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Robert Foley: Lidé před člověkem nakladatelství Argo, Praha 1998
Jakub Holý
Hodnocení konspektu profesorem:
	Celkově autor prokázal, že problematice rozumí, práce je jasně členěná a stručná, někdy až za cenu nepřesností (např. 1.vývoj směřuje ke stále komplikovanějším organismům-ne nutně, někteří parazité jsou jednodušší než jejich předci, 2.čtyřnohé opice se drží jednoho sociálního systému-není to pravda, u mnoha primátů se v různém prostředí vytvářejí různé sociální systémy např. hulman posvátný aj.), vzhledem k značně odlišným názorům na důvody vzniku jednotlivých adaptací v evoluci člověka (např. bipedie), doporučoval bych používat raději výrazy: podle Foutse než přímá tvrzení.

Otazníky kolem evoluce
Evoluční teorie byla a je odmítaná, a to nejen církevními kruhy. Je ji vytýkán redukcionistický pohled na člověka, na úkor komplexnímu či filosofickému pojetí. I když je dnes většinou akceptovaná, ve skutečnosti zůstává zpravidla nepochopena a ignorována, na čemž se podílí i příliš zjednodušující pohled na ni. Například v sociologii je zcela pomíjena, hlavně díky nešťastným pokusům o její aplikaci v této oblasti v první polovině 20. století. Je však třeba si uvědomit, že dnešní evoluční biologie je podstatně propracovanější a úplně jiná než evoluční teorie první poloviny 20. století str. 19, mimo jiné díky rozvoji genetiky. 
Proč darwinismus?
Teorie evoluce (evolucí míníme změnu probíhající v čase) byla známa již před Darwinem, jeho přínosem byl objev principu, díky kterému probíhá – přírodního výběru, čili “diferenčního reprodukčního úspěchu”. Jádrem je myšlenka, že jedinci se zvýhodňujícím rysem mají díky svému zvýhodnění vetší šanci zplodit početnější potomstvo, a tak se onen nový rys šíří až jednou jej převezme celá populace. 
Aby přírodní výběr mohl fungovat, musí existovat reprodukce, mechanismus dědičnosti (geny předávané z rodičů na děti), variabilita uvnitř populace (pokud by byli všichni jedinci shodní, nebylo by žádných nových rysů, které by se mohly šířit) a zdroje musí být omezené, což vede ke konkurenčnímu boji, v němž se může zvýhodnění projevit.
Přírodní výběr je tedy mechanismem, evoluce a adaptace druhů jeho důsledkem. 

Přínos darwinismu spočívá v tom, že z otázek kolem existence lidstva udělal problém vědecký, na rozdíl od původně čistě filosofického, a poskytnul prostředky k zodpovězení alespoň některých z nich str. 30.
Co je člověk?
Je člověk lidoopem, nebo něčím jiným? Lidé se vyvinuli z tvorů podobných opicím, a přesto se od nich výrazně liší. Ještě si dokážeme představit vývoj fyzické podoby člověka, těžko však věřit, že podobným náhodným vývojem prošlo i chování. Přesto však, jelikož se lidské chování uplatňuje při získávání partnera, a tedy reprodukci, hraje svou roli v přírodním výběru a tedy mu podléhá. Nebylo zapotřebí žádného zásahu shůry, a tedy lidé nemají důvod vydávat se za božské bytosti, odlišné od všeho ostatního života na zemi.
 Objevila se řada definicí “člověka”, ale žádná z nich dlouho neobstála. Nepovedlo se nalézt žádný unikátní znak, který by rozděloval tvory na lidi a “ty ostatní”. Pokud by takový jedinečný znak existoval, nutně by jej měli pouze lidé, a tedy by nemělo smysl hledat, jak se vyvinul, a  měli bychom jasnou dělící příčku mezi lidmi a lidoopy. Můžeme definovat člověka jako tvora kulturního, kde kulturou míníme všechny aspekty lidskosti, od technologie po estetiku. Taková definice je ale tak komplexní, že je nám v našem pátrání málo platná. A navíc můžeme jistý stupeň “kultury” nalézt rovněž u různých hominidů. Není se co divit, vždyť i kultura se musela vyvinout. A opět máme problémy s dělící čarou.
Máme k dispozici pouze výsledek – člověka – a z něj se snažíme odvodit příčiny. Co je však důležité dnes, mohlo kdysi být nepodstatné a naopak. Důležité lidské znaky nemusí být adaptacemi, ale mohou být exaptacemi – náhodnými vedlejšími produkty historie, funkčně odtrženými od svého původu str. 63. Tím se pátrání ještě komplikuje.
