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Abstrakt 

Náplní této práce bylo jednak prozkoumat současné názory na evoluci anatomicky moderních 

lidí a pokusit se o zodpovězení otázky, zda vůbec, popřípadě jakým způsobem probíhá 

evoluce člověka v současnosti. Dále jsem si položil otázku, zda je možné na základě stále 

rostoucích extrémních sportovních výkonů vrcholových sportovců v oblasti atletiky, 

vyvozovat z pohledu evoluční antropologie nějaké závěry, týkající se evoluce moderních lidí. 

Aby bylo možné pokusit se v závěrečných částech textu zodpovědět dané otázky, bylo 

nejprve nutné zahrnout kapitoly o evoluci moderního člověka, evoluční historii příslušných 

způsobů pohybu a dosahované výkonnosti. 

 

Klíčová slova 

evoluce člověka, sportovní výkonnost, civilizační choroby, olympijští atleti, budoucnost 

člověka, fyzická aktivita 

 

 

Abstract 

This paper is focused on searching through contemporary observations and opinions, related 

to evolution of anatomicaly modern humans. Questions like whether the human evolution 

already ceased, or could be considered for still ongoing process, have been tried to answer 

here. Is it relevant to link steadily increasing performance of olympic athletes with human 

evolution and is it possible to make some conclusions from such phenomena? It is another key 

question I tried to solve in this work. 

Firstly before attempting to make some conclusions, it was necessary to involve chapters 

concerning evolution of humankind, evolutionary history of certain types of physical activity 

and current trends in athletic performance as well. 

 

Keywords 

human evolution, athletic performance, civilization diseases, olympic athletes, future of 

human, physical activity 
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1. Úvod 

 

V následujícím textu, se budu zabývat otázkami týkajícími se evoluční historie moderních lidí 

v souvislosti s trendem zvyšující se výkonnosti vrcholových atletů. Mohl by tento trend 

napovědět něco o tom, zda nadále probíhá evoluce lidského druhu? Jinými slovy, pokud 

skutečně dochází k nárůstu výkonnosti v oblasti extrémních sportovních výkonů, je možné na 

základě toho dedukovat pohledem evoluční antropologie nějaké evoluční trendy, které by se 

vztahovaly na celé populace? Aby bylo možné, pokusit se o zodpovězení těchto a dalších 

otázek, je nutné podívat se nejprve na evoluci moderních lidí v širším kontextu a zaměřit se na 

milníky v evoluci druhu. Poté je třeba blíže pohlédnout na konkrétní způsoby pohybu a to, 

jakou roli v lidské evoluci zaujímaly. Dále se pokusím o analýzu dat a podložení trendu 

narůstající výkonnosti vrcholových sportovců, aby bylo následně možné pokusit se vyvodit 

patřičné závěry a uvést některé další pohledy a názory na současný a budoucí stav evoluce 

moderního člověka. 
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2. Evoluce moderního člověka 

 

2.1 Změna subsistence 

 

Anatomicky moderní člověk, tedy Homo sapiens sapiens, vznikl podle současných poznatků a 

dostupných fosilních nálezů v Africe (zřejmě v oblasti dnešní Etiopie), asi před 160-120 tisíci 

let (Schwartz & Tattersall  2010). Stejně jako jeho předchůdci, tedy archaičtí sapienti a Homo 

erectus, či Homo heidelbergenis  (vyskytující se nejspíše v rozmezí před 900 tisíci až 100 

tisíci lety), se i anatomicky moderní lidé po nejdelší období své evoluční historie živili 

převážně sběrem, později pak i lovem (Dominnguez-Rodrigo 2002). Po desetitisíce let se linie 

předků vedoucí až k současnému modernímu člověku biologicky vyvíjela v přirozeném 

prostředí, na které byli naši předchůdci v průběhu evoluce adaptováni. Přibližně od roku 1990 

se ujal nový pojem „evoluční medicína“. Evoluční medicína představuje velmi 

interdisciplinární obor, propojující medicínu s antropologií a evoluční biologií. Zabývá se 

reprodukcí, výživou a chronickými onemocněními v současném prostředí a zasazuje je do 

kontextu evoluční historie člověka (Trevathan 2007). V evoluční medicíně nalezneme koncept 

takzvaného „prostředí evoluční adaptovanosti“ (v originále „environment of evolutionary 

adaptedness“-dále také EEA). Zakladatel konceptu EEA James Bowlby, definoval lidská 

prostředí evoluční adaptovanosti, jako prostředí, která příslušníci linie Homo obývali po 

přibližně dva miliony let (od svého vzniku), dokud změny uskutečněné v průběhu posledních 

několika tisíc let nevedly ke vzniku neobyčejné rozmanitosti prostředí, která lidé obývají dnes 

(Bowlby 1969). Podle tohoto konceptu, je člověk primárně adaptován právě na prostředí a 

subsistenční strategie, ve kterých se vyvíjel evolučně nejdéle. V závislosti na geografických a 

klimatických podmínkách, jsou v lokálních prostředích evoluční adaptovanosti jisté 

odlišnosti, jež se mohou projevovat například pigmentací kůže, nebo specifickými technikami 

používanými k lovu lokální fauny, tělesnou konstitucí spojenou s teplotními podmínkami 

prostředí, a dalším (Holt & Gaines 1992). Ve všech případech se však jedná o přirozená 

původní prostředí a lovecko- sběračské subsitenční strategie, na které se předchůdci 

současných lidí adaptovali po nejdéle trvající řadu generací v evoluční historii daného druhu. 

Podle (O’Keefe a kol. 2011), žili naši předkové jako lovci a sběrači po dobu přibližně 84 tisíc 

generací. Tento způsob obživy obnášel řadu specifik, kupříkladu charakteristickou, vysoce 

lokální stravu se sezonními změnami v zastoupení jednotlivých složek, ale kladl také 
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nezbytné nároky na mobilitu, tedy na denní vyvíjení fyzické aktivity, za účelem získávání 

potřebných zdrojů (Saniotis & Henneberg 2013). Prudká změna ve způsobu subsistence 

moderních lidí nastala v průběhu posledních několika desítek generací, s přechodem 

k zemědělství, postupnou sedenterizací, domestikací, a následným intenzivním rozvojem 

městských civilizací. Z hlediska rychlosti evolučních procesů, proběhla tato změna, či spíše 

celý komplex změn extrémně rychle. Jedno ze zásadních zrychlení tohoto procesu, 

představovala průmyslová revoluce (v průběhu 18. a 19. století) a následná industrializace. 

Dále pak dramatický technologický rozvoj během posledního století a následný přechod do 

digitální éry (de Vries 1994). Ke změnám ve způsobu subsitence došlo v průběhu pouhých 

přibližně 350 generací (O’Keefe a kol. 2010). Zmíněné změny zřejmě navíc neprobíhají 

konstantní rychlostí, ale směrem k současnosti a v jejím průběhu se nadále zrychlují. Lidstvo 

se nachází v industriální éře pouhých 7 generací a v digitální éře pak jenom 2 generace 

(O’Keefe a kol. 2010). 

