
AgresivnAgresivníí chovchováánníí a jeho a jeho 
vvýýznam znam -- lidsklidskáá xenofobie a xenofobie a 
agresivita jako biologickagresivita jako biologickéé

fenomfenoméényny

VVááclavclav VanVan��ataata



Co to je vlastnCo to je vlastn�� agresivita a xenofobie???agresivita a xenofobie???

�� Je agresivita pozitivnJe agresivita pozitivníím faktorem, m faktorem, 
napnap��ííklad pklad p��íírodnrodníího vho výýbb��ru?ru?

�� Ale co u Ale co u ��lovlov��ka ka ––
socisociááldarwinisusmldarwinisusm??????

�� MM�ž�že be býýt t „„agresivitaagresivita““ pozitivnpozitivníí
(sport, hry) ???(sport, hry) ???

�� MMááme se bme se báát neznt neznáámméého aho a
neznneznýýmmýýchch??

�� Je xenofobie Je xenofobie „„patologickpatologická“á“??
�� JakJakýý je vlastnje vlastn�� vliv socivliv sociáálnlníí stukturystuktury

a spolea spole��nosti?nosti?



LidskLidskáá agresivita a xenofobieagresivita a xenofobie
�� Jsou lidJsou lidéé agresivnagresivníí svojsvojíí podstatou?podstatou?
�� Je to kulturou nebo holt je to v nJe to kulturou nebo holt je to v náás, tedy s, tedy 

je to zakje to zakóódovandovanéé –– biologickbiologickéé a neda nedáá se s se s 
ttíím nic dm nic d��latlat

�� ProPro�� jsou lidjsou lidéé „„agresivnagresivní“í“ a jak ma jak mááme me 
agresivitu chagresivitu cháápat?pat?

�� Je bJe býýtt xenofobnxenofobníí pp��irozenirozenéé nebo se mnebo se mááme me 
stydstyd��t?t?

�� Ke komu jsme vlastnKe komu jsme vlastn�� xenofobnxenofobníí??





AgonistickAgonistickéé/agresivn/agresivníí chovchováánníí
�� PatPat��íí sem vsem vššechny formy chovechny formy chováánníí, jejich, jejichžž úú��elem je prosadit elem je prosadit 

resolutnresolutníím zpm zp��sobem zejmsobem zejmééna: na: 
�� 1) z1) záájmy a zjmy a záámm��ry danry danéého jedince, vho jedince, v��etnetn�� vymezenvymezeníí osobnosobníího ho 

teritoria a to i kulturnteritoria a to i kulturníího teritoria, ho teritoria, 
�� 2) Udr2) Udržžet vztah ket vztah k jinjinéému jedinci nebo odradit od kontaktu s nmu jedinci nebo odradit od kontaktu s níím, m, 

dd��leležžititéé pro vytvpro vytváá��eneníí konsortnkonsortnííchch ppáárr��, koalic a alianc, koalic a aliancíí
�� 3) stanovit, respektive zv3) stanovit, respektive zvýšýšit postavenit postaveníí v sociv sociáálnlníí hierarchiihierarchii
�� 4) sout4) sout�ž�ž o potravno potravníí zdrojezdroje
�� 5) h5) háájit jit ��i monopolizovat samici, i monopolizovat samici, 
�� 6) h6) háájit svoje nebo jinjit svoje nebo jináá mlmláá��ata ve skupinata ve skupin��, , 
�� 7) h7) háájit teritorium skupiny a/nebo samice (jit teritorium skupiny a/nebo samice (žženy) eny) 
�� 8) br8) bráánit se napadennit se napadeníí
�� 8) 8) úútoto��it nait na predpredáátoratora nebo nepnebo nep��íítele ohrotele ohrožžujujííccíího (i potenciho (i potenciáálnln��) ) 

žživoty, zivoty, záájmy nebo teritorium danjmy nebo teritorium danéé skupiny skupiny 



AgonistickAgonistickéé/agresivn/agresivníí chovchováánníí
�� Z toho vyplZ toho vyplýývváá::
�� Agresivita je velmi komplexnAgresivita je velmi komplexníí fenomfenoméén a n a 

neodmyslitelnneodmysliteln�� souvissouvisíí::
�� S normS normáálnlníí funkcfunkcíí socisociáálnlníí struktury a spolestruktury a spole��nosti jako nosti jako 

takovtakovéé
�� PP��ezitezitíímm skupiny i jedince skupiny i jedince –– potrava a teritoriumpotrava a teritorium
�� REPRODUKCREPRODUKCÍÍ jako zjako záákladnkladníím biologickm biologickýým m 

mechanismemmechanismem

�� Agresivita neznamenAgresivita neznamenáá apriori negativnapriori negativníí a a 
zavrzavržženenííhodnou vlastnost, ale je phodnou vlastnost, ale je p��irozenou irozenou 
sousou��ááststíí, mechanismem, soci, mechanismem, sociáálnlníí strukturystruktury



Agresivita a xenofobieAgresivita a xenofobie
�� Je zJe z��ejmejméé, ze agresivita a xenofobie spolu , ze agresivita a xenofobie spolu 

pp��íímo nesouvismo nesouvisíí
�� Agresivita, tedy vznik konfliktnAgresivita, tedy vznik konfliktníích, ch, 

soutsout�ž�živivýých, situacch, situacíí je normje normáálnlníí sousou��ááststíí
žživota sociivota sociáálnlníích ch žživoivo��ichich��,,

�� Ale za pAle za p��edpokladu existence zpedpokladu existence zp��tntnéé
vazby ve formvazby ve form�� specifickspecifickýých forem ch forem 
socisociáálnlníího chovho chováánníí,, postkonfliktnpostkonfliktnííchch
mechanismmechanism��

�� Agresivita v obecnAgresivita v obecnéém smyslu souvism smyslu souvisíí velmi velmi 
úúzce szce s funcfuncíí CNS a hormonCNS a hormonáálnlníího systho systéémumu



Agresivita a xenofobieAgresivita a xenofobie
�� Xenofobie je reakce na neznXenofobie je reakce na neznáámo, mo, ��asto na asto na 

pp��edmedm��t t –– KosmickKosmickáá odysea 2000, jev odysea 2000, jev ––
pp��íírodnrodníí i umi um��llýý, a samoz, a samoz��ejmejm�� i na i na 
pp��ííchozchozíího cizho cizíího jedince, kterho jedince, kterýý vypadvypadáá a a 
chovchováá se jinak nese jinak nežž pp��ííslusluššnnííchch dandanéé loklokáálnlníí
komunity nebo urkomunity nebo ur��ititéé pp��esnesn�� vymezenvymezenéé
socisociáálnlníí skupinyskupiny

�� Xenofobie je normXenofobie je normáálnlníí a va v��bec nemusbec nemusíí
souviset s agresivitou, ale napsouviset s agresivitou, ale nap��ííklad se klad se 
strachem, obavami, mstrachem, obavami, m�ž�že be býýt i neutrt i neutráálnlníí



