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Obsah kapitoly  
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  Srovnávací studie  

  Lidoopi a člověk  

Etologie primátů a člověka – obecný úvod a předmět studia, 

Etologie člověka se jako vědní obor začala formovat začátkem 70 let předminulého 

století. Charles Darwin se můţe po právu povaţovat za prvního vědce, který obrátil svoji 

pozornost na problematiku biologie lidského chování (Eibl-Eibesfeldt, 1997). Konrád Lorenz 

a Niko Tinbergen – zakladatelé moderní etologie – si dali jako jeden z nejdůleţitějších 

badatelských úkolů zjistit vhodnost hypotéz a modelů získaných pozorováním chování zvířat 

pro studium lidského chování, tedy, z dnešního hlediska, zda existují porovnatelné a 

analogické typy chování mezi zvířaty a člověkem. 

Základní součásti etologie jsou následující: a) morfologie chování (popis postojů a 

pohybů), b) experimentální etologie (analýza vnějších a vnitřních faktorů chování) a c) 

srovnávací etologie (evoluční a genetická analýza chování). 

Etologie člověka je v současnosti jiţ plně zformována jako biologický vědní obor. Bez 

ohledu na četné diskuse a argumenty proti vyuţívání evolučních principů v analýze chování 

člověka se objevuje stále více empirických dat dokazujících ţe tento přístup je správný.  

 Etologie člověka jako vědní obor se vyučuje na universitách a kolejích v mnoha 

státech, například v Německu, Rakousku, Velké Británii, v USA a Kanadě, v Japonsku a v 

neposlední řadě i na českých universitách  (například Universita Karlova v Praze a 

Západočeská universita v Plzni). 

 Etologie primátů se jako vědní obor začala formovat dříve, neţ etologie člověka. 

Biologie chování se dlouho rozvíjela jako zoologická disciplina, a byly do ní postupně 

zahrnovány i aspekty ekologické. 

Od 90. let, spolu se změnou paradigmatu v evoluční biologii a pokrokem 

v molekulárně biologických a pokrokem v technologiích, začíná nová etapa etologie, která se 

zakládá na moderním pojetí evoluční biologie, která překonala staré zjednodušující paradigma 

neodarwinismu. V současnosti je pro etologii primátů i člověka charakteristické její organické 

spojení s řadou disciplin. Klasická etologie, studující druhově specifické instinktivní formy, 

překonává rigidní pohled na chování jako souboru instinktů a studium chování se více 

zaměřuje na pouţití evolučně - etologických principů v analýze sloţitých forem chování 

primátů i člověka, včetně jejich fyziologických, sociálních mechanismů a ekologických 

faktorů. 
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Předmět studia 

Metodologickým základem etologie člověka je etologie, evoluční biologie, kognitivní 

a sociální psychologie, psycholingvistika, semiotika a kulturní a sociální antropologie. Avšak 

etologie člověka nekopíruje tyto obory, ale má svoji vlastní sféru zájmů a vlastní předmět 

výzkumu (Eibl-Eibesfeldt, 1979). Tento autor determinuje etologii člověka jako biologii 

lidského chování, protoţe tento obor zkoumá základy formovaní lidského chování v 

ontogenezi a fylogenezi, funkce určitých forem chování, fyziologické mechanizmy chování, 

snaţí se zjistit selektivní procesy, které vedly k formování konkrétní strategie chování. 

Etologie primátů má podobné základy, ale její historie je starší, a proto v ní nalézáme 

silné vlivy zoologie a ekologie, a samozřejmě je podstatně zřetelnější vliv evoluční biologie a 

experimentální fyziologie a psychologie. Vzhledem k tomu, ţe v etologii primátů neplatí 

striktní etická a morální omezení jako při výzkumech člověka, a tudíţ etologie primátů je 

„pohledem z vnějšku“, rozvíjí se tento obor podstatně dynamičtěji. V současné době je to 

obor zřetelně interdisciplinární, který je, vedle tradičních disciplin, v úzkém kontaktu 

s molekulární fyziologií a genetikou, evoluční antropologií a ekologickými disciplinami. 

V poslední době je v etologii primátů stále zřetelnější vliv neurověd a srovnávací psychologie. 

Ne náhodou řada závaţných diskuzí probíhala v časopisech Brain, Behaviour and Evolution a 

Evolutionary anthropology. 

Důleţitým aspektem výzkumu etologie člověka je také zkoumání lidských vztahů v 

každodenním životě a srovnávací kroskulturní analýza universálních prvků chování, 

jejích konkrétních mechanizmů a počátečních příčin vzniku (Butovskaya, 1988). Etologie 

člověka také zkoumá kulturně specifické formy chování, zvlášť v těch případech, kdy je 

jejich výskyt v reálním rozporu s se známými principy evoluční biologie (Schifenhovel, 

1997). Podle definice Mariny Butovské (1988) etologie je člověka věda, která zkoumá 

vztah biologického a sociálního v chování člověka. Etologové zkoumají, jak se základní 

evoluční trendy realizují v podmínkách různých kultur. V perspektivě etologie člověka můţe 

napomoci vzájemnému porozumění mezi přírodními a humanitními obory. Tato věda jako 

oblast poznatků o chování člověka plní prázdná místa, která byla mimo pole zájmu v 

psychologii, kulturní antropologii nebo sociologii. Zkoumá totiţ chování člověka v jiném, a to 

evolučním rámci. 

Je logické, ţe v etologii člověka se uplatňují stále více některé poznatky z oblasti 

chování primátů a stále intenzivnější výzkum tradic a kultur lidoopů posiluje uplatňování 

některých výzkumných metod lidského chování i v primatologii. Ve většině oblastí však 

etologie člověka a primátů mají specifické cíle a metody a moţnosti jejich komunikace jsou 

stále omezené, podobně jako mezi biologickými a sociálními antropology. 

Historie a metodologický vývoj etologie 

Ve své knize Agresivita věnuje Konrád Lorenz celou kapitolu úloze vrozeného 

chování v ţivotě člověka (Lorenz, 1966). Současně Niko Tinbergen ve své Nobelovské 

přednášce rozvádí myšlenky o omezenosti adaptivních moţnosti člověka v procesu rychlé 

změny podmínek ţivotního prostředí a význam etologických přístupů ve studiu psychických 

poruch u člověka. 

 Nutnost pouţití etologických přístupů pro objasnění chování člověka stala zřejmou jiţ 

v 60tých letech minulého století. Nejenom etologové, ale i psychologové, psychiatři, 

psychoanalytici,  antropologové a zoologové začali začátkem 70 let 20. století mluvit o 

nutnosti rozvoje etologie člověka, například byli Ireneus Eibl-Eibesfeldt, Richard Hinde, 

William McGrew, D. Fridman, E. Hess, J. Bowlby, P. Smiths, Desmond Morris a jiní. 

Specifické hraniční postavení nové vědecké discipliny vyvolalo velké a bouřlivé 

diskuse. Zoolog Desmond Morris se jako jeden z prvních zabýval popularizací etologie 

člověka. Dosáhl velké popularity svými knihami Nahá opice a Lidská Zoo, ve kterých 



předkládal svérázný, zoologický pohled na chování člověka, kdyţ srovnával podobnost 

neverbální komunikace a sociální struktury člověka s jinými primáty. Avšak velice 

zjednodušené a nepřesné interpretace při srovnávaní člověka a zvířat vyvolaly zaslouţené 

protesty jak ze strany představitelů humanitních věd, tak i biologů. Nicméně práce Desmonda 

Morrise nelze vidět pouze z této negativní stránky. Pravě ten fakt ţe předloţil široké 

veřejnosti biologický pohled na původ lidského chování, přinutil veřejnost i badatele, aby se 

zamysleli nad svou evoluční minulosti. Tento fakt bezesporu ulehčil práci dalších generaci 

etologů a vyvolal značný zájem studentů i vědců o etologii člověka. 

 Etologie člověka se jako věda začala formovat ve značné míře diky pracím Ireneuse 

Eibl-Eibesfeldta. V roce 1967 I. Eibl-Eibesfeld, ţák Konráda Lorenze, publikoval v knize 

Etologie – biologie chování celou kapitolu věnovanou člověku a jeho chování. V Německu v 

roce 1970 byl otevřen ústav etologie člověka. V roce 1978 vznikla mezinárodní společnost 

etologie člověka. Etologie člověka je publikována řadou mezinárodních časopisů, například 

Human Nature: Ethology and Sociobiology, v současnosti přejmenovaný na Evolution and 

Human Behaviour. Články o etologii člověka jsou publikovány také v časopisech Ethology, 

Aggressive Behaviour, Behaviour, Journal of Nonverbal Behavior, Journal of Personality and 

Social Psychology, Behavioral and Brain Science, Child Development, Current Anthropology 

a jiných. 

 

Etologie primátů 

Etologie primátů má dlouhou historii a nalézáme v ní celou řadu vlivů a specifik, které 

z toho vyplývají, a které ji některých rysech odlišují od etologie člověka. Především etologie 

primátů je od samého počátku jednoznačně biologickou disciplinou, jejíţ jediný přesah do 

oblasti sociálních věd byl v oblasti srovnávací a experimentální psychologie – sociálně 

vědních disciplin, ve kterých nalézáme řadu vlivů biologických. Etologie primátů je oborem, 

který důsledně zkoumá nejen vlastní chování a jeho biologické a sociální mechanismy, ale 

také sociální organizaci, ţivotní historii a ekologické faktory, které chování daného druhu a 

dané skupiny formují. V průběhu minulého století zahrnovala etologie primátů řadu 

experimentálních výzkumů zaměřených na činnost nervového systému v různých modelových 

situacích a výzkumu instinktivního chování, které se staly předmětem často oprávněných 

kritik. V současné době jsou uplatňovány moderní neinvasivní metody a vyspělé počítačové 

technologie, které nejenţe jsou eticky přijatelné, ale poskytují mnohem representativnější 

výsledky. 