Podle konceptu EEA se v současné době nacházíme v silně modifikovaném 

artificiálním prostředí, které je zcela odlišné od toho, na jaké jsme biologicky adaptováni, 

tedy prostředí evoluční adaptovanosti. Tento jev se označuje jako evoluční neshoda 

(„mismatch“) a došlo k němu z toho důvodu, že rozsáhlé restrukturalizace, zahrnující kulturně 

podmíněné změny v životním stylu moderních populací, byly v porovnání s rychlostí 

působení evolučních procesů příliš rychlé a lidé se tak nestačili na rapidní změny biologicky 

adaptovat, během tak nízkého počtu generací (Saniotis & Henneberg 2013). Lidé si v podstatě 

z převažující části zřejmě stále nesou genetickou výbavu, řadu adaptací a biologické 

mechanismy původem z období pleistocénu. Právě skutečnost, že lidé mají v současném 

prostředí stále pleistocénní adaptace, podle některých teorií může znamenat, že evoluce 

zamrzla již koncem pleistocénu a dále neprobíhá. Jeden z takových konceptů představuje 

kupříkladu HESA (Powell 2011) jak bude uvedeno dále. Mnohé adaptace, které byly 

v minulých prostředích výhodné, se však v současném prostředí jeví, jako poněkud 

maladaptivní (Eaton a kol. 2002). Například adaptace na fyzickou inaktivitu, ve smyslu 

šetření energií a ukládání tukových zásob (viz. dále). Lidská kultura spolu s biologií, 

v průběhu času formuje člověka. 
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2.2 Bio-kulturní evoluce  

 

Lidé dospěli v průběhu posledních několika tisíc let, k nebývalé schopnosti přizpůsobovat a 

měnit okolní prostředí na bazální úrovni. To je třeba vzít v potaz, jako nový fenomén, který 

by mohl hrát roli v možné další evoluci moderních lidí. Spolu s technologiemi, vědou a 

širokým spektrem znalostí je možné provádět radikální zásahy do okolního prostředí, ale i do 

vlastních těl, a to až na genetickou úroveň biologických mechanismů. Příkladem mohou být 

umělá reprodukce, transplantace orgánů, léčba řady závažných chorob a mnohé další (Saniotis 

& Henneberg 2011). Díky moderním technologiím lidé čím dál výrazněji zasahují do 

okolního prostředí a tyto zásahy zřejmě mají vliv jak na vlastní druhovou evoluci, tak evoluci 

mnoha dalších druhů (Palumbi 2001). Otevírají se také nebývalé možnosti globálního 

propojení a mezikulturního genového toku. Dochází k mísení a propojování kultur, což bylo 

historicky poměrně běžným jevem (Susanne & Rebato 2004), avšak oproti globálním 

možnostem dneška, zřejmě značně limitovaným. Zároveň v populacích dochází k riziku 

zvýšeného výskytu a následného hromadění negativních mutací. Jedinci, kteří by byli 

s největší pravděpodobností v přirozeném prostředí vyselektováni z genofondu, jsou díky 

moderní medicíně v současném prostředí plně životaschopní a mohou své geny šířit do 

dalších generací (Saniotis & Henneberg 2013). 

Zajímavým kulturním jevem je také to, že je produkováno obrovské množství informací a 

poznatků, které přímo souvisí se životy lidí, tedy i jejich biologií. Tyto informace jsou však 

produkovány a ukládány extrasomaticky, přičemž šíření těchto informací, může probíhat 

velmi rychlým horizontálním přenosem, a nepodléhá biologickým, nebo chemickým 

omezením (Claidiére & André 2012). Extrasomatický přenos informací, je 

v současném prostředí zřejmě velmi efektivní a druhově unikátní adaptací, umožňující 

zefektivnění přenosu informací z hlediska rychlosti i objemu šíření informací 

(Csikszentmihalyi & Massimini 1985). Evoluce člověka, tedy již nejspíše není výhradně 

biologickým procesem, ale je nutné na ni pohlížet, jako na komplexnější, provázaný 

biologicko-kulturní evoluční proces, ve kterém hraje úroveň rozvoje dané kultury důležitou 

roli, která se silně promítá na biologické úrovni. 
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2.2.1 Změny ve stravování a obezita 

 

V průběhu evoluce Homo, byla strava až do přechodu k chovu užitkových zvířat a pěstování 

plodin, typicky získávána již zmíněným sběrem, později též lovem. Z nutričního hlediska byla 

tato strava charakteristická nízkým obsahem karbohydrátů, zejména pak jednoduchých cukrů, 

a značným podílem bílkovin získaných z masa (Henneberg & Grantham 2014). Podíl 

rostlinného tuku ve stravě lovců-sběračů byl velmi nízký, zatímco podíl živočišného tuku 

obsaženého v mase byl značný. I přes vysoký podíl živočišného tuku v kombinaci s velkým 

množstvím bílkovin, se v lovecko-sběračských populacích patrně nevyskytovala obezita 

(Lieberman 2015a). Výzkumy naznačují, že absence obezity u těchto populací, je dána 

zejména odlišným metabolismem přijatých složek potravy, díky jejich kombinaci, což 

následně souvisí s mechanismem ukládání tuku. Při konzumaci takzvané „smrtící 

kombinace“, která se vyznačuje příjmem vysokého množství proteinů a karbohydrátů 

zároveň, dochází k rychlému zpracování cukerných složek a pomalejšímu zpracování 

proteinových, ty se pak ukládají ve formě tuku (Henneberg & Grantham 2014). Jak bylo 

zmíněno výše, obsah bílkovin ve stravě lovců-sběračů byl sice vysoký, ale obsah 

karbohydrátů nízký, ke hromadění tuku ve vyšší míře tedy nedocházelo, protože přijaté 

bílkoviny byly metabolizovány primárně. Oproti tomu v moderní stravě je současné 

zastoupení obou složek tvořících onu „smrtící kombinaci“ časté. Provedené studie naznačují, 

že pokud se lidé při stravování vyvarují této „smrtící kombinace“ karbohydrátů a bílkovin, 

nenabývají na váze vlivem depozice tělesného tuku příliš snadno (Tonstad a kol. 2009). Z 

předpokladů způsobu stravování před počátky zemědělství, vychází například dnešní 

„paleolitická dieta“. Paleodieta stručně řečeno, eliminuje z jídelníčku příjem obilovin a 

veškerých mléčných produktů. To by mělo mít příznivý vliv na léčbu a prevenci 

kardiovaskulárních chorob spojených právě s negativním působením zmíněného vysokého 

příjmu karbohydrátů a prázdných kalorií v konvenční stravě (Lindeberg 2012). 

Právě změny subsistenční strategie v podobě zemědělství a domestikace, přinesly významné 

změny ve stravování moderních lidí, obzvláště pak v podobě zvýšení zastoupení rostlinných 

škrobů, olejů a také cukrů a tuků obsažených v obilovinách, mléce a mléčných výrobcích. 

Významnou roli hraje též způsob zpracování a propojování jednotlivých složek potravy 

(Larsen 1995). Moderní způsob stravování, v kombinaci s postupnou absencí nutnosti vyvíjet 

nezbytnou míru fyzické aktivity při zajišťování zdrojů potravy, má za následek prudký vzrůst 

prevalence obezity v „bohatých“, v relativním dostatku žijících populacích rozvinutých zemí, 

zejména pak v průběhu posledního století (Eaton & Eaton 2003). 
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2.2.2 Fyzická aktivita a obezita 

 

Frekvence příjmu živin u lovců a sběračů, byla proměnlivá v závislosti na úspěšnosti při 

získávání potravy. Sezonně se příjem potravy zřejmě pohyboval okolo prahové hodnoty 

(„treshold“), kdy příjem nutrientů mírně převyšoval energetickou spotřebu, nebo naopak 

energeticky mírně nedostačoval na pokrytí nákladů vynaložených při nezbytné míře fyzické 

aktivity, vyvíjené při získávání příslušných zdrojů (Henneberg & Grantham 2014). Člověk, je 

díky tomu tudíž nejspíše adaptován tak, aby vyvíjel co nejmenší možné fyzické úsilí a 

redukoval tím energetický výdej, a také aby se snažil vytvářet energetické zásoby ve formě 

tuku, kdykoliv to lze (Kohl a kol. 2012). V současném prostředí rozvinutých zemí, však 

fyzická aktivita, jako prostředek k bezprostřednímu získávání potravy prakticky vymizela. 

