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Abstrakt  
Cílem příspěvku je ukázat, že vzpřímenost, jíž vývoj k člověku začal, může sehrát úlohu 
faktoru, který umožní posun člověka na vyšší vývojový stupeň. K prokázání této hypotézy 
bude provedena analýza fylogeneze vzpřímenosti. Bude objasněno, jak se její průběh podílí 
na vzniku funkčních poruch pohybového systému a jak souvisí s vysokou mírou vnitřního 
odporu vůči pohybu u člověka. Odpovídajícím prostředkem vývojového posunu se ukazuje 
být cvičení oscilačně-antigravitační metodou (dáíle jen OAM), neboť snižuje vnitřní odpor 
pohybu a tím i jeho energetickou náročnosti oproti tomu, jak je pohyb zajištěn fylogeneticky 
založeným komplexem hybných mechanismů. Vzpřímenosti přizpůsobený způsob 
pohybování může vést ke změnám v činnosti vnitřních orgánů, řízení hybnosti a 
morfologických vlastnostech tkání. OAM jako cvičení zaměřené na odstranění funkčních 
poruch pohybového systému (dále jen FPPS) vrací vzpřímenost do hry jako klíčový faktor 
dalšího vývoje člověka jako biologicky založeného organismu.  
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Abstract 
The aim of this paper is to show that upright posture which lays in the origin of man as a 
species can shift him to the higher evolutional level. This presumption will be supported by  
analysis of phylogenesis of uprihgt posture. It will be explained how the process of 
constitution of upriht posture could contribute to functional disorders of locomotor system by 
man, their consequenses consisting in relatively hight internal resistance to the movement and 
supposed effects of oscillation-antigravity method of movement for saving energy 
consumption in comparison to phylogenetic developped motion mecanismes. Crossing to the 
new kind of motricity could provoke different adaptations in nervous regulatory system as 
well as in internal organs functionning or body tissues caracters. Targeting of Oscillation-
antigravity method on correction of functional disorders presents upriht posture as a possible 
key factor of further human development as a biological organisme.                     
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1. Úvod   



 
Pro antropologii se zdá být vzpřímení, jímž vývoj k člověku začal, uzavřenou kapitolou. Ne 
tak ale pro jednotlivce, jimž potíže s pohybovým systémem znepříjemňují život. Nejde přitom 
o žádnou maličkost - bolesti zad potažmo FPPS se vyskytují až u 80% populace (Kratěnová 
2007). Projevuje se tím určitá obecnější tendence, již ve vztahu k funkci pohybového systému 
vyjadřují pojmy jako vadné držení těla, svalové dysbalance, u některých autorů též chudost a 
stereotypnost pohybu člověka (Hnízdil 2000). Tyto jevy ovlivňují celkový stav pohybového 
systému a působí dlouhodobě. Jako takové mohou být pozitivně ovlivněny pravidelným 
cíleným cvičením, jakým je i OAM).    
 

2. Metodologie 
 

Průvodní jevy spojené s potížemi s pohybovým systémem jsou pro účely tohoto příspěvku 
považovány za dostatečně zahrnuté v pojmu FPPS. Fylogenetické souvislosti těchto jevů 
budou posouzeny z kinatropologické perspektivy. Cvičení OAM odstraňuje FPPS tak 
důsledně, že zakládá nový, tzv. antigravitační typ motoriky (Chválová 2013 b). Za klíčový 
znak charakterizující člověka jako druh  bude ve vztahu k OAM a antigravitační motorice 
uvažována vzpřímenost, nikoli bipední lokomoce, což je naopak typické pro 
(paleo)antropologické paradigma. Antigravitační motorikou se nemíní přímo OAM jako druh 
zdravotního cvičení, ale neurofyziologické předpoklady, které jsou cvičením touto metodou 
v lidském organismu nově zakládány. Pojem evoluční perspektiva v názvu tohoto příspěvku 
se vztahuje ke vzpřímenosti jako jevu, který sám o sobě prochází vývojem, má svoji historii, 
současnost a budoucnost. Pojem vzpřímenost vyjadřuje, že na vertikální uspořádání lidského 
těla v podélné ose se pohlíží jako na fenomén. 
 