Specifické aspekty výzkumu chování primátů 

Výzkum chování nehumánních primátů umoţňuje zkoumat některé rysy chování a 

sociální struktury, které je u člověka obtíţné zkoumat ať uţ z hlediska metodologického a 

metodického nebo etického. Jedná se o celou řadu faktorů – kulturních, ideologických, 

náboţenských i sociálních. Z tohoto hlediska je etologie primátů pro lidskou etologii 

nenahraditelná a pomáhá odhalovat i tak závaţné problémy jako šíření epidemii v lidských 

populacích. V dalším podáme přehled několika nejdůleţitějších a specifických aspektů 

etologie primátů. 

Důleţitou úlohu v ţivotě skupiny primátů jako funkční sociální jednotky hrají 

dlouhodobé příbuzenské vztahy jedinců po mateřské linii – matrilinearita. Matrilinearita 

zabezpečuje stabilitu základního jádra skupiny a celkovou relativní vnitroskupinovou 

stabilitu. Má také velký vliv na regulaci a zaměření agresivního a přátelského chování ve 

skupině. U mnoha druhů primátů (kočkodanů, makaků, paviánů, šimpanzů) se rank (postavení 

ve společenské hierarchii skupiny) zpravidla dědí po mateřské linií: v průběhu dospívání 

získávají mláďata rank srovnatelný rankem matky, ale zpravidla o trochu niţší (Chitazawa et 



al., 1979). Nejvyšší rank většinou dědí mladší z více sester (Kayama, 1967, Hausfater et al., 

1982). 

 Sociální postavení – rank  - u samců se můţe také dědit po mateřské linii, avšak tento 

systém neplatí u všech primátů – závisí na dané sociální struktuře. Synové vysoce 

postavených samic mohou po dosaţení pohlavní zralosti za určitých podmínek dosáhnout bez 

konfliktů vysokého sociálního postavení (Bernstein, Gordon, 1974). Avšak při přechodu do 

jiné skupiny, nebo při zásadní změně sociální struktury dané skupiny, samci ztrácejí vysoké 

postavení a musejí si vyšší sociální pozici znovu získávat i za pomoci konfliktů. Výzkumy 

ukazují ţe samci, vychovaní vysoko postavenými samicemi, zpravidla získávají vysoký rank i 

v cizích skupinách. Pravděpodobně toto není spojeno jen s genetickými aspekty dědění 

sociálního postavení, jak často píšou sociobiologové.  Současné výzkumy totiţ ukazují, ţe se 

dědí především hormonální mechanismy, které ovlivňují sociální postavení, ať uţ způsob 

chování nebo velikost těla a fyzické předpoklady. Je to spojené ve velké míře i s podmínkami 

výchovy jedince v konkrétním sociálním prostředí, akceptování určitého způsobu chování 

matky, aktivnějšími sociálními kontakty s dospělými vysoce postavenými jedinci ve srovnání 

s mláďaty nízko rankových samic. Pestrost sociálního prostředí a mnoţství situací, kdy 

jedinec musí adekvátně reagovat ovšem zároveň rozvíjí prostřednictvím vzniku vhodných 

synapsí některé funkce mozku a regulací obecně. 

 Tyto trendy se zpravidla uplatňují v podmínkách stabilních skupin s dlouhou dobu 

existujícími genealogiemi. V případech, kdy skupiny byly zformovány krátkou dobu, a 

v matrilineárních vztazích je nízký počet jedinců, a kdy má samice jenom jednu dceru, 

dochází k reverzi ranků – dcera dominuje ve vztahu k matce. Takové případy byly 

pozorovány u kočkodanů zelených, makaků rhezus, červenolících a jávských (Kayama, 1970, 

Fedigan, 1972, Chitazawa, 1979).  

 Matrilinearita je podle všeho nutno povaţovat za universální znak primátích 

společenstev, i kdyţ se v různých sociálních strukturách uplatňuje různě a ne vţdy existuje 

také u samců. Existují různé pokusy najít genetické vysvětlení tohoto fenoménu. 

Sociobiologové předpokládají, ţe z hlediska genetické přizpůsobivosti matka musí mít zájem 

na té z dcer, která je schopna porodit nejvíce potomků, a protoţe vrchol reprodukční aktivity u 

primátů je v počátečních fázích sociální pohlavní zralosti, vychází to tak, ţe kdyţ mladší ze 

sester dosahuje do tohoto období, starší ho jiţ prošla. Je tedy logické předpokládat, ţe v tomto 

případě matka bude protěţovat mladší ze sester (Shively, 1983). 

 Koncepce sociobiologů je postavena na základě faktu, ţe sociobiologové 

předpokládají jednoznačnou dědičnost biologických vlastností určujících postavení v sociální 

hierarchii. Nicméně existuje řada příkladů, která tento předpoklad zpochybňují. Existují 

doklady o tom, ţe vysoce postavená samice vychovávala cizí mládě, v důsledků čehoţ mládě 

zdědilo rank adaptivní matky, aniţ by to bylo závislé na ranku jeho vlastní matky (Sade, 

1981). I kdyţ je zřejmé, ţe takové argumenty zpochybňují striktní, fundamentalistický výklad 

dědičnosti sociálního postavení, nijak nezpochybňují fakt, ţe určité dědičné předpoklady pro 

získání vysokého postavení v hierarchii existují. Je to proto, ţe vysoké postavení je moţno 

získat alternativními způsoby, které se za vhodnějších podmínek mohou projevit v plné míře. 

 S matrilinearitou je spojen i fenomén rozdělování skupiny u mnoha druhů primátů. K 

rozdělení skupiny u makaků rhezus dochází pokud mnoţství jedinců ve skupině převyšuje 

120 a více.  Dělení skupiny můţe proběhnout hladce a klidně, ale muţe být doprovázeno i 

výskytem vnitroskupinové agrese. Iniciátory dělení skupiny u rhesusů jsou vţdy samice. 

Skupiny se děli na dceřinné v přesném souladu s principem matrilinearity: jedinci příbuzní po 

mateřské linii, kteří mají vysoké postavení, zůstávají zpravidla v jedné nové skupině a jedinci 

s nízkým postavením ve stejné matrilinii jsou v jiné skupině. Rozdělené skupiny při kontaktu 

dodrţují pravidlo dominance-podřízenosti. Větší skupina obyčejně dominuje nad menší, a 

získává právo kontroly většího území. 



Mnohé výzkumy ukazují, ţe existuje i genetický vliv otců, patrilinearita. Jako nepřímý 

důkaz slouţí výsledky výzkumů sexuálního výběru ze strany samic. Vzhledem k tomu, ţe pro 

určení znaků v chování, i dalších biologických a sociálních znaků, patrilineárně děděných je 

nutná genetická analýza otcovství ve skupině. Rozvoj těchto analýz závisí na rozvoji 

neinvazivních molekulárně genetických metod. Tyto výzkumy sice jiţ probíhají od 90tých let 

minulého století, ale stále jsou ještě poměrně drahé a ne vţdy spolehlivé. To znamená, ţe 

řešení otázek patrilineárně děděných znaků v chování nás čeká v blízké budoucnosti. 

 

Dalším důleţitých faktorem, který vysvětluje určité rysy v chování primátů je emigrace a 

imigrace jedinců. Společenstva opic nejsou uzavřené systémy. Zpravidla mezi skupinami 

existuje stálá výměna jedinců. Je moţné vyčlenit základní způsoby přechodu jedinců z jedné 

skupiny do druhé (Deryagina, Butovskaya, 1992). 

1. Filopatrie samic - odchod mladých pohlavně zralých samců z původní skupiny:  

a. Formování dočasných seskupení (languři, paviáni pláštíkoví, gorily) 

b. Osamělý způsob ţivota (makaci lví, mandrily, paviáni anubis, čakma, 

mangabejové, gorily, vřešťani) – tito jedinci bývají nazýváni bakalářští jedinci 

a většina z nich se časem zapojuje do sociálních skupin 

c. Přechod do jiné skupiny, samci mohou přecházet jednotlivě nebo s bratry 

(makaci rhezus a čevenolící) 

d. Formování nové skupiny cestou odvedením části samic z vlastní nebo cizí 

skupiny, nebo získáváním mladých sociálně pohlavně nezralých samic (paviáni 

pláštíkoví). 

2. Filopatrie samců - odchod mladých pohlavně zralých samic z původní skupiny:  

a. Jednotlivé mladé dosud nereprodukující se samice přecházejí do sousedních 

skupin (gorily, šimpanzi, paviáni plaštíkoví) 

b. Přechod samic v období estru do jiných skupin nebo k osamocenému samci 

(gorily) 

c. Přechod samic s mláďaty do jiných skupin (šimpanzi) 

d. Dospělé nebo mladé samice odcházejí k osamocenému samci (paviáni plaštikoví) 

3. Sociotomie – děleni mateřských skupin na dceřiny (makak rhezus, makak červenolící).  

 

Migrace jedinců z mateřské skupiny jsou etologickým mechanizmem zabraňujícím 

příbuzenskému paření a udrţování heterogenity populace. Stupeň a charakter migrace je 

ovlivňován řadou faktorů, ekologických i sociálních. Existují skupiny šimpanzů 

s prokazatelně velmi nízkou migrací, zatímco u jiných populací jsou migrace velmi intensivní. 

U paviánů jsou migrace samců samozřejmostí zatímco u hulmana posvátného je imigrace 

samců do skupiny spojena občas s dramatickými konflikty. 

