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Zpátky na čtyři? 

Shrnutí 

Posouzení bipedního a kvadrupedního způsobu lokomoce je zasazeno do širších souvislostí 

anatomických. Studenti se zamyslí nad souvislostmi bipedního pohybu u anatomicky 

moderního člověka a náročností bipedního a kvadrupedního způsobu pohybu.  

Cílová skupina 

gymnázium, 20 − 30 studentů 

Časová náročnost 

1-2 vyučovací hodiny 

Prostorové požadavky 

běžná třída 

Klíčové otázky 

 Jak se liší stavba lokomočního aparátu bipedního anatomicky moderního člověka a 

kvadrupedního primáta? 

 Je rozdíl v energetické náročnosti pohybu po dvou a po čtyřech končetinách u  bipedních a 

kvadrupedních živočichů? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti získají poznatky o lokomočním aparátu primátů využívajících bipední a kvadrupední 

způsob pohybu. 

 Studenti navrhnou vlastní metodiku ověření náročnosti bipedního a kvadrupedního způsobu 

pohybu u člověka. 

Návaznost na RVP 

Kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.  

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Klíčové kompetence (cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda) v souvislosti 

s tématem úlohy: 

 Formulace přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému 

zpřesňování či opravě řešení tohoto problému, 

 provádění měření podle vlastního či týmového plánu nebo projektu, k zpracování a 
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interpretaci získaných dat,  

 ochraně svého zdraví i zdraví ostatních lidí. 

Očekávané výstupy vzdělávacího obsahu Biologie člověka v souvislosti s tématem úlohy: 

 Charakterizuje individuální vývoj člověka a posoudí faktory ovlivňující jej v pozitivním 

a negativním směru. 

Mezipředmětové vztahy 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Klíčové kompetence v souvislosti s tématem úlohy: 

 Přebírání odpovědnosti za zdraví, 

 upevňování vazeb: zdraví – tělesná, duševní a sociální pohoda (zdatnost) – péče o 

zdraví, 

 vnímání pohybové činnosti jako zdroje zdravotních účinků, ale i uměleckých, 

emočních, společenských a jiných prožitků, 

 poznávání historie i současnosti společenského a sportovního života a k hodnocení 

konkrétních jevů souvisejících se zdravím. 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Klíčové kompetence v souvislosti s tématem úlohy: 

 Analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení 

úloh a problémů, k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k zadaným 

podmínkám  

 zdůvodňování matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu, 

 užívání kalkulátoru a moderních technologií k efektivnímu řešení úloh a k prezentaci 

výsledků. 

 

Materiál 

 Pracovní list, anatomické atlasy a odborná literatura. 

 

Podrobné pokyny 

1) Diskutujte se žáky o metodách relativního a absolutního datování nálezů. 

Původně byly metody relativního datování zaměřeny jen na statigrafii lokalit (geologické nebo 

půdní vrstvy) a biochronologii (srovnání organismů, které se ve vrstvách vyskytovaly). Nyní se pro 

datování využívají jen některé rostlinné a živočišné druhy (např. vybraná malakofauna). Navíc se 

ve velké míře využívají chemické metody (analýza obsahu uhlíku, kyslíku, dusíku, fosforu).  

Absolutní datování nálezu je umožněno například díky zjišťování výskytu prvků uranové 
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rozpadové řady, v horninách sopečného původu poměrem draslíku a argonu a poměru izotopů 

argonu, stovky až desetitisíce let (ne však než 100 tisíc let) dokáže s určitou přesností určit obsah 

izotopu 14C. 

 

2) Jak je možné odlišit fragmenty fosilních ostatků člověka a jiných živočišných druhů? Jak 

posoudit složení stravy z fosilních ostatků? Jak určit pohlaví z fosilních ostatků? 

Kosti jiných živočišných druhů lze odlišit podle průměrů Haversových kanálků, rozměry jsou 

druhově specifické.  

Na odhad složení stravy poukazuje jednak uspořádání kostní hmoty na lebce, jednak výrazně 

vyšší výskyt určitých prvků (s určitou opatrností se uvádí například mangan, jehož zastoupení 

napovídá o dominující rostlinné stravě, a zinek, jehož zastoupení napovídá o dominující živočišné 

stravě).  

Odhad pohlaví býval stanovován na základě mohutnosti útvarů na kostech a také například 

zastoupení citrátu v kostech. V současné době je pohlaví jednoznačně určeno za použití genetické 

analýzy. 

3) Jak se lišily svojí tělesnou výškou a hmotností vymřelí bipední hominini a současný člověk? 

Jaké uspořádání kosterního podkladu odlišuje bipedního člověka a kvadrupedního 

primáta? 

Vysvětlete žákům měření jejich vlastní tělesné výšky. Vysvětlete metody odhadu tělesné výšky 

podle rozměrů nalezených kostí. Na podkladě práce s pracovním listem (úloha 1 a 2) a atlasy 

prodiskutujte uspořádání kosterního podkladu kvadrupedního primáta a bipedního člověka. 