3. Teoretická východiska 

OAM jako druh cvičení spadající do oblasti zdravotní tělesné výchovy vychází z FPPS, jak 
jsou popsány Jandou (1982), a propojuje je s praxí zdravotní tělesné výchovy vzešlé 
z klasické české zdravotní tělesné výchovy (Škvára 1973) modifikované v souladu s principy 
OAM (Chválová 2006, 2011). Pohled na základní druhy FPPS (vadné držení těla, svalové 
dysbalance a nesprávné pohybové stereotypy) a funkce pohybového systému (hybná, 
posturální, držná) vychází z práce Čermáka (1992). K projevům FPPS u člověka se vztahuje 
pojem gravitační a antigravitační motorika (Chválová 2011). Hypotéza, že k vývojovému 
posunu u geneticky založeného organismu může dojít prostřednictvím funkčních podnětů 
odpovídajících vývojovému plánu vzniklému na počátku vývoje člověka jako nového druhu 
má oporu ve fyziologii vyšší nervové činnosti vyznačující se dynamikou podmíněně 
reflexních dočasných spojů, pojmu dominanta a reflexní činnosti jako funkčního systému. 
Dominantu definuje Trojan (1988, s. 930) jako momentálně vládnoucí reflexní systém živého 
organismu, jíž mohou být dočasné spoje ovlivněny jak kladně (apetitivně), tak záporně 
(inhibičně). Základní rysy reflexní činnosti jako funkčního systému shrnuje Trojan 
s odvoláním na P.K. Anochina následovně: „Reflexní děje nekončí u efektorů reflexní reakce, 
ale mají vztah i k výsledkům chování. Základem cílevědomé činnosti živých organismů je 
vnitřní potřeba - motivace (1), genetická i získaná paměť (2), situační aferentace z prostředí 
(3), spouštěcí aferentace, která vychází z receptorů podrážděných specifickými podněty (4) a 
etapa přijatého řešení (5) (Trojan, 949). Stupeň vzpřímenosti současných lidoopů a člověka 
ukazuje na rozdíl ve vývoji, probíhá-li adaptivně, tj. spontánním přizpůsobováním vnějšímu 



prostředí, nebo je-li z centrální úrovně podporován dominantou a jí odpovídající převahou 
specifických funkčních vlivů. Ty charakterizuje Čihák takto:„ Funkční vliv se vztahuje 
k ontogenetické fázi vývoje organismu, a to jak v prenatální, tak v postnatální fázi. Souborně 
se o vlivu funkce dá říci, že orgán, ve svém základním tvaru založený geneticky, je funkcí 
domodelován (a byl i ve fylogenetické minulosti) a funkcí je ve svém tvaru i udržován. Také 
struktura a velikost orgánu jsou funkcí udržovány. Oblast vývojových změn spadá tak do fáze 
fylogeneze, v jejímž průběhu dochází vlivem působení určitých hmotných činitelů na 
ontogeneticky založený organismus ke změně jeho geneticky určeného základního tvaru. 
Evolucí se obecně rozumí postupný vývoj jakékoli soustavy, která odpovídá na vnější vlivy 
v závislosti na tom, s jakými se setkala již v minulosti“ (Čihák 1987, s. 57).   
 

4. Fylogeneze vzpřímenosti 

4.1. Antropologické paradigma vzpřímenosti 
 

To, že vývoj k člověku byl zahájen vzpřímením, bylo všeobecně uznáno po nálezu kostry 
australopitéka Lucy v roce 1973 z doby před 3 milióny let a stop v sopečném popelu v Laetoli 
z doby před 3,7 milióny let (Uhlíř 2007, s. 100). Tzv. dlouhá cesta vzniku člověka, vedoucí od 
miocénních lidoopů, byla v 70. letech minulého století nahrazena konceptem krátké cesty, 
opírající se o poznatky molekulární analýzy DNA antropoidních primátů a člověka (Vančata 
2002, s. 17). Rozdíl v DNA u šimpanze a gorily činí podle ní necelá 2% (Hagen 2001, s. 132). 
Podstatu krátké cesty vyjadřuje tzv. harwardské dogma, podle něhož byl proces hominizace 
odstartován před zhruba 4 – 6 milióny let, přičemž šimpanz a člověk tvoří podle něho 
samostatnou vývojovou větev primátů (Uhlíř 2007, s. 42). Podle fosilních nálezů je možné 
rozdělit proces hominizace do dvou období. Představiteli rané fáze jsou australopitékové, kteří 
chodí sice již zpříma, adaptace postkraniálního skeletu na vzpřímenost není u nich však ještě 
dokončena. Proto nemohou běhat. Jsou spíše menší postavy. Tělesná výška „Lucy“, téměř 
kompletní kostry druhu Australopithecus aferensis, se odhaduje na 150 cm. Druhé období 
charakterizuje stav dosažený u Homo erectus. Téměř kompletní kostra zástupce tohoto druhu 
- „chlapec z Nairokotomie“ z doby před 1,6 milióny let - svědčí pro to, že vývoj vzpřímenosti, 
pokud jde o předpoklady běhu jako rychlé varianty bipední lokomoce byl již ukončen. Obě 
fáze jsou odlišeny i velikostí lebky – u „Lucy“ byla přibližně stejně velká jako u lidoopů (400 
cmᶾ), zatímco u Homo erectus dosáhl její objem 800–1100 cmᶾ (Uhlíř 2007, s. 122). Při studiu 
vzniku druhů se uplatňuje v současné době makroevoluční teorie, opírající se o Eldridge-
Gouldův koncept evoluce jako přerušovaných rovnováh (Flegr 2006, s. 203). Oproti 
Darwinově evoluční teorii, opřené důsledně o postupnost vývojových změn, vysvětluje velké 
posuny ve vývoji druhů - vyhynutí dinosaurů, exploze savců aj. - abiotickými událostmi jako 
změny klimatu, geologické události, pád meteoritu, tsunami atp. (Vančata 2002, s. 22 - 23). 
Tímto způsobem je vysvětlen i vznik člověka - jako bipedii vynucenou změnou klimatu, 
ústupem tropické fauny a přechodem k životu výhradně při zemi. Z toho vychází i 
předpoklad, že raní hominidé používali zprvu jak kvadrupední, tak bipední lokomoci, a 
že bipedie převládla postupně. Z této teze vychází i většina teorií, které mají vysvětlit přímo 
vznik vzpřímenosti. K nejvýznamnějším patří teorie uvolnění rukou (Darwin), vzniku člověka 
jako lovce (Lovejoy), člověka jako konzumenta mršin (Binford), ženy jako sběračky 
(Ziehlmanová), Wheelerova potní teorie spojující vzpřímenost se ztrátou srsti nebo močálová 
teorie Richarda Wranghama (Beneš 1994, str. 34). Opírají se vesměs o argument energetické 
výhodnosti bipední lokomoce oproti kvadrupední (Foley 1988, s. 155 aj.). Z novějších prací 
na toto téma je možné zmínit Carrierovu teorii pěstních soubojů (Carrier, 2011). Otázka, kdy 
předchůdce člověka přešel trvale k bipedii, se diskutuje též na pozadí vývoje stavby akrální 
části dolních končetin (Civínová 2012, s.28 - 35). Jednoznačné závěry o tom, kdy a jak 