Zároveň však lidé mají k dispozici dostatek, popřípadě nadbytek potravin bohatých na 

zmíněné sacharidy, tuky, nasycené mastné kyseliny a další lipogenní látky. Značná část lidí, je 

tedy přirozeně fyzicky inaktivní a šetří energií, zatímco energetický příjem vysoce kalorické 

potravy dramaticky převyšuje energetický výdej, což vede ke tvorbě nadměrných tukových 

zásob a jejich depozici (Eaton & Eaton 2003). Z pohledu konceptu prostředí evoluční 

adaptovanosti (EEA), se v případě fyzické inaktivity jedná o jeden z příkladů evoluční 

neshody („mismatch“), neboť v současném prostředí se zřejmě jedná o maladaptaci 

(Lieberman 2015a).  

Řada lidí majících obezitu, podle některých zdrojů až 1/3 populace v západních zemích 

(Bauman a kol. 2012), je klinicky zdravá. Například (Ortega a kol. 2013) uvádějí, že téměř 

polovina lidí, klinicky klasifikovaných jako obézní, je metabolicky zdravá. Nicméně obezita 

prokazatelně podporuje náchylnost k řadě civilizačních chorob a zvyšuje riziko zdravotních 

komplikací, které se u lovecko-sběračských populací historicky nevyskytovaly, a ani u 

zbylých recentních kultur uplatňujících tento životní styl se téměř nevyskytují. Jedná se 

například o metabolický syndrom, diabetes a kardiovaskulární choroby, dále hypertenzi a 

zvýšené riziko výskytů některých typů karcinomů (Grundy2004), (Hsieh 2011). 
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2.3 Sport jako nový typ aktivity 

 

Trend narůstající fyzické inaktivity vlivem kulturního a technologického pokroku, 

usnadňujících většinu aspektů každodenního života, spolu s adaptací na to být inaktivní 

kdykoliv je to možné, se v různé míře týká většiny populací, překvapivě nejen rozvinutých, 

ale i rozvojových zemí (Booth 2000). Ústup fyzické aktivity z nutnosti, měl však za následek 

vznik a rozvoj dalšího bio-kulturního jevu, a to sice pohybu pro zábavu, rekreačního pohybu, 

nebo pohybu pro fyzické zdraví (Szymanski 2006).  Došlo tak k rozvoji celé řady, 

nejrůznějších sportů, sportovních her a jejich odvětí. Řada moderních sportů spadá spíše do 

konceptu sportovních her, ve stylu antických her, či soubojů gladiátorů, kdy se fyzickému 

výkonu aktivně věnuje jen úzká skupina vrcholných atletů a obecenstvo pouze pasivně 

přihlíží jejich výkonům. Původně byl sport spojen s dokazováním fyzické zdatnosti potřebné 

k lovu nebo boji a zdatným atletům přinášela jejich výkonnost možné reprodukční výhody a 

tedy zvyšovala jejich potenciální fitness. V současném prostředí však význam sportovních 

výkonů na fitness sportovců zřejmě klesá (Lombardo 2012). Oproti minulosti dnes však 

zažívá nebývalý rozmach takzvaný rekreační sport, o čemž svědčí například vysoká 

oblíbenost joggingu, cyklistiky, plavání, fitness center a mnoha dalších volnočasových 

pohybových aktivit (Bauman a kol. 2012). Těžko si představit, jak by si například rolník před 

300 lety, šel po celodenní fyzicky náročné práci zaběhat okolo vsi. Dnes je něco takového 

však zcela běžné. Řada lidí aktivně vyhledává a pravidelně provozuje nějaký druh fyzické 

aktivity, i přesto že to nepotřebují k bezprostřednímu získávání zdrojů. Například podle studie 

provedené dvěma vědci z univerzity v Norimberku, na vzorku 29 tisíc Evropanů, se 

volnočasovým fyzickým aktivitám věnuje občasně 26,1% účastníků studie, intenzivně pak 

12% (Abu-Omar & Rütten 2008) Nabízí se otázka zda-li existuje nějaký specifický typ 

pohybu na který jsou moderní lidé adaptováni?  

Člověk je podobně jako zvířata adaptován na účelovou fyzickou aktivitu, zaměřenou 

především na získávání potravy, hledání potenciálního partnera, ochranu teritoria a úniku před 

predátory. Oproti ostatním velkým primátům, kteří disponují značnou silou, jsou lidé 

podstatně slabší, avšak jsou zvláště dobře adaptováni na vytrvalostní aktivity, jako je 

vytrvalostní chůze či běh (Bramble & Lieberman 2004). Silná selekce na adaptace související 

právě s vytrvalostním pohybem, pochází nejspíše z období před 2-3 miliony let, kdy proběhly 

v Africe rozsáhlé klimatické změny, jejichž následkem došlo k fragmentaci lesních porostů a 

vzniku otevřených stepních prostředí (Kingston 2007). Pod těmito tlaky prostředí, 

pravděpodobně došlo ke vzniku lovecko-sběračského typu subsistence, vyžadujícího přesuny 
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na dlouhé vzdálenosti v horkém otevřenějším prostředí, přenášení získaných zdrojů (Friedman 

2006), a postupem času také lov a zpracování kořisti za pomoci nástrojů (Washburn 1960). 

Fosilní pozůstatky naznačují, že prvním lovcem-sběračem mohl být Homo erectus, jenž se 

objevil asi před dvěma miliony let (Lieberman 2015a). Právě Homo erectus vykazuje jako 

první z předchůdců moderního člověka znaky, poukazující na vytrvalostní chůzi („trekking“), 

avšak pravděpodobně ještě ne na častý vytrvalostní běh. Jedná se například o expandovaný 

gluteus maximus, kratší palce u nohou, delší dolní končetiny a lépe stabilizovanou hlavu proti 

otřesům (Antón 2003). Vytrvalostní lov byl zřejmě po dlouhou dobu velmi důležitou 

loveckou strategií, lov za pomoci sofistikovanějších nástrojů a technik, jako jsou luk a šípy, 

vrhače, sítě a smečky psů je totiž značně mladý (Lieberman 2015b). Pohyb, na který jsou 

moderní lidé adaptováni po nejdelší období své evoluční historie je, tedy spolu s vytrvalostní 

chůzí („trekking“), zřejmě běh. Právě běh tvoří základní prvek mnoha dnešních sportů. 