 

4) Nyní se zaměřte na energetickou náročnost pohybu „po čtyřech“ a „po dvou“ u anatomicky 

moderního člověka. 

Vyzvěte studenty, aby navrhli metodu, kterou lze porovnat náročnost pohybu „po čtyřech“ a „po 

dvou“.  Návrh by měl obsahovat pohyb po stanovené dráze po dobu nejméně 30 vteřin (vzhledem 

k reakci oběhového systému). Postup má být výstižný, přesný, kdykoli opakovatelný, následné 

hodnocení jednoznačné. 

 

5) Součástí testování by mohlo být i orientační zhodnocení oběhové zdatnosti Ruffierovou 

zkouškou (úloha 4 pracovního listu) jednotlivých žáků a jejich porovnání s orientační 

škálou. 
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Pracovní list 

 

1) Do grafu (pro žáky ZŠ předem připravený) vyznačte odhadované hodnoty výšky bipedních 

homininů a svoji aktuální tělesnou výšku. Zhodnoťte. 

 

 Datování nálezů Odhad výšky Odhad hmotnosti 

Ardipithecus ramidus 

(zatím známo u ♀) 

4,5-4,3 milionu let ♀120 cm ♀50 kg 

Australopithecus afarensis  3,7-3 miliony let ♂ 151 cm 

♀ 105 cm 

♂ 42 kg 

♀ 29 kg 

Homo ergaster 1,9-1,5 milionu let  ♂♀145-185 cm ♂♀ 50-68 kg 

Homo erectus 1,8 milionu-30 tisíc let ♂♀160-180 cm ♂♀ 40-68 kg 

Homo heidelbergensis 600 tis.-200tis. let ♂♀ 145-185 cm ♂♀ 50-68 kg 

Homo neanderthalensis 350 tis.-28 tis. let ♂♀ 152-168 cm ♂♀ 55-80 kg 

Homo sapiens 200 tisíc let - současnost ♂♀ 150-180 cm ♂♀ 54-83 kg 

 

Tab.1: Odhad tělesné výšky a hmotnosti vybraných bipedních homininů (cit. Roberts, 2011) 

 

Poznámka: Rozšiřujícím úkolem může být přenesení obrysu těla zástupce Australopithecus afarensis 

na papír (např. balící papír v roli o šířce 1-1,5 m) technikou zvětšování a přenášení kreseb podle 

síťového měření (mezipředmětové vztahy s výtvarnou výchovou). Zvolte, zda se bude jednat o samce 

nebo samici (všimněte si výrazného rozdílu v odhadované tělesné výšce samců a samic). Papír 

dostatečné velikosti upevněte na stěnu, zkreslete obrys těla spolužáka/spolužačky a poměr 

jednotlivých částí těla porovnejte.  
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Obr. 1 Obrys těla Australopithecus afarensis (Roberts, 2011) 

 

2)  Čím se liší stavba kostry moderního člověka a šimpanze?  

 

Obr. 2 Porovnání kostry anatomicky moderního člověka a šimpanze (Beneš, 1994). 
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Obr. 3 Porovnání částí lokomočního aparátu anatomicky moderního člověka a šimpanze (Beneš, 

1994). 
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Obr. 4 Porovnání částí svalového aparátu anatomicky moderního člověka a šimpanze (Beneš, 1994). 

 

3) Myslíte, že pro současného člověka je energeticky méně náročný pohyb po dvou, nebo po 

čtyřech končetinách? Na který typ lokomoce by srdce mělo reagovat výraznějším zvýšením své 

činnosti oproti klidovým hodnotám? 

Ve skupině se dohodněte na nejpřesnější metodice pokusu.  K dispozici máte digitální tonometr, 

popř. sport-tester. Měření proveďte u všech členů skupiny, vypočtěte průměrné hodnoty 

sledovaných parametrů. Zhodnoťte, popřípadě navrhněte zpřesnění metodiky.  Metodiku a výsledek 

pokusu porovnejte s ostatními skupinami.  

 

4) Porovnejte také vlastní funkční zdatnost kardiovaskulárního systému pomocí jednoduché 

zkoušky, potřebujete tonometr nebo sport-tester. Porovnejte hodnoty své a svých spolužáků.  

Postup:  

1. připevníme sport-tester a změříme klidovou srdeční frekvenci (SF1) 

2. provedeme 30 dřepů v rozmezí 30 vteřin (metronom), posadíme se a okamžitě změříme 

aktuální srdeční frekvenci (SF2) 
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3. sedíme 1 minutu a změříme aktuální srdeční frekvenci (SF3)   

4. Vypočteme Index Ruffierova zkoušky a orientačně zhodnotíme zdatnost svého oběhového 

systému (výpočty a orientační škála uvedeny níže). 

 

Index Ruffierovy zkoušky – IRZ (BARTŮŇKOVÁ et al., 1996) 
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Orientační škála pro posouzení zdatnosti oběhového systému (Bartůňková et al., 1996) 

 

  

 