Agresivita a xenofobieAgresivita a xenofobie
�� Xenofobie mXenofobie m�ž�že me míít u t u ��lovlov��ka vyslovenka vysloven��

kulturnkulturníí charakter, tedy mcharakter, tedy máá behaviorbehavioráálnlníí
podklad, danpodklad, danýý jedinec se chovjedinec se chováá a obla obléékkáá jinakjinak

�� Je hloupost spojovat xenofobii primJe hloupost spojovat xenofobii primáárnrn�� s s 
„„divndivnýýmimi““ etnikyetniky

�� Reakce na Reakce na „„bledbledééhoho““ RomaRoma, kter, kterýý se chovse chováá a a 
oblobléékkáá jako jako ��len danlen danéé komunity bude jistkomunity bude jist��
mméénn�� xenofobnxenofobníí, pokud v, pokud v��bec, nebec, nežž na na „„bbííleholeho““
pp��iopiliopilééhoho pankpankáá��ee nebo zapnebo zapááchajchajííccíího ho 
bezdomovcebezdomovce



Agresivita a xenofobieAgresivita a xenofobie

�� „„Pes, kterPes, kterýý šštt��kkáá, nekou, nekoušše ???e ???
�� PrimPrimáárnrníí reakce reakce „„psapsa““ jeje xenofobnxenofobníí ––

upozorupozor��uje uje „š„štt��kotemkotem““, , žže se ble se blíížžíí „„divndivný“ý“
jedinec (i pes) , kterjedinec (i pes) , kterýý nenneníí sousou��ááststíí
komunitykomunity

�� SekundSekundáárnrníí reakce je,reakce je,
�� žže dobe dob��e vychovane vychovanýý „„pespes““ nekousne, ale nekousne, ale ��ekekáá

co se stane,co se stane,
�� avavššak nevychovanak nevychovanýý „„pespes““ agresor agresor „„kousnekousne““



Agresivita a xenofobieAgresivita a xenofobie
�� NN��kdy je takovkdy je takováá agresivita do znaagresivita do zna��nnéé mmííry ry 

tolerovtolerováána napna nap��ííklad vklad v armarmáádd��, policii , policii 
nebo vnebo v nn��kterkterýých oblastech vrcholovch oblastech vrcholovéého ho 
sportu, a msportu, a m�ž�že je jíít i o agresivitu lett i o agresivitu letáálnlníí..

�� ZejmZejmééna brutna brutáálnlníí formy, i ty tolerovanformy, i ty tolerovanéé, , 
jsou zalojsou založženy naeny na xenofobnxenofobnííchch reakcreakcíích, ch, 
tedy na tedy na „„svoje jedincesvoje jedince““ jsem mjsem méénn��
brutbrutáálnlníí, pokud v, pokud v��bec, bec, 

�� AvAvššak jeak je--li to nali to na��íízeno nebo doporuzeno nebo doporu��eno, eno, 
pak se ale takovpak se ale takovíí jedincijedinci dehonestujdehonestujíí, , 
pp��estestáávajvajíí bbýýt t „„nanaššii““



AgresivnAgresivníí chovchováánníí
�� ZdZdáá se tedy, se tedy, žže to jak che to jak cháápat agresi je vpat agresi je v��ccíí

socisociáálnlníí struktury a tolerance k danstruktury a tolerance k danéému typu mu typu 
agrese, ale vagrese, ale vžždy existuje, alespody existuje, alespo�� formformáálnln��
zpzp��tnovazebntnovazebnýý socisociáálnlníí mechanismusmechanismus

�� Konflikt jako dohoda Konflikt jako dohoda (Frans(Frans de Waalde Waal)) ––
�� komunikativnkomunikativníí funkcefunkce agonistickagonistickééhoho chovchováánníí
�� Navazuje Navazuje ��ada forem sociada forem sociáálnlníího chovho chováánníí vymezujvymezujííccíích ch 

a harmonizuja harmonizujííccíích vztahy ve skupinch vztahy ve skupin�� po konfliktu po konfliktu 
jedincjedinc�� nebo skupinnebo skupin..

�� AgonistickAgonistickéé chovchováánníí sehrsehráávváá vvýýznamnou roli pznamnou roli p��i i 
udrudržžovováánníí optimoptimáálnlníí dynamiky a vdynamiky a výývoje socivoje sociáálnlníí
struktury vstruktury v konkrkonkréétntníích podmch podmíínknkáách. ch. 



AgresivitaAgresivita

�� Agrese mAgrese máá u u ��lovlov��k a primk a primáátt�� mnoho mnoho 
podobnpodobnýých rysch rys��, nap, nap��ííklad jejklad jejíí ritualizaceritualizace aa
pp��esmesm��rovrováávváánníí. . 

�� NNáápadnpadn�� ��asto vasto vššak agrese souvisak agrese souvisíí s s 
reprodukcreprodukcíí, u , u ��lovlov��ka i se sexualitou ka i se sexualitou 
obecnobecn��, a s obranou teritoria, co, a s obranou teritoria, cožž je faktor je faktor 
s reprodukcs reprodukcíí neodmyslitelnneodmysliteln�� souvisejsouvisejííccíí

�� TakTakéé biologickbiologickéé mechanismy agrese majmechanismy agrese majíí s s 
ttíímto mnoho spolemto mnoho spole��nnééhoho



Hormony a chovHormony a chováánníí
�� NeinvazivnNeinvazivníí metodymetody
�� Sex, sexualita, agrese a socializace & Sex, sexualita, agrese a socializace & 

hormonyhormony
�� KortisolKortisol, testosteron,, testosteron, progesteronprogesteron,, oxitocinoxitocin, , 

androgeny a estrogeny vandrogeny a estrogeny vššichni je michni je máámeme
�� Sliny Sliny –– zzíískskáávajvajíí se vse výýtt��rem z rem z úústnstníí sliznicesliznice
�� MoMo�� –– mm�ž�že se sbe se sbíírat i v terrat i v teréénu, nu, 

stst��ednedn��dobdobýý zzááznam hladin hormonznam hladin hormon��
�� VVýýkaly kaly –– terteréénnnníí vvýýzkumy zkumy –– dlouhodobdlouhodobýý

zzááznam hormonznam hormonáálnlníích hladinch hladin
�� Co pak s vCo pak s výýsledky???sledky???



Sex, sexualita, soutSex, sexualita, sout�ž�ž & hormony& hormony

�� SociSociáálnlníí struktura a tstruktura a t��i hormoni hormonáálnlníími skupiny mi skupiny 
(pohlavn(pohlavníí, glukokortikoidy, adrenalin) ovliv, glukokortikoidy, adrenalin) ovliv��ujujíí::

�� 1) faktor reprodukce a sexu1) faktor reprodukce a sexuáálnlníího chovho chováánníí --
faktor positivnfaktor positivníí, kter, kterýý tak tak ��i onak vede ki onak vede k daldalšíšímu mu 
vvýývoji jedince a skupiny, voji jedince a skupiny, 

�� 2) faktor v2) faktor výýbb��rovrovýý a souta sout�ž�živivýý –– faktor sexufaktor sexuáálnlníí
selekce a zviditelselekce a zviditel��ovováánníí jedince jakojedince jako
poterncipoternciáálnlnííhoho sexusexuáálnlníího partnera, a ho partnera, a 

�� 3) faktor konfliktu z3) faktor konfliktu záájmjm�� -- jak vnitro pohlavnjak vnitro pohlavníí tak tak 
mezi pohlavmezi pohlavíími, ami, a�� uužž vnitroskupinovvnitroskupinovýý nebonebo
meziskupinovmeziskupinovýý. . 