k tomu došlo, nebo jak vzpřímení probíhalo, však stále chybí. Nesporné je pouze to, že raní 
hominidé se po určitou dobu pohybovali na pokrčených nohou (Steudel 1996).  
 

4.2. Kinantropologické paradigma vzniku vzpřímenosti  
 
Přibližně z doby, kdy podle krátké cesty vývoj k člověku teprve začínal, pochází lebka plně 
vzpřímeného Sahelantropa tschadensis. Její stáří se odhaduje na 7 miliónů let (Uhlíř 2007, s. 
116). Je zřejmé, že se jedná o potomka některého z miocenních lidoopů, u nichž se 
vzpřímenost vyvíjela kontinuálně životem v pro ně typickém stepním prostředí (Beneš 1994, 
Obrazy z evolučních dějin člověka III - X), zatímco předchůdce člověka podle krátké cesty 
vývoje přešel k životu ve stromech. Sahelantrop měl hlavu stejně velkou jako kterýkoli jiný 
druh lidoopa. Je proto zřejmé, že vzpřímenost sama o sobě lidskost nezakládá, a to ani u 
lidoopů, kteří jako gibbon, somaticky v podstatě vzpřímený, druhovým určením však stále 
kvadrupední, přešli ke stromovému způsobu života. Pohled na současné druhy lidoopů 
ukazuje na značnou deformaci kostry. Srovnání orangutana, šimpanze a gorily s gibbonem, u 
něhož se tak výrazné deformace nevyskytují, naznačuje, že svoji roli v tom mohlo sehrát i to, 
kdy ten který druh lidoopa přešel k životu ve stromech. Čím později k tomu došlo, tím byla 
deformace větší. Gibbon se od společné linie lidoopů odpojil před 15 milióny let, orangutan 
před 12 a gorila a šimpanz před 6-8 milióny let (Uhlíř 2007, s. 35). Toto vysvětlení deformací 
není však postačující, jak ukazuje podstatně větší deformace u gorily než u šimpanze. Příklad 
gibbona, artisty a elegána mezi lidoopy, však ukazuje, že jeho tělo se vlivem stromové 
motoriky zformovalo jako vzpřímené velmi dobře a rovněž lebka tvarem - nikoli velikostí - 
připomíná již lebku lidskou (Hagen 2001, s. 99). Ukazuje to na formativní vliv pohybu na 
organismus a pro člověka z toho vyplývá, že i jeho vzpřímené tělo podobně jako u gibbona 
může dosáhnout rovnováhy posturální a hybné funkce. Druhy lidoopů, kteří přešli k životu 
ve stromech později, si obstarávají potravu nejen ve stromech, ale též při zemi. Putují za ní 
sice po čtyřech, ale značnou část dne tráví vsedě na zemi. Při tom uplatní i bipední chůzi 
(Hagen 2001, s. 132 – 136). Po somatické a motorické stránce je tak možné považovat je 
fakticky za polovzpřímené. Somatické hledisko naznačuje, že jejich tělo bylo formováno i 
gravitací. Při bipední chůzi se drží zpříma téměř jako člověk a CNS zajistí bez potíží i 
rovnováhu. Vsedě, kdy antigravitační podněty z dolních končetin ustanou a trupové svalstvo 
ztratí posturální tonus, zaujme tělo pasivní rovnovážnou polohu. Přisednutím se rozšíří oporná 
plocha, sníží se těžiště a hlava poklesne na hruď. Vzhledem k vstupu týlního otvoru do lebky 
šikmo zezadu tomu se nemůže držet ještě zpříma. Postavení hlavy v sedu vysvětluje výše 
zmíněnou posturální deformaci - strhává za sebou do kyfotického oblouku i horní část trupu. 
Tvar lebky, zvláště u goril, naznačuje, že vliv gravitace při tomto držení je tak velký, že masa 
kostní tkáně „stekla“ postupně na spodek obličejové části lebky - do dolní čelisti. To si u 
některých druhů lidoopů vyžádalo  kompenzaci v podobě šípového hřebene na lebce, kam se 
musely upnout nově žvýkací svaly, aby vůbec bylo možné pohybovat při kousání a žvýkání 
těžkou dolní čelistí. Adaptaci na sedavost je možné považovat ve vztahu ke vzpřímenosti za 
důležitější znak než stromovou motoriku. Určuje totiž jednak velikost vnitřního odporu, který 
musel vzpřimující se organismus dlouhodobě překonávat, aby se plně napřímil, a jednak 
stavbu velkého svalu hýžďového jako dvoukloubového extenzoru kyčelního a kolenního 
kloubu (Beneš 1994. s. 34). S jeho pomocí se lidoopi vzpřimují ze sedu přímo do stoje. 
Základem zde prezentované hypotézy vzniku vzpřímenosti je tedy to, že vývoj k člověka 
vyšel od organismu, v jehož genetickém základu nebyla ještě rozvinuta posturální 
funkce a jehož typickým znakem byla sedavost na zemi a tomu odpovídající 
přizpůsobení tělesné stavby gravitaci.    
 

