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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku fylogenetické příbuznosti mezi druhy Homo
neanderthalensis a Homo sapiens. Prvním krokem je shrnutí poznatků o dané problematice
vyplývajících z fosilních nálezů obou druhů. Zkoumány jsou zde znaky jednak přímo odvoditelné
z fosilií (např. morfologické), tak i znaky, které lze z fosilií jen s určitou pravděpodobností odhadnout
(např. sociologické). Na závěr jsou uvedeny znaky dokazující jednak podobnost, tak i odlišnost obou
druhů a na základě těchto znaků je zhodnoceno, do jaké míry jsou si oba druhy příbuzné a do jaké
míry si tudíž zaslouží být klasifikováni jako jeden druh.

Klíčová slova: fylogeneze, příbuznost, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, morfologie, sociologie

Abstract
The main idea of this bachelor thesis is to close the phylogenetic relation of Homo neanderthalensis
and Homo sapiens species issue. The first move is summary of findings in this issue following from
fossil records of both species. There are researched findings directly deducing from fossils (for
example morphological), but also findings, which can be only speculated from fossils with certain
possibility (for example sociological). In conclusion there are given findings meaning similarity, but
also difference of both species and in view of these findings there it is analyzed, how much are both
species relative and how much they are be classify as one genus.

Key words: phylogeny, relation, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, morphology, sociology
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1 Úvod

Evoluce člověka je velmi diskutovaným tématem dnešní doby a jednou z častých otázek této
diskuse je příbuznost dnešního moderního člověka s jeho fosilními příbuznými, Neandrtálci,
z hlediska fylogeneze a taxonomie. Zásadní je především otázka, zda tyto dva taxony lze považovat za
jeden, anebo dva rozdílné druhy. Na světlo světa se již dostalo mnoho studií od mnoha různých
autorů, nicméně tato otázka zůstává stále nedořešená. Někteří jsou toho názoru, že Neandrtálci jsou
pouze poddruhem druhu Homo sapiens, jiní naopak tvrdí, že to jsou dva rozdílné druhy. Stanovení
jejich vývojového vztahu může být velmi zásadní pro objasnění toho, proč moderní lidé přežili až do
dnešní doby, zatímco Neandrtálci byli odsouzeni k zániku?
Tato práce nejprve oba taxony stručně představuje a odhaluje jejich vnitrodruhovou i
mezidruhovou minulost. Je zde uvedena i jejich stručná charakteristika, vyplývající ze studií fosilního
záznamu i jejich vzájemného porovnávání. V nejobsáhlejší části práce je uveden výběr několika
zajímavých znaků, které mají co říci ohledně toho, co tyto dva druhy spojuje, a co je naopak odlišuje.
Práce si klade za cíl především tyto jednotlivé znaky identifikovat a na jejich základě posoudit, do jaké
míry jsou si oba druhy příbuzné, či naopak vzdálené, neboli do jaké míry lze tyto taxony považovat za
jeden, nebo dva odlišné druhy.
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2 Kdo jsou Neandrtálci a kdo jsou moderní lidé?

Neandrtálci jsou skupinou fosilních homininů žijících v období Pleistocénu, kteří jsou spolu
s Denisovany považováni za nejblížší příbuzné nás samých, moderních lidí (Prüfer et al., 2013).
Obývali velkou část Evropy a západní Asie až do doby před cca 30 tisíci lety (Finlayson et al., 2006). Ve
své době byli vrcholovými predátory (Gaudzinski a Roebroeks, 2000; Hoffecker a Cleghorn, 2000;
Patou-Mathis, 2000; Richards et al., 2000; Bar-Yosef, 2004; Bocherens et al., 2005) živícími se
nejrůznější potravou, od zeleniny a kořínků či hlíz zahrabaných v zemi, až po lov těch největších
zvířat, jaká se v té době po chladné Zemi procházela (Stringer et al., 2008; Henry et al., 2011; Blasco a
Fernández-Peris, 2012; Hardy et al., 2012). Byli dokonale přizpůsobení životu i v těch nejtvrdších
podmínkách doby ledové. Postupem času se však začaly jejich populace zmenšovat, až nakonec došlo
k jejich zániku. Hypotéz o tom, proč tito pravěcí lidé zmizeli z povrchu naší planety, je dnes celá řada,
od rozsáhlých klimatických změn, úbytku jejich přirozené potravy, až po nástup nového typu lidí,
druhu Homo sapiens.
Původ moderního člověka je jedním z nejdiskutovanějších témat dnešní doby. Scénáře pro
jeho počátky jsou často stavěny na předpokladu, že moderní lidé vznikli někdy v době před 200-100
tisíci lety v Africe (Mellars, 2006; Tattersall, 2009; Marean, 2010). To tedy naznačuje, že právě v této
době se muselo stát něco speciálního, důsledkem čehož byl vznik našeho druhu. Nicméně je zde i
možnost, že vznik dnešního člověka nebyl důsledkem nějaké okamžité události, ale mohl být též i
dlouhým postupným procesem, který trval už od rozdělení vývojových linií druhů Homo
neanderthalensis a Homo sapiens někdy v době před 400 tisíci lety, až po opuštění Afrického
kontinentu moderními lidmi a jejich následného rozšíření do všech částí světa (Bräuer, 2008). Je
dokázáno, že velikost lidské populace v Africe zůstala téměř konstantní během časového období od
doby před cca 400 tisíci lety, kdy se rozdělily vývojové linie Neandrtálců a moderních lidí, až do doby
před 60-50 tisíci lety, kdy se moderní lidé dostali pryč z Afrického kontinentu.
Moderní lidé se v průběhu historie rozšířili ze své domoviny v Africe do všech částí světa, a to
i tam, kde se vyskytoval jeho nejbližší příbuzný, člověk neandrtálský. Jejich vzájemné setkání,
vzhledem k podobné potravní specializaci, určitě neprobíhalo v duchu vzájemného soužití. Byl to
nelítostný souboj o veškeré zdroje potřebné k životu. Je velmi pravděpodobné, že tento souboj
nakonec vyhrál dnešní člověk a zapříčinil tak postupný zánik Neandrtálců, nejbližších příbuzných nás
samých. Vzhledem k fylogenetické blízkosti mezi Neandrtálci a moderními lidmi má identifikování
podobností a rozdílů mezi těmito 2 skupinami v biologii a chování potenciál poskytnout důležité
postřehy do diskuse ohledně toho, co vlastně znamená „být člověk“ (Weaver, 2012).
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3 Shrnutí poznatků vyplývajících z fosilních nálezů