Sexualita, reprodukce a agreseSexualita, reprodukce a agrese
�� Sexualita mSexualita máá zvlzvlášáštntníí roli, zejmroli, zejmééna na 

vv poslednposledníích dvou rovinch dvou rovináách a je souch a je sou��ááststíí
soutsout�ž�že mezi pohlave mezi pohlavíími i mezi jedinci.mi i mezi jedinci.

�� Sexualita sama o sobSexualita sama o sob�� mmáá zz biologickobiologicko--
etologicketologickéého hlediska ovho hlediska ovššem dvem dv�� roviny, roviny, 
kterkteréé se odrse odráážžejejíí
�� jednak vjednak v sociosocio--sexusexuáálnlníím chovm chováánníím jako m jako 

takovtakovéém, m, 
�� ale takale takéé v v „„neovulaneovula��nní“í“ kopulaci, tedy kopulaci, kopulaci, tedy kopulaci, 

kterkteráá nenneníí smsm��rovanrovanáá kk vlastnvlastníí reprodukci.reprodukci.
�� I kdyI kdyžž nereproduknereproduk��nníí kopulace je zatkopulace je zatíím  m  

kromkrom�� ��lovlov��ka prokka prokáázanzanáá pouze u pouze u ššimpanzimpanz��, , 
lze ji povalze ji považžovat zovat z evoluevolu��nníího hlediska.za ho hlediska.za 
sousou��áást archetypu sexualityst archetypu sexuality hominidhominid��..

�� Proto jsou mnohProto jsou mnohéé agresivnagresivníí aa xenofobnxenofobníí
reakcereakce archetyparchetypáánníí, hormon, hormonáálnln�� podmpodmíínn��nnéé



Sexualita, reprodukce a agreseSexualita, reprodukce a agrese

�� ZZáákladem interpretace funkce steroidnkladem interpretace funkce steroidníích ch 
hormonhormon�� vv ttééto oblasti je premisa, to oblasti je premisa, žže pro rozvoj e pro rozvoj 
sexuality je dsexuality je d��leležžititéé ��eeššeneníí
�� tzv. konfliktu ztzv. konfliktu záájmjm�� mezi pohlavmezi pohlavíímimi
�� konfliktu zkonfliktu záájmjm�� uvnituvnit�� pohlavpohlavíí a jeho vztahu a jeho vztahu 

kk pohlavnpohlavníímu vmu výýbb��ru a pozitivnru a pozitivníím vazbm vazbáám m 
formovanformovanýým na zm na záákladklad�� sociosocio--sexusexuáálnlníího chovho chováánníí. . 

�� CharakteristickCharakteristickýý jeje progesteronprogesteron u samic, u samic, 
bohubohužžel zatel zatíím nevm nevííme jak a zda vme jak a zda v��bec u samcbec u samc��. . 
DalDalšíší dva hormonydva hormony kortisolkortisol a testosteron se a testosteron se 
uplatuplat��ujujíí rozdrozdíílnlnýým zpm zp��sobem. Podobnsobem. Podobn�� se se 
rr��znzn�� uplatuplat��uje iuje i oxitocinoxitocin



Sexualita, reprodukce a agreseSexualita, reprodukce a agrese

�� Hladina testosteronu mHladina testosteronu m�ž�že mimo jine mimo jinéé vvýýznamnznamn��
ovlivovliv��ovat soutovat sout�ž�živost, dokonce i mivost, dokonce i mííru agrese, a ru agrese, a 
to nejen u samcto nejen u samc��, co, cožž je vje vššeobecneobecn�� znznáámo, ale mo, ale 
taktakéé u samic, cou samic, cožž bylo jednoznabylo jednozna��nn�� prokprokáázzááno no 
vv poslednposledníích letech.ch letech.

�� Hladina testosteronu vHladina testosteronu výýznamnznamn�� snisnižžuje, a tuje, a tíím se m se 
snisnižžuje muje míírara kompetitivnostikompetitivnosti chovchováánníí bb��ezezíích ch 
samic. Hladinysamic. Hladiny kortisolukortisolu naopaknaopak ovliovli��ujujíí
schopnost organismu adaptovat se na stres, ale schopnost organismu adaptovat se na stres, ale 
interpretace neninterpretace neníí jednoznajednozna��nnáá, adaptace na , adaptace na 
stres mstres máá u u ��lovlov��ka mnoho aspektka mnoho aspekt�� a mnoha mnohéé
stresorystresory je tje t�ž�žkkéé stanovitstanovit



Sexualita, reprodukce a agreseSexualita, reprodukce a agrese
�� VV rovinrovin�� sexusexuáálnlníího vho výýbb��ru a presentace kvalit ru a presentace kvalit 

jedince budou mjedince budou míít vysoce postavent vysoce postaveníí jedinci, sexujedinci, sexuáálnln��
atraktivnatraktivníí, n, níízkzkéé hladinyhladiny kortisolukortisolu, alespo, alespo�� ve vve v��ttššinin��
pp��íípadpad��, ale z, ale záároverove�� i vysokou hladinu testosteronu. i vysokou hladinu testosteronu. 
VV pp��íípadpad�� konfliktu zkonfliktu záájmjm��, kde hraj, kde hrajíí roli i nesteroidnroli i nesteroidníí
hormony jako je adrenalin, pak budou dhormony jako je adrenalin, pak budou d��leležžititéé::
�� rozdrozdííly vly v reprodureprodu��nníí strategii samcstrategii samc�� a samic a hlavna samic a hlavn�� jejjejíí

konkrkonkréétntníí realizacirealizaci
�� snaha o dosasnaha o dosažženeníí leplepšíšího postavenho postaveníí vv hierarchii, a to hierarchii, a to 

zejmzejmééna vna v rráámci jednoho pohlavmci jednoho pohlavíí, poskytuj, poskytujííccíí leplepšíší
„„startovnstartovní“í“ pozici pro vpozici pro výýbb��r partnerar partnera



ZpZp��tnovazebntnovazebnéé mechanismy mechanismy ––
SociSociáálnlníí chovchováánníí



ZpZp��tnovazebntnovazebnéé mechanismy mechanismy -- sexsex



ZpZp��tnovazebntnovazebnéé mechanismy mechanismy ––
sociosexusociosexuáálnlníí chovchováánníí



ZpZp��tnovazebntnovazebnéé mechanismy mechanismy ––
sociosexusociosexuáálnlníí chovchováánníí



Agresivita v normAgresivita v normáálnlníím kontextum kontextu



�� U U ��lovlov��ka vstupuje do hry ka vstupuje do hry ��ada kulturnada kulturníích ch 
a ideologicka ideologickýých faktorch faktor��, kter, kteréé omezujomezujíí
zpzp��tnovazebntnovazebnéé mechanismy a mmechanismy a m��nníí agresi agresi 
v tolerovanv tolerovanýý a a ��asto i uznasto i uznáávanvanýý brutbrutáálnlníí
akt. akt. 