 

Lidoopi – lidští nebo nelidští 

Lidoopi mají celou řadu rysů chování, které více či méně připomínají chování člověka, 

například zdravení, nástrojové chování, schopnosti komunikace a klamání a manipulace 

s okolím. Je třeba si ale uvědomit, ţe přes všechny podobnosti které mají své kořeny v blízké 

genetické příbuznosti a podobných vlastnostech vyspělého centrálního nervového systému, 

chování lidoopů má celou řadu podstatných odlišností od chování lidského. Přesto, ţe i u 

lidoopů existují tradice a kultura, jejich význam a variabilita je kvalitativně odlišná o 

podobných lidských vlastností. Také lokomoce, způsob řízení lokomočního aparátu a 

ekologické postavení lidoopů se zásadně liší od člověka, kde má kultura, zejména materiální 

kultura, jednoznačně adaptivní význam. Z obecně metodologického hlediska je tedy chování 



lidoopů moţná unikátní mezi nehumánními primáty, ale rozhodně se nejedná o chování 

lidské. 

 

Historie výzkumů etologie primátů 

Výzkumy chování lidoopů mají své kořeny v 19. století a zpočátku probíhaly silně pod 

vlivem Darwinovy teorie přírodního výběru, která na význam chování (například při 

sexuálním výběru) poukazovala. Dalším důleţitým vlivem byl boom výzkumu přírody v této 

době, kdy se organizovaly rozsáhlé expedice do dosud nepoznaných oblastí Afriky, jiţní 

Ameriky a Asie. Tyto expedice poskytovaly řadu nových fakt, které iniciovaly rozsáhlé 

diskuse mezi badateli. Samozřejmě většina údajů o chování z této doby byla velmi 

nepřesných, často ovlivněných domorodými mýtu, a jejich hodnota spočívala především 

v tom, ţe vyprovokovala ostré vědecké diskuse s následnými výzkumy, které pak poskytovaly 

daleko věrohodnější údaje. Problémem bylo, ţe etologie po dlouhou dobu postrádala 

unifikované standardní metody výzkumu. 

V historii etologie primátů můţeme rozlišit zhruba tři základní etapy (srov. Deryagina, 

Butovskaya, 1992): 

 

I  etapa - konec XIX. – první čtvrtina XX. století – shromaţďování faktů o chování zvířat 

II etapa - 30-40 roky XX. století – vytváření jediné vědecké etologícké teorie instinktivního 

chování. Tato etapa je spojena s jmény K. Lorenze, O. Heinrota, W. Craiga, N. Tinbergena a 

jiných. 

III etapa – od 50 let XX století do 90.let minulého století – syntéza etologie, fyziologie, 

srovnávací psychologie. O teto etapě se mluví jako o primatologickém boomu. 

 

 Výzkum chování primátů zásadně ovlivnila řada výrazných osobností té doby, 

například na počátku minulého století to byli ruští badatelé Ivan P. Pavlov a Ladygina-Kots, 

v polovině minulého století pak Konrád Lorenz, na kterého navázal například Irwin deVore 

při výzkumu paviánů. V šedesátých a sedmdesátých letech sehrálo obrovskou roli, i při 

popularizaci etologických výzkumů, pak tzv. velké ţenské trio – Jane Goodall, Dianne Fossey 

a Biruté Galdikas. V osmdesátých letech se výrazně prosadily zástupkyně tzv. feministického 

hnutí primatologů, jmenujme například Shirley Strum a Sarah Blaffer-Hrdy. Na konci 

minulého století to pak byli representanti holandské školy Jana A.R.A.M. vanHoofa - Frans 

deWaal a Carl van Shaik a zástupci skotské etologické školy Richard Wrangham a William 

McGrew. Zajímavé je, ţe po celou dobu historie se nejvýraznější osobnosti etologie primátů 

objevovaly v souvislosti s výzkumem chování lidoopů a paviánů. 

 

Etologie primátů v Českých zemích 

Prvním českým primatologem, který se zabýval systematicky chováním primátů, byl 

fotograf a novinář AFP českého původu, Ing. Vilém Bishof. Jeho kniha „Po šimpanzích 

stezkách“ z roku 1971 zaujala biologickou veřejnost. Chováním primátů se také okrajově 

zabývali zoologové Prof. Zdeněk Veselovský, jeden z Lorenzových ţáků, a zesnulý Ing. 

Luděk Dobroruka. První tým, který se začal profesionálně zabývat chováním primátů se v 

80tých letech zformoval v Laboratoři evoluční biologie Československé akademie věd pod 

vedením Dr. Václava Vančaty. 

Ve vědecké komunitě v Československu však převládal názor, ţe primatologie je 

v podstatě srovnávací anatomie primátů nebo něco, co je pro normálního českého badatele 

zcela exotické, a tudíţ nedostupné. Etologie primátů pak byla povaţována za zcela okrajový 

obor. A protoţe primáti v Čechách neţijí, nemají takové výzkumy, a tudíţ ani výchova 



potenciálních primatologů, ţádný smysl. Tyto názory, často podporované akademickými 

koryfeji tehdejšího socialistického reţimu, neodpovídaly potřebám a dokonce ani moţnostem 

tehdejší české vědy. Například jen v tehdejším Sovětském svazu bylo chováno v pěti velkých 

primatologických centrech více jak 8000 primátů a chováním primátů se zabývala řada 

významných vědců. Paviáni pláštíkoví dokonce ţili volně ve třech rezervacích na Kavkaze. 

 Chybnost těchto názorů prokazuje současný stav v České republice, kde se stala 

primatologie normální součástí výuky na mnoha fakultách univerzit v ČR a počet zájemců o 

studium primátů začíná v současné době převyšovat moţnosti universitních pracovišť i 

zoologických zahrad. V současné době existuje v ČR několik týmů a výzkumy chování jsou 

podporovány různými institucemi jako je GA ČR nebo Nato. 

 

Etologie člověka 

 Sociální prostředí pro všechna zvířata a člověka je určitým způsobem obal, který 

obepíná jednotlivé jedince a zprostředkovává vlivy přírodního prostředí (Butovskaya, 1999). 

Proto je sociálnost povaţována mnoha etology za universální adaptaci. Čím více plastická a 

sloţitá je sociální organizace tím větší roli má v ochraně jedinců daného society. Pouze člověk 

má svobodnou vůli, řeč, kulturu, vytváří umělecká díla, ve svých skutcích se řídí morálkou a 

pocitem zodpovědnosti. Jeho sociální organizace je plastická a různorodá ve svých projevech, 

čímţ daleko předčí sociální organizace jakéhokoliv jiného druhu zvířat. 

Není ţádný důvod odmítat to, ţe naše skutky jsou určovány také hlubokými 

základními motivacemi. Sociální normy jsou často v konfliktu s vnitřními záměry jedince, 

který se narodil a vyrůstá v dané kultuře, a od prvních dnů ţivota se učí chovat přísně 

determinovaným způsobem. Paradoxně etologické výzkumy ukazuji na fakt, ţe ve sféře 

sociálního chování člověk je nejsvobodnější před omezeními, které se vyvinuly v průběhu 

jeho evolučního procesu. Určitý prvek chovní můţe člověk získat cestou učení a tréninku, ale 

to neznamená ţe jeho chování se můţe neomezeně měnit pod vlivem prostředí. Existuje určitá 

předdeterminovanost v osvojování si návyků chování u zvířat a člověka. Tady můţeme 

hovořit o existenci hranic učení. Tato omezeni jsou zaloţena v samotné podstatě senso-

motorického aparátu jedinců, jejich schopnosti získávání informace (Hinde, 1987). 

 

Specifické rysy chování člověka 

Chování člověka má řadu specifických rysů. Některé mají kulturní charakter, jiný 

sociální a mnohé z nich vyplývají z vlastností vysoce rozvinutého centrálního nervového 

systému, schopností učení, výkonné paměti a kognitivních schopností, a samozřejmě 

rozvojem lidské artikulované a psané řeči. Vznikla celá řada hypotéz, která byla překonaná, 

řada hypotéz povrchních a módních a také řada mýtů. Mnohé z těchto mýtů se týkaly 

ontogeneze lidského chování a komunikace. Smutné je, ţe tyto mýty často doslova ignorovaly 

poznatky některých jiných disciplin, například neurověd a psychiatrie, a také etologie 

primátů. 

To se týkalo například osvojování si a učení se určitým komplikovaným vzorcům 

chování v ranné ontogenezi. Z hlediska současných představ o existence určitých 

předpokladů, stejně jako omezení v procesu učení u člověka, je moţné povaţovat představu 

ţe rozum dítěte je absolutně čistý list za zcela neopodstatněnou (Hinde, 1990). I kdyby byla 

předpoklady pro učeni ve velké míře ovlivněny individuálními zkušenostmi, velkou roli v 

tomto procesu hrají mimo jiné i obecně kulturní faktory. Procesy ovládání komunikačních 

návyků (především neverbálních) ukazují obrovský míru podobnosti v různých kulturách. 

Lingvisté také hovoří o vrozených mechanizmech osvojování si jazyka. 



Chování člověka jako takové se v jednotlivých prvcích nemusí zásadně lišit od 

ostatních primátů, zejména lidoopů, ale ve svém celku je v mnoha ohledech unikátní, a to ne 

ani díky lidské kultuře a komunikace, ale tím, ţe poskytuje člověku zcela specifické a 

unikátní schopnosti adaptace v obrovské škále ţivotního prostředí a v nejrůznějších sociálních 

strukturách. 