Neandrtálci i moderní lidé se společně vyskytovali v době, kdy celou planetu sužovalo
chladné klima doby ledové. Je zřejmé, že oba byli k životu v těchto nehostinných podmínkách
přizpůsobeni po svém. S určitou pravděpodobností lze říci, že strategie zvolená našimi předky se
nakonec ukázala jako úspěšná.
Neandrtálci byli k životu v chladu přizpůsobeni spíše morfologicky. Byli o něco menší než
moderní lidé (Feldesman et al., 1990; Carretero et al., 2012; Weaver a Steudel-Numbers, 2005) a
jejich tělo bylo robustnější (Bastir et al., 2015), měli velký hrudník a silné kosti, což jim pomáhalo se
vypořádat i s těmi nejtvrdšími podmínkami (Vandermeersch a Trinkaus, 1995; Churchill, 1996). Navíc
měli široký nos, který jim pomáhal ohřívat vdechovaný vzduch. Nejvýraznějšími rysy v obličeji byly
výrazné nadočnicové oblouky a dolní čelist vystupující směrem dopředu. Dalšími znaky,
pravděpodobně vytvořenými pro přežití v chladných podmínkách, byly vyvinuté krční svaly a kratší
dolní končetiny. Jedním z výrazných rozdílů od moderních lidí ve způsobu života bylo to, že
Neandrtálci necestovali za teplejším počasím, ale zůstávali po celý rok na jednom místě,
pravděpodobně v jeskyních, kde přežívali kruté zimy.
Naproti tomu moderní lidé se s chladem vypořádali spíše s pomocí rozumu než síly, přestože
bylo prokázáno, že měli menší mozek než Neandrtálci (Mounier et al., 2016). Lidé měli na rozdíl od
Neandrtálců poměrně úzké tělo, jejich obličej byl plochý a čelist nevyčnívala tolik dopředu. Navíc se
zde oproti Neandrtálcům objevují některé novinky, jako například brada. Jejich tělo nebylo tak
přizpůsobené proti chladu jako u jejich fosilních příbuzných, lidé si však místo toho zhotovovali
kožešiny z mrtvých zvířat a využívali rovněž jejich kosti, či kly ke stavbě přechodných obydlí. Protože
nebyli tak robustní jako Neandrtálci, mohli putovat do oblastí s teplejším klimatem a lovit zde velkou
zvěř. Díky častému putování na dlouhé vzdálenosti se u nich rovněž pravděpodobně vyvinula dlouhá
stehenní kost a co je rovněž zajímavé, palec se nachází v jedné rovině spolu s ostatními prsty.
V této práci je uvedeno několik znaků různého typu, které mohou poskytnout zajímavé
postřehy do diskusí ohledně toho, co mohlo mít eventuálně za následek vymření Neandrtálců a čím si
vlastně moderní lidé vybojovali své přežití až do dnešní doby.
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4 Studované znaky

4.1. Genetické
4.1.1. Genom
Jeden z modelů, který se snaží vysvětlit počátky moderního člověka, navrhuje, že všechny
stopy a původ dnešních lidí vede zpět k malé populaci v Africe, která se odtud rozšířila a nahradila
archaické formy lidí, ovšem bez jakéhokoliv výskytu křížení.
Nicméně analýza genomu Neandrtálců, provedena Greenem et al. (2010), vůbec nemusí
s tímto modelem souhlasit, poněvadž bylo zjištěno, že Neandrtálci jsou v průměru bližší jedincům
v Eurasii než jedincům v Africe. Kromě toho bylo také zjištěno, že jedinci v Eurasii dnes nosí ve svém
genomu oblasti, které jsou daleko bližší těm u Neandrtálců, a naopak vzdálenější od ostatních skupin
dnešních lidí. Data navrhují, že 1 – 4 % genomů u dnešních lidí žijících v oblasti Eurasie je odvozeno
od Neandrtálců. Překvapením je rovněž pozorování, podle kterého jsou Neandrtálci příbuzní Čínským
a Papuánským jedincům do stejné míry jako lidem žijícím ve Francii, a to i přesto, že morfologicky
rozpoznatelní Neandrtálci existují pouze ve fosilním záznamu Evropy a západní Asie.
To tedy znamená, že genový tok mezi Neandrtálci a moderními lidmi detekovaný ve studii
Greena et al. (2010) s největší pravděpodobností existoval již před oddělením těchto 3 skupin. To by
mohlo být vysvětleno míšením raných předků moderních lidí vedoucích k dnešním lidem nežijícím
v Africe s Neandrtálci na Středním Východě před jejich expanzí do Eurasie. Takovýto scénář je rovněž
kompatibilní s archeologickým záznamem, který ukazuje, že moderní lidé se objevili na Středním
Východě v době před 100 tisíci lety, zatímco Neandrtálci se vyskytovali v této oblasti ještě asi do doby
před 50 tisíci lety. Zajímavé je rovněž zjištění, že ačkoliv byl ve studii Greena et al. (2010) detekován
genový tok od Neandrtálců k předkům dnešních lidí, ale i k moderním lidem, není dosud známý žádný
případ recipročního genového toku od moderních lidí k Neandrtálcům.
Analýza

Neandrtálského

genomu

tedy

naprosto

jasně

ukazuje,

že

Neandrtálci

pravděpodobně měli roli v genetickém dědictví dnešních lidí žijících mimo Africký kontinent, ačkoliv
byla tato role relativně malá vzhledem k tomu, že pouze několik málo procent genomů dnešních lidí
mimo Afriku je odvozeno od Neandrtálců.
V nejbližší budoucnosti tak lze očekávat, že bližší analýzy genomu Neandrtálců i dalších
archaických homininů by mohly vytvářet další zajímavé hypotézy a mohly by poskytnout další
postřehy do diskuse ohledně počátku a rané historie dnešních lidí.
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4.1.2. Mitochondriální genom
Další zajímavou studii z genetického hlediska provedl Malyarchuk (2011), který se zabýval
adaptivní evolucí 12 mitochondriálních genů kódujících proteiny, a to u 3 vybraných zástupců rodu
Homo (Homo sp. Altai, Homo neanderthalensis a Homo sapiens), čehož dosáhl posouzením schématu
změn ve fyzicko-chemikálních vlastnostech aminokyselinových substitucí. Studie tohoto typu nebyla
nikdy předtím provedena a tak se očekávaly velmi zajímavé výsledky.
Již v minulém století bylo zjištěno (Anderson et al., 1981), že mitochondriální genom
živočichů a člověka se skládá z kruhových molekul DNA, které zahrnují geny kódující 2 rRNA, 22 tRNA
a 13 podjednotek proteinů dýchacího řetězce. Rovněž je známo, že molekulární adaptace
mitochondriálního genomu může být vysvětlena jako několik aminokyselinových záměn v místech
mitochondriálních proteinů, které jsou stěžejní pro fungování systému oxidativní fosforylace. Bylo tak
ukázáno například ve studii savčího mitochondriálního genomu (Da Fonseca et al., 2008). Hlavní
funkční elementy, které jsou vyžadovány k regulaci exprese mitochondriální RNA (mtRNA), jsou
koncentrovány ve větší nekódující oblasti (Clayton, 1991). Pokrok metodologie sekvenování DNA vedl
k následující rapidní expanzi množství databází o různých změnách v plně-genomových sekvencích
mtDNA v lidských populacích, ale také k nárůstu mitochondriálních genomů sekvenovaných ze zbytků
již vymřelých představitelů rodu Homo: Homo neanderthalensis (Green et al., 2008; Briggs et al.,
2009) a Homo sp. Altai (Krause et al., 2010).
Nicméně fylogenetická analýza, kterou provedl Malyarchuk (2011), nám ukazuje, že
Europoidní linie Neandrtálců, reprezentovaná mitochondriálním genomem FM865411 (Briggs et al.,
2009), je tou vůbec nejstarší ze všech linií Neandrtálců (viz obrázek 1, č. 7). Rovněž se ukázalo, že linie
Denisovanů se odděluje od kmene rodu Homo dříve než linie Neandrtálců a moderních lidí (viz
obrázek 1, Homo sp. altai). Fylogeneze mtDNA makroskupin dnešního moderního člověka byla
provedena rovněž, ale na rozdíl od výsledků linie Neandrtálců vykazuje linie moderního člověka
poněkud odlišnější výsledky. Bylo totiž zjištěno, že Africká makroskupina L je nejstarobylejší a z ní se
poté odvětvily Eurasijské makroskupiny N a M (viz obrázek 1, Macaulay et al., 2005).
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Obrázek 1: Fylogenetický strom plně-velikostních molekul mtDNA u primátů. Čísla 1-7 reprezentují genomy
několika různých linií Neandrtálců, písmena L-M reprezentují makroskupiny dnešního moderního člověka. Čísla
1-100 znázorňují hodnoty indexů bootstrappingu. Převzato a upraveno podle Malyarchuka (2011).