Dalším evolučně starým pohybem, adaptivně spojený s tehdejší lidskou subsistencí je pak hod 

a vrh, umožněný anatomií horní končetiny (Young 2003). Tyto typy pohybu jsou v dnešní 

době relativně málo ovlivněny moderní technikou a lidé, reprezentovaní skupinou špičkových 

atletů v nich dosahují pozoruhodných, stále se zlepšujících výsledků. Mohl by pokračující 

vzrůst výkonnosti poukazovat na probíhající evoluci člověka? A pokud ano, pod jakými tlaky 

by k němu docházelo? Aby bylo možné pokusit se zodpovědět tyto otázky, je nejprve nutné se 

v další kapitole blíže podívat na spojení evoluce člověka s evolucí běhu. 
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3. Běh 

 

Názory na původ bipední chůze, a teorie o selekčních tlacích na vznik bipedie, jenž 

představuje výhodný adaptační prvek se různí (Friedman  2006). V případě raných homininů 

máme příliš málo podkladů k tomu, aby bylo možné s jistotou prokázat přítomnost 

převažujícího bipedního pohybu (Lieberman 2015b). Fosilní nálezy však dokladují nespornou 

habituální bipedii u Australopiteků, nejméně před 4,4 miliony let (Ward 2002). S následným 

rozvojem bipední lokomoce, dochází u rodu Homo, k výskytu další formy bipedního pohybu 

a tou je běh. Struktury, o kterých lze tvrdit, že nutně souvisí s během, jsou takové, které 

prokazatelně nepřináší žádné energetické výhody při chůzi, nebo se při ní přímo neuplatňují. 

Takové struktury se na základě současných poznatků, objevují nejprve u fosilií zástupců rodu 

Homo erectus, ve stáří okolo 2 milionů let (Lieberman and Bramble 2007). 

Zde vyvstává, podobně jako v případě bipedie jako takové, řada těžko zodpověditelných 

otázek týkajících se vzniku a významu běhu v lidské evoluci. Například, zda je běh 

samostatnou adaptací, nebo se jedná pouze o vedlejší produkt zefektivňujících se schopností 

chůze? Jaké selekční tlaky působily na vznik a rozvoj vytrvalostního běhu? 

V této kapitole je tedy na místě, stručně uvést do mechanismů běhu, představit některé 

dosavadní poznatky o evoluci vytrvalostního běhu, a uvést několik teorií snažících se objasnit 

jeho evoluční význam. 

 

 

 

3.1 Vytrvalostní běh 

 

Lidé jsou v porovnání s velkými kvadrupedy, nebo s primáty málo výkonní a neobratní 

sprinteři. Maximální rychlosti běhu, které je člověk schopen vyvinout, se pohybují okolo 

pouhých 10,2 m/s, navíc jsou udržitelné po dobu kratší než 15 sekund. Oproti tomu, velcí 

savci uzpůsobení k běhu, jsou schopni běhu plným tryskem při rychlosti 15-20 m/s po dobu 

několika minut (Garland 1983). Energetické náklady vynakládané k rychlostnímu běhu 

člověka, jsou navíc ve srovnání s těmito zvířaty značně nevýhodné. Při běhu na stejnou 

vzdálenost lidé spotřebují až dvojnásobek energie v porovnání s velkými savci, při vztažení 

na poměr hmotnosti těla (Margaria a kol. 1963). Pokud se však jedná o výkonnost při 

vytrvalostním běhu na dlouhé vzdálenosti, vycházejí lidé z takového srovnání překvapivě 

dobře. Rychlost vytrvalostního běhu u lidí se pohybuje od přibližně 2,3 m/s, což je přibližná 
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rychlost kdy člověk přirozeně přechází z chůze do běhu, až po rychlosti kolem 6,5 m/s, 

v případě trénovaných elitních atletů (Bramble & Lieberman 2004). Aby bylo možné 

srovnávat tyto hodnoty s kvadrupedy uzpůsobenými k běhu, je nutné vycházet z rychlostí, 

kterých tato zvířata dosahují při klusu, protože klus je z biomechanického hlediska 

nejpodobnější vytrvalostnímu běhu lidí. Pokud opět vztáhneme hodnoty na poměr hmotnosti, 

pak se předpokládaná preferovaná rychlost klusu kvadrupeda, vážícího 65 kg, pohybuje okolo 

2,8 m/s (Alexander 1991). Lidé tedy při vytrvalostním běhu dosahují relativně vysokých 

rychlostí. Vzdálenosti jaké jsou lidé schopni urazit vytrvalostním během, navíc zajisté nejsou 

zanedbatelné. I pouzí amatérští běžci, jsou často schopni pravidelně uběhnout vzdálenosti 

okolo 10 km, během jednoho výkonu (Bramble & Lieberman 2004). Africké psovité šelmy, 

pro srovnání urazí za den průměrně 10-19 km (Packer and Caro 1997), podobně jako američtí 

kojoti (Servin a kol. 2003). Uvážíme-li, že lidé pocházejí z linie primátů, přičemž primáti jsou 

v případě nutnosti poměrně výkonní sprinteři na krátké vzdálenosti, ale vytrvalostního běhu 

prakticky nejsou schopni, pak je schopnost takto efektivního vytrvalostního běhu lidí o to 

pozoruhodnější. 

 

 

 

3.1.1 Adaptace na vytrvalostní běh 

 

Mechanika běhu a chůze, je odlišná. Chůze je kývavá, těžiště se při ní přenáší přes téměř 

propnutou stojnou nohu, přičemž je efektivně využívána kinetická a potenciální energie 

během každého následujícího kroku, zatímco při běhu je využívána mechanika delších kroků, 

s těžištěm posunutým dále vpředu. Z energetického hlediska je optimální rychlost chůze 

přibližně 1,3 m/s (Alexander 1980). Jak již bylo zmíněno, k automatickému přechodu z chůze 

do běhu, dochází u většiny lidí při rychlostech pohybujících se mezi 2,3-2,5 m/s. Při těchto 

vyšších rychlostech, se stává přechod do běhu méně energeticky náročný, než eventuální 

snaha o udržení chůze, při dané rychlosti. Dochází k využití kumulace energie v zapojených 

elastických vazech a šlachách fungujících jako pružiny (Bramble & Lieberman 2004).  

Z hlediska zkoumání evoluce běhu, je nutné rozlišovat struktury, které jsou adaptivní jak pro 

běh, tak pro chůzi, a struktury významné čistě pro biomechaniku běhu, aniž by měly vliv na 

chůzi. Významnými strukturami, které jsou využívány především, nebo výhradně při běhu, 

jsou dlouhé vazy a šlachy, které jsou napojeny na krátké svalové fascioly (Thorpe a kol. 

1999). Dlouhé vazy a šlachy mají zřejmě jen malý energetický vliv na chůzi, pokud se při ní 
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uplatňují, ale podle předpokladů jsou schopny ušetřit až 50% energetických nákladů při běhu 

(Alexander 1991). Nejvýznamnější z těchto šlach je Achillova šlacha, spojující dvojhlavý 

lýtkový sval a lýtkový sval (tyto dva společně tvoří trojhlavý sval lýtkový), s flexory chodidla 

a patní kostí. Další důležitou šlachovou strukturou, je potom podélná klenba chodila. Ta 

napomáhá tlumení otřesů a uchovává asi 17% energie vygenerované při každém došlapu při 

běhu (Ker a kol. 1995). Dále je nutné vzít v potaz zatížení, jaké působí běh lidské kostře. 

Působená zátěž při došlapu je v případě běhu asi dvojnásobná oproti chůzi (Keller a kol. 