 

Srovnávací studie 

V chování lidí v různých kulturách je moţné vyčlenit řadu charakteristik, která 

představuje kontinuální řadu od relativně stabilních do velice proměnlivých, kulturně 

specifických elementů. Nicméně ani ten fakt, ţe konkrétní chování je přítomno ve všech 

kulturách, ještě nesvědčí o tom, ţe toto chování je vrozené. Určité archetypální prvky 

chování, které nazýváme vrozené automatizmy, jsou i u člověka. Jsou to například výrazné 

pohyby při pláči, smíchu, úsměvu, výraz smutku nebo bolesti. Ve většině případů je shoda ve 

strategií chování způsobena stejnými kulturními, sociálními nebo biosociálními potřebami. 

Stejný kulturní fenomén můţe byt docílen desítkami různých způsobů, sociálních a 

biosociálních mechanismů, a je i výsledkem různých zkušeností učení. Například, ve všech 

lidských kulturách bez výjimky pouţívají lidé pouţívají oheň, ale způsoby jeho získávání a 

uschovávaní jsou různé. Také chování u ohně se mezi jednotlivými kulturami výrazně liší. 

Nemůţeme tedy říci, ţe jednotlivé prvky chování se v jednotlivých kulturách zásadně 

liší, ale v celkových vzorcích chování mohou existovat principiální rozdíly. Ty existují 

například mezi chováním v lovecko-sběračských a zemědělských kulturách a mezi chováním 

v postmoderní globalizované kultuře a v kulturách, ve kterých přetrvávají v podstatné míře 

lokální prvky. 

jsou Data  posledních let z oblasti primatologie ukazují, ţe všechny tyto vlastnosti v 

počátečné formě přítomné u lidoopů. Experimenty, které se zabývaly osvojením si jazyka 

sluchové postiţených gorilami, šimpanzi, orangutany a bonoby svědčí o tom, ţe kognitivní 

schopnosti u těchto velkých lidoopů jsou dostatečné pro osvojení si symbolů a operování 

znaky. Osvojení si jazyka lidoopy se uskutečňuje v procesu kaţdodenních kontaktů, stejně 

jako u dětí, a nikoliv cestou formování podmíněných reflexů. 

 

Lidoopi a člověk 

Téma lidoopů a člověka, jejich biologie, ontogneze, chování a komunikace, se 

diskutuje ve vědeckých komunitách od dob Darwinových. Objektivně existuje mezi těmito 

blízkými příbuznými, dnes řazenými do společné čeledi Hominidae, celá řada podobných rysů 

v chování, včetně rituálů jako je zdravení. Nalézáme i mnohé společné rysy v sociálním nebo 

agonistickém chování. 

Stejně tak ale existuje mnoţství významných rozdílů, které vznikly v průběhu 

paralelní evoluce lidoopů a homininů po více neţ 7 milionů let. Mnohé z nich, které jsou 

podmíněné kulturou a sociální strukturou i specifickou adaptivní strategií anatomicky 

moderního člověka jsou poměrně mladé, ale proto nejsou o nic méně významné. 

Bohuţel diskuse o podobnostech a rozdílech mezi lidoopy a člověkem je ovlivněna i 

řadou předpojatostí, emocí a v neposlední řadě i faktory ideologickými a náboţenskými. Na 

straně jedné mnozí vědci, většinou biologové, ale i právníci, zdůrazňují podobnosti a společné 

kořeny, na straně druhé jiní badatelé, převáţně vědci sociální a theologové, nechtějí tyto 

podobnosti plně přijmout a zveličují rozdíly mezi člověkem a lidoopy, kteří pro ně představují 

zvířata jako kaţdá jiná. 

A tak se mnohdy objektivní vědecká diskuse změní v emocionální disputace, kdy ani 

jedna ze stran není ochotna připustit argumenty druhé, zejména jedná-li se o chování a další 



„typicky“ lidské vlastnosti. Tento stav nebude podle všeho ještě dlouho překonán. Nicméně 

není pochyb o tom, ţe právě srovnávací studie chování lidoopů a člověka nám mohou přinést 

mnoho nových a velmi důleţitých poznatků, jako o lidoopech tak o lidech. To nám ukazují 

studie schopností komunikace lidoopů a dětí i srovnávací studie kresebných aktivit lidoopů a 

dětí, případně handicapovaných lidských jedinců. Také výzkumy archetypálních rysů chování 

lidoopů a lidí, jako jsou zdravení, projevy přátelství a agrese, či socio-sexuální chování 

lidoopů a lidí. 

 



 

 

Obsah kapitoly  

 Základní metodické rozdíly v hodnocení chování nehumánních primátů a člověka  

   Zásady pořizování etologických dat  

 Kvalitativní hodnocení  

 Kvantifikace a statistické metody  

   Parametrické statistické metody  

    Mnohorozměrné statistické metody  

   Neparametrické statistické metody  

Metody studia chování nehumánních primátů a člověka 

 

Etologie stále patří mezi výrazně empirické obory biologie, coţ vyplývá i ze základní 

metody získávání dat v etologii – pozorování. Díky rozvoji neinvazivních molekulárně 

biologických metod však se v posledních letech v této vědní disciplině stále více uplatňují 

experimentální obory jako je fyziologie a genetika chování. Od vzniku moderní etologie v 50 

a 60tých letech minulého století jsou součástí etologických metod také matematické modely 

chování, které však mají stále velmi omezené uplatnění vzhledem k tomu, ţe etologická data 

mají ve větší či menší míře subjektivní a nejednoznačný charakter, coţ platí zvláště pro 

etologii člověka. Mezi metodami výzkumu chování nehumánních primátů a člověka existuje 

řada objektivních i subjektivních rozdílů. I kdyţ od 60tých let dochází k postupnému 

sbliţování metod a zmenšování rozdílů mezi oběma obory (ty jsou dány také rozdíly v typu 

vzdělání většiny humánních a primátích etologů), mnohé rozdíly přetrvávají a zřejmě budou 

existovat dál. Nejmarkantější je sbliţování metod výzkumu velkých lidoopů, které však 

vyplývají v velké genetické příbuznosti lidoopů a člověka, které se projevují také v podobné 

stavbě a funkci mozku a chování i ekologii. 

Objektivita informací roste s komplexností a objektivitou doplňujících informací, které 

sniţují moţnosti chybné nebo vágní interpretace dat. Jedná se zejména o informace o ekologii 

prostředí, ve kterém zkoumané objekty ţijí, informace o sociálním prostředí a sociální 

organizaci, ţivotní historií zkoumané skupiny a v neposlední řadě také o potravě.  

 Vedle pozorování je významnou součástí etologických metod také pouţívání interview 

a dotazníků. Zatímco u primátů jde o doplňkovou metodu, kterou se zjišťují některé 

doplňková údaje od ošetřovatelů či pozorovatelů, u člověka jde o jednu ze základních metod. 

Metoda interview a dotazníků je velmi dobře rozpracovaná v různých oblastech psychologie, 

a právě psychologové ukázali mnoţství problémů, které obě metody mají, a to dokonce i 

v případě primatologických výzkumů. Je to především skrytá inkorporace postojů a názorů 

badatele a/nebo dotazovatele, jeho kulturní, etnické a náboţenské postoje problémy. Stejné 

problémy jsou u dotazovaného, kde hraje navíc roli typ a úroveň vzdělání, která je u badatele 

a dotazovatele do značné míry standardizovaná.  
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 Proto zůstává pozorování základní metodou etologie, v současné době i při výzkumech 

chování člověka. I v etologii, stejně jako v ostatních biologických oborech, je základním 

kritériem objektivita získaných výsledků, která je zvláště důleţitá právě při pozorování, které 

jako jediná etologická umoţňuje do značné míry objektivizaci dat. 

Především chování daného subjektu či skupiny můţeme velmi dobře dokumentovat 

pomocí fotografií a videozáznamů. V současné době, spojené s prudkým rozvojem digitální 

techniky, je moţno pořizovat s velmi nízkými náklad velké mnoţství dokumentace, které 

takto bude zahrnovat mnoţství relevantních informací o ţivotním prostředí i sociální 

organizaci. S pokrokem v moţnostech dokumentace však také roste význam přísného 

dodrţování zásad jejího pořizování, a to včetně přesné definice jak a proč a za jakých 

okolností byl záznam pořízen. S pokrokem moţností vyhodnocování videozáznamů (viz 

například moţnosti programu Noldus Observer a jiných podobných programů) přecházejí 

mnozí etologové při výhradně analýzu videozáznamů a výzkumů časových posloupností 

určitých vzorců chování, a podobně. 

Je však třeba vidět, ţe tato metoda byť zdánlivě naprosto objektivní má stejně jako jiné 

etologické metody řadu úskalí. Jmenujme dvě z nich - ztráta prostorovosti a ztráta 

vyhodnocování komplikovanějších souvislostí, které z toho vyplývají. Dalším problémem je, 

ţe ne vţdy je pořízený záznam dostatečně kvalitní, aby umoţnil objektivní analýzu detailů – 

například detekci doteku. Proto mnozí etologové zůstávají k této metodě dosti skeptičtí. 

Někteří ji povaţují za významnou doplňkovou metodu, další ji povaţují za nevhodnou, 

například pro práci v terénu. 

Samozřejmě zde hraje svoji roli i spor mezi zastánci kvalitativních a kvantitativních 

dat. Kvalitativní data v etologii, a to zejména v etologii humánní, poskytují komplexní a 

strukturovanou informaci, avšak informaci často velmi subjektivní a nevhodnou pro 

srovnávací analýzy. Kvantifikovaná (většinou kategoriální) data jsou sice do značné míry 

objektivní, avšak často nemohou poskytnout některé velmi důleţité údaje. To se pak mnohdy 

projevuje v sociobiologických analýzách, které často simplifikují problém za hranice rozumné 

interpretovatelnosti. 

 To vyplývá i přístupu k pořizování etologických údajů. V současné době při 

pozorování převládá pouţívání etologických kategorií nebo etogramů. 