Kdy se z nás stali lidé?
Odpověď závisí na definici pojmu “lidé”.
Ke zkoumání nám slouží dva nástroje – srovnávací anatomie, užívající nalezených fosilií, a molekulární biologie, která sleduje rozdílnost genové výbavy a staví na předpokladu relativně konstantní míry genetických změn. Výsledky obou jsou nepřesné a občas se liší – např. dle DNA jsou si lidé bližší se šimpanzi než kterýkoliv z nich s orangutany, zatímco anatomii připadá člověk tím nejodlišnějším.
Podle molekulární DNA se lidé od svého nejbližšího příbuzného šimpanze diferencovali asi před 6 až 8 miliony let, zcela určitě je tomu víc než 4 miliony let.
Ke zvětšení mozku dochází u rodu Homo před 2 miliony let, dnešní velikosti dosahuje asi před půl milionem let. První kamenné nástroje se objevují rovněž někdy před 2 miliony let.
První známá fosilie anatomicky zcela moderního člověka je 100 000 let stará.
Znamenal vývoj člověka pokrok?
Vývoj směřuje ke stále komplikovanějším organismům, a tedy v něm lze vidět pokrok. Důvodem větší komplexity je to, že nové znaky jsou přidávány k již existující formě. To je však spíš nutnost než nejlepší řešení. Například když předek člověka sestoupil na zem, byla by bývala pro něj čtyřnohost podstatně výhodnější, ovšem nemohl odvrhnout svou historii a vrátit se k ní, a tak byl nucen vyvinout méně efektivní dvounohost. Foley to nazývá “příštipkářstvím” evoluce. Dvounohost (bipedie) není vývojově nadřazena čtyřnohosti, ale je rovnocennou alternativou.
Ve skutečnosti “vývoj netkví v pokroku, nýbrž v diferenciaci.” str. 120 Důležitým pojmem je zde adaptivní radiace – tvorové, kteří po společném předkovi zdědili tutéž strategii, ji v různých podmínkách uplatňují různě, a těmto podmínkám se přizpůsobují. Těžko bychom rozhodovali, který z blízkých příbuzných, zda  africký buvol či gazela, je vývojově výš. Vývoj člověka lze vidět právě jako sled adaptivních radiací. Dnes žije pouze jediný zástupce čeledi Hominidů - člověk, ale ještě před 1,6 miliony lety žilo 5 až 6 druhů této čeledi.
Evoluce se nepodobá hierarchickým stupňům, ale spíš keři, s řadou rovnocenných koncových výhonků.
Proč právě Afrika?
Dvě relativně malé oblasti na jihu a východě Afriky jsou hlavními zdroji fosilií svědčících o vývoji primátů a hominidů. Tou východní je velké africké riftové údolí, oblast tektonického zlomu, tou druhou je Transvaal na jihu. Společné jim je to, že mají skvělé podmínky pro vznik fosilií. Je možné, že celé druhy unikly naši pozornosti, protože žily a umíraly na místech nepříznivých fosilizaci. Na druhou stranu riftové údolí bylo skutečně příznivé vývoji, neboť se skládá z řady relativně izolovaných jezerních kotlin, což vedlo k rozdrobení na množství malých populací a nové znaky se lépe uchycují v menších populacích, které se vyznačují menší genetickou setrvačností.
Jedním z argumentů pro Afriku jako centrum vývoje je její poloha na rovníku. Je známo, že od rovníku k pólům rozmanitost druhů klesá. To proto, že okolí rovníku je energeticky nejbohatší oblastí.
Důležitým faktorem ve vývoji člověka byla postupná změna afrického podnebí, kdy pralesy ustupovaly lesostepi. Předek člověka tak byl nucen sestoupit na zem, a protože se díky disproporci končetin a anatomické stavbě nemohl opět stát čtyřnohým (k pohybu po stromech užíval převážně rukou), vyvinul dvounohost.
Je vývoj člověka adaptivní?
Dvounohost byla adaptací na nedostatek stromů, která nutila naše předchůdce trávit víc a víc času na zemi mezi nimi. Zdroje postavy byly vzácnější a vzdálenější, a bylo nutno za nimi víc cestovat, a to i během nejteplejší části dne. Následně se naši předchůdci museli vyrovnat s nadbytkem produkovaného tepla. Řešením bylo zbavení se srsti a silné pocení.