Malyarchuk (2011) tedy ve své studii prokázal, že adaptivní proces se vyskytoval po celou
dobu divergence 3 představitelů lidského rodu: Denisovanů (Homo sp. Altai), Neandrtálců (Homo
neanderthalensis) a moderních lidí (Homo sapiens). Celkem zde bylo objeveno 12 radikálních
substitucí aminokyselin, což mohlo mít značný dopad na funkci mitochondriálních proteinů. Těchto
12 záměn aminokyselin se odehrálo nejen v různých fázích vývoje člověka, ale také v různých genech
(viz tabulka 1).
Stádium vývoje člověka

Konkrétní gen/geny

Společný předek rodu Homo

CO2 a CytB (4 záměny)

Izolace společného předka Homo neanderthalensis a Homo sapiens

CO1 a ND5 (2 záměny)

Fylogenetická větev Homo sapiens

CO2 a CytB (2 záměny)

Fylogenetická větev Homo neanderthalensis

CO3 (1 záměna)

Fylogenetická větev Homo sp. Altai

CO1, CO2 a CytB (3 záměny)

Tabulka 1: Stádium vývoje člověka, ve kterém došlo k záměně aminokyselin a konkrétní geny, ve kterých
k záměně došlo. Podle Malyarchuka (2011).
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Jak je vidět, tak tyto radikální záměny aminokyselin byly zjištěny zejména v proteinech
cytochromu c oxidázy komplexu IV a cytochromu bc1 komplexu III, což se do značné míry shoduje
s dříve odhalenou tendencí vzrůstajících nesynonymních záměn v genech mitochondriální DNA
(mtDNA) kódujících podjednotky komplexů proteinů III a IV u antropoidních primátů (Grossman et
al., 2004). Na základě dat získaných ve studii Malyarchuka (2011) je možné navrhnout, že v procesu
formování druhů rodu Homo jsou adaptivní změny v mitochondriálním genomu projeveny ve formě
několika záměn aminokyselin v elektron-transportních komplexech III a IV. Nicméně, do jaké míry
tyto změny ovlivnily fungování dýchacího řetězce a tím i adaptaci našich předků k měnícím se
environmentálním podmínkám, je stále nejasné.