Je potřeba upozornit, ţe etogram nutně nemusí být skupina seřazených, případně 

modifikovaných etologických kategorií. Etologická kategorie je totiţ entita, která vymezuje 

určitý přesně vymezený typ chování. Je definovaná tak, aby umoţňovala komparativní 

analýzu, tedy její slučování s jinými kategoriemi do kategorií vyšších a dělení do niţších 

kategorií, umoţňujících detailnější popis určitého typu chování. Etologická kategorie je tedy 

definovaná tak, aby důsledně splňovala hierarchické uspořádání jednotlivých typů chování a 

byla definovaná s maximální jednoznačností, tedy byla připravená a vhodná pro 

vyhodnocování statistickými metodami. 

Na rozdíl od toho, etogram je účelový soubor, výčet, určitých typů chování, které jsou 

u určité skupiny primátů či lidí v určitých podmínkách pozorovatelné. Tento výčet zahrnuje 



často mnoho desítek, a dokonce i stovky, typů chování bez jakéhokoliv hierarchického 

uspořádání. V mnoha případech dochází k výraznému překryvu definic jednotlivých typů 

chování. Některé z pozorovatelných kategorií se vyskytují velmi vzácně (například 

reprodukce lemurů probíhá jen jeden den v roce). Etogram je mnohdy unikátní soubor typů 

chování a v takovém případě je nevhodný pro srovnávací studie, a to dokonce i v rámci 

jednoho druhu (skupiny či etnika). Etogramy s mnoha desítkami kategorií a často chybějícími 

daty v některých kategoriích jsou pak velmi problematické z hlediska statistického 

zpracování. Proto etogram spadá ve většině případů spíše do kategorie kvalitativních neţ 

kvantitativních dat. Samozřejmě existují etogramy, které mají jasně definované slučitelné a 

dělitelné kategorie, a tím umoţňují srovnávací analýzu. Avšak i v tomto případě se musí autor 

etogramu rozhodnout, zda je cílem získat srovnatelná data, nebo data, která maximálně 

věrohodně popisují chování jedince či skupiny v konkrétních podmínkách. 

Kvalitativní versus kvantitativní data je spor, který trvá od vzniku moderních 

biologických disciplin. Velké naděje se vkládají do moderních technologií, ale právě etologie 

ukazuje, ţe toto řešení není ve všech případech řešením optimálním. 

Časový plán pozorování je velmi důleţity pro korektní popis chování z hlediska 

biorytmů a sezonních změn a také z hlediska pouţité standardizované metody pozorování. 

V současné etologii existují některé běţně pouţívané standardizované přístupy, kdy je 

pozorován jeden objekt, diáda nebo triáda (dva nebo tři objekty současně v interakci) nebo 

větší skupina. 

Jsou to napřáklad: 

Focal animal sampling (viz např. Altmann, 1974) – vzhledem k tomu, ţe jde o metodu 

pouţívanou i v humánní etologii by byl lepší název Focal object sampling. Je to metoda 

pozorování, kdy se etolog zaměřuje po určitý standardní a časově omezený časový úsek na 

jeden objekt, a zaznamenává všechny aktivity, které jsou předmětem výzkumu (například 

všechny typy chování, všechny typy sociálního chování, atd.). Posléze pozoruje postupně 

další objekty. Je to metoda vhodná pro sledování individuálních aktivit. 

Ad libitum sampling (viz např. Altmann, 1974) – není na rozdíl od předchozí metody 

časově omezená, ale vychází ze sledování určitého typu aktivity daného jedince, a to i 

v případných interakcích s ostatními jedinci. Výhodou je, ţe je z hlediska sledování určitého 

typu aktivit kontinuální, nevýhoda je, ţe pozorování není časově standardizované. Při 

pouţívaní moderní digitální techniky a komplexních vyhodnocovacích programů typu Noldus 

Observer se rozdíl mezi oběma metodami zmenšuje. 

Scan sampling (průřezové sledování) – metoda periodického sledování více jedinců 

(skupiny) v krátkých časových intervalech. Sleduje se například blízkost jedinců, kontextuální 

výskyt diád, triád nebo koalic a aliancí (tedy například socializují-li nebo jsou v konfliktu), 

způsob a moţnosti přístupu k potravě v období krmení, atd. Měří se například blízkost 

výskytu určitých jedinců a způsob jejich interakce („nearest neighbour analysis”). 

 



Existují i některé speciální metody vhodné pro výzkum specifických typů chování. 

Například konfliktní situace a post-konfliktní mechanismy (utěšování, usmiřování, přesměrovaná 

agrese – viz de Waal & Van Roosmalen, 1979; Castles & Whiten, 1998) mohou být sledovány 

pomocí PC/MC metody (Post-conflict/Matched Control sampling; de Waal & Yoshihara, 1983). 

Post-conflict/matched control sampling – zaznamenává zjevné a dobře 

detekovatelné konfliktní situace (směřované vícečetné agresivní údery, kopy, plácnutí, házení 

objektů, apod.) a jejich řešení post-konfliktními strategiemi (utěšování, usmiřování, 

přesměrovaná agrese, viz de Waal & Van Roosmalen 1979, Castles & Whiten 1998). Ve 

smyslu Sapolského (1993) je moţno vymezit období nestability a stability skupiny: 1) 

Nestabilní období - reorganizace dominanční hierarchie je vyprovokována změnami ve 

sloţení skupiny, které tak určují začátek období nestability (příchod nového nebo odchod či 

smrt původního člena skupiny, separace člena skupiny z důvodu nemoci, apod.). Konec 

období nestability určuje situace kdy můţe být rekonstruována stabilní lineární hierarchie. 2) 

Stabilní období - dlouhotrvající studijní perioda (podle charakteru zkoumaného problému aţ 

několikaměsíční období), během které se sloţení skupiny nikterak nezměnilo. 

Pro výzkum emocí a neverbální komunikace člověka například se vyuţívá 

specifických klasifikačních programů, kde se v pravidelných časových periodách objevují 

obrazy, fotografie nebo videosekvence, které zkoumaný subjekt zařazuje. Tím se sice 

maximálně objektivizuje metoda zkoumání, avšak zvyšuje se riziko chybného, etnicky či 

kulturně motivovaného, zařazování či klasifikace aktivit. 

 

Základní metodické rozdíly v hodnocení chování nehumánních primátů a 
člověka 

 Metodické rozdíly v hodnocení chování nehumánních primátů a člověka mají několik 

základních příčin. První a nejvýznamější nepochybně spočívá v objektu výzkumu. Chování 

člověka, našeho vlastního druhu, je samozřejmě zkoumáno, snad lépe sledováno, jiţ tisíce let. 

Proto se nejprve stalo předmětem studia sociálních věd, především psychologie, etnografie a 

etnologie, sociologie a filosofie. Lidská etologie tedy původně převzala a modifikovala 

zejména metody psychologické a etnologické se všemi problémy a nedostatky, které z toho 

vyplývají. Jeden ze základních problémů byl, ţe se lidská etologie usilovně pokoušela hledat 

kausální příčiny určitého chování, důvody, proč se daný jedinec chová určitým způsobem. 

Proto se důleţitou součástí metod staly, vedle vlastního pozorování, interview a dotazníky. 

Problém humánní etologie spočíval také v tom, ţe stavěla lidské chování nad chování zvířecí, 

které je ostatně některými badateli i lidem obecných chápáno jako něco primitivního, 

instinktivního či dokonce brutálního. Chování zvířat, a dokonce i lidoopů, bylo chápáno jako 

něco vysloveně instinktivního a pudového, bez moţnosti rozhodování a myšlení. 

Tento antropocentrický přístup se stal překáţkou i pro výzkum některých typů chování 

(sexualita, agrese) i výzkum mnohých ne-evropských lidských populací. Proto začala etologie 

od 60tých let postupně přebírat metody vypracované pro studium ţivočichů, které byly 

exaktnější, objektivnější a důslednější z hlediska hlavního předmětu etologie, studia chování. 

V současné době je například zásadou komparativních lidských etologických studií, ţe 



badatel by neměl zkoumat svou vlastní populaci, protoţe se nikdy nemůţe oprostit apriorních, 

mimovědeckých, hodnocení a interpretací, ať uţ pozitivních nebo negativních. Toto je však 

problém také u dotazníků a interview, kde můţe být komunikace v místním jazyce 

nepřekonatelným problémem pro získání objektivních údajů. Jazyk totiţ zahrnuje také určité 

rysy chování a neverbální komunikace i znalosti reálii, které i badatel s velmi dobrými 

znalostmi jazyka nemůţe ve většině případů dokonale zvládnout není-li rodilým mluvčím. 

Ostatně objektivita dotazníků a řízeného interview (tedy problém odstínění apriorních 

podvědomých formulací, které daný badatel zahrnuje do otázek) je předmětem intenzivní 

badatelské činnosti současné psychologie. Bylo totiţ prokázáno, ţe dotazy často sugerují jen 

určité typy odpovědí. 

Metody etologie nehumánních primátů původně vycházela ze zásad a principů které 

vytýčil Konrád Lorenz, tedy chování je primárně instinktivní a teritoriální, a také velmi 

individuální vznikající v průběhu ontogeneze například imprintingem. Podle principů 

neodarwinismu bylo chování povaţováno za nedědičné a instinktivní. Proto základním 

problémem původní etologie primátů bylo, ţe metody pozorování nebyly standardizované a 

vycházely z teritoriálního, samčího, principu. 

