso (Ungar et al., 2006).
Živočichy ke konzumaci získával H. erectus pomocí vytrvalostního lovu (Bramble and
Lieberman, 2004; Lieberman et al., 2009). Maximalizaci energetického zisku i další cenné
výhody s sebou přinesla tepelná úprava masa (Carmody and Wrangham, 2009).

2.1 Mrchožroutství
Mrchožroutsví je způsob získávání živočišných tkání z těl mrtvých živočichů, kteří byli
usmrceni jinými predátory či zemřeli přirozenou smrtí. U raných homininů jsou diskutovány
dva typy strategií: pasivní (Blumenschine, 1986) a aktivní mrchožroutství (Bunn, 2001).
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Pasivní model popisuje nález mršiny (většinou středně vysokého dospělého býložravce),
která byla zabita a zčásti sežrána kočkovitými šelmami (Blumenschine et al., 1987; Pobiner,
2015). Větší mršiny po lvech mohly mít až na 95 % kostí maso, přibližně 40–60 % kostí by
pokrývala celistvá tkáň (Pobiner, 2015). I na leopardích kořistích mohlo zůstávat maso (Cavallo
and Blumenschine, 1989), dle pozorování Pobiner (2015) cca 67 % kostí mršin obsahovalo
kusy svalové tkáně. Naopak zdechliny po hyenách pravděpodobně nebyly dobrým zdrojem
masa, protože při současné observaci bylo více než 70 % kostí kompletně bezmasých a zbylých
méně než 30 % pokrývaly pouze kusy masa (Pobiner, 2015). Homininé mohli využít hyenami
ohlodané kosti k získání kostní dřeně (Blumenschine et al., 1987; Pobiner, 2015). Vzhledem
k energetické i nutriční hodnotě masa mohlo být pasivní mrchožroutství vysoce výnosnou
subsistenční strategií (Pobiner, 2015).
Aktivní nebo také konfrontační mrchožroutství spočívá ve skupinovém odhánění
predátorů od jejich kořisti, čímž homininé mohli získat přístup k celé čerstvé mršině (Bunn,
2001; Bickerton and Szathmáry, 2011). Aktivní model je založen na pozorování Hadzů,
současných lovců-sběračů z Tanzánie, kteří využívají konfrontace s predátory za účelem zisku
jejich úlovků (Bunn, 2001).
Během pliocénu začali australopitéci využívat ke zpracování mršin kamenné nástroje
(McPherron et al., 2010; Thompson et al., 2015; Lewis and Harmand, 2016). Stopy na kostních
pozůstatcích velkých savců poukazují, že nástroje byly využívány k rozporcování zdechliny,
k odřezání masa a k získání morku z dlouhých kostí (de Heinzelin et al., 1999). Zářezy
na zvířecích kostech jsou zobrazeny na obrázku 1. Nejstarší nálezy pocházejí z naleziště Dikika
(Etiopie) a jsou datovány do doby před 3,39 milionu let (McPherron et al., 2010). Jedná se
o dvě zvířecí kosti (žebro kopytnatce a část kosti stehenní mladého turovitého), které na sobě
mají zářezy po kamenných nástrojích (McPherron et al., 2010). Autoři připisují využití kamenů
s ostrými hranami (ať již upravených či přirozeně se vyskytujících) k získávání živočišných
tkání již druhu Australopithecus afarensis (McPherron et al., 2010). Domínguez-Rodrigo et al.
(2010) však kritizují jejich metodiku a nesouhlasí s jejich závěry. K nálezům přistupují
holisticky a původní studii vytýkají opomenutí náhodných rýh na površích kostí (DomínguezRodrigo et al., 2010). Takovéto rýhy mohou vznikat pohybem kostí v písku či jiném abrazivním
sedimentu (Domínguez-Rodrigo et al., 2010). Právě kvůli možnosti modifikace fosilií
přirozenými procesy původní výsledky zpochybňují (Domínguez-Rodrigo et al., 2010).
Přesvědčivější nálezy pochází z doby před 2,6–2,5 milionu let (de Heinzelin et al., 1999;
Semaw et al., 2003; Domínguez-Rodrigo et al., 2010). V oblasti Gona (Etiopie) byly objeveny
2,6 milionu let staré kamenné nástroje a úlomky zvířecích kostí se zářezy (Semaw et al., 2003).
4

Zdejší činnost je připisována druhu Australopithecus garhi či Paranthropus aethiopicus
(Semaw et al., 2003). Na nedaleké lokalitě Bouri (Etiopie) byly nalezeny 2,5 milionu let staré
kosterní pozůstatky turovitých (Bovidae) se stopami po kamenných nástrojích, viz obrázek 1
(de Heinzelin et al., 1999).
Do diskuze vstupuje také industrie Lomekwian stará 3,3 milionu let (Harmand et al.,
2015; Lewis and Harmand, 2016). Na nalezišti Lomekwi 3 (Keňa) bylo objeveno 149
kamenných artefaktů, které se časově ani tvarově neshodují s oldovanskou industrií (Harmand
et al., 2015). Homininé teoreticky mohli tyto nástroje využívat k řezání masa, avšak
pro potvrzení jsou nutné další studie (Lewis and Harmand, 2016). Druhy homininů, které bývají
s lomekwianskou industrií spojovány, jsou Australopithecus afarensis a Kenyanthropus
platyops (Harmand et al., 2015; Lewis and Harmand, 2016). Biomechanické modelování
pohyblivosti ruky A. afarensis s důrazem na pátý karpometakarpální kloub naznačuje, že
schopnost vyvinout dostatečnou sílu k výrobě lomekwianských nástrojů byla u australopitéka
limitována (Domalain et al., 2017). Navíc Archer et al. (2020) původním dvěma studiím
(Harmand et al., 2015; Lewis and Harmand, 2016) vytýkají nedostatečné důkazy pro tvrzení,
že artefakty byly nalezeny in situ neboli na svém původním místě, a tudíž se k dataci před 3,3
milionu let staví skepticky.