4.2. Morfologické
4.2.1. Pánev a porodní mechanismus
Zajímavou studii provedli Chene et al. (2014), kteří ve své práci přišli s návrhem vývojové
perspektivy ohledně pánevní anatomie a porodního mechanismu napříč lidskou historií. Porodní
mechanismus se v průběhu evoluce vyvíjel, od porodu s transverzální orientací u Australopitéků, až
k porodu vyskytujícího se u moderního člověka, kdy se dítě před vlastním porodem v děloze otáčí a
rodí se hlavou napřed.
V průběhu evoluce je rovněž zaznamenán výrazný nárůst v anteroposteriorních průměrech
typických pro druhy Homo erectus, Homo neanderthalensis a Homo sapiens. Vchod pánevní u žen
člověka neandrtálského byl anteroposteriorně oválný, zatímco střední rovina pánve a východ pánevní
byly transverzálně oválné. U žen dnešního člověka je ale tomu přesně naopak, vchod pánevní je
transverzálně oválný, zatímco střední rovina pánve a východ pánevní jsou anteroposteriorně oválné.
K těmto poznatkům se navíc dochovalo několik fosilií, které mohou poskytnout zajímavé údaje a
mohou rovněž vytvářet nové otázky a hypotézy, například fosilie člověka neandrtálského
pojmenována Kebara 2 se širokým vchodem pánevním, nález zlomku neandrtálské samičí pánve, jež
náleží ke kostře jedince pojmenovaného Tabun C1, datovaného do doby před 60 – 100 tisíci lety
(Weaver a Hublin, 2009). Transverzálně oválný východ pánevní u Kebara 2 a Tabun C1 (pouze
pravděpodobný z důvodu částečného zachování vzorku) by mohl naznačovat odlišný porodní
mechanismus, než jaký můžeme najít u moderního člověka.
Na druhou stranu je však třeba dodat, že faktoriální logaritmická analýza, kterou provedli
Chene et al. (2014), poskytla nemalý důkaz pro tvrzení, že Neandrtálci měli v podstatě stejný porodní
mechanismus jako moderní lidé. Výsledky této analýzy by rovněž mohly naznačit, že porodní
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mechanismus, jaký známe u moderního člověka, se mohl objevit již v době, kdy po Zemi kráčel Homo
erectus.
4.2.2. Klíční kost
Rosas et al. (2016) provedli ve své studii 3D tvarovou analýzu na 12 nalezených vzorcích
Neandrtálských klíčních kostí z lokality El Sidrón ve Španělsku, datovaných do doby před 49 tisíci lety.
Autoři zde odhalili významné rozdíly v tvaru klíční kosti mezi Neandrtálci a moderními lidmi.
Zpozorovali totiž, že klíční kost Neandrtálce je v průměru větší než ta u moderních lidí, navíc
s dvojitým dorzálním zakřivením, plošší diafýzou a určitou kraniální orientací v akromiálním konci.
Tyto závěry jsou téměř v souladu s následující fylogenetickou sekvencí.
Původní stav je vyjádřen kraniální orientací akromiálního a hrudního konce, což se vyskytuje
u všech raných hominidů. Ovšem odvozená forma tohoto znaku, vyjádřená kaudální rotací hrudního
konce, ale s měnícím se množstvím kraniální orientace v akromiálním konci, se objevuje až ve
společné větvi Homo neanderthalensis a Homo sapiens. Navíc byla zjištěna autapomorfická forma
vyskytující se pouze u Neandrtálců, a tou je sekundárně získaná primitivní kraniální reorientace
akromiálního konce, který se navíc výrazně odlišuje v rámci druhu.
Rosas et al. (2016) se dále domnívají, že tento apomorfický stav, tedy kaudální rotace
hrudního a akromiálního konce, vyskytující se u Neandrtálců a moderních lidí, může být dědictvím po
jejich společném předkovi, který se na Zemi vyskytoval pravděpodobně někdy v období středního
Pleistocénu. Navíc není vyloučen výskyt dalších autapomorfických modifikací, nezávisle v oddělených
rodokmenech Neandrtálce a moderního člověka.
I přes velké rozdíly v rozměrech klíční kosti se zdá, že jejich anatomie by mohla poukazovat na
systematické rozdíly mezi jednotlivými druhy lidského rodu. Další studie by tedy měly zvážit analýzy
kosterních elementů tvořících oblast hrudního pásu a ramena, společně s těmi u hrudníku. Zdá se
totiž, že oblast hrudního pásu se změnila až po společném předkovi Homo neanderthalensis a Homo
sapiens, což zahrnuje především autapomorfické vlastnosti, které se vyvíjely nezávisle v oddělených
větvích obou těchto druhů.
4.2.3. Mozek, lebka a obličej
Další zajímavou morfologickou studii provedli Mounier et al. (2016), kteří s použitím kladistických
metod testovali důležitost mozku za účelem rozlišení v definování Neandrtálců a moderních lidí.
Jejich analýza je založena na morfologických datech pocházejících z lebky a jejího vnitřního odlitku u
Pleistocenních fosilií. Neandrtálci jsou definováni zejména vlastnostmi lebky, zatímco moderní lidé
jsou kromě toho podporováni i několika vlastnostmi endokrania. Hlavní výsledky této studie lze
zapsat do 4 jednoduchých bodů:
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1) vlastnosti získané z vnitřních odlitků lebky poskytují daleko více fylogeneticky relevantních
informací než vlastnosti získané ze samotné lebky
2) specifická diferenciace Neandrtálců a moderních lidí je nejvíce podporována dobře známými
autapomorfiemi lebky
3) endokraniální anatomie moderních lidí a Neandrtálců ukazuje silné podobnosti, které se ve
fosilním záznamu objevují již ve stádiu jejich posledního společného předka
4) lidská endokraniální anatomie se na rozdíl od encefalizace výrazně změnila během konce
středního Pleistocénu
Navíc bylo prokázáno, že Neandrtálci mají největší mozek v rámci homininů. Nárůst v celkové
velikosti mozku zcela jistě odehrál zásadní roli v evoluci rodu Homo, a to v podobě několika
vlastností, které jsou společné pro Homo neanderthalensis a Homo sapiens a které mohou být
spojovány s důležitou událostí, která se vyskytla v obou vývojových liniích, a tou je vznik komplexního
chování (Gargett, 1999; Rendu et al., 2013). Nicméně studie Mouniera et al. (2016) demonstruje, že
kombinace vlastností lebky a endokrania v kontextu kladistické analýzy by mohla pomoci objasnit
starodávnou historii našeho rodu. Takovýto přístup totiž poskytuje prostředky pro lepší pochopení
našeho vlastního druhu, týkající se buďto jeho specifické definice, nebo toho, co dělá lidský mozek
unikátním.
S vývojem mozku šel ruku v ruce i vývoj zbytkové části lebky, včetně její obličejové části. Studie
Bastira a Rosase (2016) odhaluje morfologické integrační modely v evoluci lebeční a obličejové části
lebky u homininů pocházejících ze středního a pozdního Pleistocénu, včetně dvou nejzásadnějších