Dalším problémem bylo, ţe převládaly výzkumy v zajetí, často ve velmi nevhodných 

podmínkách, a nebo ţivelné výzkumy v přirozených podmínkách, mnohdy prováděné badateli 

bez etologického vzdělání. Tomu odpovídaly také metody výzkumu, které byly zaloţeny na, 

ze současného hlediska, psychologii nebo fyziologii (zkoumání chování zaloţeného na 

kognitivních procesech, nebo podmíněných a nepodmíněných reflexech. Tak bylo mnohými 

badateli povaţováno nástrojové chování lidoopů za výhradně instinktivní, čemuţ odpovídaly i 

metody výzkumu. 

Moderní etologické metody výzkumů chování primátů naopak zdůrazňují 

standardizaci (viz etologické kategorie a etogramy) a zdůrazňují ekologické a populační 

aspekty výzkumu chování primátů. Také se klade důraz na význam sociální struktury a tradic 

v chování, coţ zvýrazňuje nutnost standardizace etologických metod. Specifickým rysem 

moderních metod je pak akceptování moţnosti volby a rovnocenné úlohy obou pohlaví a také 

ontogeneze chování pro koncipování definic kategorií chování i etogramů. V úvahu jsou 

brány i moţné genetické aspekty zkoumaných rysů chování, a to zejména prostřednictvím 

dědění typu hormonálních mechanismů spojených se sexuální selekcí. 

Mnohé z těchto metod jsou postupně přebírány také humánními etology, protoţe se 

ukazuje, ţe některé rysy chování, byť mají různou kulturní a etnickou formu, mohou být 

společné většímu mnoţství lidských populací. Samozřejmě kulturní a etnické rozdíly 

v chování nelze opomíjet, ale ukazuje se, ţe podobné, byť mnohem méně komplikované, 

rozdíly existují i mezi nehumánními primáty, zejména pak velkými lidoopy. Proto metody 

výzkumu velkých lidoopů často přebírají určité metodické postupy běţné v humánní etologii. 

 



Zásady pořizování etologických dat 

 Etologická data musí být pořizována s maximální objektivitou. Je tedy potřeba odstínit 

jak nejrůznější ovlivňování etologa pozorovatele, a také ponechat pozorovaným objektům 

moţnost chovat se přirozeně a spontánně. 

Proto důleţitou zásadou je osobně se neangaţovat. U primátů se například 

nedoporučovalo jakkoliv zasahovat do událostí a nedávat sledovaným objektům ţádná jména 

pouze čísla. Tato zásada, pokud se uplatňuje fundamentalisticky, je velmi sporná, a pokud se 

týká lidí, dokonce nemoţná. Ukazuje se totiţ, ţe při dlouhodobějších výzkumech pozorovatel 

vţdy zaujímá nějaké osobní stanovisko, postoj a pojmenovávání čísly je nepraktické. 

Velmi důleţitou zásadou je habituace – tedy proces ve kterém si pozorovaný objekt či 

skupina přivyká k pozorovateli či dotazovateli. Tento proces musí být spontánní, pokud 

moţno nepodporovaný nějakým typem „úplatků“ jako je přikrmování. Proces habituace platí i 

v oblasti humánní etologie, kde je však mnohem komplikovanější. Například při našem 

pozorování ţebráků byl většinou pozitivní, podpořený občasným kontaktem (i visuálním) 

eventuálním drobným dárkem, můţe ale vést i k negativním výsledkům, a to zvláště v případě 

provádí-li pozorovaný objekt činnost v rozporu se zákonem, nebo místními zvyklostmi a 

tradicemi. V mnoha případech je u člověka habituace spojena s aktivní akceptací lokálních či 

komunitních zvyklostí. Při dlouhodobých kroskulturních pozorováních by například neměl 

být pozorovatel z místní populace či komunity, protoţe některé detaily chování můţe 

zapomenout zaznamenávat nebo je hodnotí „zevnitř“ s apriorní interpretací některých typů 

chování. 

 

Kvalitativní hodnocení 

V etologii se v současné době klasické kvalitativní hodnocení, tedy nestandardizované 

hodnocení pomocí detailního popisu dané situace či jevu, vyskytuje méně často neţ například 

v morfologii či systematické zoologii. Pro kvalitativní hodnocení jsou obvykle pouţívány 

pomocné prostředky jako nákresy či fotografie (podobně jako v psychologii, které mají do 

jisté míry standardizovat odpovědi. Důvodem je, ţe detailní popis chování posuzovaného 

apriorně z hlediska pozorovatele by byl velmi komplikovaný a obtíţně by se vyhodnocoval a 

interpretoval. Kvalitativní hodnocení se častěji vyskytuje v lidské neţ primátí etologii, 

v některých případech je však nezastupitelné. Jedná se zejména o primární popis určité 

charakteristické situace, tedy případovou studii, která se stává typovou pro další hodnocení. 

Modifikované kvalitativní hodnocení se běţně vyuţívá v některých oblastech lidské etologie, 

například při výzkumu emocí, agresivního a sexuálního chování. Tyto metody mají sice pevně 

danou vyhodnocovací škálu, ale definice jednotlivých typů chování, které hodnotí zkoumaný 

objekt je natolik široká, v mnoha případech i vágní, ţe je v podstatě individuální popisem 

dané situace. Například agresivní chování v určitém kontextu můţe být chováním herním, 

sociální zase agresivním. Hodnocení chování bez takového kontextu je do značné míry 

spekulací zkoumaného objektu nikoliv přesnou, a tedy objektivně kvantifikovatelnou, 

odpovědí. Podobně i velmi specializované etogramy jsou vlastně strukturálně přesným 

kvalitatviním popisem situace. V tomto případě je moţné je objektivně porovnávat chování 



jednotlivých členů nebo sociálních, věkových či sexuálně determinovaných podskupin 

zkoumané skupiny. Formální vyhodnocování je však moţné i u dalších typů kvalitativních 

dat, je li vhodně definovaná metodika. 

 

 

Kvantifikace a statistické metody 

Cílem kaţdé biologické vědy a tedy i etologie, je získat maximálně objektivní, 

porovnatelné údaje. Samozřejmě míra objektivity a porovnatelnosti závisí na charakteru dat 

dané vědní discipliny a na metodách, kterými jsou data získávána. Chování jako takové vnější 

aktivitou organismu a jeho přesný a jednoznačný popis je samozřejmě mnohem obtíţnější na 

například změření délky kosti nebo stanovení příslušné sekvence DNA. V etologii převládají 

diskontinuální a kategoriální data, kontinuální, metrická data se vyskytují méně často 

(především při měření vzdáleností, časové sekvence, nebo stanovování souřadnic v síti). 

Diskontinuální data se v etologii vyskytují především při vyuţívání škál nebo systému 

příbuzných kategorií. Kategoriální data vycházejí z výskytu nebo chybění určitého typu 

(kategorie) chování a vyhodnocení frekvence výskytu dané kategorie. V praxi to znamená, ţe 

kategoriální data jsou definována od 0 do nekonečna v celých kladných číslech. I v tomto 

případě se tedy jedná o diskontinuální data jejichţ výskyt či frekvence výskytu je ovlivňován 

mnoha faktory. Data v etologii tedy často nenaplňují základní předpoklady klasické statistiky 

tedy existenci normálního, nebo alespoň quasinormálního rozloţení.  

V případě naplnění přepokladu normálního (Gaussova) rozloţení, je moţno pouţívat 

statické metody parametrické, a to jak jednorozměrné (např. analýza rozptylu - ANOVA) tak 

mnohorozměrné (mnohorozměrná analýza roztpylu - MANOVA). 

V případě nenaplnění předpokladu je nutno pouţívat metody neparametrické, které 

normální rozloţení dat nevyţadují. Tyto metody je moţné, a v etologii i vhodné vyuţívat i 

v případě normálního rozloţení dat. 

Podrobný statistický popis pouţitých metod lze najít v biostatistických učebnicích 

(například Havránek 1993) nebo v příslušných manuálech ke statistickým programům jako je 

Statistica, BMDP nebo SPSS. 

U všech pouţitých statistických metod je pouţívána 5 % hladina významnosti, tedy 

koeficient p je významný, je-li jeho hodnota niţší neţ 0,05. V některých oblastech etologie se 

pouţívá i hladina niţší, například jednoprocentní (0,01) nebo vyšší například 10% (0,1). 

Obecně vzato je pro vyhodnocování etologických dat nízká hladina příliš přísná, vyšší hladina 

je pak problematická z hlediska korektnosti interpretace výsledků statistických analýz. Pokud 

je statistický test nevýznamný jsou výsledky statistické analýzy neinterpretovatelné, protoţe 

pouţitá metoda není vhodná pro vyhodnocování daného problému. 

V současné době se začínají stále více prosazovat statistické metody zaloţené na Bayesově 

statistické teorii, čili stanovování pravděpodobnosti a posteriori. I kdyţ se jedná o metody 



velmi perspektivní, jsou teoreticky velmi náročné a zatím nejsou k disposici uţivatelsky 

přátelské programy. Navíc ne všechna etologická data jsou vhodná pro zpracování těmito 

komplikovanými metodami. 

Zpracování dat a jejich transformace byly prováděny za pomoci tabulkových kalkulátorů 

(např. Excel, Corel Quattro Pro) méně často se pouţívají databázové systémy (dnes je 

nejpouţívanější MS Acccess). Některé specializované (například Etholog) a statistické 

programy mají vlastní tabulkové nebo databázové systémy, ale v praxi se ukazuje jako 

nejjednodušší a nejuţitečnější pouţívat tabulkové kalkulátory s následným importem dat. Ne 

všechny programy to ovšem umoţňují (zejména bezplatné programy), a proto se je vţdy 

důleţité přesvědčit jaké má program moţnosti, neţ ho začnu pouţívat. Opravování a třídění 

dat v tabulkovém kalkulátoru je totiţ mnohem rychlejší a efektivnější. Moderní tabulkové 

kalkulátory navíc umoţňují předběţné vyhodnocování charakteru dat, frekvence výskytu a 

dokonce i základní statictické analýzy. 