1996). To má za následek optimalizaci celé řady kosterních a oporných struktur, za účelem 

zlepšení odolávání takové zátěži. Došlo kupříkladu, ke zúžení ramen a pasu, pánev a torzo 

jsou výrazně oddělené a umožňují vzájemnou oddělenou rotaci, šíjový vaz pak poskytl 

zlepšení stabilizace hlavy při běhu. Dále došlo k expanzi svalů, podílejících se na běhu, jako 

například gluteus maximus, a zvýšení robusticity svalových úponů a šlach (Lieberman 

2015b). Strukturní změny, které provázejí zdokonalující se schopnost bipedie a úzce souvisí 

s vytrvalostním pohybem, nenacházíme pouze na kosterně-svalové úrovni, tyto adaptivní 

změny jsou v rámci lidského organismu ještě podstatně rozsáhlejší. 

 

 

 

3.1.2 Další adaptace na vytrvalostní běh 

 

Kromě výše zmíněných kosterních a svalových struktur, evolučně došlo i k optimalizaci řady 

dalších morfologických struktur a mechanismů, zajišťujících potřebnou efektivitu při 

vytrvalostní chůzi a běhu. Jedním z klíčových faktorů, se kterými bylo nutné se vypořádat, je 

efektivní odvod tepla. V porovnání se zvířaty mají lidé unikátní schopnost ochlazovat se 

během dlouhotrvající fyzické aktivity v horkých, suchých podmínkách. Tato schopnost 

pravděpodobně umožnila našim předkům využívat denní niku a pohybovat se relativně rychle 

za největšího horka, kdy většina velkých predátorů není schopna lovu (Hayward &Hayward 

2007). K ochlazování dochází pocením, při kterém se voda sekretovaná potními žlázami na 

povrch pokožky odpařuje a odvádí tak teplo z organismu (Shibasaki & Crandall 2010). 

Suchozemští savci využívají k ochlazování primárně hyperventilace (tachypnoe). Tento 

mechanismus využívá k ochlazování odpařování vody v horní části dýchacího traktu, 

konkrétně v dutině ústní, dále v oropharynxu a horní části dýchací trubice. Epitel pharynxu je 

silně vaskularizován, a vypařováním tak dochází k účinnému ochlazování krve a odvodu tepla 

(Robertshaw 2006). Hyperventilace je velmi efektivní, má však několik omezení. V první 
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řadě, oproti pocení, které funguje na povrchu celého těla, je hyperventilace limitována 

plochou respiračního traktu. Dalším omezením je výkonnost ochlazování, která závisí na 

dechové frekvenci. Pokud však zvíře dýchá rychle a mělce, je vysoké riziko zvýšení hladiny 

CO2 v plicích a následného vzniku respirační alkalózy. Je tedy nutné dýchat zhluboka a 

předejít tak otravě oxidem uhličitým (Higgins & Lampietro 1967). Většina zvířat však není 

při běhu schopna hlubokého dýchání, což vede k tomu, že vydrží rychlostní běh pouze po 

omezenou dobu, navíc v silné závislosti na okolní teplotě. Poté se přehřejí, musí zpomalit, 

nebo přímo zastavit a ochladit se intenzivní hyperventilací. Schopnost pocení tedy představuje 

velmi efektivní adaptaci na perzistentní pohyb při vysokých okolních teplotách, 

charakteristických pro prostředí Afrických savan, ve kterém se naši předkové vyvíjeli (Hanna 

& Brown 1983). 

Právě s odvodem endogenního tepla také pravděpodobně souvisí ztráta srsti u lidí. 

V otevřených silněji osluněných prostředích, se spolu se vznikem bipedie významně snížila 

plocha těla, na kterou UV záření dopadá. Srst zajišťující odrazivost záření tedy zůstala 

především na hlavě, ve formě vlasů, zatímco na ostatních částech těla postupně ustoupila, 

čímž došlo k dalšímu adaptivnímu zvýšení efektivity odvodu endogenního tepla pocením. 

Ochranná funkce srsti proti záření byla zastoupena zvýšenou melaninovou pigmentací kůže 

(Lieberman 2015b). Mnoho z výše zmíněných adaptivních změn nabývá značného významu 

při běhu, což podporuje názor, že běh sehrál v lidské evoluci nezanedbatelnou roli. 

 

 

3.2 Význam evoluce vytrvalostního běhu 

 

Nelze s jistotou říci, kdy přesně, ani na základě jakých selekčních tlaků, došlo u linie předků 

moderního člověka k vývoji komplexu výše zmíněných struktur, umožňujících efektivní 

bipední chůzi a běh na dlouhé vzdálenosti. Fakt, že řada z těchto struktur se vyvinula 

prakticky zároveň, ztěžuje orientaci v evoluční hierarchii derivovaných znaků (Bramble & 

Lieberman 2004). Je však jisté, že selekční tlak na rozvoj daných struktur musel být značně 

vysoký, neboť postupně formoval lidská těla až do podoby anatomicky moderních lidí, a určil 

tak směr další evoluce člověka. Nebudu zde uvádět hypotézy týkající se samotného vzniku 

bipedie jako takové, ale spíše se budu zabývat některými hypotézami snažícími se objasnit 

selekční tlaky, jež působily na další rozvoj a zefektivňování bipední chůze spolu s během. 

První z hypotéz, které zde uvedu, se týká schopnosti vyhnout se, popřípadě uniknout 

predátorům, při pohybu v otevřených prostředích (Potts 1998). Jak bylo uvedeno 
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v předchozích kapitolách, lidé jsou ve srovnání s velkými kvadrupedními běžci, z hlediska 

maximální rychlosti značně pomalí. Je tedy pravděpodobné, že homininé bipedně se 

pohybující v otevřených prostředích, představovali pro velké predátory jako byli lvi, či 

šavlozubí tygři snadnou kořist. Za těchto okolností je možné, že zlepšení schopnosti odvádět 

teplo, umožnilo využívat denní niku, kdy se homininé mohli pohybovat v největším horku za 

poledního slunce. To je doba, během které jsou predátoři obvykle nejméně aktivní a 

vyhledávají stín, neboť nejsou schopni lovu při vysokých rychlostech. Strategie lovu 

využívající nízkou kompetici predátorů používají některé zbylé lovecko-sběračské populace 

dodnes (Holt a kol. 1991). Zlepšení schopnosti odvodu tepla mohlo navíc umožnit také 

efektivnější a rychlejší pohyb, což je důležitý faktor snižující riziko predace v důsledku 

vyhnutí se, nebo úniku před predátorem. Některé z těchto adaptivních změn souvisejících 

s termoregulací, se mohly podle některých teorií vyskytovat už u Australopitheků. 

Další z hypotéz naopak předpokládá působení selekce na efektivní termoregulaci a lokomoci 

primárně až u rodu Homo v souvislosti s evolucí subsitenční strategie ve formě lovu a sběru. 

Podle některých pramenů je skutečně možné, že strategie lovu a sběru se vyvinula právě až u 

rodu Homo. Linie Homo, obzvláště v případě Homo erectus vykazuje oproti 

Australopithékům zřetelné morfologické odlišnosti. Ty se vyvinuly pravděpodobně právě na 

základě praktikování lovu a sběru. Přírodní výběr preferuje oportunistická efektivní řešení a 

proto je možné, že v prostředí suchých a horkých habitatů tehdejší Afriky, došlo 

k upřednostnění ztráty srsti, vzniku pocení a zefektivnění adaptací na bipední lokomoci, pod 

těmito selekčními tlaky prostředí. Spolu s touto hypotézou je spojena navazující hypotéza, 

která předpokládá, že společně se selekcí na vytrvalostní chůzi, tedy „trekking“, se u rodu 

Homo vyskytovala silná selekce na vytrvalostní běh (Lieberman 2015b). Potenciální 

vysvětlení pro selekci na vytrvalostní běh, nabízí hypotetická přítomnost selekce na provádění 

vytrvalostního lovu, během kterého je zvíře stopováno a uštváno přehřátím v denním horku 

(Carrier 1984). Vytrvalostní lov byl zřejmě v evoluci člověka velmi významnou strategií pro 

získávání potravy, neboť sofistikovanější nástroje, jakými jsou luk a šípy, nebo vrhače oštěpů 

jsou vynálezem starým přibližně 100 tisíc let (Shea 2006). Máme však doklady o tom, že raní 

zástupci rodu Homo, lovili velké přežvýkavce již v období před asi 2 miliony let 

(Dominnguez-Rodrigo 2002). 