představitelů rodu Homo, a to člověka neandrtálského (Homo neanderthalensis) a moderního
člověka (Homo sapiens). Nejdůležitějšími faktory v evoluci obličejové části lebky u rodu Homo jsou
prognatismus, který udává úhlový vztah mezi obličejem a lebeční bází, a projekce obličeje, která
popisuje stupeň, ke kterému profil obličeje projektuje anteriorně (Bilsborough a Wood, 1988;
Lieberman, 1998).
Výsledky studie Bastira a Rosase (2016) poskytují jasný statistický důkaz o tom, že vztah mezi
lebeční bází a obličejem ve vzorku různých druhů homininů skutečně existuje, a rovněž ilustruje
zásadní evoluční tendence, kterými jsou procesy zvětšování mozku a redukce obličeje (Lieberman et
al., 2002; Bruner et al., 2003; Gunz et al., 2010). Rovněž bylo potvrzeno, že nárůst velikosti mozku
v posledních 500 tisících letech je spojen s důležitými modifikacemi lebky a obličeje.
Zajímavé výsledky z oblasti obličejové části lebky rovněž přinesla studie Raka et al. (2002). Data
získaná z kvantifikování svrchní části mandibulárního ramena vedou k závěru, že Neandrtálci se liší
více od Homo sapiens, než od Homo erectus. Unikátní morfologie Neandrtálského mandibulárního
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ramena vznikla jako další z elementů tvořících odvozený komplex morfologií mandibuly (dolní čelisti)
a obličeje, jež jsou pro Neandrtálce unikátní. Tyto komplexy morfologických vlastností tak poskytují
další podporu pro tvrzení, že Neandrtálci nehráli roli v biologickém původu moderního člověka.
Proslulá absence brady v popředí dolní čelisti Neandrtálců a vyklenutí supraorbitálních hřebenů
jsou klíčem k tvrzení o počátcích moderního člověka, podle kterých jsou Neandrtálci jeho přímými
předky a podle kterých tak Neandrtálci zaujímají nižší evoluční stupeň ve společném rodokmenu. U
raných i moderních představitelů Homo sapiens končí stoupající mandibulární rameno ve dvou
výběžcích, které jsou většinou stejné výšky a jsou oddělené hlubokým zářezem, přičemž ten nejhlubší
bod tohoto zářezu je lokalizován přibližně ve středu mezi těmito dvěma výběžky. U Neandrtálců je
však konfigurace trochu odlišná. Anteriorní (koronoidní) výběžek je o trochu větší a situovaný výše
než posteriorní (kondylární) výběžek. Mělký zářez leží mezi oběma těmito výběžky, s nejhlubším
bodem blíže k tomu posteriornímu.
Taxonomie, která je založená na těchto poznatcích o ramenu dolní čelisti a která spolu
s obličejem reprezentuje část vysoce specializovaného žvýkacího systému, má dalekosáhlé
fylogenetické důsledky, které navrhují, že Homo neanderthalensis utváří postranní větev, která se
vyvíjela odděleně od větve Homo sapiens. V konečném zúčtování bylo tedy navrženo, že Neandrtálci
nehrají roli v našem biologickém původu, což odpovídá ostatním autapomorfiím Neandrtálců (Rak et
al., 1994), stejně jako některým publikovaným molekulárním datům (Ovchinnikov et al., 2000).
4.2.4. Intenzita tělesného růstu
V roce 1975 Brothwell navrhl, že studium vzniku růstového modelu moderního člověka je
nezbytné pro pochopení lidské evoluce (Brothwell, 1975). Relativně velký počet nedospělých
Neandrtálských jedinců ve fosilním záznamu dělá tento druh tím nejlepším kandidátem pro
srovnávací studii růstových modelů u archaických a moderních lidí. Jeden z těchto modelů, objevující
se ve studii Martín-Gonzáleze et al. (2012), zdůrazňuje rozdíly v rychlosti růstu během dětství, a to od
věku pěti měsíců kupředu. Autoři zde vůbec poprvé získali Neandrtálský růstový model založený na
změnách výšky jedince v porovnání s jeho věkem.
Zatímco ale předchozí práce se zaměřovaly na dospělé jedince, model v této studii popisuje
výškový růst během raného dětství, včetně jedinců od narození po stáří pěti let. Statisticky je zde
testována nulová hypotéza, že růstové modely pro Neandrtálce a moderní lidi jsou rovnocenné.
Mnoho studií již přišlo s konstatováním, že dospělí Neandrtálci jsou v průměru menší než
moderní lidé (Feldesman et al., 1990; Carretero et al., 2012; Weaver a Steudel-Numbers, 2005).
Nedávné studie (Gunz et al., 2010 a 2012) navíc naznačují, že Neandrtálci a moderní lidé se liší
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v ontogenetickém vývoji mozku, a to v době od narození do jednoho roku života. Neandrtálci měli
rovněž kratší a daleko rychlejší periodu ontogeneze než moderní lidé a právě tento rapidní rozvoj je
považován za jednu z autapomorfických vlastností jejich evoluce (Ponce de Leon et al., 2008).
Nicméně výsledky studie Martín-Gonzáleze et al. (2012) jsou takové, že tělesný růst u
Neandrtálských dětí je daleko pomalejší než jaký můžeme pozorovat u dětí moderních lidí. Růst
Neandrtálců je podobný tomu u moderních lidí v době narození, ale v době okolo 3. – 4. měsíce po
narození začíná výrazně klesat, což velmi výrazně přispívá k tomu, že Neandrtálci dosahují proporcí
dospělé postavy daleko dříve než moderní lidé.
Zpomalená intenzita růstu během raného dětství u Neandrtálských nemluvňat může být
rovněž částečně připisována zvýšené údržbě energetických potřeb. Navíc by se mohlo předpokládat,
že Neandrtálská nemluvňata se mohla spoléhat na termogenetickou kapacitu hnědé tukové tkáně
(podobně jako jejich moderní lidští vrstevníci) v odpovědi na chladný stres. U lidských nemluvňat je
hnědý tuk uložen na šíji a mezi lopatkami. Klinický výzkum ukázal, že dokonce velmi mírný chladný
stres u lidských nemluvňat (cca 25°C) vytváří dramatické nárůsty metabolické tepelné produkce o 20
% nebo i více, a to skrz mobilizaci hnědé tukové tkáně (Brooke et al., 1973). Jiné vysvětlení pro rozdíly
v růstových modelech mezi Neandrtálci a moderními lidmi mohou rovněž poskytnout změny ve
stravě Neandrtálských nemluvňat spojené se začátkem procesu odstavování dítěte od matky.
Přirozený začátek odstavovacího procesu se vyskytuje u moderních lidí ve věku pěti nebo šesti
měsíců, kdy je postupně začleňována polopevná potrava do výživy nemluvňat. Navíc, podkožní tuk u
dětí dosahuje jeho maximální tloušťky okolo věku šesti nebo sedmi měsíců, což jim pomáhá čelit
metabolickému stresu asociovanému se začátkem procesu odstavení (Kuzawa, 1998).
Výškové rozdíly mezi Neandrtálci a moderními lidmi jsou tak nastavené již v raném dětství a
mohou být vysvětlovány ontogenetickými, metabolickými nebo nutričními omezeními.