Mrchožroutství jako způsob získávání masa a dalších živočišných tkání využívali nejen
australopitéci, ale také Homo habilis (Bunn, 2001; Bickerton and Szathmáry, 2011), Homo
erectus (Pobiner, 2015; Merritt, 2017) i mladší zástupci rodu Homo, včetně současného Homo
sapiens sapiens (Bunn, 2001; Alves et al., 2018).

2.2 Počátky lovu
Počátky lovu homininů jsou nejasné. Pravděpodobně již raní homininé lovili, protože
u recentních primátů (především šimpanzů a paviánů) je lov obratlovců běžný (Mitani and
Watts, 2001; Alves et al., 2018). Chybí však konkrétní fosilní důkazy (Alves et al., 2018).
Prokazatelně homininé lovili v době před 1,9 milionu let, kdy se objevuje Homo erectus
(Bramble and Lieberman, 2004; Lieberman et al., 2009).
Homo erectus nepřipomínal klasického predátora, neměl drápy ani tesáky, postrádal
dostatečnou rychlost a sílu (Lieberman et al., 2009). Ze spodního pleistocénu nejsou dochovány
ani žádné sofistikované zbraně, Homo erectus mohl využívat nanejvýš jednoduchých
dřevěných oštěpů (Lieberman et al., 2009). Nejpravděpodobnější metodou jejich lovu byl tzv.
vytrvalostní lov, využívající vytrvalostního běhu k vyčerpání kořisti a jejímu následnému
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snazšímu zabití (Carrier et al., 1984; Bramble and Lieberman, 2004; Lieberman et al., 2009).
Částečná schopnost vytrvalostního běhu se mohla vyskytovat již u Homo habilis, avšak důkazy
nejsou jednoznačné (Bramble and Lieberman, 2004).
Strategie vytrvalostního lovu spočívala v uštvání zvířete přehřátím, a to za poledního
parna v otevřené krajině, typicky na savanách s nízkým travnatým porostem (Lieberman et al.,
2009). Výhodami vytrvalostního lovu byl poměrně nízký risk, překvapivě nízké energetické
náklady a relativně vysoká úspěšnost (Lieberman et al., 2009). Nevýhodná byla nutnost přijímat
sůl v potravě a také dostatečné množství vody pro správnou termoregulaci (Lieberman et al.,
2009). Předpokladem byl též určitý sociální systém založený na kooperaci, rozdělení práce
a sdílení potravy (Isaac, 1978; Lieberman et al., 2009). V porovnání s jinými loveckými
strategiemi je vytrvalostní lov metabolicky i fyziologicky náročnější (Lieberman et al., 2009).
Potenciálně limitujícím faktorem vytrvalostního lovu mohla být dehydratace (Ruxton and
Wilkinson, 2011; Rathkey and Wall-Scheffler, 2017). Studium soudobých sportovců poukazuje
na neblahé důsledky vytrvalostního běhu bez doplňování tekutin (Cheuvront et al., 2007; Sawka
et al., 2007). Nejnovější poznatky v této oblasti přinesli Hora et al. (2020). Výzkum byl
proveden na základě předchozího pozorování současných kalaharských lovců-sběračů, kteří
byli schopni vytrvalostním lovem uhnat velkou kořist (například antilopu kudu) za dvě až pět
hodin (Liebenberg, 2006). Z etických důvodů jim však bylo umožněno pít vodu dle potřeby
(Liebenberg, 2006). Proto cílem studie (Hora et al., 2020) bylo určit, zda je možný vytrvalostní
lov po dobu minimálně pěti hodin bez doplňování tekutin. Byl využit model výměny tepla,
který počítal jak s respirační ztrátou vody, tak se ztrátou potu (Hora et al., 2020). Dále byly
započteny okolní faktory, konkrétně výška slunce, teplota vzduchu a relativní změna vlhkosti
vzduchu (Hora et al., 2020). Na základě matematického modelování bylo dokázáno, že Homo
erectus byl schopný vytrvalostního lovu bez pití po dobu mezi 5 h 32 min a 5 h 40 min (Hora
et al., 2020). Autoři naopak uvádí, že hlavní limit vytrvalostního lovu nespočívá v dehydrataci,
jak naznačovaly předchozí studie, ale v hypertermii neboli přehřátí organismu v důsledku
nedostatečného odvodu tepla (Hora et al., 2020).
Lov od středního pleistocénu se od vytrvalostního lovu lišil hlavně v používání zbraní.
Nejstarší nalezené zbraně jsou staré 400 tisíc let a jsou interpretované jako kopí či oštěpy
(Thieme, 1997). Ve svrchním pleistocénu se objevily projektilové zbraně na dlouhou
vzdálenost: vrhače oštěpů (Churchill, 1993; Pettigrew, 2018) a luky a šípy (Backwell et al.,
2008; Lombard and Phillipson, 2010; Lombard, 2011). Po posledním glaciálu došlo
ke zmenšení velikosti kořisti, která se loví lépe právě pomocí projektilových zbraní na dlouhou
vzdálenost, což přispělo k rozšíření tohoto typu zbraní (Churchill, 1993; Stiner, 2001).