ArchetypArchetypáálnlníí mimickmimickéé vvýýrazy serazy se
socsocáálnlníímm a agresivna agresivníím vm výýznamemznamem



RitualizaceRitualizace jako prevence agresejako prevence agrese



��PohlavnPohlavníí teorie agreseteorie agrese
�� VychVycháázzíí naprosto chybnnaprosto chybn�� zz LorenziLorenziáánsknskééhoho

pp��edpokladu vrozenedpokladu vrozenéého zla  ho zla  -- brutbrutáálnlníí agresivity agresivity 
v v ��lovlov��kuku

�� PermanentnPermanentníí soutsout�ž�ž o o žženy eny –– mimochodem mimochodem 
kodifikovankodifikovanáá v v ��adad�� romromáánn�� –– je ve skuteje ve skute��nosti nosti 
v rozporu se zv rozporu se záákladnkladníí strategistrategiíí mumuž�ž�, tedy m, tedy míít co t co 
nejvnejvííce dce d��ttíí bez konfliktbez konflikt�� a bez zbytea bez zbyte��nnýých ch 
investic. Je v pinvestic. Je v p��ííkrkréém rozporu i se strategim rozporu i se strategiíí žžen, en, 
kterkteráá o zbyteo zbyte��nnéé konflikty vkonflikty v��bec nestojbec nestojíí..

AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty

��DominantnDominantníí teorie agreseteorie agrese
�� MylnMyln�� pp��edpokledpoklááddáá, , žže dominantne dominantníí jedinec jedinec 

prosazuje svoje zprosazuje svoje záájmy vjmy výýhradnhradn�� agresagresíí. . 
�� To vTo výýraznrazn�� poppopíírráá teorie teorie „„biologickbiologickýých trhch trh��““, , 

kterkteráá pp��edpokledpoklááddáá, , žže velmi ve velmi výýznamnznamnýým m 
faktorem pro udrfaktorem pro udržžovováánníí socisociáálnlníí kohezitykohezity je je 
vvýýmm��na pozitivnna pozitivníích socich sociáálnlníích komodit, tedy ch komodit, tedy 
„„podrbpodrbáánní“í“ nadnad��íízenzenéého, sluho, služžby, protekce, by, protekce, 
nepotismus nepotismus –– viz mechanismy fungovviz mechanismy fungováánníí mafiemafie



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a konflikty, agrese a konflikty
�� HormonHormonáálnlníí teorie agrese.teorie agrese.
�� VychVycháázzíí z faktu, z faktu, žže doba reprodukce znamene doba reprodukce znamenáá

automaticky zvautomaticky zvýšýšeneníí agresivity ve skupinagresivity ve skupin��, , 
protoprotožže se e se „„zvyzvyššuje hladina hormonuje hladina hormon��““. To je . To je 
ovovššem sice pravda, ale velmi zem sice pravda, ale velmi zááleležžíí na na 
konkrkonkréétntníím socim sociáálnlníím kontextu, navm kontextu, navííc skrytc skrytáá
ovulace u ovulace u ��lovlov��ka tento faktor vka tento faktor výýraznrazn�� tlumtlumíí

�� DD��vod zvvod zvýšýšenenéé agrese samcagrese samc��, jak se myln, jak se myln��
domndomníívajvajíí mnozmnozíí autoauto��i, je spojena se zvi, je spojena se zvýšýšeneníím m 
úúrovnrovn�� sekrece testosteronu i dalsekrece testosteronu i dalšíších steroidnch steroidníích ch 
hormonhormon�� u samcu samc��, co, cožž vv��bec nemusbec nemusíí bbýýt pravda. t pravda. 
Sekrece mSekrece m�ž�že be býýt mnohem vyt mnohem vyššíšší v souvislosti se v souvislosti se 
stresem nebo konfliktemstresem nebo konfliktem



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty

�� StresovStresováá teorie agreseteorie agrese
�� AgresivnAgresivníí chovchováánníí vznikvznikáá pp��edevedevšíším v m v 

konfliktnkonfliktníích stresovch stresovýých situacch situacíích, coch, cožž je vje vššak ak 
velmi rozdvelmi rozdíílnlnéé pro danpro danéé jedince a jejich jedince a jejich 
postavenpostaveníí v hierarchii. Z toho vyplv hierarchii. Z toho vyplýývváá, , žže u e u 
vysoce postavenvysoce postavenýých jedincch jedinc�� je nejnije nejnižžšíší, u , u 
nejninejnižžšíších nejvych nejvyššíšší –– ti se vti se vššak konfliktak konflikt��m musm musíí
vyhvyhýýbatbat

�� SStress mtress m�ž�že be býýt mimo jint mimo jinéé vvýýsledkem snsledkem sníížženeníí
nebo zvnebo zvýšýšeneníí agrese, ale tento faktor je u agrese, ale tento faktor je u 
vysoce postavenvysoce postaveníích jedincch jedinc��, potenci, potenciáálnln��
nejnebezpenejnebezpe��nn��jjšíších agresorch agresor��, nejni, nejnižžšíší..



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a konflikty, agrese a konflikty
�� Z vZ výšýše uvedene uvedenéého vyplho vyplýývváá, , žže pe p��íí��iny iny 

agrese a konfliktagrese a konflikt�� nelze vysvnelze vysv��tlit jedntlit jedníím m 
faktorem, ufaktorem, užž proto, proto, žže se nejedne se nejednáá o o 
vyslovenvysloven�� negativnnegativníí faktor (konflikt jako faktor (konflikt jako 
dohoda)dohoda)

�� V tomto ohledu je V tomto ohledu je HypotHypotééza vza výýzvy zvy 
nejlepnejlepšíší komplexnkomplexníí ((Challenge hypothesisChallenge hypothesis))

�� Agrese je velmi kontextuAgrese je velmi kontextuáálnlníí a a ��asto se asto se 
velmi podobvelmi podobáá socisociáálnlníímu chovmu chováánníí –– vizviz
mobbingmobbing, , ššikana,ikana, demostracedemostrace sexu, atd.sexu, atd.