4.2.1.  „Dolů ze stromů“ nebo „Vstaň a choď“?   



 
Tyto názvy, použité Uhlířem (2007) a Foleym (1998) u kapitoly týkající se vzpřímenosti, 
odrážejí mimo jiné, že za průpravu pro vzpřímenost se v antropologické literatuře považuje 
vertikalizace těla při pohybu ve stromech. Neurofyziologická podstata vzpřímení je pak 
spatřována v rozvoji rovnovážných mechanismů (Beneš 1994, s.30), Ze somaticko-
motorických znaků, které můžeme pozorovat u lidoopů žijících v současnosti, však vyplývá, 
že vývoj vzpřímenosti byl nesen odstraňováním adaptace na sedavost. Formování těla jako 
vzpřímeného bylo spojeno s překonáváním značného vnitřního odporu, který plnému 
napřímení kladly z dnešního pohledu značné posturální deformity předchůdce včetně 
specifického tvaru lebky. Aby se napřímil, musel vyvíjet po milióny let značné vzpřimovací 
úsilí, pro které neměl na počátku uzpůsobené svalstvo. Evoluční výsledek v podobě nožní 
klenby naznačuje, že východisko pro vzpřimování poskytla akrální část dolních respektive 
zadních končetin. Extenzorové dráhy jako další z významných výsledků fylogeneze 
vzpřímenosti svědčí pro to, že se tak dělo s využitím extenční funkce uplatněné nikoli ve 
vertikálním, ale především v předozadním směru. Pro tuto funkci mohl být využit pouze velký 
sval hýžďový. Při jeho dvoukloubovém uspořádání není možná plná extenze ve stoji. Může 
k ní ale dojít při chůzi, pokud se pata nadzdvihne v odrazové fázi kroku od země. Aktivace 
velkého hýžďového svalu se v tom případě promítá do oblasti kyčelního kloubu a protlačuje 
ho vpřed, přičemž odtlačování ze špičky nohy vyvolává z opačné strany dolní končetiny 
extenzi v kolenním kloubu. Vzhledem k tomu, že vektor síly vyvinutý odtlačením od 
podložky působí směrem vzhůru, přenáší se v podobě antigravitačního svalového napětí i do 
horní části těla vychýlené při odtlačení ze špičky při dokroku mírně vpřed a ativuje extenční 
funkci i v horní části trupu. Tento podnět působí do doby, než se špička chodidla oddálí od 
podložky a než se odrazová končetina začne přenášet k dokroku před tělem. K tomu při běžné 
bipední lokomoci u lidoopů, kteří chodí s pokrčenými koleny a našlapují na plná chodidla, 
sice nedochází, podobná struktura pohybu se však může objevit například při vystupování na 
zvýšenou plochu opory. Při dostatečné intenzitě provedení mohl takovýto podnět stačit 
k tomu, aby se CNS dostalo prostřednictvím aferentní signalizace informace, jakým 
způsobem je možné dosáhnout plného vzpřímení a kde se v těle nacházejí překážky, které 
tomu brání. Moment aferentní signalizace v krajní poloze tohoto typu pohybu zakládá tedy to, 
co můžeme nazvat vývojovým plánem a co mohlo zapůsobit jako dominanta, vůči níž mohla 
být vztažena autoorganizační činnost CNS (Trojan 1988, s. 942-946). Intenzita a odlišnost 
struktury pohybového podnětu zakládajícího vývojový plán vzpřímenosti mohly probudit 
pozornost jedince, který pohyb provedl, a pomoci mu v uvědomění si možnosti dalšího 
vývoje. Posturální vady u lidí ukazují, že bez účasti vědomí na změně – v daném případě 
stereotypu chůze - a správně vynaloženého úsilí by vzpřímení jako formování těla proti 
značnému vnitřnímu odporu nejspíše vůbec nemohlo proběhnout.  Opodstatněnost hypotézy, 
že předchůdce člověka se jako vzpřímený utvářel vědomě, a to změnou stereotypu chůze, 
dokazuje jednak doplňková motorická area v CNS (Koukolík 1977, s. 78), existující však 
již u opic (Trojan 1988, s. 834), a nožní klenba zformovaná činností lýtkového svalstva při 
aktivním odtlačování od země. Proces vzpřimování podle této hypotézy připomíná vědomé 
vyrovnávání FPPS u člověka a můžeme si jej představit jako aktivní impulzy přitahující 
v antigravitační fázi aktivního odtlačení od podložky při dokroku zdeformovanou hlavu a 
páteř po obloukovité trajektorii směrem vzad. Dílčí posuny v kloubní pohyblivosti, k nimž 
může dojít pouze vědomě podpořeným úsilím o vzpřímení, by v tom případě byly 
bezprostředně fixovány nově vznikajícími funkčními vazbami mezi svaly v kloubech a 
segmentech páteře, kam v každém jednotlivém okamžiku tohoto procesu prostoupil pohyb 
navozený kumulací odtlačovacích podnětů při chůzi. To, jak se tyto podněty postupně 
fixovaly a zakládaly i novou stavbu těla, lze sledovat na organizaci řízení svalového napětí a 
pohybu na spinální úrovni. Druhý – můžeme říci morfologický - pilíř  hypotézy 