6

2.3 Tepelná úprava
První doklady o kontrolovaném využití ohně rodem Homo pochází z doby před 1,6
milionu let (Bellomo, 1994). Jedná se o naleziště Koobi Fora v Keni, kde byly objeveny
lokalizované zoxidované sedimenty, jejichž analýza potvrdila ohniště spojená s lidskou činností
(Bellomo, 1994). Nebyly nalezené žádné ohněm zasažené kameny ani kosti, což autora vede
k závěru, že oheň nebyl využíván ani na úpravu kamenných nástrojů, ani na vaření (Bellomo,
1994). Pravděpodobně sloužil jako zdroj světla i tepla a jako ochrana proti predátorům
(Bellomo, 1994). Novější výzkum na stejné lokalitě odhalil kromě sedimentů i ohněm
opracovaný čedič, rohovec a dokonce kosti (Hlubik et al., 2017). Byla provedena prostorová
analýza, mikromorfologická analýza půdy a infračervená spektroskopie s Fourierovou
transformací (Hlubik et al., 2017). Ačkoliv výsledky odpovídají antropogenní činnosti, autoři
pouze potvrzují kontrolované užívání ohně a upozorňují na nutnost dalších analýz (Hlubik et
al., 2017, 2019).
Další zprávy o využívání ohně homininy pochází z acheulského naleziště Gesher Benot
Ya’aqov v Izraeli (Goren-Inbar et al., 2000). Jedná se o nálezy spálených semen, dřeva
a křemene, které jsou staré 790 000 let (Goren-Inbar et al., 2000). Prostorové rozmístění
spáleného křemene spolu se spáleným dřevem naznačují přítomnost ohraničených ohnišť
(Goren-Inbar et al., 2000). Jednalo se o lovce-sběrače, získávali maso a kostní dřeň pomocí
lovu, sbírali rostlinnou stravu, vyráběli kamenné nástroje (Goren-Inbar et al., 2000, 2002).
Taktéž využívali oheň, avšak zda s jeho pomocí již vařili, není jasné (Goren-Inbar et al., 2000).
Roebroeks and Vill (2011) označují předchozí nálezy za neprůkazné a uvádí, že oheň
se začal běžně využívat až před 3000–4000 lety. Diskutují, že homininé mohli přežít
v chladném podnebí Evropy a Asie i bez ohně, a to díky aktivnímu životnímu stylu a stravě
s vysokým podílem proteinů, což zvýšilo jejich bazální metabolismus (Roebroeks and Vill,
2011). Až neandrtálci zvládali ovládat oheň a používat jej jako zdroj tepla a světla, k výrobě
nástrojů a k vaření (Henry et al., 2011; Roebroeks and Vill, 2011). Nejdůležitější naleziště
i s datací jsou znázorněna na obrázku 2.
Pokud odhlédneme od archeologických nálezů, můžeme se zaměřit na biologii
homininů a porovnat, u jakého druhu se vyskytují adaptace na vařenou potravu, především
redukce chrupu, žvýkacích svalů a trávící soustavy (Wrangham and Carmody, 2010). Takovéto
změny pozorujeme především u druhu Homo erectus, jak můžeme vidět na obrázku 3
(Wrangham and Carmody, 2010). Jedná se o zmenšení třenových zubů a stoliček (Wrangham
and Carmody, 2010), zmenšení dolní čelisti (Wood and Aiello, 1998), redukci žvýkacích svalů
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(Lieberman et al., 2004) a zmenšení střev (Aiello and Wheeler, 1995). Další změnou byla
redukce chlupů na těle, což mohlo být způsobeno vyšší teplotou při nocování díky ohništi.
(Wrangham and Carmody, 2010). Navíc Homo erectus byl obligátně terestriální (Bramble and
Lieberman, 2004), takže by se v noci bez ohně jen těžko chránil před predátory (Wrangham
and Carmody, 2010).
Ač počátky vaření jsou nejasné, jeho zásadní význam je nepopíratelný. Díky vaření
získalo maso lepší texturu i chuť, proteiny se teplem denaturovaly, takže upravené maso bylo
stravitelnější (Carmody and Wrangham, 2009). Tepelná úprava také narušila strukturu
svalových vláken, čímž snížila náklady na trávení (Carmody and Wrangham, 2009). Taktéž
byly sníženy metabolické náklady imunitního systému, protože teplo umožnilo zabití
případných patogenů (Carmody and Wrangham, 2009). Pravděpodobně nejdůležitějším
přínosem byl zvýšený energetický příjem (Carmody et al., 2011). Byl proveden experiment
na myších (Mus musculus), kdy jedna skupina dostávala syrové maso a druhá tepelně
zpracované (Carmody et al., 2011). Výsledná data statisticky dokazovala zvýšený absolutní
energetický příjem u jedinců stravovaných uvařeným masem (Carmody et al., 2011).
Tento trend v evoluci došel tak daleko, že Homo sapiens je jediný žijící druh (s možnou
výjimkou některých domestikantů), který potřebuje přijímat alespoň část své stravy vařenou
(Wrangham and Carmody, 2010). Klíčovým důkazem pro toto tvrzení jsou studie moderní
dlouhodobé „raw“ diety, které dokazují, že takto stravovaní jedinci trpí podvýživou a ženy
dokonce častou absencí menstruace, a tudíž nejsou schopny reprodukce (Koebnick et al., 1999;
Wrangham, 2017).

2.4 Med a včelí larvy
Med je nejvíce energeticky bohatá potravina vyskytující se v přírodě (Skinner, 1991).
Jeden kilogram má přibližně 3049–3680 kcal (Skinner, 1991; Murray et al., 2001). Tekutý med
obsahuje 15–20 % vody (Bogdanov et al., 2008). Sušina je z 80–95 % tvořena sacharidy,
především fruktózou a glukózou (Murray et al., 2001; Bogdanov et al., 2008). Dále se skládá
ze stopového množství esenciálních vitaminů a minerálů (Bogdanov et al., 2008). Samotný med
má jen velmi malý podíl proteinů, a to ve formě enzymů a volných aminokyselin (Bogdanov et
al., 2008). Avšak neočištěný med divokých včel obsahuje také včelí larvy (Murray et al., 2001),
které jsou kvalitním zdrojem nejen proteinů a tuků, ale i minerálů (především fosforu, hořčíku
a draslíku), cholinu, vitaminů B a C (Finke, 2005).