SoutSout�ž�ž,, kompeticekompetice, agrese & hormony, agrese & hormony

�� PohlavnPohlavníí steroidnsteroidníí hormon testosteron je hormon testosteron je 
traditradi��nn�� spojovspojováán s mun s mužžskou agresskou agresíí, tedy agrese , tedy agrese 
je pozitivnje pozitivn�� spojena s vyspojena s vyššíšší hladinou hladinou 
testosteronutestosteronu

�� Toto je ovToto je ovššem velmi zjednoduem velmi zjednoduššenenéé tvrzentvrzeníí
protoprotožže:e:
�� Hladina testosteronu je nepochybnHladina testosteronu je nepochybn�� spojena s spojena s 

postavenpostaveníím jedince v hierarchiim jedince v hierarchii
�� Hladina testosteronu se obecnHladina testosteronu se obecn�� zvyzvyššuje v souvislosti suje v souvislosti s

kompetickompeticíí, u mu, u muž�ž� i u i u žženen



SoutSout�ž�ž,, kompeticekompetice, agrese & hormony, agrese & hormony

�� Faktem ale je, Faktem ale je, žže hladina testosteronu se e hladina testosteronu se 
paradoxnparadoxn�� snisnižžuje v souvislosti s uje v souvislosti s 
rodirodi��ovskovskýým chovm chováánníím, nejen u m, nejen u žžen, coen, cožž
je pochopitelnje pochopitelnéé, ale i u mu, ale i u muž�ž�

�� Pokud k tomu nedojde, je prokazatelnPokud k tomu nedojde, je prokazatelnýý
vvýýskyt patologickskyt patologickéého agresivnho agresivníího chovho chováánníí
v takovv takovéé rodinrodin��. Relativn. Relativn�� vysokvysokáá hladina hladina 
u jednoho z rodiu jednoho z rodi���� mm�ž�že spustit agresivitu e spustit agresivitu 
druhdruhééhoho



SoutSout�ž�ž,, kompeticekompetice, agrese & hormony, agrese & hormony

�� Agresivita a vysokAgresivita a vysokáá hladina testosteronu hladina testosteronu 
se vyskytuje use vyskytuje užž u chlapcu chlapc�� pp��ed pubertou, ed pubertou, 
ale nikoliv u dale nikoliv u d��vv��atat

�� U muU muž�ž� se hladina testosteronu vse hladina testosteronu výýraznrazn��
zvyzvyššuje v soutuje v sout�ž�ži s mui s mužži z jini z jinéé komunity, komunity, 
ale mnohem male mnohem méénn�� v soutv sout�ž�ži s mui s mužži z i z 
vlastnvlastníí komunity komunity –– to je zto je z��ejmejm�� i vysvi vysv��tlentleníí
agrese v souvislostagrese v souvislostíí s reakcs reakcíí na cizna cizíího ho 
jedince jedince –– tedy vznik agresivntedy vznik agresivníí xenofobiexenofobie



SoutSout�ž�ž,, kompeticekompetice, agrese & , agrese & 
hormonyhormony

�� Studie ukazujStudie ukazujíí, , žže ne n��kterkteréé aspekty chovaspekty chováánníí
žžen mohou ben mohou býýt vt výýznamnznamn�� ovlivnovlivn��ny ny 
hladinouhladinou androgennandrogennííchch hormonhormon��, tedy tyto , tedy tyto 
hormony se hormony se úú��astnastníí nejen v rnejen v ráámcimci
kompeticekompetice mezi mezi žženami, ale i v dalenami, ale i v dalšíších ch 
��áástech stech žživotnivotníí historiehistorie

�� U U žžen se hladina testosteronu men se hladina testosteronu m�ž�že e 
zvyzvyššovat v souvislosti s povat v souvislosti s p��sobensobeníímm
stresorstresor�� prostprost��ededíí



SoutSout�ž�ž,, kompeticekompetice, agrese & , agrese & 
hormonyhormony

�� Hladina testosteronu je u muHladina testosteronu je u muž�ž� pozitivnpozitivn��
korelovkorelováána s kvalitou na s kvalitou žživota a zejmivota a zejmééna se na se 
zdravotnzdravotníím stavemm stavem

�� ObecnObecn�� jsou hladiny steroidnjsou hladiny steroidníích hormonch hormon��, , 
pohlavnpohlavníích a glukokortikoidch a glukokortikoid��, jasn, jasn��
spojeny s odolnostspojeny s odolnostíí ke stresu, ovlivke stresu, ovliv��ujujíí
klklíí��ovovéé etapy ontogeneze a nepetapy ontogeneze a nep��íímo se mo se 
uplatuplat��ujujíí i pi p��i vi výýbb��ru sexuru sexuáálnlníího partnera ho partnera 
a va v kompeticikompetici o sexuo sexuáálnlníího partneraho partnera



SoutSout�ž�ž,, kompeticekompetice, agrese & , agrese & 
hormonyhormony

�� Hladina hormonHladina hormon��, a t, a tíím i pm i p��edpoklady pro edpoklady pro 
urur��ititýý typ chovtyp chováánníí, se vyv, se vyvííjjíí v prv pr��bb��hu hu 
ontogeneze, a poontogeneze, a po��íínnáá jijižž ve fve fáázi prenatzi prenatáálnlníí

�� NN��kterkteréé hormonhormonáálnlníí mechanismy jsou v mechanismy jsou v 
ontogenezi spouontogenezi spoušštt��ny v prny v pr��bb��hu dhu d��tstvtstvíí, , 
zejmzejmééna pak extrna pak extréémnmníími stresy, vmi stresy, v��etnetn��
domdomááccíího nho náásilsilíí, ur, ur��ititéé vzorce chovvzorce chováánníí
vznikajvznikajíí napodobovnapodobováánníím nebo um nebo u��eneníím, syn m, syn 
se snase snažžíí napodobovat otcenapodobovat otce



SoutSout�ž�ž,, kompeticekompetice, agrese & hormony , agrese & hormony 
–– spouspoušštt����e chove chováánníí

�� VysokVysokáá hladina testosteronu uhladina testosteronu u úúspsp��ššnn��hoho
mumužže me m�ž�že e „„pp��idat na kridat na kráásese““

�� ŽŽeny reagujeny reagujíí na atraktivnna atraktivníího muho mužže, e, 
atraktivita matraktivita m�ž�že be býýt rt r��znznáá, zv, zvýšýšeneníím m 
hladiny testosteronu a glukokortikoidhladiny testosteronu a glukokortikoid��

�� OxitocinOxitocin u muu mužže ovlive ovliv��uje jeho uje jeho 
dd��vv��ryhodnost v oryhodnost v o��íích ostatnch ostatníích lidch lidíí, , 
zejmzejmééna ve vztahu k na ve vztahu k žženenáám, tedy zvym, tedy zvyššuje uje 
schopnosti jehoschopnosti jeho kompeticekompetice bez agresivnbez agresivníího ho 
chovchováánníí



VVýýznam individuznam individuáálnlníího teritoria a agreseho teritoria a agrese

�� IndividuIndividuáálnlníí teritorium je pro jedince velmi teritorium je pro jedince velmi 
vvýýznamnou souznamnou sou��ááststíí žživotnivotníí historie, je historie, je 
sousou��ááststíí jak reprodukjak reproduk��nníího chovho chováánníí tak i tak i 
teritoriteritoriáálnlníího ho –– jeho porujeho poruššeneníí vede k vede k 
agresivnagresivníí reakcireakci

�� Toto teritorium mToto teritorium m�ž�že be býýt ztotot ztotožžnn��no s no s 
teritoriem komunity a jeho naruteritoriem komunity a jeho naruššeneníí, , 
pp��ííchod cizchod cizíího jedince, poruho jedince, poruššeneníí tabu tabu 
individuindividuáálnlníího teritoria mho teritoria m�ž�že vye vyúústit vstit v
xenofobnxenofobníí agresiagresi



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

�� ��lovlov��k mk máá potpot��ebu bebu býýt otevt otev��enenýý nebo nebo 
uzavuzav��enenýý ve vztahu k jinve vztahu k jinýým osobm osobáám, mm, máá
snahu si udrsnahu si udržžet prostor, kteret prostor, kterýý povapovažžuje za uje za 
podstatnpodstatnýý pro svou realizacipro svou realizaci

�� MMáá snahu se chrsnahu se chráánit pnit p��ed ped p��íímmýými nebo mi nebo 
nepnep��íímmýými kontakty s mi kontakty s ��leny jinleny jinýých skupin.ch skupin.