4.3. Sociologické
4.3.1. Způsob obživy
Hodgkins et al. (2016) se ve své studii pokusili otestovat hypotézu, zda byli Neandrtálci
nutričně stresováni během chladného klimatu glaciálních period. Pokud by tomu tak bylo, mohlo by
to znamenat změnu v jejich způsobu a především v intenzitě získávání potravy.
Analýza Neandrtálského „masakrování“ byla provedena na zbytcích středně velkých zvířat,
složených převážně z jelenů, sobů a srnců, uložených během teplých a chladných období na 2
lokalitách ve Francii, a to konkrétně Pech de l‘Azé IV a Roc de Marsal. Analýza kostí ukázala, že ty
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vykopané z chladných vrstev měly daleko více známek po činnosti Neandrtálců (sekání, řezání,
nárazy, údery, otřesy) než ty z teplých vrstev. Ačkoliv by tento nález mohl vyplývat z nadměrné
konzumace zvířecích těl, tak stopy po zubech Neandrtálců zde nejsou v podstatě žádné (méně než 0,1
%). Celkově toto shromáždění kostí různých druhů zvířat poskytuje určitou podporu pro hypotézu, že
Neandrtálci skutečně zpracovávali zvířecí zbytky s daleko větší intenzitou během glaciálních period,
což naznačuje odpověď na zvýšený nutriční stres během chladných období doby ledové.
Tuto domněnku by mohla potvrdit i skutečnost, že na obou lokalitách bylo nalezeno pouze
několik zubů masožravců a mrchožroutů (především vlčích zubů). Tento nedostatek karnivorní
modifikace může být výsledkem obecné tendence, při které Neandrtálci velmi těžce zpracovávali
zvířecí zdechliny a pokud Neandrtálci zpracovávali většinu živin ukrytou v kostech, pak výsledné
fragmenty už poté nemohly být atraktivní pro ostatní masožravce, z čehož plyne výše uvedený
nedostatek nalezených zubů ostatních konzumentů zvěře. Následné experimenty, které provedli
Blumenschine (1988) nebo Marean a Spencer (1991), toto skutečně prokázaly.
Celkové výsledky tedy ukazují, že Neandrtálci intenzivně extrahovali živiny z kořisti po celou
dobu, což demonstruje výskyt četných kosterních zlomů a známek po ručním zacházení s těmito
kostmi. Je jasné, že Neandrtálci měli přístup k výživným látkám uvnitř kostí, ale teprve kvantitativní
porovnání všech vzorků poskytuje určitou podporu pro hypotézu, že během chladnějších period bylo
toto zpracovávání kostí daleko větší. Nejsilnější důkaz pro tento předpoklad pochází ze statistické
analýzy počtu řezných známek a známek po úderech nalezených na dlouhých kosterních fragmentech
2-3 zvířat, a to včetně proximálních a středních článků prstů. Tato analýza ukazuje, že kosterní
fragmenty uložené během chladnějšího klimatu měli více obou typů povrchových modifikací, a to na
obou zkoumaných místech.
Bližší testování této hypotézy analyzováním intenzity nutriční extrakce na dalších nalezištích
druhu Homo neanderthalensis může být dalším objektem výzkumného zaměření pro zooarcheology
zajímající se o jejich behaviorální ekologii napříč Eurasií. Pokud budou podobné výsledky získávány na
dalších Neandrtálských nalezištích, mohlo by to podpořit širší hypotézu, že klimatické změny
negativně působily na Neandrtálské populace a mohly rovněž přispět k jejich zániku.
4.3.2. Ztráty zubů v průběhu života
Zajímavou studii z hlediska morfologického i sociologického provedli Gilmore a Weaver
(2016), ve které se zaměřili na „předsmrtné“ ztráty zubů u Neandrtálců. Tyto ztráty zubů bývají někdy
interpretovány jako jeden z příkladů typického chování moderních lidí vyskytujícího se u Neandrtálců.
Tato studie charakterizuje tuto anomálii u všech typů zubů u Neandrtálců v porovnání s archaickými
zástupci Homo sapiens a rovněž i s několika taxony primátů. Analyzováno bylo celkem 25 vzorků
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Neandrtálců, 310 archaických moderních lidí, 61 šimpanzů, 38 orangutanů a 75 paviánů. Kromě
několika dalších je jednou z typických vlastností moderního člověka péče o své zraněné a nemocné
druhy.
Z tohoto hlediska je zajímavý nález hned několika různým způsobem indisponovaných
Neandrtálských jedinců, nebo dokonce už jejich předků, například Aubesier 11 (Lebel et al., 2001;
DeGusta, 2003), Shanidar 1 (Trinkaus a Zimmerman, 1982) nebo Sima de los Huesos 14 (Gracia et al.,
2009). Další nálezy Neandrtálců jsou zvláštní tím, že se u nich objevila skutečnost ztráty významné
části jejich chrupu, kterou ale přežili a tudíž nebyla příčinou jejich úmrtí. Ty největší ztráty chrupu
byly objeveny u dvou nalezených fragmentů horní nebo dolní čelisti, horní čelist jedince Guattari 1
(Sergi et al., 1972) je hlášená jako kompletně bezzubá, zatímco nález částečného vzorku dolní čelisti
jedince Riparo Mezzena (Condemi et al., 2012) postrádal 80-90 % chrupu. Obecně vzato, tento jev je
způsobován především stárnutím a několika dalšími podmínkami. Mezi tyto podmínky rozhodně patří
každodenní opotřebovávání zubů, ale rovněž i nemoci postihující prostor ústní dutiny, jako je
například zubní kaz. Tyto dvě skutečnosti jsou v průběhu života nejvíce ovlivněny stravou, ale i chemií
úst a také využitím zubů při žvýkání, což jsou všechno faktory, které se velmi liší napříč lidskými (i
nelidskými) populacemi (Larsen, 2002; Molnar, 1971; Molnar et al., 1972).
Gilmore a Weaver (2016) předpokládají, že pokud Neandrtálci stárnou stejnou rychlostí jako
moderní lidé, tak pak mají pravděpodobnost výskytu „předsmrtné“ ztráty zubů daleko nižší než
moderní lidé a poněkud menší než šimpanzi. Výsledky jejich ukazují, že recentní lidé mají v průměru
vyšší pravděpodobnosti této skutečnosti než Neandrtálci i zástupci dnes žijících primátů zde
analyzovaných (šimpanzi, orangutani a paviáni). Neandrtálci jsou v tomto směru nejblíže šimpanzům,
nicméně tyto odhady částečně závisí na odhadovaném věku. Pokud však měli Neandrtálci podstatně
rychlejší životní historii než moderní lidé, mohli mít pravděpodobnost výskytu „předsmrtné“ ztráty
zubů tak vysokou, že zcela překonali údaje zjištěné u primátů a mohli se dokonce přiblížit k těm
nejnižším údajům, které byly zjištěny u dnešního moderního člověka Homo sapiens. Nicméně,
výrazná mezipopulační variace u moderních lidských populací naznačuje, že pouze vysoké frekvence
ztrát zubů „ante mortem“ mohou být diagnostikou nějakého specifického chování.
4.3.3. Dělba práce mezi pohlavími
Analýza aktivit souvisejících se zubním opotřebením u prehistorických lidí ukázala výrazné
rozdíly v rámci pohlaví přičítané rovnocennému členění práce. Neandrtálci jsou známí tím, že mají
značně opotřebené své přední zuby, což souvisí s jejich používáním jako nástrojů. Ve studii
Estalrrichové a Rosase (2015) byly analyzovány 2 typy modifikací zubního povrchu, a to „pruhování“
(angl. cultural striations) a „štěpení“ (angl. dental chipping), a to všechno u 19 nalezených jedinců
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Homo neanderthalensis z nalezišť l‘Hortus ve Francii, Spy v Belgii a El Sidrón ve Španělsku. Obě
charakteristiky zde byly porovnány s odhady věku a pohlaví pro každého jedince i mezi jedinci
navzájem. Výsledná data pravděpodobně poukazují na skutečnost členění práce v závislosti na věku a
pohlaví u těchto fosilních zástupců našeho rodu a poskytují tak nový důkaz o jejich životním stylu.
Analýza archeologického záznamu ze středního Paleolitu poskytla značný důkaz o způsobu
života a chování Neandrtálců. Byli to aktivní lovci velké zvěře a podstatné je, že to byli vrcholoví
predátoři (Gaudzinski a Roebroeks, 2000; Hoffecker a Cleghorn, 2000; Patou-Mathis, 2000; Richards
et al., 2000; Bar-Yosef, 2004; Bocherens et al., 2005). Využívali ale i další zdroje potravy, jakými byly
například „plody moře“, dále malá zvířata, zelenina, hlízy a dokonce i vařené jídlo (Stringer et al.,
2008; Henry et al., 2011; Blasco a Fernández-Peris, 2012; Hardy et al., 2012).
Neandrtálci jsou známí především tím, že používali svůj chrup (kromě zpracovávání potravy) i
při takových aktivitách, jako například příprava jídla, výroba nástrojů či výroba kůží (Molnar et al.,
1972; Puech, 1981; Bermúdez de Castro et al., 1988; Frayer et al., 2010), což na zubech zanechává
charakteristické známky opotřebení. Jedna z aktivit spojených se zubním opotřebením uvažována
ve studii Estalrrichové a Rosase (2015) je tzv. „pruhování“, které bylo u Neandrtálců několikrát
popsané (Bermúdez de Castro et al., 1988; Frayer et al., 2010; Volpato et al., 2012; Estalrrich a Rosas,
2013). Tato situace nastává, pokud jedinec drží něco mezi předními zuby s jednou rukou, zatímco
druhou rukou tento předmět seká či řeže nějakým kamenným nástrojem. Druhým typem zubní
povrchové modifikace analyzované v této studii je tzv. „štěpení“, což jsou zlomeniny zubů vznikající
v průběhu života, které působí buď pouze na sklovinu, nebo na sklovinu i dentin. Tyto modifikace jsou
typické tím, že se tvoří při aktivitách, které naprosto nesouvisí se žvýkáním jídla (Belcastro et al.,
2004; Scott a Winn, 2011).
V Neandrtálských vzorcích analyzovaných ve studii Estalrrichové a Rosase (2015) se objevuje
jedno podstatné zjištění a to takové, že všichni z těchto jedinců vykazují oba typy úprav zubního
povrchu bez ohledu na původ, věk a pohlaví. Lze tedy očekávat, že toto chování se objevovalo u
všech členů skupiny provádějících úkoly zahrnující jejich zuby jako nástroje s následnými
charakteristickými známkami po dané činnosti. Výsledky této studie ukazují několik velmi zajímavých
zjištění.
Překvapivé je zjištění, že počet „pruhování“ se liší v závislosti na zubní pozici. Toto zjištění
ovšem může mít několik možných vysvětlení (např. povaha daného předmětu, osobní preference,
schopnosti jedince atd.) a pouze další výzkum může zajistit další zdroj informací. Dalším zjištění je, že
zuby horní čelisti mají v porovnání se zuby dolní čelisti tohoto „pruhování“ více. A ještě jedno