vzpřímenosti je založen na předpokladu, že původně jen funkční vazby se stávaly zdrojem 
vnitřní soudržnosti těla podporující vzpřímenost. Jejím podkladem by v tom případě byla 
funkční specializace na nervové i buněčné úrovni fixovaná již geneticky, takže výsledky 
dosažené ontogeneticky mohly se mohly přenášet na potomstvo. Porucha téhož genu zjištěná 
u několika kvadrupedně se pohybujících sourozenců v Turecku, vedla k jeho označení genu, 
jehož porucha se vyskytuje u všech takto poznamenaných sourozenců, jako genu   
vzpřímenosti (Turkmen 2006). Poněkud schůdnější vysvětlení procesů na genetické úrovni 
vztahujících se ke vzniku vzpřímenosti nabízí pojem epistatické interakce – proces samovolné 
restrukturalizace genetického kódu (Flegr 2006, s. 177). Odpovídá totiž pojmu dominanta na 
úrovni CNS (Trojan 1988, s. 949). Z předpokládaného průběhu procesu vzpřimování vyplývá, 
že morfologická adaptace má dvě složky: elastickou a pevnostní. Elastická by byla určena 
stupněm natažení, jehož muselo být dosaženo dynamickými podněty proti vnitřnímu odporu 
tkání, morfologická pevností, jíž by při pozvolném tempu tělesné přestavby musel být na 
nervové i morfologické úrovni zafixován každý momentálně dosažený posun v kloubní 
pohyblivosti potažmo v celkovém držení těla. Posturální funkce u člověka tak může být 
neurální mapou morfologických změn v průběhu fylogenetického vývoje člověka. Vysoký 
podíl izometrické svalové práce nezbytné v závěru každého vzpřimovacího impulzu, aby 
došlo k posunu v kloubní pohyblivosti, vysvětluje, proč se posturální funkce u člověka 
ustavila nezávisle na funkci hybné a projevuje se jako funkce staticky-rovnovážná. Svojí 
povahou je to vlastně funkce soudržná.  
Výsledkem lidské fylogeneze je rovněž korová organizace řízení motoriky jako volní. Její 
upevnění mohlo být vynuceno dvěma momenty. Aby bylo možné překonat gravitačně 
podmíněné deformity, bylo zaprvé nutné dovést každou extenční fázi pohybu do krajní 
polohy. K tomu při řízení motoriky ze spinální úrovně, tj. prostřednictvím mechanismu 
reciproční inervace, běžně nedochází, neboť činnost antagonistů je reflexně spouštěna dříve, 
než se aktivací agonisty dosáhne krajní polohy v kloubu (Trojan 1988, s. 836). Za druhé bylo 
nutné, zvláště v počátku vývoje k člověku, kontrolovat vědomě průběh nového stereotypu 
chůze. Z antigravitační a odporové povahy procesu vzpřimování plyne, že jestliže se 
předchůdce člověka chtěl vzpřímit, věděl, že musí co nejvíce chodit, a to již lidským 
způsobem.  
 

4.2.2. Ustrnutí ve vertikále  

Vznik předpokladů pro běh jako rychlou formu bipední lokomoce (viz. kap. 4.1.) rozděluje 
somatický vývoj nově vznikajícího lidského druhu na dva paralelní, do jisté míry však 
nezávislé procesy – na vývoj vzpřímenosti jako reakci na funkční podněty spojené s novým 
stereotypem chůze na straně jedné a na proces přestavby lebky na straně druhé. Druhá fáze je 
charakterizována zaoblováním hlavy, formováním lidského obličeje a zvětšením lebky u 
Homo sapiens (sapiens) na úroveň současného člověka (průměrná hodnota 1.450 cmᶾ). Ačkoli 
by se mohlo zdát, že vývoj vzpřímenosti - chápeme-li ji jako napřímení postavy – tím byl na 
úrovni Homo erectus ukončen, je to pravda jen zčásti. S upevňováním vzpřímeného postoje, 
nového stereotypu chůze a tomu odpovídajících neurofyziologických mechanismů potřeba 
zvláštních vzpřimovacích stimulů sice ustupovala, neboť původně značný vnitřní odpor 
pohybu horní části těla vzad se snižoval a uvolnil prostor pro průnik antigravitačních podnětů 
směrem vzhůru. Jak velký posun ve vývoji tělesné stavby to přivodilo, ukazuje skokový 
nárůst tělesné výšky o 30 cm mezi vývojovou úrovní australopiték a Homo erectus. Plné 
napřímení rovněž umožnilo, aby se pánev překlopila vpřed. Logickou biomechanickou reakcí 
na lordotický průběh pánevně-bederní oblasti a předpokládanou setrvačnost fylogeneticky 
založených extenčně-hybných mechanismů by bylo vychýlení horní části trupu mírně vzad. 
Extenční funkce aktivovaná jako celek odtlačením chodidla od podložky a prostupující až do 
hlavy by se v tom případě uplatnila v souladu s vývojovým plánem. Výsledkem fylogeneze 