Tlak měnících se podmínek vede ke vzniku nových typů chování, které skrz přirozený výběr působí na anatomii a fyziologii. Adaptace v jedné oblasti způsobuje nové problémy, jež je nutno řešit. Vývoj (nejen člověka) je tedy sérii adaptací.
Proč je člověk takovou vývojovou raritou?
Jestliže se člověk stal tak úspěšným druhem, proč evoluce nepodporuje odpovídající rysy u dalších živočichů? A proč se člověk vyvinul jen jednou?
Za prvé je třeba si uvědomit, že evoluce je do jisté míry proces nedeterminovaný, neboť vznik genetických mutací, jež dávají vznik novinkám, je zcela náhodný. Tento prvek náhody se však nesmí ani přeceňovat, neboť je omezován silným determinismem přírodního výběru.
Za druhé je nutno vzít v potaz nejen výhody, ale i ztráty vzešlé z lidských vlastností, a ptát se, kdy tyto výhody převáží ztráty. Například větší mozek zpočátku umožnil rozvitější sociální vztahy, ale vyžadoval podstatně víc energie (což se projevuje i v době těhotenství a délce dětství) – lidský mozek tvoří jen 3% hmotnosti těla, ale spotřebuje 20% energie. Každý znak je tedy skutečně výhodný jen za určitých, více či méně vzácných podmínek.
Existují jak silné obecné selektivní tlaky ve prospěch biologických vlastností a chování člověka, tak omezení bránících jejich vývoji. Svoji roli zde hraje i historie vývoje druhu. Během vývoje člověka se náhodou vyskytly takové podmínky, že zisk těchto rysů převážil nad ztrátami, zatímco pro žádný jiný druh se tak zatím nestalo.
Proč se člověk vyvinul?
Evoluce závisí na každodenním chování vyvíjejících se organismů. Pro pochopení proč se vyvinul člověk musíme studovat vývoj lidské sociability (souvisí s rozvojem mozku). 
Tři vzájemně provázané faktory ovlivňují vývoj společenství: ekologie, inteligence a sociabilita. Ekologie se týká hlavně množství, kvalita a rozložení potravy. Inteligence vyžaduje více energie (tj. potravy), ale vede k jejímu efektivnějšímu získávání a k větší schopnosti udržovat sociální vztahy. Sociabilita pomocí přírodního výběru působí na zvětšování inteligence a umožňuje sociální řešení ekologických problémů. Dalším faktorem formujícím společenství je motivace pohlaví. Pro samice je z reprodukčních důvodů nejdůležitější dostatečný přísun energie (v těhotenství a při péči o dítě), pro samce je to přístup k samicím.
Téměř všichni antropoidi (hominidi a opice) jsou sociabilní. Zatímco čtyřnohé opice se drží téhož sociálního schématu, u hominidů jich existuje celá řada. Důvodem je, že hominidi reagovali na měnící se podmínky zvětšením těl, potřebovali víc energie, a dosavadní systém se stal neudržitelným a nastal rozvoj nových strategií. Měnící se podmínky vedly ke změnám společenského uspořádání.
Od lidoopů se lišíme poměrně pevnými a dlouhodobými monogamními svazky. Jednou z příčin bylo zvětšení mozku, který vyžadoval víc energie. Vývoj dítěte trval déle, samice měla méně dětí, a o to důležitější bylo zajistit jejich přežití. To se nejlépe zajistilo spoluprácí samce.  Zdrojem dodatečné energie se stalo energeticky bohaté maso.
Záleží na tom, že se člověk vyvinul?
Jinak řečeno, je či není moderní člověk ovlivňován evolucí lidského druhu? Existuje názor, že lidé se díky kultuře zcela vymanili z vlivu evoluce a tedy nemá smysl se jí zabývat. Foley však tvrdí, že “pro pochopení lidského chování, aniž tu máme jakýkoli jednoduchý genetický komponent, hraje evoluce hlavní roli.” str. 217 To znamená, že evoluce sice nevedla k výběru konkrétních chování, ale zato je jejím výtvorem ustanovení obecných schopností nezbytných pro jakékoli chování, jako např. schopnost učit se, a tedy stojí v pozadí všeho lidského jednání.
Lidé často význam evoluce bagatelizují s poukazem na to, že lidé vyvinuli řadu činností a talentů nesouvisejících nijak s přežitím, například umění. Tento argument je však chybný, neboť přírodní výběr nestaví na přežití, ale na reprodukci. A dopomůže-li výtvarný talent k lepšímu společenskému postavení, zvedá tím i reprodukční šance umělce.