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Pro lovce-sběrače je divoký med důležitou potravinou (Crittenden, 2011; Marlowe et
al., 2014). Zdrojem jsou jak bodavé včely medonosné (Apis mellifera), tak nebodavé včely rodů
Trigona a Melipona (Crittenden, 2011; Marlowe et al., 2014). Hadzové z Tanzánie dokonce
označují med za své oblíbené jídlo (Berbesque and Marlowe, 2009). Nejen že je chutný
a energeticky bohatý, dokonce pomáhá udržovat kvalitní stravu v deštivém období, kdy je lov
méně výnosný (Marlowe et al., 2014). Navíc je to primární potrava dětí po odstavení (Marlowe,
2003; Crittenden, 2011). Ženy sbírají med z nízkých myrhovníků od nebodavých včel rodu
Trigona, zatímco muži lezou na baobaby a získávají med od bodavých včel medonosných
(Marlowe et al., 2014). Muži při hledání hnízd často následují medozvěstku křiklavou
(Indicator indicator) (Crittenden, 2011; Marlowe et al., 2014). Med získávají buď jednoduše
pomocí klacku, který strčí do hnízda a následně jej olizují, či složitějším vykuřováním hnízda
(Crittenden, 2011; Marlowe et al., 2014). Díky kouři jsou včely mátožné, a tudíž méně agresivní
(Crittenden, 2011; Marlowe et al., 2014). Hadzové mají přístup k medu a larvám, zatímco
medozvěstka se soustředí na včelí vosk (Crittenden, 2011; Marlowe et al., 2014).
Také příbuzní šimpanzi (Pan troglodytes i Pan paniscus), gorily (Gorilla gorilla)
a orangutani (Pongo abelii i Pongo pygmaeus) si zpestřují stravu divokým medem (van Schaik
et al., 2003; Kajobe and Roubik, 2006; Sanz and Morgan, 2009). Proto je pravděpodobné,
že i náš poslední společný předek med jedl (Marlowe et al., 2014).
Na základě role medu v jídelníčku současných lovců-sběračů a příbuzných primátů lze
předpokládat, že se jím stravovali i homininé (Crittenden, 2011). Již ardipitéci a australopitéci
mohli do včelích hnízd strkat klacky a med z nich olizovat (Crane, 1999; Crittenden, 2011).
Oldowanské nástroje, které se začaly objevovat před 2,5 milionu let (Semaw, 2006), umožnily
snadnější a častější přístup k medu a larvám (Crittenden, 2011). S kontrolou ohně, která může
být stará 1,6 milionu let (Bellomo, 1994), přišlo postupně i vykuřování hnízd (Marlowe et al.,
2014). Další výhodu s sebou přinesly před 1,5 milionu let acheuléenské ruční sekery (Asfaw et
al., 1992), díky kterým se usnadnilo lezení po stromech (Marlowe et al., 2014).
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3 Důsledky
Díky zařazení živočišných produktů se strava homininů zpestřila a zkvalitněla,
což otevřelo prostor pro evoluční novinky (Milton, 1999). Nejdůležitější jsou encefalizace
(Aiello and Wheeler, 1995), změny tělesné stavby (Bramble and Lieberman, 2004; Zink and
Lieberman, 2016), rozšíření areálu mimo Afriku (Antón et al., 2002; Stiner, 2002)
a společenské následky (Hawkes, 1991; Swedell and Plummer, 2019).

3.1 Encefalizace
Encefalizace je označení pro větší velikost mozku, než která je očekávána
pro danou velikost těla (Martin, 1983; Aiello and Wheeler, 1995). Pojí se s ní tzv. encefalizační
kvocient (EQ), což je poměr mezi skutečnou velikostí mozku druhu a jeho očekávanou velikostí
(Martin, 1983; Aiello and Wheeler, 1995). Moderní člověk má encefalizační kvocient 4,32
(muži) až 4,64 (ženy), zatímco u ostatních primátů se pohybuje od 0,85 (Gorilla gorilla, samec)
do 2,10 (Hylobates lar, obě pohlaví) (Kappelman, 1996).
V evoluci homininů došlo k výraznému rozvoji mozku: kraniální kapacita australopitéků
se pohybovala mezi 400–500 cm3, zatímco u moderního člověka je 1400 cm3 (Aiello and
Wheeler, 1995). Největší nárůst kapacity prodělal Homo erectus, u kterého z 800 cm3 vzrostla
na 1200 cm3 (Aiello and Wheeler, 1995; Raichlen and Polk, 2013). Graf růstu kraniální kapacity
lze vidět na obrázku 4.
Hypotéz vysvětlujících tento unikátní fenomén je mnoho. Některé jej vysvětlují pomocí
sociálních faktorů (Dunbar, 2003), jiné skrz ekologické nároky na kognitivní schopnosti
(Milton, 1981; Barton, 1996). Zde se budeme zabývat takovými teoriemi, které jsou spojené
s konzumací živočišných produktů či s lovem.

3.1.1 Hypotéza drahé tkáně
Klasickou hypotézou objasňující korelaci mezi nárůstem živočišné stravy a encefalizací
je tzv. hypotéza drahé tkáně neboli the expensive-tissue hypothesis (Aiello and Wheeler, 1995).