18

zajímavě zjištění je, že Neandrtálci studovaní zde mají vyšší počty „pruhování“ na zub než ostatní
hominidé z období středního Pleistocénu i než moderní lidské skupiny (Lozano et al., 2008).
Ve světle výsledků diskutovaných výše se zdá, že všichni Neandrtálci ve vzorku používali svoje
přední zuby pro nežvýkací aktivity, bez ohledu na jejich věk a pohlaví. Nicméně se mezi nimi našly
určité rozdíly, například že samice mají více pruhování než samci a ty pruhy jsou delší. To vše by
mohlo znamenat separaci mezi pohlavími, nebo dělení práce založené na pohlaví v aktivitách jiných
než je hledání potravy. Navíc kromě toho, co vzniklo ze studie „pruhování“, „štěpení“ rovněž ukazuje
konsistentní pohlavní schéma v analyzovaném vzorku. V této skupině, samice ukazují vyšší výskyt
této vlastnosti na jejich mandibulárních zubech, zatímco samci ukazují vyšší převahu na jejich
maxilárních zubech. Protože však dentice těchto jedinců není kompletní, rozdíly detekované ve
frekvencích „štěpení“ nemohou být kompletně stanoveny. Co se týče distribuce této povrchové
modifikace v závislosti na věku, tak bylo zjištěno, že procento postižených zubů je vyšší na
nedospělých Neandrtálcích v porovnání s jejich dospělými druhy. Tyto rozdíly však mohou být
způsobeny rozdíly ve velikosti vzorku a nemusí být jasnou známkou toho, že Neandrtálci si dělili úkoly
mezi mladé a staré jedince.
Výsledky prezentované zde rovněž ilustrují, jak Neandrtálci využívali jejich ústa jako
pomocnou „třetí ruku“, a mohou tak naznačovat některé jemné rozdíly navrhující individuální role
v rámci skupin.
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5 Znaky dokazující podobnost
I když je posouzení fylogenetické příbuznosti mezi fosilním člověkem Homo neanderthalensis
a moderním člověkem Homo sapiens zřejmě během na dlouhou trať, v této práci je uvedeno několik
zajímavých znaků, které by mohly dát základ pro tvrzení, že oba druhy jsou si tak podobné, že si
zaslouží být klasifikováni jako jeden druh. Nicméně pro toto stanovisko je ještě příliš brzy a pouze
analýza dalších znaků může přinést další poznatky pro budoucí objasnění tohoto problému.
Z genetického hlediska uvažovaného v této práci je neoddiskutovatelná studie genomu
Neandrtálců provedena Greenem et al. (2010). Autoři zde uvádějí, že Neandrtálci přispívali svou
genetickou výbavou našim předkům z doby ledové a některé z těchto „příspěvků“ se v genomu
dochovaly až k dnešním moderním lidem. Bylo totiž zjištěno, že mezi Neandrtálci a archaickými lidmi
probíhal genový tok, což naznačuje výskyt křížení obou druhů v těchto chladných dobách. Pokud by
tomu tak skutečně bylo, muselo by to znamenat, že si oba druhy musely být v té době podobní do
takové míry, aby mezi nimi docházelo k aktu rozmnožování.
Morfologické znaky jsou pro studium podobností mezi oběma druhy v podstatě těmi
nejdůležitěšími, protože si jich člověk na fosiliích všimne jako prvních a protože se na ně dá dívat „na
vlastní oči“. Navíc bez nich by nebylo možné studovat fosilie jak z hlediska genetického, tak z hlediska
sociologického. V této práci je analyzováno několik morfologických znaků, a to s velmi zajímavými
výsledky. Studie stavby pánve a s ní souvisejícím mechanismem porodu (Chene et al., 2014) přišla
s poznatky, že Homo neanderthalensis a Homo sapiens se lišili ve tvaru pánve, ale vyznačovali se
stejným porodním mechanismem. Tvar pánve byl zcela jistě přizpůsoben tomu, že Neandrtálci byli
v poměru k moderním lidem o něco menší (Feldesman et al., 1990; Carretero et al., 2012; Weaver a
Steudel-Numbers, 2005). Ovšem skutečnost, že oba druhy se vyznačovaly stejným porodním
mechanismem, rozhodně stojí za pozornost a může být dalším stavebním kamenem pro hypotézu, že
tyto dva druhy by mohly být klasifikovány jako druh jeden. Pro tento fakt svědčí i skutečnost, že oba
zástupci lidského rodu sdílí odvozenou formu stavu klíční kosti, kterým je kaudální rotace jejího
hrudního konce (Rosas et al., 2016). A ještě jedním znakem (nebo spíše jedním komplexem znaků) je
druhová podobnost těchto taxonů podporována, a sice tím, že oba dva taxony sdílejí několik
výrazných autapomorfií lebky (především anatomií endokrania, Mounier et al., 2016), které
znamenaly obrovský evoluční úspěch, třebaže se Neandrtálci nedožili dnešní doby.
Z hlediska sociologických znaků je tato práce poměrně chudá, zvláště co se týče srovnání
obou druhů (ovšem i výsledky zjištěné ve studiích založených na Neandrtálcích poskytují velmi
zajímavé závěry). Nicméně je zde uveden jeden zajímavý fenomén, a to „předsmrtné“ ztráty zubů. Ve
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studii Gilmorové a Weavera (2016) je, v kombinaci s několika nalezenými fosiliemi Neandrtálců,
navrženo, že Neandrtálci i moderní lidé byli tímto fenoménem postiženi, ale ani pro jednoho to
neznamenalo okamžitou či postupnou smrt. Z dnešní doby víme, že lidé se o své nemocné či raněné
druhy starají. V kombinaci s tímto faktem by to mohlo znamenat, že podobné chování mohli
vykazovat i Neandrtálci. Dalším příkladem chování, typického pro moderního člověka, je členění
práce v závislosti na pohlaví jedince. Studie Estalrrichové a Rosase (2015) by mohla přinést zajímavé
postřehy do této diskuse, jak z pohledu původu tohoto chování u moderního člověka, tak z výskytu
tohoto specificky lidského chování u jeho fosilních příbuzných, u Neandrtálců.
Jak již bylo zmíněno výše, identifikování podobností a stanovení definitivního stanoviska
příbuznosti Neandrtálců a moderních lidí je stále nedořešené a pouze další výzkum může přinášet
nové postřehy a poznatky do této diskuse. Nicméně už teď je na základě některých znaků jasné, že
Neandrtálci nebyli předem jasnými „outsidery“ v konkurenci s našimi předky, ale pouze shodou
náhodných okolností bylo nakonec dosaženo toho, že dnešnímu světu vládne Homo sapiens, a nikoliv
Homo neanderthalensis.
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6 Znaky dokazující odlišnost

