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Charles Darwin 

• Charles Robert Darwin (1809 - 1882)  
patří k nejvýznamnějším britským vědcům,  
zabýval se přírodovědou a jeho největším a  
převratným dílem je evoluční teorie 

• Již jeho děd se zabýval evoluční biologií 

• S několika objevy přišel již během svých studií a po ukončení 
školy se vydal na pětiletou plavbu kolem Jižní Ameriky, 
Austrálie a Afriky, odkud si přivezl spoustu poznatků, 
exemplářů a myšlenek 

• Po svém návratu r. 1836 se  
za podpory známých a přátel  
stal uznávaným vědcem. Při práci  
na svých exponátech s dalšími  
kolegy zjistili, že některé kosti  
patří vyhynulým druhům 

 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Voyage_of_the_Beagle.jpg> 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Darwin_aged_51.jpg> 



Charles Darwin 

• Roku 1838 definoval teorii přírodního výběru. Vzhledem  
k tehdejší době a převratnosti svých myšlenek se odvážil sdělit 
své domněnky pouze úzkému kruhu lidí 

• V lednu r. 1839 byl jmenován členem Královské společnosti, 
prestižní vědecké akademie, a dále pracoval na svém díle 

• O necelých 20 let později se Darwin dozvědel, že Alfred R. 
Wallace pracuje na podobné teorii a to jej donutilo publikovat 
svou teorii v knize O původu druhů, ve které popsal vývoj 
organizmů od společného předka 

• Pokračoval ve výzkumu, stále musel dokončit mnoho dalších 
teorií a podložit je vědeckým zkoumáním jako například 
proces pohlavního výběru nebo vývoj člověka ze zvířat 



Charles Darwin 

• Dopad Darwinových revolučních objevů byl obrovský, 
podkopával autoritu církve a boha, jeho myšlenky byly 
označovány za kacířské a pobouřil některé kolegy 

• Přesto jeho myšlenky následovalo mnoho dalších vědců a  
v době svého úmrtí byl vysoce uznávaným vědcem 

• Bohužel některé teorie a myšlenky byly později zneužity  
při koloniálních expanzích nebo nacistickým Německem jako 
podpora nadřazenosti ras a národů 

 

• Karikatura Darwina jako opice 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Editorial_cartoon_depicting_Charles_Darwin_as_an_ape_(1871).jpg> 



Evoluční teorie – darwinismus 

• Základní myšlenka – mezi jedinci stejného druhu jsou malé 
rozdíly, které se geneticky přenášejí na potomky 

•  Přirozeným výběrem (přežije schopnější jedinec) se dědí 
převážně kvalitnější  genetické znaky, protože slabší uhynou a 
jen ti nejsilnější a nejpřizpůsobivější se mohou rozmnožit 

• Zároveň pracuje s myšlenkou pohlavního výběru – pouze 
atraktivní jedinci si najdou partnera a předají své geny dále 

 

 

 

 