Mírně odlišnou hypotézu pak představuje teorie mrchožroutsví. Všichni masožravci včetně 

současných zbylých lovců-sběračů se příležitostně uchylují k mrchožroutsví (Shipman 1983). 

Získání mršiny však vyžaduje rychlost a schopnost soupeřit s konkurencí ostatních predátorů. 
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Podle této teorie homininé zařadili do své potravy nejprve maso, které získávali z mršin. 

Velmi pravděpodobně se v takovém případě naučili využívat vodítek v krajině, jako například 

kroužení supů nad mršinou (Bramble & Lieberman 2004). Schopnost efektivního, rychlého 

pohybu v otevřeném prostředí by tak představovala pro homininy selekční výhodu, a opět 

možnost využívat denní niku, kdy jsou ostatní predátoři včetně hyen málo aktivní. To by 

poskytovalo homininům kompetiční výhodu při získání mršiny a snížení rizika nebezpečného 

střetu s predátory. Tento typ chování se mezi lovci a sběrači uplatňuje dodnes (O´Conell a 

kol. 1988). Schopnost zajistit si dostatek potravy bohaté na bílkoviny obsažené v mase, mohla 

být důležitým stimulem pro další rozvoj mozku u našich předků. Vytrvalostní pohyb a lov 

vyžadující dobrou schopnost orientace v krajině s omezenými zdroji, mohl současně 

představovat další důležitý selekční tlak na rozvoj kognitivních schopností lidí (Bramble & 

Lieberman 2004). V moderní době se běh a vrhání předmětů využívá k lovu jen velmi málo. 

Běh je však intenzivně praktikován sportovci v mnoha moderních sportech a zdá se, že 

výkonnost v běhu, zejména v oblasti atletických disciplín se stále zlepšuje. Následující 

kapitola shrnuje problematiku výkonnosti. 

 

 

 

3.3 Výkonnost vrcholových atletů v atletice 

 

V předcházejících částech textu, jsem vycházel z tvrzení, že výkony vrcholových sportovců 

v oblasti atletiky stále vzrůstají. V této podkapitole podložím toto tvrzení grafy, které jsem 

sestavil na základě dat získaných z databází dostupných na oficiálních webových stránkách 

olympijských her (olympic.org). Body vynesené v grafech na svislé ose, představují finálové 

výkony zlatých olympijských medailistů. Na vodorovné ose se pak nacházejí roky konání 

moderních olympijských her, ve kterých se konkrétní výkony uskutečnily. Do grafů jsem 

následně vynesl lineární spojnici trendu, určenou středním průměrem dosažených výkonů. 

Tato spojnice naznačuje obecný trend ve výkonnosti těchto špičkových světových atletů 

v průběhu času. Grafy jsem sestavil pro některé ze základních atletických disciplín, 

vykazujících přímou spojitost se způsoby pohybu, jenž jsem zmínil v předchozích kapitolách, 

tedy běh a hod, popřípadě vrh. U daných disciplín jsem navíc vzal v potaz výkony mužských, 

i ženských atletů. Těmito disciplínami jsou běh na 100 metrů, běh na 400 metrů, běh na 5000 

metrů a maratonský běh. Dále pak hod oštěpem a hod diskem. 
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Fig 1. Výkony zlatých olympijských medailistů v běhu na 100 m 

 

 
 

 

Graf ukazuje na téměř shodný trend ve výkonnosti žen i mužů při sprintu na 100m. Směrem 

k současnosti jsou zlatí medailisté v průměru schopni překonat danou vzdálenost za kratší 

časový úsek. V případě mužů pak lze pozorovat velmi malý časový rozptyl dosahovaný 

v úseku posledních přibližně 40 let. Dalo by se tedy usuzovat, že se již značně přiblížila 

limitní výkonnostní hranice, které lze dosáhnout v této disciplíně dosáhnout. 
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Fig 2. Výkony zlatých olympijských medailistů v běhu na 400 m 

 

 
 

 

Výše uvedený graf poukazuje taktéž na vzrůstající výkonnostní trend atletů, kteří dosáhli na 

zlatou olympijskou medaili v běhu na 400m. U žen je z této disciplíny k dispozici podstatně 

méně dat, neboť se tato disciplína žen stala součástí olympijských her až od roku 1964. Na 

prokázání trendu však dostupná data dostačují. 
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Fig 3. Výkony zlatých olympijských medailistů v běhu na 5000 m 

 

 
 

 

Graf běhu mužů na 5000 metrů vykazuje shodu v celkovém trendu s předchozími uvedenými 

disciplínami. Graf pro běh na 5000 metrů zde uvádím pouze pro muže, protože tato disciplína 

žen se na olympijských hrách běhá až od roku 1996, tudíž není k dispozici dostatek dat 

potřebných k sestavení relevantního grafu a stanovení patřičného trendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12,2

12,4

12,6

12,8

13

13,2

13,4

13,6

13,8

14

14,2

14,4

14,6

14,8

15

1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Rychlost 

(min) 

Rok 

5000m běh 
5000m muži



22 
 

Fig 4. Výkony zlatých olympijských medailistů v maratonském běhu 

 

 
 

 

I v případě maratonu vykazují mužští zlatí medailisté trend stále vzrůstající výkonnosti. 

Ženský maraton je součástí olympijských her až od roku 1984, v grafu je tedy ve srovnání 

s muži zřejmý citelný nedostatek dat, avšak k naznačení trendu, který též vykazuje zlepšující 

se časový průměr, data dostačují. Ačkoliv se maraton mužů běhá již od roku 1896, rozhodl 

jsem se pro přesnost měření zahrnout data až od roku 1924, kdy se vzdálenost v této disciplíně 

napevno ustálila na standartní délce 42,195 km. 

Dále následují grafy analyzující výkonost v hodu oštěpem a hodu diskem. 
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Fig 5. Výkony zlatých olympijských medailistů v hodu oštěpem 

 

 
 

 

Uvedený graf poukazuje na zvyšující se průměrnou vzdálenost dosahovanou zlatými 

medailisty z olympijských her v hodu oštěpem, u obou pohlaví. Zde je namístě uvést odlišnost 

ve váze oštěpů žen a mužů. Ženské oštěpy mají hmotnost 0,6 kg, zatímco mužské 0,8 kg. 

 

 

Fig 6. Výkony zlatých olympijských medailistů v hodu diskem 
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I v případě hodnot stanovených v hodu diskem je patrný trend, zvyšujících se dosahovaných 

vzdáleností, a tedy narůstající výkonnosti atletů, a to jak v případě mužů, tak v případě žen. 

S ohledem na to, že v některých letech vzdálenosti dosažené atletkami převyšují hodnoty 

dosažené muži, je třeba uvést, že hmotnost ženského disku činí 1 kg, zatímco disky mužů váží 

celé 2 kg.  