vzpřímenosti je však čistě vertikální průběh podélné osy těla. Znamená to, že ve vztahu k 
biologicky účelné formě vzpřímenosti – podložené převahou extenční funkce nad flekční -  
neproběhl vývoj až do konce, ale zastavil se – ustrnul ve vertikále. Je zřejmé, že důvodem 
mohlo být rozdílné tempo adaptace postkraniálního a kraniálního skeletu, jehož přestavba 
byla v prvním případě akcelerována vědomě podporovanými funkčními vlivy, což v případě 
kraniálního skeletu bylo možné jen v omezené míře. Právě tak - jako snahu urychlit přestavbu 
lebky - můžeme totiž chápat orientací robustních australopitéků na velmi tvrdou stravu. 
Rozdíl v potravních zvyklostech robustní a subtilní formy australopitéka vykládá současná 
antropologická literatura prvoplánově a zjevně s posměchem jako orientaci na zuby u robustní 
formy a na mozek u formy subtilní (Foley 1998, s. 119). Podle hypotézy vzpřímenosti by byla 
naopak projevem mimořádného a na tomto vývojovém stupni překvapivého smyslu pro 
vzpřímenost. Prokazuje se tím, že přinejmenším u robustní formy bylo vzpřímení 
uvědomovaným a vědomě podporovaným vývojem k novému druhu a že tito jedinci si byli 
vědomi souvislosti mezi.stavbou svého těla a pohybovou činností. Smysl pro vzpřímenost 
nebyl však natolik rozvinutý, aby 1,6 miliónu let, než se dokončil vývoj kraniálního skeletu, 
udržovali v činnosti extenční mechanismy a předešli tím zastavení růstu a směstnání páteře 
do tvaru dvojitého S. Pokračující zvětšování hlavy při vývojové stagnaci skeletu zvýšilo 
proto stupeň neukončenosti vývoje potomstva při narození. 2. fázi vývoje vzpřímenosti – 
dokončení vývoje kraniálního skeletu - tak považuji za 2. fázi převládnutí vlivu gravitace 
nad organismem primátů. Mezi oběma fázemi – první by byla spojena se sedavostí a tomu 
odpovídajcí deformaci kostry lebky (viz. kap. 4.2.) - je přesto podstatný rozdíl. Zatímco 
poprvé se tak stalo u organismu, u něhož nebyla vzpřímenost podložena stavbou těla a tomu 
odpovídajícími posturálními mechanismy, u člověka, u nějž tyto mechanismy již existovaly, 
ve vztahu ke gravitaci z nějakého důvodu selhávají. Dříve zmíněné formování vzpřímenosti 
prostřednictvím funkce soudržné nás opravňuje říci, že svalové dysbalance jsou projevem 
adaptace CNS na dvojitě esovité zakřivení páteře a adaptační mechanismus, který posturální 
deformace již vzpřímeného organismu přímo zakládá. Soudržná funkce organismu tak nabývá 
většího významu, než jí náleží jako systému, jehož prvotním účelem je vzájemné spojení 
sousedních článků kostry. Prostřednictvím svalových dysbalancí se tato funkce přenáší i na 
složky aktivní a ovlivňuje negativně hybnost. Důsledkem ustrnutí ve vertikále a 
neukončenosti vývoje vzpřímenosti je proto vysoký vnitřní odpor vůči pohybu a tomu 
odpovídající nízká účinnost svalové práce u člověka - u lehké dynamické práce  podle 
Trojana na úrovni pouhých 20 – 30% (Trojan 1988, s. 972). 
  

5. Evoluční perspektiva  

Z rozdílu mezi velikostí vnitřního odporu, který kladl vzpřímení na začátku vývoje k člověku 
posturálně deformovaný organismus fylogenetického předchůdce a který kladou pohybu 
současného člověka FPPS, vyplývá, jakých energetických úspor bylo dosaženo v průběhu 
vývoje člověka jako druhu. Této kumulativní energetické úspory po odpočtu spotřeby energie 
potřebné k vlastní vzpřimovací svalové práci při její momentálně možné účinnosti bylo 
možné využít v průběhu lidské fylogeneze k přestavbě organismu i z jiných než somatických 
hledisek. Právě tak můžeme rozumět skokovému zvětšení mozku ve fázi, kdy se završením 
vývoje postkraniálního skeletu mezi úrovní australopiték a Homo erectus prudce snížil vnitřní 
odpor pohybu. Hypotéza vzpřímenosti tak vysvětluje, že mimořádné zvětšení mozku u 
člověka nemusí být funkcí duševní činnosti, jak se všeobecně soudí (Foley 1998, s. 174), ale 
že může mít ve vzpřímení svůj somato-organický předpoklad. Smysl pro vzpřímenost, o němž 
jsme se zmínili v souvislosti s orientací na zuby, na druhé straně ukazuje, že intencionální a 
racionálně odůvodněné chování není nutně podmíněno velikostí mozku. Z toho vyplývá, že 
zvětšování hlavy a mozku a rozvoj lidských duševních schopností byly nejspíše paralelní, na 