�� Z toho rezultuje snaha vytvZ toho rezultuje snaha vytváá��et si et si 
individuindividuáálnlníí prostorprostor



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

�� RozliRozliššujujíí se se „„uzavuzav��enené“é“ nebo nebo „„otevotev��enené“é“
kultury, nebo kultury, nebo „„kontaktnkontaktní“í“ a nekontaktna nekontaktní“í“

�� V V „„kontaktnkontaktnííchch““ kulturkulturáách pch p��i interakci interakcíích ch 
jedincjedinc�� vetvetšíší vvýýznam majznam majíí ��ichovichovéé, , 
pachovpachovéé a dotekova dotekovéé kontaktykontakty

�� ��astastáá je charakteristickje charakteristickáá mobilita a pozice mobilita a pozice 
tt��la, gestikulace, menla, gestikulace, menšíší vzdvzdáálenost mezi lenost mezi 
jedinci (Stjedinci (St��edomoedomo��skskéé zemzem��, arabsk, arabskéé aa
latinoamericklatinoamerickéé ststááty), taktilnty), taktilníí kontakty.kontakty.



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor
�� Naopak, v Naopak, v „„nekontaktnnekontaktnííchch““ kulturkulturáách ch 

jedinci se vyhjedinci se vyhýýbajbajíí tt��lesnlesnýým kontaktm kontakt��m, m, 
jednajjednajíí z vz v��ttšíší vzdvzdáálenosti mezi osobami lenosti mezi osobami 
(Severn(Severníí Amerika a severnAmerika a severníí Evropa).Evropa).

�� IndividuIndividuáálnlníí teritorium je velkteritorium je velkéé, m, m��j dj d��m m ––
mm��j hrad j hrad –– ��astastéé xenofobnxenofobníí reakcereakce

�� JihovJihovýýchodnchodníí Asie a stAsie a stááty Dty Dáálnlnéého ho 
vvýýchodu takchodu takéé patpat��íí k k „„nekontaktnnekontaktníímm““
kulturkulturáám, ale individum, ale individuáálnlníí vzdvzdáálenost mezi lenost mezi 
jedinci nenjedinci neníí velkvelkáá, ale p, ale p��íísnsn�� udrudržžovanovanáá..



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor
�� IndividuIndividuáálnlníí prostor prostor –– ��áást neverbst neverbáálnlníího ho 

chovchováánníí ��lovlov��ka, tka, t��snsn�� spojenspojenýý s projevem s projevem 
agrese. agrese. 

�� Pokud Pokud ��lovlov��k vk víí, co to znamen, co to znamenáá a ma máá
pp��edstavu o kulturnedstavu o kulturníích rozdch rozdíílech, pak lech, pak 
napnap��ííklad nebude povaklad nebude považžovat za hrozbu ovat za hrozbu 
pp��íílilišš malou vzdmalou vzdáálenost, nebo vlenost, nebo v��ttšíší
vzdvzdáálenost jako projev nelenost jako projev neúúcty.cty.

�� U stU st��edoevropanedoevropan�� mm�ž�že taktilne taktilníí
komunikacekomunikace meditermediterááncnc�� vzbudit nelibostvzbudit nelibost



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

�� VVýýzkumy individuzkumy individuáálnlníího prostoru v ho prostoru v 
jednotlivjednotlivýých kulturch kulturáách zpravidla ukazujch zpravidla ukazujíí, , žžee
genderovgenderovéé rozdrozdííly v individuly v individuáálnlníí
vzdvzdáálenosti jsou velice vlenosti jsou velice výýznamnznamnéé..

�� NapNap��ííklad, v ruskklad, v ruskéé kultukultu��e byla minime byla minimáálnlníí
vzdvzdáálenost pozorovlenost pozorováána v pna v páárech rech žžen, pak en, pak 
ve smve smíšíšenenýých pch páárech, a maximrech, a maximáálnlníí –– v v 
ppáárech murech muž�ž�..



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

�� DotekovDotekovýý kontakt ve dvojickontakt ve dvojicíích jedincch jedinc��::
�� ��ekovekovéé –– 20%20%
�� ItalovItalovéé, Rusov, Rusovéé –– 14% 14% 
�� IrovIrovéé –– 12%12%
�� SkotovSkotovéé –– 11%11%
�� AngliAngli��ananéé –– 8%8%
�� FrancouziFrancouziáá –– 5%5%
�� DanovDanovéé –– 4 %4 %



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

�� S vS výýjimkou Rusjimkou Rus�� se v tse v t��chto kulturchto kulturáách dotekovch dotekovýý
kontakt nejkontakt nej��astast��ji vyskytuje ve smji vyskytuje ve smíšíšenenýých ch 
dvojicdvojicíích. ch. 
�� V Rusku nejV Rusku nej��astast��jjšíší v pv páárech murech muž�ž�, pak sm, pak smíšíšenenýých ch 

ppáárech, nejmrech, nejméénn�� u dvojice u dvojice žžen.en.

�� OO��nníí kontakt ve vkontakt ve v��ttššinin�� kultur se nejkultur se nej��astast��ji ji 
vyskytuje v pvyskytuje v páárech drech díívek.vek.
�� V ruskV ruskéé kultukultu��e se nejve se nejvííce vyskytuje u ce vyskytuje u žžen, pak ve en, pak ve 

smsmíšíšenenýých pch páárech, a nejmrech, a nejméénn�� u muu muž�ž�..



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

��Hlasitost hovoru v pHlasitost hovoru v páárr�� zzááleležžíí
na pohlavna pohlavíí partnerpartner��::

��NejmNejméénn�� nahlas mluvnahlas mluvíí žženy, pak eny, pak 
partnepartne��i ve smi ve smíšíšenenýých pch páárech, a pak rech, a pak 
dvojice mudvojice muž�ž�..

��UvnitUvnit�� ppáárr�� se mluvse mluvíí zpravidla na zpravidla na 
stejnstejnéé úúrovnrovníí hlasitostihlasitosti..