Větší mozek vyžaduje více energie, avšak u rodu Homo není prokázané dostatečné zvýšení
bazálního metabolismu (Aiello and Wheeler, 1995). Navrhovaným řešením je redukce velikosti
gastrointestinálního systému úměrná přírůstku mozkové hmoty (Aiello and Wheeler, 1995).
Obrázek 5, porovnávající pozorovanou a předpokládanou váhu orgánů, toto tvrzení dokládá
(Aiello and Wheeler, 1995). Za předpokladu takovéto koevoluce by muselo být zmenšení
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trávícího traktu umožněno zásadním zvýšením kvality přijímané potravy (Aiello and Wheeler,
1995). Onou změnou byl zřejmě zvýšený příjem živočišných produktů ve stravě (Speth, 1989;
Aiello and Wheeler, 1995). Podobnou tendenci můžeme pozorovat i u primátů a jiných savců,
kdy faunivorní druhy mají jednodušší žaludek i tlusté střevo a dlouhé tenké střevo, a naopak
listožravé druhy mají komplexní žaludek a zvětšené tlusté střevo (Chivers and Hladik, 1980).
Jedním z možných důvodů, proč se ostatní primáti nevyrovnali míře encefalizace rodu Homo,
mohla být již dříve probíraná schopnost vaření, která výrazně zvýšila kvalitu stravy (Aiello and
Wheeler, 1995).
Zvětšující se mozek homininů by značně benefitoval z energeticky bohatého divokého
medu (Skinner, 1991), který je v původní hypotéze opomíjen. Glukóza, hlavní složka medu,
je zásadní pro energeticky drahý metabolismus mozkové tkáně, podílí se na vývoji a správném
fungování mozku (Amiel, 1994; Chugani, 1998). Navíc včelí larvy obsahují proteiny a tuky,
takže mohly být kvalitním zdrojem živin při méně příznivých podmínkách (Crittenden, 2011).

3.1.2 Kritika hypotézy drahé tkáně
Navarrete et al. (2011) kritizují nedostatečná empirická data, která by podpořila
hypotézu drahé tkáně, proto provedli na vzorku 100 druhů savců (včetně 23 druhů primátů)
analýzu korelace velikosti mozku s velikostí několika viscerálních orgánů (srdce, plíce,
žaludek, střeva, ledviny, slezina a játra). V rozporu s původní hypotézou nebyla nalezena
negativní korelace mezi velikostí mozku a velikostí trávící soustavy či jiných energeticky
nákladných orgánů (Navarrete et al., 2011). Objevili však negativní korelaci mezi velikostí
mozku a tukovými zásobami, což naznačuje, že encefalizace a ukládání tuků jsou
kompenzačními strategiemi proti hladovění (Navarrete et al., 2011). Rozvoj mozku u rodu
Homo vysvětlují kombinací několika faktorů, především díky kvalitnější potravě (zvýšenému
příjmu masa a kostní dřeně) a sníženým nákladům na lokomoci, růst a reprodukci (Navarrete
et al., 2011).
Warren and Iglesias (2012) namítají, že investice do metabolicky drahých tkání nejsou
primárně kompenzovány zmenšováním jiných orgánů. Své tvrzení zakládají na studii kněžíka
dvoupruhého (Thalassoma bifasciatum), což je mořská ryba vyznačující se mimořádnou
intraspecifickou variabilitou v investici do určité tkáně (Warren and Iglesias, 2012). V tomto
případě se jedná o protogynního hermafrodita s výrazně větší investicí do samčích gonád
(Warner and Robertson, 1978). Nebyla však nalezena statisticky signifikantní kompenzace
zmenšením metabolicky drahých tkání, jater ani mozku (Warren and Iglesias, 2012).
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3.1.3 Paradigma života na pobřeží
Paradigma spojuje vývoj mozku rodu Homo s životem na pobřeží a přístupu k potravě
asociované se sladkou i mořskou vodou (Cunnane and Crawford, 2014). Tzv. shore-based diet
se skládala z ryb, měkkýšů, korýšů, obojživelníků, ptačích vajec a vodních rostlin (Cunnane
and Crawford, 2014). Takováto dieta by byla řešením na omezení vývoje savčího mozku:
energetického (nutný zvýšený energetický příjem, který uživí rostoucí mozek) i nutričního
(zvyšující se požadavky na nutrienty důležité pro růst i fungování mozku) (Cunnane and
Crawford, 2014). Dle fosilních záznamů populace Homo habilis před 1,95 milionu let obývali
okolí velkých jezer východní Afriky a stravovali se rybami, měkkýši a želvami (Stewart, 1994;
Braun et al., 2010; Archer et al., 2014). Avšak šimpanzi (Pan troglodytes verus) v deštném
pralese habituálně celoročně požírají sladkovodní kraby, takže vodní živočichové mohli být
součástí stravy již ardipitéků a raných australopitéků, kteří žili v lesnatém prostředí (Koops et
al., 2019). Vodní živočichové mohli být důležitým zdrojem esenciálních mastných kyselin
a mikronutrientů především pro ženy a děti homininů, protože kraby chytají častěji šimpanzí
samice s mláďaty (Koops et al., 2019).
Paradigma je postavené na čtyřech principech (Cunnane and Crawford, 2014). Zaprvé,
ketony z velké části pokryly energetické náklady zvětšujícího se mozku, byly hlavním zdrojem
uhlíku na syntézu cholesterolu a některých mastných kyselin s dlouhým řetězcem (palmitové,
stearové a olejové kyseliny) (Yeh et al., 1977; Cunnane and Crawford, 2014). Zadruhé,
v podkožním tuku novorozenců byly uložené klíčové strukturní mastné kyseliny pro vyvíjející
se mozek, především DHA (kyselina dokosahexaenová) (Kuzawa, 1998; Cunnane and
Crawford, 2003, 2014). Zatřetí, homininé přijímali důležité živiny: jód, železo, zinek, měď,
selen, DHA, vitaminy A a D (Cunnane and Crawford, 2003, 2014). Začtvrté, homininé obývali
pobřežní stanoviště a konzumovali příslušnou stravu, která byla bohatá na všechny potřebné
živiny (Cunnane and Crawford, 2014).