sobě však nezávislé procesy. Můžeme se dokonce domnívat, že vzpřímení – pokud jde o 
organickou změnu mozku - založilo vývojovou rezervu, jíž člověk jako druh zatím plně 
nevyužil. To je ostatně všeobecně známo. Otázka tak spíše zní, jakým způsobem a k čemu má 
být využito potenciálu mozku, chápeme-li člověka jako článek a v kontextu hypotézy 
vzpřímenosti zřejmý mezičlánek  procesu evoluce.         

5.1. Cvičení O-A metodou  

Určitý směr úvah tímto směrem nabízí OAM jako metoda cvičení, které vzhledem ke svému 
zaměření na FPPS snižuje vnitřní odpor organismu vůči pohybu (Chválová 2011) a svým 
vlivem na posturální mechanismy navazuje na výše zmíněný vývojový plán vzpřímenosti u 
člověka jako druhu (Chválová 2013 b). Toto cvičení umožňuje využít fylogeneticky 
založeného potenciálu elasticity – vlastně měřítka vnitřního odporu organismu vůči pohybu ve 
vertikálním směru na počátku vývoje k člověku – k odstraňování FPPS a rozvinout tak dosud 
nevyužitý antigravitační potenciál organismu. Jeho měřítkem a měřítkem vývojového rezidua 
u každého jednotlivce v důsledku ustrnutí ve vertikále je rozdíl mezi tělesnou výškou 
dosaženou v podmínkách gravitační motoriky růstem a tělesnou výškou v krajní fázi 
antigravitačního vzepření. Energetická úspora, která vzniká přechodem na antigravitační typ 
motoriky, je sice  nesrovnatelná  s tou, která se nakumulovala v průběhu vývoje člověka jako 
druhu a posunula na vyšší vývojový stupeń mozek jako orgán, zdá se však, že v souvislosti s 
přechodem na nižší pracovní úroveň svalového napětí by mohla být využita ke změnám na 
úrovni vnitřních orgánů, jejichž zatížení každodenní činnosti přivádí OAM na úroveń 
posturálně-hybné rovnováhy, u plně vyvinutých druhů obvyklé a z hlediska přežití 
v přirozených podmínkách jedině možné. Antigravitační potenciál organismu je tak vlastně 
nástrojem aktivace fylogeneticky založeného potenciálu elasticity vzpřímeného organismu. 
Odpovídá velikosti kumulované antigravitačně-hybné činnosti antigravitačně pracujících 
svalů. Při cvičení OAM je totiž činnost antigravitačních svalů provázána s činností svalů, 
které v antigravitační fázi pohybu přitlačují tělo k zemi. Antigravitačně-elastický potenciál, 
který OAM v organismu nově zakládá, by tak byl určen vztahem mezi silou gravitačně a 
antigravitačně pracujících svalů, optimálně jejich rovnováhou. Přechod k takto zajištěné 
posturální funkci vzpřímeného organismu by byl zřejmě provázen množství změn ve funkci 
svalů oproti gravitační motorice, takže s přechodem na antigravitační typ motoriky lze 
očekávat adaptace i na morfologické úrovni. Pohyb vzpřímeného těla nevyžaduje nutně 
aktivní svalovou činnost v celém jeho průběhu. K tomu, aby proběhl, postačuje mnohdy 
pouhé uvolnění od předtím navozeného svalového napětí – tj, využití elasticity tkání - 
případně přibržďování pohybu jako volného pádu. Vedle toho, že se tím otvírají další zdroje 
energetických úspor při pohybu, dosažitelných i využitím fyzikálních sil a biofyzikálních 
vlastností organismu, změna způsobu pohybování je především podnětem pro reorganizaci 
systému řízení motoriky. Ta by se dotkla z jedné strany spinálního řízení pohybu – 
mechanismus reciproční inervace se nahrazuje novými, energeticky výhodnějšími – a z druhé 
strany úrovně korové. Vývojovou rezervu představuje svalové napětí, které nabývá v OAM 
hybné funkce a jako nástroj řízení činnosti svalstva při pohybu se stává v antigravitační 
motorice součástí volního systému jejího řízení. Pojem „způsob provedení pohybu“ 
naznačuje, že před člověkem vyvstává možnost rozhodnout se nejen o způsobu provedení 
jakéhokoli jednotlivého pohybu, ale v případě systematického přechodu na antigravitační typ 
motoriky i rozhodnutí, pokud jde o stupeń rozvoje jeho vlastního organismu a druhové určení. 
O takové možnosti evoluční perspektivy současná antropologická literatura zatím neuvažuje a 
svůj zájem věnuje vývojovému potenciálu vzáíjemného vlivu biologických a kulturních 
faktorů. Na základě toho se o budoucím člověku uvažuje především jako o kulturně 
proměněném artefaktu abiotické povahy (Ženčáková 2012, s. 12, Macháčková 146 aj.).    