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

�� ZmZm��ny chovny chováánníí v prostoru v v prostoru v 
ontogenezi:ontogenezi:

�� DD��ti ve vti ve v��ku 7ku 7--10 let se li10 let se lišíší od ostatnod ostatníích ch 
vv��kovkovýých skupin v individuch skupin v individuáálnlníí vzdvzdáálenosti, lenosti, 
orientaci torientaci t��la, existenci vzla, existenci vzáájemnjemnéého oho o��nníího ho 
kontaktu.kontaktu.

�� V 16. roce V 16. roce žživota se u adolescentivota se u adolescent�� formujformujíí
normy chovnormy chováánníí v prostoru, kterv prostoru, kteréé ddáále se le se 
reprodukujreprodukujíí bezbez vvvvýýznamznam��jjšíšíchch zmzm��n v prn v pr��bb��hu hu 
celceléého ho žživotaivota



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

�� Od 6. roku Od 6. roku žživota personivota personáálnlníí vzdvzdáálenost plenost p��i i 
kontaktech zakontaktech za��íínnáá rr��st do vst do v��ku 16. let, coku 16. let, cožž
je spojeno se zmje spojeno se zm��nou celkovnou celkovéé velikosti velikosti 
tt��la a psychickla a psychickýým vm výývojem, pvojem, p��edevedevšíším m 
vvýývojemvojem genderovgenderovýýchch stereotypstereotyp��..

�� V procesu ontogenetickV procesu ontogenetickéého vho výývoje voje ��lovlov��ka ka 
se mse m��nníí jeho chovjeho chováánníí v prostoru, tendence v prostoru, tendence 
zmzm��n je prakticky stejnn je prakticky stejnáá v muv mužžskskýých, ch, 
žženskenskýých nebo smch nebo smíšíšenenýých pch páárech.  rech.  



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

�� U dU d��ttíí ve smve smíšíšenenýých pch páárech vzdrech vzdáálenost je lenost je 
vv��ttšíší, ne, nežž v pv páárech, kde jsou partnerech, kde jsou partne��i i 
stejnstejnéého pohlavho pohlavíí

�� Naopak u pubescentNaopak u pubescent�� je vzdje vzdáálenost menlenost menšíší
ve smve smíšíšenenýých pch páárech, corech, cožž je moje možžnnéé
vysvvysv��tlit puberttlit pubertáálnlníím obdobm obdobíím, ve kterm, ve kteréém m 
se projevuje zvse projevuje zvýšýšenenýý zzáájem o opajem o opa��nnéé
pohlavpohlavíí..



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor
�� GenderovGenderovéé rozdrozdííly chovly chováánníí v prostoru jsou spojenv prostoru jsou spojenéé

s pohlavns pohlavníím zranm zraníím m ��lovlov��ka a zaka a za��íínajnajíí se projevovat se projevovat 
v pubertv pubertáálnlníím obdobm obdobíí, za, za��íínajnajíí bbýýt zt z��etelnetelnéé od 16 od 16 
let.let.

�� Ve vVe v��kovkovéé skupinskupin�� od 16 do 55 let pohlavod 16 do 55 let pohlavíí ovlivovliv��uje uje 
�� individuindividuáálnlníí vzdvzdáálenost,lenost,
�� existenci oexistenci o��nníího kontaktu,ho kontaktu,
�� dotekovdotekovýý kontakt, kontakt, 
�� hlasitost projevu.hlasitost projevu.

�� V pV páárech drech d��ti pohlavti pohlavíí ovlivovliv��uje jenom vzuje jenom vzáájemnou jemnou 
orientaci v prostoru.orientaci v prostoru.



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor

��NejvNejvííce nahlas mluvce nahlas mluvíí mezmezíí sebou sebou 
partnepartne��i v pi v páárech ve vrech ve v��ku 16 ku 16 –– 24 let. 24 let. 

�� V pV páárech drech d��ttíí nejmnejméénn�� nahlas mluvnahlas mluvíí
chlapci, pak dchlapci, pak d��vv��ata, a pak partneata, a pak partne��i i 
ve smve smíšíšenenýých pch páárech.rech.

�� Tyto data jsou v protikladu ve Tyto data jsou v protikladu ve 
srovnsrovnáánníí s dosps dosp��llýými pmi pááryry..



IndividuIndividuáálnlníí prostorprostor
�� PrPr��mm��rnrnáá vzdvzdáálenost (v lenost (v úúrovni trovni t��la) v la) v 

rr��znznýých kulturch kulturáách:ch:
�� RusovRusovéé –– 41 cm41 cm
�� DanovDanovéé –– 32,9 cm32,9 cm
�� AngliAngli��ananéé –– 38,5 cm38,5 cm
�� Francouzy Francouzy –– 36,83 cm36,83 cm
�� IrovIrovéé –– 26 cm26 cm
�� SkotovSkotovéé –– 26, 93 cm26, 93 cm
�� ��ekovekovéé –– 34,65 cm34,65 cm
�� ItalovItalovéé –– 35,45 cm35,45 cm



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty

�� Tedy na agresivnTedy na agresivníí reakci a otevreakci a otev��enenýých ch 
projevech xenofobie se mprojevech xenofobie se m�ž�že e 
objektivnobjektivn�� projevovat projevovat ��ada faktorada faktor��::

�� Funkce CNSFunkce CNS
�� Hladiny hormonHladiny hormon��, zejm, zejmééna steroidna steroid��
�� Stres a zdravotnStres a zdravotníí stavstav
�� KulturnKulturníí tradice podtradice podíílejlejííccíí se na reprodukci a se na reprodukci a 

ochranochran�� teritoriateritoria
�� Ontogeneze a vOntogeneze a výýchovachova
�� Charakter individuCharakter individuáálnlníího teritoria a jeho ochranaho teritoria a jeho ochrana



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty -- mechanismymechanismy

�� PrimPrimáárnrníí je kognitivnje kognitivníí analanalýýza situace, za situace, 
kterkteráá mm�ž�že be býýt negativnt negativn�� nebo pozitivnnebo pozitivn��
ovlivnovlivn��nana
�� ZnalostZnalostíí problprobléémumu
�� UrUr��ititýým typem vm typem výýchovychovy
�� Ideologie a charakter tolerance k agresiIdeologie a charakter tolerance k agresi
�� MMííra xenofobie v danra xenofobie v danéé komunitkomunit��

�� V prV pr��bb��hu analhu analýýzy se zapojujzy se zapojujíí specifickspecifickéé
hormonhormonáálnlníí mechanismymechanismy



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty

�� PrimPrimáárnrníí analanalýýzaza –– zzáákladnkladníí spontspontáánnnníí
zhodnocenzhodnoceníí –– pozitivnpozitivníí nebo neutrnebo neutráálnlníí
(nulov(nulováá hormonhormonáálnlníí reakce), negativnreakce), negativníí ––
mobilizace mobilizace –– adrenalin, adrenalin, úútt��kovkováá reakcereakce