 

Na základě grafů uvedených v této kapitole lze skutečně říci, že výkonnost vrcholových 

sportovců v oblasti uvedených atletických disciplín vykazuje trend stále se zvyšující 

výkonnosti, který je možné demonstrovat stanovením středního průměru hodnot extrémních 

sportovních výkonů, podaných zlatými medailisty z moderních olympijských her. Kam až 

tyto výkony mohou narůstat a kdy bude dosaženo definitivních limitních výkonů, které 

nebude v lidských silách překonat, zůstává předmětem diskusí. Současná věda však umožňuje 

studium a predikci vloh, predisponujících jedince k určitému typu sportovní výkonnosti.  

 

 

 

3.4 Genetické faktory určující výkonnost vrcholových atletů 

 

V průběhu lidské evoluce došlo k řadě morfologických adaptací, souvisejících s během a 

chůzí. Některé z těchto adaptací byly zmíněny v předchozích částech textu. Genetika 

zabývající se faktory souvisejícími s vrcholovou výkonností u sportovců a jejich možnou 

predikcí a determinací u mladých talentů je velmi složitá a mnoho současných poznatků 

vyžaduje další budoucí zkoumání. Řada adaptací však zřejmě proběhla i na úrovni 

jednotlivých genetických polymorfismů, a právě zde je možné hledat odlišnosti v dispozicích 

k určitému typu výkonnosti (Pasqua a kol. 2015). Evolučně se zde pravděpodobně 

vyskytovaly další tlaky na optimalizaci nákladů na lokomoci („cost of locomotion“ dále také 

CoL). Podle některých hypotéz, mohou být náklady na lokomoci ovlivněny různými faktory, 

jako jsou fyziologické parametry jedince, či svalová síla (Saunders a kol. 2004). Podle 

současných výzkumů lze předpokládat, že DNA polymorfismy, jenž jsou definovány jako 

alternace v nukleotidové sekvenci molekuly DNA (Breckpot a kol. 2011), fungují jako 

důležité evoluční prostředky. Určité polymorfismy totiž byly adaptivně vyselektovány 

v průběhu evoluční historie člověka, a přináší výhodu v různých prostředích (Fu & Akey 

2013). Důležitým polymorfismem, který je možné na základě současných poznatků spojovat 

s energetickým metabolismem je ACTN3 R577X polymorfismus. Tento polymorfismus 
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způsobuje u jedinců s genotypem XX, kompletní absenci proteinu α-aktininu-3 ve svalových 

vláknech typu 2, tedy v rychlých glykolytických vláknech. Taková absence by měla mít za 

následek zvýšenou tendenci k oxidativnímu metabolismu, vlivem aktivity oxidativních 

enzymů jako je například citrát-synthása a sníženou aktivitu glykolytických enzymů, jakými 

jsou laktát-dehydrogenáza a glykogen-fosforyláza (MacArthur a kol. 2007). ACTN3 

polymorfismus tedy predisponuje nositele genotypu XX spíše k vytrvalostním výkonům. 

Tento fakt dokládá i převažující zastoupení této konfigurace polymorfismu mezi 

vytrvalostními atlety (Yang a kol. 2003). Přítomnost α-aktininu-3 podmiňuje větší svalovou 

sílu, vyšší objem rychlých svalových vláken a celkovou vyšší silovou kapacitu (Macarthur a 

kol. 2008). Jedinci s genotypem RR pro ACTN3 polymorfismus jsou tedy zastoupeni ve vyšší 

míře mezi atlety silových disciplín (Druzhevskaya a kol. 2008). Genotyp RX ACTN3 

polymorfismu by pak mohl představovat optimální Col, díky trade-off mezi vytrvalostní a 

silovou disponovaností nositele, jak naznačuje studie, kterou provedl Leonardo Pasqua 

(Pasqua a kol. 2015). 

Působí však v současnosti evoluční síly na další zefektivňování bipedních schopností 

anatomicky moderních lidí, je možné pokládat trend zvyšující se sportovní výkonnosti atletů, 

za důkaz působení selekčních tlaků na dané formy pohybu? 

 

 

 

3.5 Sportovní výkony v souvislosti s evolucí 

 

Je možné na základě poznatků a dat z předchozích kapitol vyhodnotit fakt, že podle 

dostupných měření se výkony vrcholových atletů za poslední dekády stále zvyšují, jako něco 

co také poukazuje na stále probíhající biologickou evoluci u moderních lidí?  

Z předchozích částí textu plyne, že běh a vrh, popřípadě hod jsou pro člověka evolučně velmi 

fixované a přirozené typy pohybu, na které má moderní technologie relativně malý vliv. Tyto 

typy pohybu zřejmě vznikly pod silným selekčním tlakem prostředí a intenzivně se 

uplatňovaly po dlouhou dobu existence lidského druhu. Rostoucí výkony zajisté ukazují na 

evoluci v daném sportu jako takovém. Nezanedbatelný vliv na vzrůst výkonnosti má zřejmě 

také zmíněný kulturní a technologický vývoj, který poskytuje sportovcům stále lepší zázemí, 

efektivnější metody a možnosti tréninku. Dle mého soudu však není možné dedukovat, pouze 

z tohoto nárůstu výkonnosti, přítomnost probíhající biologické evoluce člověka, týkající se 

celých populací. Tito vrcholoví atleti jsou zřejmě pouze velmi úzkou selekcí z daného 
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genového poolu. Jedná se navíc o skupinu těch nejlépe disponovaných a trénovaných jedinců, 

jejichž procentuální zastoupení v populaci je nejspíše natolik nízké, že je z hlediska 

genofondu prakticky zanedbatelné. Jejich disponovanost navíc zřejmě nemá v současném 

moderním prostředí žádný adaptivní vliv z hlediska fitness a neposkytuje žádnou konkurenční 

výhodu oproti méně fyzicky aktivním a méně disponovaným jedincům. Tito vrcholoví 

sportovci pravděpodobně v současnosti nepodléhají žádným speciálním selekčním tlakům 

z hlediska biologické evoluce člověka. Případné tlaky na zvyšující se výkonnost mohou být 

pouze artificiální. Pokud však vzestupný trend ve výkonnosti atletů nedokládá přítomnost 

biologické evoluce u Homo sapiens, probíhá tedy vůbec nadále evoluce druhu?  
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4. Současné názory na další evoluci člověka 

 

4.1 Probíhá u člověka nadále biologická evoluce?  

 

Vyvíjí se nadále lidský druh? Nebo lidstvo dosáhlo takové úrovně technologické a kulturní 

vyspělosti, že se biologická evoluce stala druhotnou? Nezřídka je možné setkat se s názorem, 

že kognitivní, behaviorální a kulturní flexibilita silně brzdí a vytlačují biologickou evoluci. 

Zejména se jedná o vliv přírodního výběru, který by podle těchto konceptů měl v budoucnu 

mít pouze zanedbatelný vliv na lidský genotyp a fenotyp. Biologická evoluce by tak měla být 

odsunuta na druhou kolej (Powell 2011). Koncept přisuzující lidské kultuře a poznání větší 

vliv než jakým působí biologická evoluce, je označován jako „argumenty pro evoluční stázi 

člověka“, dále také HESA (z originálu Human Evolutionary Stasis Argument). Tento koncept 

uvedl v život Russel Powell a je zmiňován některými autory (Saniotis &  Henneberg 2013). 