3.1.4 Rozvoj mozku jako následek vytrvalostního lovu
S příchodem vytrvalostního lovu se dramaticky zvýšila aerobní fyzická aktivita, která
je spojována s nárůstem velikosti i kapacity mozku (Malina and Little, 2008; Raichlen and Polk,
2013). Raichlen and Polk (2013) navrhli model, ve kterém selekce na vyšší aerobní výkon
zvyšuje metabolickou regulaci a transport kyslíku, což vede k up regulaci neurotrofinů
a růstových faktorů. Výsledkem takovéto evoluční změny by byl větší mozek i lepší kognitivní
procesy (Raichlen and Polk, 2013). Teorie nepopírá důležitou roli ostatních vlivů na lidskou
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neurobiologickou evoluci, podporuje souhru sociálních i ekologických faktorů spolu s aktivním
životním stylem (Raichlen and Polk, 2013).
Evidencí pro tuto hypotézu jsou intraspecifická data ze studií jak s hlodavci, tak s lidmi,
která spojují aerobní kapacitu, neurotrofiny, růstové faktory a velikost mozku (Johnson and
Mitchell, 2003; Prior et al., 2006; Chappell et al., 2007; Raichlen and Polk, 2013).
Interspecifická data dokazují vztah mezi velikostí mozku a aerobní kapacitou u 29 druhů savců
(Raichlen and Gordon, 2011; Raichlen and Polk, 2013). Dalším dokladem jsou evoluční
experimenty, kdy se při umělé selekci na vyšší aerobní kapacitu zvětšovala velikost mozku
(Rhodes et al., 2003; Raichlen and Polk, 2013). I analýza fosilních dat homininů se shoduje
s korelací aerobní aktivity a rozvojem mozku (Raichlen and Polk, 2013).
Novější studie, jejímž cílem bylo prozkoumat tuto problematiku hlouběji, se zaměřila
konkrétně na mozkový neurotrofický faktor (Hill and Polk, 2019). Jedná se o protein, který
podporuje růst, diferenciaci i přežívání mozkových buněk (Jones et al., 1994; Hill and Polk,
2019). Je zásadní pro správný vývoj mozku obratlovců během prenatálního i postnatálního
období (Lipsky and Marini, 2007; Hill and Polk, 2019). Regulace jeho produkce je úzce spjatá
s příčně pruhovaným svalstvem, energetickým metabolismem a kožní soustavou, což jsou
všechno systémy spojené s vytrvalostním během (Hill and Polk, 2019). Aerobní a vytrvalostní
aktivity podpořily změny (více pomalých červených svalových vláken, zvýšení maximálního
objemu využitelného kyslíku, redukce ochlupení a zlepšená termoregulace), které vedly
k prodloužení maximální produkce mozkového neurotrofického faktoru (Hill and Polk, 2019).
Právě toto prodloužení považují autoři za zásadní pro zvětšení mozku (Hill and Polk, 2019).

3.2 Změny tělesné stavby
Homo erectus měl v porovnání s australopitéky některé odlišné tělesné znaky umožňující
stabilitu a balanc při vytrvalostním běhu (Bramble and Lieberman, 2004; Lieberman et al.,
2009). Obrázek 6 shrnuje nejdůležitější rozdíly. Zvětšení anteriorního i posteriorního
polokruhovitého kanálku ve vnitřním uchu zvýšilo citlivost ke změně pohybu hlavy, konkrétně
ke zrychlení (Spoor et al., 1994; Bramble and Lieberman, 2004). Zmenšení obličejové i týlní
části lebky přispěly ke stabilizaci hlavy (Bramble and Lieberman, 2004). Níže posazená široká
ramena pomohla k lepšímu vyvažování a umožnila zmenšení předloktí, což vedlo ke snížení
svalové námahy potřebné k ohnutí lokte při běhu (Bramble and Lieberman, 2004). Novinkou
byl šíjový vaz (ligamentum nuchae), který se nevyskytuje ani u šimpanzů, zato jej lze najít
u psů, koňů či slonů (Bramble and Lieberman, 2004). Delší a užší pas umožnil izolovanou
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rotaci trupu bez zapojení boků (Bramble and Lieberman, 2004). Mohutnější klouby na dolní
končetině byly mechanicky stabilnější než menší klouby australopitéků (Bramble and
Lieberman, 2004). Na volné dolní končetině došlo také k prodloužení Achillovy šlachy (tendo
Achillis), zaoblení nožní klenby, zkrácení nártních kostí (ossa metatarsi) a článků prstů
(phalanges) (Bramble and Lieberman, 2004; Lieberman et al., 2009). Pravděpodobně
nejdůležitější změnou bylo zvětšení velkého hýžďového svalu (musculus gluteus maximus),
který se při běhu podílí na stabilizaci trupu, kontrole pohybu volných dolních končetin a tlumení
opakujících se dopadů (Bramble and Lieberman, 2004; Lieberman et al., 2006).
Homo erectus měl také na rozdíl od dřívějších homininů menší velikost zubů, redukované
žvýkací svaly a slabší sílu při kousání (Eng et al., 2013; Zink and Lieberman, 2016). Díky
konzumaci masa mechanicky opracovanému kamennými nástroji se snížila selekce na robustní
dentici i žvýkací svaly, což umožnilo zmenšení zubů i obličejové části lebky (Zink and
Lieberman, 2016).