�� SekundSekundáárnrníí analanalýýzaza –– detailndetailníí
vyhodnocenvyhodnoceníí –– mm�ž�že doje dojíít k pt k p��ehodnocenehodnoceníí
–– adrenalin,adrenalin, endorfinyendorfiny –– CNS,CNS, hypotalamohypotalamo--
hypofyzhypofyzáárnrníí komplex, pkomplex, p��ííprava agrese, prava agrese, 
obrany nebo obrany nebo úústupstup



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty

�� „„Co udCo ud��lláámm““ –– popo��íínnáá rozhodovacrozhodovacíí
proces, zapojujproces, zapojujíí se steroidnse steroidníí hormony, hormony, 
mm�ž�že zapoe zapo��íít agreset agrese

�� RozhodnutRozhodnutíí –– akce akce –– Adrenalin, Adrenalin, 
testosteron atestosteron a kortisolkortisol –– konfrontace nebo konfrontace nebo 
agrese agrese –– v pv p��íípadpad�� agresivnagresivníí reakce se reakce se 
spouspoušštt��jjíí postkonfliktnpostkonfliktníí mechanismy, ktermechanismy, kteréé
majmajíí za za úúkol snkol sníížžit stres a nepit stres a nep��íímo se tak mo se tak 
podpodíílejlejíí na normalizaci hladin hormonna normalizaci hladin hormon��



ModernModerníí sociobiologiesociobiologie –– vvýýznamznam
agresivnagresivníího chovho chováánníí a xenofobiea xenofobie

�� SouSou��ananáá sociobiologiesociobiologie chcháápepe
agonismusagonismus a xenofobii jako pa xenofobii jako p��irozenirozenéé jevyjevy

�� ZdZd��razraz��uje pozitivnuje pozitivníí vvýýznam konfliktznam konflikt�� a a 
standardnstandardníího agresivnho agresivníího chovho chováánníí jakojako
zpzp��tnovazebntnovazebnééhoho mechanismumechanismu

�� ZdZd��razraz��uje, uje, žže chove chováánníí, v, v��etnetn��
agresivnagresivníího i jeho patologickho i jeho patologickýých forem se ch forem se 
formuje v ontogenezi, ale existujformuje v ontogenezi, ale existujíí i i 
genetickgenetickéé pp��edpoklady pro takovedpoklady pro takovýý typ typ 
chovchováánníí, a, a		 uužž ve formovve formováánníí limbicklimbickééhoho
systsystéému nebo sekreci hormonmu nebo sekreci hormon��



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty

�� Hormony ovlivHormony ovliv��ujujííccíí agresivnagresivníí chovchováánníí jsou jsou 
zzáároverove�� sousou��ááststíí reprodukreproduk��nníího procesu a ho procesu a 
proto jejich pproto jejich p��sobensobeníí musmusííme chme cháápat pat 
komplexnkomplexn��

�� V prV pr��bb��hu evoluce a ontogeneze majhu evoluce a ontogeneze majíí tyto tyto 
hormony hormony ��adu daladu dalšíších vch výýznamnznamnýých ch úúloh loh ––
napomnapomááhajhajíí pp��ekonekonáávat stres, ovlivvat stres, ovliv��ujujíí
stav zdravstav zdravíí, ovliv, ovliv��ujujíí partnerskpartnerskéé vztahy a vztahy a 
vvýýchovu dchovu d��ttíí a a úúroverove�� ppéé��e o ne o n��



AgonistickAgonistickéé chovchováánníí, agrese a , agrese a 
konfliktykonflikty

�� Ochrana teritoria, potravnOchrana teritoria, potravníích zdrojch zdroj��, , žžen, en, 
dd��ttíí i osobni osobníích zch záájmjm�� je moje možžnnáá pouze za pouze za 
pomoci agresivnpomoci agresivníího chovho chováánníí, , 

�� AvAvššak spolu s pozitivnak spolu s pozitivníími socimi sociáálnlníími ami a
postkonflitnpostkonflitníímimi mechanismy mechanismy 

�� V danV danéé komunitkomunit�� je vhodnje vhodnáá mmííra ra 
agresivnagresivníího chovho chováánníí sousou��ááststíí pohlavnpohlavníího ho 
vvýýbb��ruru

�� Komplex chovKomplex chováánníí, kter, kterýý pompomááhháá chrchráánit nit 
zzáájmy komunity je soujmy komunity je sou��ááststíí skupinovskupinovéého ho 
vvýýbb��ru a mechanismru a mechanism�� žživotnivotníí historie historie 
skupinyskupiny



ZZáávv��rr
�� BiologickBiologickéé mechanismy agrese, tedy mechanismy agrese, tedy 

biologickbiologickáá podstata agrese, majpodstata agrese, majíí objektivnobjektivníí
charakter, jsou soucharakter, jsou sou��ááststíí archetyparchetypáálnlnííchch reakcreakcíí
a nelze je snadno ma nelze je snadno m��nit. nit. 

�� VznikajVznikajíí a nejsou a priori a nejsou a priori ššpatnpatnéé, ale u r, ale u r��znznýých ch 
komunit rkomunit r��znznéé

�� XenofobnXenofobníí reakce nemusreakce nemusíí bbýýt apriori agresivnt apriori agresivníí, , 
mmííra agresivity je ovlivnra agresivity je ovlivn��na nejen biologickna nejen biologickýými mi 
mechanismy, ale takmechanismy, ale takéé rozhodovacrozhodovacíím m 
procesem, kterprocesem, kterýý mm�ž�že pozitivne pozitivn�� nebo nebo 
negativnnegativn�� ovlivnit napovlivnit nap��ííklad vklad výýchova, chova, 
informovanost a toleranceinformovanost a tolerance



PP��íí��iny a koiny a ko��eny lidskeny lidskéé agreseagrese
�� I u urI u ur��ititýých etnickch etnickýých skupin nachch skupin nacháázzííme rme r��znznéé skupiny skupiny 

ss rr��znou ekonomikou a rznou ekonomikou a r��znznýým zpm zp��sobem sobem žživotaivota
�� Existuje i znaExistuje i zna��nnáá biologickbiologickáá, kulturn, kulturníí a na náábobožženskenskáá

diversitadiversita uvnituvnit�� dandanéého etnika.ho etnika.
�� Proto kulturnProto kulturníí koko��eny a peny a p��íí��iny agrese ainy agrese a xenofobnxenofobnííchch

reakcreakcíí mohou bmohou býýt podobnt podobnéé u ru r��znznýých etnickch etnickýých skupin ch skupin 
a mohou souviset nejen sa mohou souviset nejen s rr��znznýými ideologiemi, ale takmi ideologiemi, ale takéé
s podobns podobnýými biologickmi biologickýými vlastnostmi a mechanismy,mi vlastnostmi a mechanismy,
�� kterkteréé vznikajvznikajíí jak djak dííky podobnky podobnýým genetickm genetickýým a m a 

fyziologickfyziologickýým mechanismm mechanism��m,m,
�� tak i dtak i dííky podobnky podobnýým podmm podmíínknkáám m žživotnivotníího prostho prost��ededíí

a podobna podobnýým m žživotnivotníím historim historiíím.m.