Mezi argumenty o které se tento koncept opírá, patří například ten, že evoluce lidí se 

zastavuje z toho důvodu, že přirozený výběr přestává být důležitým faktorem a to především 

v rozvinutých, technologicky vyspělých zemích, s vysokou úrovní v oblasti medicíny, a 

s velmi nízkou úmrtností dětí (Ward 2009). Tento názor ostatně není nikterak nový, už v roce 

1963 se Ernst Mayr (Mayr 1963) vyjádřil v duchu, že není možné uniknout závěru, že evoluce 

člověka se v moderních populacích zastaví, neboť vedle technologických výdobytků nebude 

nadále přinášet reprodukční úspěch a pozbyde významu. Genetický drift je vedle přirozeného 

výběru také považován za sílu, která ztrácí na efektivitě, kvůli panmiktické struktuře 

současných populací a homogenizujícímu efektu globálního genového toku (Cavalli-Sforza & 

Cavalli Sforza 1995). HESA tedy operuje s těmito argumenty a podle „vyhraněnosti“ 

argumentace v míře přípustnosti biologické evoluce, je možné rozlišovat několik typů HESA. 

V první řadě se podle Powella jedná o takzvané silné argumenty pro evoluční stázi člověka 

(HESA), což je koncept který nepopírá probíhající změny u člověka, avšak nepředpokládá 

další využití biologické evoluční cesty, nýbrž budoucí kulturně-technologicky 

zprostředkovaný vývoj. Následně střední HESA, předpokládající že změny ve smyslu 

genetické dědičnosti vlivem driftu nebo selekce, jsou nepravděpodobné, ale připouští 

existenci stabilizačních evolučních sil. Odlehčenější verze střední HESA pak připouští vliv 

driftu, avšak adaptivní řízenou evoluci dále odmítá. Konečně pak slabé argumenty pro 

evoluční stázi člověka (HESA) přiznávají vliv všech typů selekce a driftu na recentní a 

současné lidské populace a možnou probíhající evoluci. Slabé HESA ale považuje člověka 



28 
 

díky jeho neobyčejným schopnostem, za mnohem více izolovaného od těchto mechanismů, 

oproti jiným tvorům (Powell 2011). 

Jak silné, tak střední argumenty pro evoluční stázi člověka (HESA) předpokládají, že řízená 

selekce byla potlačena kulturní konstrukcí niky a to zejména v průběhu neolitické revoluce. 

Této teorii však odporuje například tvrzení, podle kterého technologický a sociální pokrok 

v průběhu holocénu vytvořil dynamické selektivní prostředí, které naopak ještě posílilo a 

urychlilo probíhající lidskou evoluci (Cochran & Harpending 2009). Jedním z typických 

příkladů, podporujících názor, že kulturní konstrukce niky nemá zeslabující vliv na selekci, je 

genově-kulturní koevoluce laktázové perzistence, spojená se vzrůstem příjmu mléka, spolu 

s domestikací u populací Středního východu a Evropy (Bersaglieri a kol.2004). 

Mechanismus působení je následující. Konstrukce kulturní niky, tedy domestikace vedla ke 

vzrůstu zastoupení určitého zdroje, v tomto případě mléka v lidské ekologii. To mělo za 

následek vznik selekčního tlaku na vznik, nebo rozšíření genotypů schopných efektivně tento 

zdroj využít, a ke vzniku nové metabolické funkce. Toto je jeden z bodů silně destabilizující 

věrohodnost předpokladů, ze kterých vychází silné a střední HESA. Laktózová perzistence 

zvyšuje fitness pouze v případě populací, které mají stabilní vysoký přísun čerstvého, mléka. 

V populacích které nevyužívali tento typ zdroje, nebyl přítomen dostatečný selekční tlak na 

vznik daného trávicího mechanismu (Itan a kol. 2009). 

Dalším předpokladem, ze kterého argumenty pro evoluční stázi člověka (HESA) vychází je 

například následující. Předpokládá se, že fenotypová plasticita „chrání“ sub-optimální 

genotypy proti selekci, zpomaluje adaptivní evoluci a zeslabuje působení selekce v různých 

prostředích (Ancel 2000). Podle HESA je právě extrémní kognitivní a behaviorální plasticita 

člověka hlavní překážkou pro usměrněnou adaptivní evoluci. Podle některých výzkumů je 

však možné, aby fenotypová plasticita naopak poháněla adaptivní genetickou evoluci 

(Ghalambor a kol. 2007). 

Dále je třeba zohlednit demografické změny, ty mohou být možná hlavním původcem nové 

adaptivní evoluce. Rozšíření člověka z Afriky vytvořilo nové selekční tlaky, jako je 

pigmentace kůže, adaptace na chlad a odlišné složení stravy (Akey a kol. 2004). Další 

demografickou změnou je prudký nárůst velikosti lidských populací, podle některých hypotéz 

se právě díky takovému populačnímu vzrůstu selekce výrazně zvýšila, protože rychleji a ve 

větším měřítku dochází ke vzniku nových mutací (Hawks a kol. 2007), (Voight a kol. 2006).  

Některé z nejradikálnějších nových selekčních tlaků jsou pak spojeny s přechodem 

k zemědělství (Armelagos & Harper 2005). 
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5. Závěr 

 

V této práci jsem se pokusil objasnit, zda-li je možné, aby zlepšující se výkony vrcholových 

atletů v oblasti evolučně starých pohybů jakými jsou běh, hod a vrh poukazovali na stále 

probíhající evoluci moderních lidí. Dospěl jsem k závěru, že zmíněný nárůst výkonnosti, není 

možné spojovat s biologickou evolucí celého lidského druhu, neboť výkonost sportovců 

nepředstavuje žádný přínos pro jejich fitness a tak pravděpodobně nepodléhají žádným 

přirozeným selekčním tlakům. Zvyšování výkonnosti může poukazovat na evoluci v daném 

sportu a na přítomnost artificiálních tlaků. 

Dále jsem zahrnul další názory na možný průběh lidské evoluce v současnosti. Ačkoliv 

názory mnoha autorů na rychlost a míru evolučních procesů, které v současnosti probíhají u 

anatomicky moderních lidí, se různí, je zřejmě možné dojít ke konsenzu v názoru na to, zda 

taková evoluce dále probíhá. Člověk je v současnosti pravděpodobně morfologicky 

stabilizován, avšak stále podléhá selekčním tlakům zejména na epigenetické úrovni, z čehož 

je možné usuzovat, že se nadále biologicky vyvíjí (Powell 2011). Biologická evoluce tedy v 

současnosti pokračuje, ale kulturní a technologická evoluce jí zřejmě převyšují co do 

rychlosti, i intenzity (Lieberman 2015a). Otázky, kam povede další evoluce člověka, jsou 

předmětem mnoha často smělých futurologických vizí, týkajících se ještě užšího propojení 

lidských těl s technologiemi (Pordzik 2012), objevování a života v kosmu (Valentine 2012), 

ale i možného zániku lidstva (Coates 2009). Pokud však zůstaneme u biologické stránky 

lidské evoluce, je možné, že v budoucnu dojde k adaptaci lidí na současné nepřirozené 

prostředí a vznikne tak nové prostředí evoluční adaptovanosti (EEA)? Může se stát, že se 

lidská obezita stane natolik rozšířenou, že vzniknou selekční tlaky, které dovedou člověka 

k adaptaci na obezitu a odstraní její rizika a negativní účinky? Na tyto a další otázky týkající 

se lidské evoluce doposud neznáme odpovědi, zdá se však, že evoluce člověka je stále 

probíhající proces, doposud neznámých možností. 
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