3.3 Rozšíření areálu
První homininé opustili Afriku ve spodním pleistocénu před 2,1 milionu let (Zhu et al.,
2018). Nejstarší nález kamenných nástrojů mimo Afriku pochází z paleolitické lokality
Shangchen, která se nachází na Sprašové plošině v Číně (Zhu et al., 2018). Kolonizace Eurasie
jako taková není v porovnání s jinými živočichy či primáty unikátní, je to spíše relativní
rychlost, s jakou se dokázali homininé rozšířit (Antón et al., 2002). Výchozí polohou pro
kolonizaci asijského kontinentu byla nejspíš západní Asie, odkud rychlému rozptylu po jihu nic
nebránilo, protože tam převládalo podobné klima jako v Africe (Stiner, 2002). V severním
Pákistánu byly nalezeny kamenné nástroje staré dva miliony let (Dennell et al., 1988).
Z naleziště Dmanisi (Gruzie) pochází artefakty staré 1,85–1,78 milionu let (Ferring et al., 2011)
a kosterní pozůstatky raných zástupců rodu Homo staré 1,8–1,7 milionu let (Gabunia and
Vekua, 1995; Gabunia et al., 2000; Vekua et al., 2002). Další důležitý záznam je z Javy
(Indonésie), kde byla nalezena část lebky mladistvého Homo erectus, jež se datuje do doby před
1,8 milionu let (Swisher et al., 1994). Z Javy pochází také objev 1,5 milionu let staré horní
čelisti, která je rovněž připisována druhu H. erectus (Zaim et al., 2011). Doklady o kolonizaci
jihu Evropy jsou mladší, první důkazy o činnosti homininů jsou staré 1,4–1,2 milionu let
a pochází z oblasti Orce ve Španělsku (Moyano et al., 2011). Na severošpanělském nalezišti
Atapuerca byly nalezeny oldovanské nástroje a zvířecí kosti opracované homininy, které
se datují do doby před 1,2–1,1 milionu let (Carbonell et al., 2008).
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Zařazení živočišné složky do stravy homininů sehrálo při rozšíření areálu zásadní roli.
Obecně masožravci a všežravci potřebují větší území než stejně velcí býložravci (McNab,
1963). Se zásadní ekologickou změnou (rozšíření travnatých a dřevnatých lučin v Africe) byl
Homo erectus nucen změnit strategii při hledání potravy, což vyústilo v nutnost desetinásobně
většího území než u australopitéků (Antón et al., 2002). Zároveň bez předem vyvinuté
schopnosti lovu by pravděpodobně nebyl schopný osídlit Eurasii, a to ze dvou hlavních důvodů
(Stiner, 2002). Zaprvé by bylo velmi těžké se spoléhat pouze na rostliny, protože většina jich
roste sezónně (Stiner, 2002). Zadruhé musel být schopen kompetice s velkými predátory,
se kterými se dříve nesetkal, a kteří se na novém území vyskytovali (Stiner, 2002).
Dalším důležitým mezníkem bylo osidlování severu, kde panovalo úplně jiné klima, než
na které byli homininé doposud zvyklí (Stiner, 2002). Najednou se museli vypořádat se zimou,
nízkými teplotami, sněhem a zamrznutou zemí. Takováto období mohli přežít jen díky ohni
a schopnosti lovit velké savce (Stiner, 2002). Hlavním zdrojem potravy v zimních měsících
muselo být maso, protože jiná strava byla jen těžko dostupná (Stiner, 2002).

3.4 Sociální důsledky
Výběr potravy, její získání, příprava a konzumace jsou významným společenským
fenoménem (Fiddes, 1994). Ačkoliv sociální antropologie se tímto jevem začala systematicky
zabývat relativně nedávno (Fiddes, 1994), již W. R. Smith na konci 19. století ve své knize
napsal slavný výrok: „ti, kteří jedí a pijí spolu, jsou tímto aktem spojeny poutem přátelství
či vzájemným závazkem“ (Smith, 1889). Jídlo není pouhým prostředkem pro přežití, ale
i záležitostí sociální sounáležitosti a seberealizace (Fiddes, 1994). V tomto systému má maso
speciální nadřazenou pozici, vždy se jednalo o stravu úspěšných, dříve lovců a později bohatých
jedinců (Fiddes, 1994).
Již při konfrontačním mrchožroutství museli homininé komunikovat a spolupracovat,
aby od mršiny úspěšně odehnali predátory či jiné mrchožrouty (Bickerton and Szathmáry,
2011). Nálezci mršiny potřebovali zrekrutovat větší skupinu, a tudíž ostatní přesvědčit pomocí
zvuků, gest a mimiky, aby je následovali za neviditelným cílem (Bickerton and Szathmáry,
2011). Toto jedinečné chování mohlo nastartovat koevoluci komunikace a spolupráce,
typických lidských vlastností (Bickerton and Szathmáry, 2011).
I samci Homo erectus kooperovali při lovu, čímž získávali velmi důležitý zdroj potravy,
který si mezi sebou rozdělovali (Swedell and Plummer, 2019). Jedním z důkazů skupinové
spolupráce jsou zachovalé stopy několika homininů staré 1,5 milionu let z naleziště Ileret
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(Keňa) (Hatala et al., 2017). Jsou interpretované jako otisky dospělých homininů, kteří kráčeli
po východním břehu jezera Turkana ve stejném směru a nejspíše i ve stejnou dobu (Hatala et
al., 2017). Při kooperaci mohla hrát roli příbuznost, jako je to například u paviánů (Städele et
al., 2016; Swedell and Plummer, 2019). Avšak za určitých podmínek mohli spolupracovat
i nepříbuzní jedinci (Swedell and Plummer, 2019). Paralelní chování lze pozorovat u šimpanzů,
u kterých častěji spolupracují nepříbuzní samci (Mitani et al., 2000). Skupinový lov a dělení
kořisti vytvořilo spojenectví s dalšími výhodami, například ochranu před predací či agresí
sousedních skupin (Swedell and Plummer, 2012).