Identifikování rozdílných znaků má z jistého úhlu pohledu daleko důležitější roli, než
identifikování znaků druhově podobných. Rozdílnosti obou druhů totiž mohou přinést odpověď na
otázku, co vlastně způsobilo to, že Neandrtálci zmizeli z povrchu naší planety, zatímco lidé přežili a
nakonec celou planetu ovládli?
V této práci jsou Neandrtálci od moderních lidí rozlišeni především na základě znaků
genetických a morfologických. Z hlediska genetiky je velmi zajímavé zjištění uvedené ve studii
Malyarchuka (2011), protože z fylogenetické analýzy, kterou provedl, je zřejmé, že odvozenějším
druhem je Homo neanderthalensis, a nikoliv Homo sapiens. Jak bylo již několikrát zjištěno, v lidské
evoluci je všeobecná tendence ve zvětšování velikosti mozku a redukci obličeje (Lieberman et al.,
2002; Bruner et al., 2003; Gunz et al., 2010). Neandrtálci měli ze všech homininů největší mozek a
jejich obličej byl zdaleka nejvíce redukován. Jestliže by se i pomocí dalších metod prokázalo, že
Neandrtálci byli vrcholem evoluce lidského rodu, co mohlo způsobit jejich vyhynutí, přestože byli
velmi dobře vyvinutí jak silově, tak rozumově?
Morfologicky jsou Neandrtálci velmi rozdílní oproti dnešním moderním lidem. Postavou byli o
něco menší než jejich dnešní příbuzní (Feldesman et al., 1990; Carretero et al., 2012; Weaver a
Steudel-Numbers, 2005), z čehož mohly pramenit i odlišné rozměry ve stavbě jejich pánve (Chene et
al., 2014). Velké rozdíly najdeme rovněž ve stavbě klíční kosti. Klíční kost Neandrtálců je poměrně
velká, větší než u moderních lidí, navíc s několika dalšími znaky či autapomorfiemi, které jsou odlišné
od moderních lidí či specifické pouze pro Neandrtálce. Velké rozdíly najdeme rovněž v obličeji a na
lebce. Neandrtálci jsou velmi velmi prognatičtí (= spodní čelist vysunutá dopředu), zatímco lidé jsou
ortognatičtí a jejich spodní čelist již není tolik vysunutá dopředu. Navíc samotná dolní čelist je velmi
specifická pro oba druhy a co je zvláště zajímavé, Neandrtálci nemají bradu. Z hlediska tělesné stavby
je zřejmé, že proporce těl u Neandrtálců byli úplně jiné, než jaké dnes najdeme u moderních lidí,
zajímavé ovšem je, proč tomu tak je? Studie Martín-Gonzáleze et al. (2012) přišla s tvrzením, že
Neandrtálci měli daleko pomalejší růst než dnešní moderní lidé, a to už od věku pěti měsíců.
V kombinaci s tvrzením Ponce de Leona et al. (2008), že Neandrtálci měli daleko rychlejší vývoj než
dnešní lidé, to dává najevo, že tito fosilní lidé dosahovali dispozic dospělého člověka daleko dříve, než
jejich dnešní žijící příbuzní.
Všechny tyto (a nejen tyto) poznatky mají potenciál nahlížet na Neandrtálce nikoliv jako na
ošklivého a neúspěšného člověka, ale jako na fosilního hominina a našeho nejbližšího příbuzného,
který byl zcela „po svém“ přizpůsoben k životu v nejtvrdších podmínkách období Pleistocénu a jehož
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zánik mohl být jen shoda náhodných událostí a okolností, takových, které nakonec zvrátily evoluční
boj v náš prospěch.
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7 Zhodnocení a posouzení fylogenetické příbuznosti
Otázka fylogenetické příbuznosti druhů Homo neanderthalensis a Homo sapiens je jedním
z nejdiskutovanějších témat ve světě dnešní vědy. Mnoho vědců po celém světě se snaží na tuto
otázku najít definitivní odpověď, nicméně ta je stále „ve hvězdách“.
Tato práce může přijít s určitým zhodnocením, které bude buď pro, anebo proti tomu, aby
byly oba druhy klasifikovány jako jeden jediný, protože některé znaky zde hovoří pro jednotnou
klasifikaci, jiné naopak ne.
Soubor zde uvedených genetických studií zde dohromady nevyznívá ani pro jeden názor,
jedna studie hovoří pro, druhá naopak proti. Genetické studie ovšem mají velký potenciál do
budoucích let, s postupem času a rozvojem nových technologií zcela jistě budou přibývat nová
genetická data, která budou generovat nové hypotézy a snad i nové zajímavé výsledky.
Morfologických znaků je zde rozebráno hned několik. Z uvedených zdrojů je spíše zřejmé, že
Neandrtálci se od moderních lidí v mnohém lišili a jelikož morfologie je vůbec to první, co se zkoumá
v případě nového nálezu, je pravděpodobné, že rozdíly v morfologii budou i nadále velmi
významnými determinanty určujícími fylogenetickou klasifikaci obou těchto představitelů našeho
rodu.
Sociologické poznatky uvedené v této práci nejsou samy o sobě příliš průkazné, ale
v kombinaci s ostatními vědními odvětvími by mohly v budoucnu vytvářet nové postřehy do diskusí o
původu i následné evoluci našeho vlastního druhu, včetně koexistence našich předků s Neandrtálci.
Všechny znaky uvedené v této práci poskytují určitá vodítka k definitivnímu zhodnocení a
posouzení fylogenetické příbuznosti dvou nejzásadnějších představitelů lidského rodu, nicméně samy
o sobě k tomu nestačí. Pouze další výzkum a analýzy dalších znaků mohou krůček po krůčku
upevňovat jejich vzájemnou klasifikaci. K tomu jsou ale potřeba všechny tři typy důkazů a lze
předpokládat, že pouze vzájemná shoda všech třech může přinést definitivní rozluštění jedné
z největších hádanek evoluce člověka.
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8 Závěr

Jak již bylo výše zmíněno, otázka fylogenetické příbuznosti člověka neandrtálského (Homo
neanderthalensis) a člověka současného (Homo sapiens) není ještě zdaleka rozluštěna. Existuje
spousta studií a spousta vědců po celém světě, kteří se touto otázkou zabývají. Pouze nálezy nových
fosilních pozůstatků, případně rozvoj nových výzkumných metod, ale hlavně spousta náročné práce
čeká na výzkumníky z celého světa v honbě za vyluštěním hádanky, kdo vlastně byli Neandrtálci a kdo
jsme vlastně my?
To, co bylo v úvodu práce stanoveno jako její cíl, se s největší pravděpodobností podařilo
naplnit. Jednotlivé taxony zde byly stručně představeny a charakterizovány podle dochovaných
fosilních záznamů. Bylo zde uvedeno několik znaků, z nichž každý nám něco pověděl o tom, jak jsou si
oba druhy příbuzné či nikoliv. Bylo zde rovněž indentifkováno několik podobností, ale naopak také
několik rozdílů. Každá z těchto podobností trochu podpořila hypotézu o mezidruhové shodě, naopak
několik rozdílností též podpořilo hypotézu o mezidruhové neshodě, a tudiž o dvou různých druzích
lidského rodu. Nicméně stanovení definitivní vzájemné mezidruhové shody či neshody je pouze
začátek dlouhé cesty, která přesahuje rámec této práce.
Tato práce by mohla v budoucnu posloužit jak pro další vědecké bádání, tak i pro činnost
didaktickou. Vědecké studie by se případně mohly opírat o poznatky z ní vyplývající, nebo by tu byla
možnost na těchto poznatcích postavit další výzkum. Analyzovaných znaků je zde pouze pár, ale i ty
mohou v kombinaci se znaky dalšími přinášet nové výsledky a generovat nové hypotézy. Z hlediska
didaktického by tato práce mohla posloužit jako nejen studijní materiál, ale i jako opěrný bod pro
strhující vyprávění o evoluci našeho druhu a jeho nejbližších příbuzných. Zejména Neandrtálci nejsou
běžnou „laickou“ veřejností vnímáni kdo ví jak vlídně. Podle mnoha lidí to byli velmi oškliví lidé.
Možná tomu tak skutečně bylo, ale málokdo už například ví, že Neandrtálci měli větší mozky než
dnešní lidé. Je proto zajímavé, a to zejména pro vědce, že tento člověk tak náhle a dočista zmizel
z povrchu naší planety, přestože byl k životu na ní dokonale přizpůsoben. Co vlastně zapříčinilo, že do
dnešní doby přežil pouze druh Homo sapiens? Je možné, že odpovědí na tuto otázku si nakonec
budeme více vážit toho, že jsme jako jeden z mnoha živočišných druhů dostali šanci. Ovšem
v budoucnu tomu může být úplně jinak. Evoluce nám totiž mnohokrát jasně ukázala, že žádný druh tu
není věčně…
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