Pro statistické výpočty je v etologii pouţívána řada programů, jako Statistica, SPSS, 

BMDP nebo specializovaný etologický software např. MatMan 1.0, (de Vries et al. 1993). 

Existuje i nabídka komplexních etologických programů, jako je Noldus Observer, které 

umoţňují komplexní zpracování dat včetně analýzy časových sekvencí. Problémem je vysoká 

cena a také absence některých statistických metod, které lze za niţší cenu pořídit 

v komerčních statistických programech. Moderní digitalizační softvare, který lze pořídit 

mnohdy zadarmo nebo za velmi přijatelnou cenu, pak umoţňuje analýzu videosekvencí 

srovnatelnou s programy typu Noldus Observer. 

 

Parametrické statistické metody 

Základní parametrickou metodou je dvouvýběrový Studentův t-test, který se pouţívá 

k testování rozdílů mezi dvěma soubory s normálním rozloţením. Pouţívá se však také v 

mnoha případech jako test významnosti dané metody (například u korelací a regresí). 

Pro posouzení vlivu určitých faktorů na charakter chování v různých kategoriích je vhodné 

pouţívat jednofaktorová analýza rozptylu (tzv. ANOVA). Ta nám dovoluje posoudit, jak je 

variabilita jednotlivých parametrů (například typů chování) ovlivněna různými kategoriemi 

(věkovými, pohlavními, sociálními). Tato analýza porovnává jednotlivé parametru. Test 

významnosti je prováděn klasických Fisherovým F – testem a Levenovým testem homogenity 

(Havránek 1993). 

Pouţívat se mohou i korelační a regresní analýza, a další běţné statistické metody 

adekvátní k vyhodnocování daného problému. 

Pro parametické metody obecně je velmi důleţité brát důsledně v úvahu výsledky testů 

korektnosti metody. Velmi často se setkáváme s chybným názorem, ţe například výška 

korelačního koeficientu či hodnoty Studentova T indikují významnost. Pokud je test metody 

horší, tedy vyšší, neţ 5 procent je výška hodnot irelevantní. Navíc hodnoty testů ovlivňuje 



statistická struktura dat (to platí i pro metody neparametrické) a nikoliv jejich biologický 

význam. 

 

Mnohorozměrné statistické metody 

Mnozí etologové vyuţívají mnohorozměrných statistických metod, ne vţdy je však toto 

pouţití korektní a správné. V první řadě se jedná o komplikované metody, jejichţ pouţití 

vyţaduje vhodné proškolení a v neposlední řadě i zkušenosti s pouţíváním statistických 

metod. Tyto teoreticky komplikované metody vyţadují v některých případech předpoklad 

normálního rozloţení, který je v případě etologických dat v mnoha případech těţko 

dosaţitelný. 

Mnohorozměrné metody jsou metody zkoumající vzájemné vztahy jedinců 

charakterizovaných více parametry (například vzorcem chování) nebo jeden parametr (někdy 

matematicky upravovaný nebo standardizovaný) ve vztahu k více jedincům. Jedním 

z důleţitých předpokladů mnohorozměrných metod je, ţe zkoumané parametry (jedinci) mají 

mezi sebou nízkou závislost. To je ovšem často sporný předpoklad, protoţe buď je cílem 

analýzy tuto závislost zjistit (tedy je to jakási metodologická tautologie) nebo mezi parametry 

či jedinci existují zjevné vazby (například příbuznost skupiny jedinců). Tím se předpoklad 

nezávislosti de facto neguje. 

Jako prvá začala být vyuţívána faktorová analýza, jejímţ cílem je vytvořit hierarchický 

systém nekorelovaných komplexních proměnných s klesající významností (vysvětlují méně a 

méně celkového mnohorozměrného rozptylu). Faktorová analýza, původně vytvořená pro 

hodnocení dat v psychologii, má v současnoti mnoţství modifikací, některé se mnoh¨ém 

významně li¨šéí of původní faktorové analýzy. U faktorové analýzy je velmi důleţité naplnění 

normálního rozloţení dat, a proto se v poslední době pouţívá v etologii málo. 

MANOVA (mnohorozměrná analýza rozptylu) je naopak metodou pouţívanou velmi 

běţně. Je to vlastně modifikovaná analýza rozptylu ANOVA, která zkoumá varibilitu dvou a 

více parametrů společně (například agresivního chování a usmiřování). Pro vyhodnocování 

významnosti se pouţívá mnohorozměrný F-test (Wilksovo Lambda), který porovnává 

korelační a kovarianční matice souboru. 

Komplikovanější verzí analýz rozptylu ANOVA a MANOA je Log-lineární analýza. Tato 

analýza frekvenčních dat je sofistikovanou metodou porovnávání tabelárních dat, ověřování 

hypotéz, vytváření a ověřování jednoduchých lineárních modelů a vyhodnocování trendů 

v souboru. Je to statisticky velmi komplikovaná metoda, která vyţaduje spolupráci odborníka. 

Výsledky jsou v případě většího mnoţství parametrů a faktorů velmi obtíţně 

interpretovatelné, takţe optimální pro pouţití jsou jednodušší modely. Ty jsou však v mnoha 

případech zřejmé i bez sloţité statistické analýzy a tak výsledky mohou být dosti triviální. 

Posledním běţně pouţívaným typem mnohorozměrných statistických metod jsou klastrové 

(shlukové) analýzy. Analyzuje podobnosti jedinců na základě skupiny parametrů nebo 

příbuznost parametrů na podstatě statistických charakteristik jedinců. Nejběţnější statistickou 



metodou tohoto typu je hierarchická shluková analýza. Tato metoda je zaloţena na výpočtu 

matice vzdáleností. K  výpočtu jsou pouţívány různé metody, například metoda nejbliţšího 

souseda, nejvzdálenějšího souseda, nebo metody průměrné vzdálenosti. Je pouţívána i řada 

dalších shlukovacích metod, zaloţených na jiných algoritmech (blokové, K-průměry, atd.) 

jejichţ vyuţití v etologie zatím není velké. 

 

Neparametrické statistické metody 

Z neparametrických metod se v etologii běţně vyuţívají metody, které svým charakterem 

odpovídají Studentovu t-testu (Havránek 1993), které jsou však nezávislé na normálním 

rozloţení a vycházejí z hodnocení pořadí nebo pozice veličin. 

Z metod vyuţívajících vzájemné pořadí všech hodnot byly pouţity Wilcoxonův párový test 

a Mannův-Whitneyův test, které jsou ekvivaletní (Havránek 1993), avšak pro hodnocení 

hladiny významnosti pouţívají jiné koeficienty. 

V etologii se častěji vyuţívá Mannův-Whitneův test, kde se hodnotí kritické hodnoty 

koeficientu U. 

Znaménkový test (téţ mediánový test – Havránek 1993) je jednoduchou statistickou 

metodou, která vyhodnocuje, zda je daná hodnota větší nebo menší neţ medián. 

Předpokladem testu je symetrické rozloţení nezávislých dat. 

Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test je zaloţen na vyuţití odhadu distribuční 

funkce v prvním výběru a distribuční funkce ve druhém výběru (Havránek 1993) a hledá 

největší rozdíly mezi odhadnutými funkcemi (maximální pozitivní a maximální negativní 

diference). 

Friedmanova ANOVA je neparametrickou obdobou klasické analýzy rozptylu (Havránek 

1993 Jednou z neparametrických metod, často vyuţívaných etology je Spearmanův korelační 

koeficient, který je zaloţen na hodnocení pořadí hodnot a detekuje souhlasný nebo 

nesouhlasný trend obou veličin (Havránek 1993). Významnost Spearmanova korelačního 

koeficientu je hodnocena klasickým Studentovým t-testem. 

Existují také mnohorozměrné neparametrické metody, ale ty jsou pro svou komplikovanost 

zřídka vyuţívány. 
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   Biosociální adaptace chování  

   Kulturní adaptace chování, pohybu a postojů člověka  

1.    Základní typy chování a lokomoce primátů a specifické rysy 
chování, pohybu a postojů u člověka  

  

Chování a lokomoce jsou jedny ze základních vnějších projevů organismu. Podstata obou 

jevů, které jsou jako takové navzájem blízce propojené, je ovšem různá a tím i jejich funkce. 

Lokomoce má za úkol přemisťovat organismus, resp. pomocí lokomočního aparátu ho 

udrţovat v pozici pro organismus výhodné. Chování má a priori interaktivní charakter, jehoţ 

cílem je mimo jiné informovat okolí o charakteru určité aktivity daného organismu. Proto je 

také chování nejrozvinutější u organismů s vyspělou nervovou soustavou, coţ u lokomoce 

není nezbytnou podmínkou. 

 Chování primátů je různými autory klasifikováno různým, a často velmi protichůdným 

způsobem. Někteří badatelé dávají přednost takzvaným velkým kategoriím, například široce 

definované sociální chování, jiní dělí chování na mnoţství dílčích typů chování. Praxe ale 

ukazuje, ţe v případě ”velkých kategorií” je toto dělení příliš obecné. Ve druhém případě se 

zase často objevují neporovnatelné typy chování a tyto klasifikace chování obvykle nevytváří 

ucelený, hierarchicky uspořádaný systém. Z tohoto důvodu razí někteří badatelé funkční 

integrální definice kategorií chování nebo volí hierarchickou kategorizaci. Druhý typ 

klasifikace se nám jeví jako vhodnější také svojí větší přehledností, porovnatelností a 

moţností standardizace a je výhodný i pro statistické zpracování. Některými ze syntetických 

kategorií, jako jsou postkonfliktní nebo protekční chování, se budeme zabývat na konci této 

části. 