V lovecko-sběračských společenstvích muži nelovili pouze s cílem zaopatřit svou
nukleární rodinu (Hawkes, 1991). Show-off hypotéza nabízí, že účelem lovu bylo především
následné sdílení a rozdělení kořisti (Hawkes, 1991). Muži úmyslně vybírali spíše takovou
kořist, se kterou se mohli podělit s ostatními, než kterou by konzumovali členové jeho rodiny
(Hawkes, 1991). Pozorujeme zde zásadní rozdíl mezi pohlavími, kdy muži získaná potrava
(nejčastěji právě živočišná strava) byla přerozdělována mnohem více než potrava opatřená
ženami (Hawkes, 1991). Takovéto altruistické chování se mužům pravděpodobně vyplatilo
více, protože ostatní členové skupiny se k nim poté chovali příznivě (Hawkes, 1991). Úspěšní
lovci měli lepší sociální postavení i větší reprodukční úspěch nežli lovci neúspěšní (Hawkes
and Bird, 2002). Co se však jejich přídělů masa týče, tak ty byly rovnocenné (Hawkes and Bird,
2002).
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4 Závěr
Prokazatelně všežravým homininem byl Ardipithecus ramidus. Živočišná strava ardipitéků
se skládala z hmyzu, medu, sladkovodních krabů, ptačích vajec i malých savců. Rod
Australopithecus získával živočišné tkáně z mršin po kočkovitých šelmách. Větší mršiny
býložravců po lvech a leopardech byly zdrojem masa, mršiny po hyenách sloužily především
k zisku kostní dřeně. Lze předpokládat, že australopitéci do určité míry také lovili, konkrétní
fosilní důkazy však chybí. Pravděpodobným lovcem byl Homo erectus, který pro lov využíval
vytrvalostního běhu, pomocí kterého svou kořist uštval. Lovecká strategie umožnila
pravidelnější a stálejší příjem masa. Avšak i H. erectus konzumoval živočišné tkáně z mršin
po jiných predátorech. Na mrchožroutství proto nelze pohlížet jako na evolučně starší taktiku,
podřadnou lovu, obě strategie koexistovaly.
Homininé si v průběhu pleistocénu osvojili schopnost kontrolovat oheň, což vyústilo
v tepelnou úpravu nejen živočišné stravy. Ačkoliv konkrétní datace počátku vaření je sporná
a diskutabilní, benefity jsou nezpochybnitelné. Tepelně zpracované maso získalo lepší texturu,
chuť i stravitelnost, také snížilo riziko bakteriálních i parazitárních onemocnění, a především
umožnilo vyšší energetický zisk.
Nejčastěji diskutovaným důsledkem živočišné stravy homininů je zvětšení mozku.
Nejznámějším vysvětlením tohoto fenoménu je hypotéza drahé tkáně (the expensive tissue
hypothesis). Existují také jiné teorie (například paradigma života na pobřeží či rozvoj mozku
jako následek vytrvalostního lovu), které nemusí být nutně v rozporu. Došlo i k dalším změnám
v tělesné stavbě, především přizpůsobením k vytrvalostnímu běhu a redukci žvýkacích svalů
a dentice. Díky konzumaci živočišných produktů a loveckým schopnostem bylo také umožněno
rozšíření homininů mimo Afriku a osidlování vyšších zeměpisných šířek. V neposlední řadě
se změnou subsistence došlo ke společenským změnám, díky konfrontačnímu mrchožroutství
a lovu se tvořily aliance a rozvíjela schopnost kooperace i komunikace.
Na základě výše uvedených faktů lze tvrdit, že živočišná strava sehrála v evoluci homininů
významnou roli. Ačkoliv se ne všichni autoři shodnou na konkrétních teoriích, v závěru
označují přínos živočišných produktů a s tím spojených benefitů za zásadní. Mnoho zde
probíraných důsledků se považuje za klíčové charakteristiky současného člověka. Lze si jen
těžko představit, že by se Homo sapiens vyvinul do současné podoby (nejenom anatomické, ale
i ekologické a kulturní), kdyby jeho předkové nezařadili do své subsistence živočišné produkty.
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6 Přílohy

Obrázek 1: Stopy po kamenných nástrojích na kostech turovitých, jež jsou staré 2,5 milionu let.
A: Tělo pravé kosti holenní s rýhami způsobenými nárazem, jehož cílem byl zisk kostní dřeně.
B: Zářezy na levé dolní čelisti, které byly způsobeny při vyřezávání jazyka (převzato z de
Heinzelin et al., 1999)
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Obrázek 2: Mapa nalezišť s důkazy o kontrolovaném využití ohně homininy (převzato
z Attwell et al., 2015)
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Obrázek 3: Srovnání nejdůležitějších změn tělesné stavby v souvislosti s využitím ohně
(převzato z Wrangham and Carmody, 2010)
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Obrázek 4: Graf zobrazující nárůst kraniální kapacity u homininů (převzato z Aiello and
Wheeler, 1995)
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Obrázek 5: Srovnání pozorované a předpokládané váhy jednotlivých orgánů u 65kg moderního
člověka (převzato z Aiello and Wheeler, 1995)
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Obrázek 6: Rozdíly v tělesné stavbě Australopithecus afarensis a Homo erectus, které hrály
důležitou roli ve vytrvalostním běhu (převzato z Lieberman et al., 2009)
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