6. Závěr  

Hypotéza vědomě podporovaného vývoje vzpřímenosti objasňuje v plném rozsahu dvojitě 
esovitý průběh páteře a jeho souvislosti s vysokým výskytem FPPS u člověka i gravitační 
povahu vzpřímenosti na současné úrovni vývoje člověka. Navzdory prokazatelné úspornosti 
bipední lokomoce oproti kvadrupední upozorńuje na nízkou účinnost svalové práce u člověka  
a značné energetické rezervy, které by mohlo uvolnit cvičení OAM převedením funkce 
lidského organismu na antigravitační motoriku a být využito k přestavbě lidského organismu.  
Z povahy tohoto cvičení vyplývá, že tento přechod by vyvolal komplex změn působících 
v organismu na různých systémových úrovních, takže předpoklad evolučního posunu člověka 
na další vývojový stupeň se nezdá být nerealistický. Tato hypotéza prokazuje, že podstatou 
vzpřímenosti z evolučního hlediska je zaujetí aktivního vztahu živého organismu ke gravitaci 
jako jevu fyzikální povahy. Podmínkou tohoto vývojového posunu je návrat k původnímu 
vývojovému plánu a završení adaptace lidského organismu na gravitaci.  

Literatura 

Beneš, J.(1994): Člověk, Mladá fronta, Praha 1994, 342 s. 

Carrier DR (2011): The Advantage of Standing Up to Fight and the Evolution of Habitual Bipedalism 
in Hominins. Amer. J. of Exp. Biology, May 18, 2011  

Civínová, J. (2007): Vertikalizace u člověka, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 
Brmo 2007, 72 s.  

Čermák, J. a kol.(1992): Záda už mě nebolí, Jan Vašut, Praha 1992, Vydání 1., 295 s. 

Čihák, R.(1987): Anatomie 1, Avicenum, Praha 1987, Vydání 1., 456 s. 

Flegr, J.: Zamrzlá evoluce, Academia, Praha 2006, 326 s. 

Foley, R.(1998): Lidé před člověkem,. Argo, Praha 1998, 254 s. 

Hagen, H.: a kol. (2001): Savci, Nakladatelství Euromediagroup, Praha 2001, 165 s.  

Chválová, O. (2011): Oscilačně-antigravitační metoda vyrovnávání funkčních poruch 
pohybového systému. In: Sborník z konference VŠ TVS Palestra Nové trendy ve wellness, 
26. 10. 2011 

Chválová, O. (2013): Gravitační a antigravitační motorika, příspěvek pro konferenci k 60. 
Výročí založení FTVS: Pohybové aktivity ve vědě a praxi, Praha 19. – 21. 6. 2013 

Komárek, S.( 2008): Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie, Academia, Praha 2008, 
Vydání první, 325 s. 

Kratěnová, J.(2007): Grant IGA MZ "Rizikové faktory vzniku vadného držení těla u dětí 
školního věku, prevalence onemocnění pohybového aparátu", 
http://www.szu.cz/tema/prevence/vadne-drzeni-tela-u-deti 

Macháčková, P. (2012): Vývoj, „postčlověk“, s etika v nesubstanční ontologii Zbyňka Fišera 
(Egona Bondyho): In: Hanovská, L., Horský,J., Hroníková,L. a kol.: Evolvendi 
anthropologicae, Togga, Praha 2012, Vydání 1., 349 s.     



Novinky 2011, http://www.novinky.cz/koktejl/223474-gorila-ohromila-navstevniky-zoo-
zacala-chodit-jako-clovek.html 

Steudel, K.(1996): Limb Morphology, Bipedal Gait and Energetics of Hominid Locomotion, 
American Journal of Anthropology,99, s. 345 – 355 

Trojan,S. a kol.(1988): Fyziologie, 2. Část, Avicenum, Praha 1988. 1057 s. 

Turkman,S.-Demirhan.O.-Hoffman,K.-Diers,K.-Zimmer,C.- Sperling,K. – Mundlos,S. 
(2006): Cerebellar hypoplasia and quadrupedal locomotion in humans as a recessive trait 
mapping to chromozome 17 p., J.Med.Genet, 43(5), s. 461 - 464     

Uhlíř, M.(2007): Jak jsme se stali lidmi, Dokořán, Praha 2007,319 s.  

Vančata, V. (2002): Primatologie Díl I. Evoluce, adaptace, ekologie a chování primátů – 
Prossimii a Ptalyrrhina, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Praha 2002, 220 s. 

Vančata, V. (2003): Primatologie 2. díl. Catarrhina  - opice a lidoopi, Univerzita Karlova – 
Pedagogická fakulta, Praha 2002, 260 s. 

Ženčáková, J.(2012): Perspektivy evoluce člověka, Magisterská diplomová práce, FF MU, 
Brno 2012, 94 s. 