 Lokomoce jako proces se obvykle dělí podle charakteru aktivit na statickou – postoje a 

pozice a dynamickou – vlastní lokomoci. 

  

  

1.1.  Chování primátů – environmentální, socializační a agonistické chování 

  

Chování můţeme rozdělit z hlediska jeho relace k vytváření a udrţování sociální 

organizace a sociální sítě do tří základních typů: environmentální, socializační a 

zpětnovazebné. Jako hlavní typy chování se obvykle vymezují chování lokomoční, potravní, 

sociální, herní, rodičovské, sexuální a agonistické. 

Environmentální chování nemá bezprostřední vztah k sociální struktuře, vytváří však pro ní 

základní předpoklady a jeho realizace je zásadně ovlivňována socializačními i agonistickými 

typy chování, jak u jedinců, tak u skupin primátů nebo i komunit primátů. Řadíme sem 

lokomoční a potravní chování. 

Socializační chování bývá některými autory označováno jako sociální chování (sensu lato). 

Někteří etologové do něj zahrnují také agonistické chování. Bohuţel se však většina těchto 

etologů neshodne, jaké typy chování je moţno zahrnout do sociálního chování sensu lato a 

jaké uţ ne. Zcela pochybné je povaţovat agonistické chování jako součást sociálního chování 

a to z řady důvodů. Hlavní důvod však je, ţe i kdyţ se agonistické chování nepochybně podílí 

zásadně na vytváření sociální struktury, je to, na rozdíl ode všech níţe uvedených součástí 

socializačního chování, chování s vymezujícím odstředivým charakterem, kde se v ţádném 

případě nemohou uplatnit altruistické nebo mutualistické faktory, a naopak má v sobě vţdy 
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určité agresivní prvky. Všechny typy socializačního chování mají naopak dostředivý, 

agregační význam. 

Typy socializačního chování jsou: sociální chování, herní chování, rodičovské chování 

a sexuální chování. Samozřejmě můţeme tyto typy chování dále dělit na některé dílčí 

podtypy, avšak přirozeně se jeho jednotlivé typy do jisté míry překrývají. S výjimkou 

sexuálního chování je moţno herní i rodičovské chování povaţovat za zvláštní formy 

sociálního chování. Tyto typy chování jsou vyčleněny proto, ţe se dotýkají jen určitých 

přesně věkově i pohlavně vymezených jedinců. Naopak sociální chování sensu stricto se vţdy 

týká všech členů skupiny. 

Zpětnovazebné chování, řadíme sem jediný typ – agonistické chování, pomáhá také udrţovat 

optimální hierarchickou strukturu ve skupině v konkrétních sociálních, věkových a 

ekologických podmínkách, a to především tím, ţe vymezuje momentální pozici kaţdého 

jedince ve skupině nejen podle jeho schopností obstát při konfliktu či získat vhodné spojence, 

ale také tím jak se skupina jako.sociální jednotka ke konkrétnímu konfliktu postaví. Tím se 

udrţují v sociální struktuře dané populace dynamické, ale zároveň i harmonické vztahy, aniţ 

by hrozily kompetiční vztahy přerůst v konkurenci a agresi, a aniţ by hrozila její sociální 

desintegrace. 

  

1.1.1.    Lokomoční chování 

Do lokomočního chování je zařazena aktivita spojená s přemísťováním (např. 

přechodem z jednoho místa na druhé) a odpočinkem, včetně pozorování a explorace 

(skaningu) prostředí. Chování nemá bezprostřední socializační význam, ale v určitém 

sociálním kontextu ho můţe získat, zejména jako ritualizovaná forma chování. 

  

1.1.2.    Potravní chování 

Všechny formy chování během aktivního vyhledávání potravy a činnosti související s 

manipulací a příjmem potravy. Patří sem tedy všechny behaviorální aktivity, které  souvisí s 

vyhledáváním, sběrem, předzpracováním i zpracováním potravy, a to včetně nástrojového 

chování. Potravní chování samo o sobě nemá bezprostředně socializační význam, ale úzce 

souvisí s řadou faktorů sociální struktury a je ”obklopeno” ve většině případů sociálním a 

agonistickým, někdy i sexuálním, chováním. To platí zvláště v případě nedostatku potravních 

zdrojů, v případě roztroušených potravních zdrojů, a také v případě lukrativních potravních 

zdrojů, jako je například maso nebo výrazně preferované typy ovoce. 

1.1.3.    Sociální chování 

Sociální chování je chování vztahující se k udrţování pozitivních nebo neutrálních 

sociálních vztahů ve skupině. Konkrétně se jedná o sociální kontakty, skupinové chování 

jedinců včetně groomingu a prezentace ano-genitální krajiny jedincům stejného nebo 

opačného pohlaví při formování a potvrzování hierarchie ve skupině. Patří sem tedy všechny 

dostředivé nespecifické typy chování jako jsou například grooming, vyjadřování přátelství, 

zdravení, objímání, usmiřování, utěšování, komfortní chování, tetičkovské chování, agregační 

chování, sociální kopulace a podle všeho i některé nereprodukční heterosexuální a 

homosexuální chování. Chování se sexuálními prvky označujeme jako socio-sexuální 

chování. Součástí sociálního chování je i takzvané protekční nebo obranné chování zahrnující 

i chování tetičkovské. Rodičovské, herní a sexuální chování, které má socializační význam, je 

studováno samostatně. Některé zvláštní typy sociálního chování jako je například grooming a 



postkonfliktní chování budou zmíněny samostatně. 

  

  

1.1.3.1.         Specifické formy sociálního chování 

  

Do specifických forem sociálního chování patří grooming, postkonflikní chování, zdravení, 

konfrontace,a některá některé formy chování související s rodičovských chováním, zejména 

rodičovské a protekční chování: 

Grooming je ritualizovaná forma komfortního chování (čistění těla a srsti), která má jasně 

sociální význam a také sociální kontext. Jedná se o polarizované chování dvou, výjimečně i 

většího počtu, jedinců, z nichţ jeden čistí srst druhého jedince, případně ho víská nebo jinak 

manipuluje s jeho srstí. 

Postkonfliktní chování je specifická velmi komplexní forma chování, která se specificky 

uplatňuje po proběhnutí konfliktní situace nebo konfrontace 

Zdravení  je ritualizované sociální chování, kdy se dva jedinci při setkání chovají 

specifickým způsobem, který mimo jiné závisí i na hierarchickém postavení ve skupině. 

Konfrontace je ritualizované, agonistické nebo i agresivní chování dvou jedinců, kterým 

uplatňují nárok na vyšší postavení v hierarchii dané skupiny nebo získání nějaké důleţité 

výhody. 

Tetičkovské a protekční chování jsou zvláštní formy chování související s nemateřskou péčí 

o mláďata ve skupině. 

  

1.1.3.2.         Socio-sexuální chování 

  

Důleţitou součástí sociálního chování je také chování se sexuálním kontextem – 

chování socio-sexuální: 

Socio-sexuální chování je sexuální chování nereprodukčního typu, nebo jiné typy chování 

zaloţené na prvcích nebo rituálech sexuálního chování, které má jasně vymezený sociální 

kontext. 

  

1.1.4.     Rodičovské chování 

Rodičovské chování zahrnuje všechny typy chování objevující se ve vztazích matka – 

mládě a otec – mládě, včetně péče o mládě a poskytování mateřského mléka. Vztah otec - 

mládě lze takto klasifikovat pouze v případě, je-li biologický otec evidentně ve skupině znám 

a samice s ním udrţuje sociální relace. V opačném případě se jedná ze strany samce o tzv. 



tetičkovské chování, tedy chování sociální. 

  

1.1.4.1.         Rodičovské a sociální chování 

Některé specifické formy sociálního chování jsou významným doplňkem rodičovského 

chování a napomáhají jednak chránit mláďata v případě, ţe se jim matka z nějakého důvodu 

nemůţe věnovat, a také umoţňují subadultním a adolescentním jedincům získávat zkušenosti 

při kontaktu a zacházení s mláďaty. Jedná se zejména o dvě formy sociálního chování. 

Tetičkovské a protekční chování. Obě jsou zvláštní formy chování související s nemateřskou 

péčí o mláďata ve skupině. Jedná se o velmi důleţitou skupinu komplexů chování, které 

zvyšují významným způsobem moţnosti přeţití mláďat v daných přírodních i sociálních 

podmínkách, a ve kterých se výrazným způsobem uplatňují jak specifické formy chování typu 

altruismu, tak i socializační, skupinové, aspekty chování. Zatímco tetičkovské chování se 

omezuje spíše na samice a má některé specifické rysy, protekční chování je typickým 

sociálním chováním. 

Protekční chování se objevuje častěji u samců, případně u dominantních samic. Jedná 

se o striktní ochranu mláděte před vnitroskupinovou agresí, nešetrným chováním nebo 

napadením mláděte jiným druhem či predátorem. Buď jsou vysoce postaveným samcem 

chráněni kojenci (například u paviánů), kteří mohou být odlišně a nápadně zbarvení, nebo i 

odrostlejší mláďata (například u goril). Způsob ochrany dominantním samcem.je velmi 

resolutní a i v případě ztráty visuálního kontaktu můţe samec reagovat velmi agresivně. 

Podobně reaguje v případě napadení mláděte jiným dospělým členem skupiny, nebo vydává-li 

mládě poplašné zvuky, například je-li napadeno. V takovém případě můţe reagovat více členů 

skupiny, například ještě matka nebo jiní vysoce postavení samci. 

 V některých případech, například u gorily horské nebo paviána pláštíkového, chrání 

určitou část dne taková mláďata výhradně dominantní samci. Zajímavé jsou případy 

protekčního chování u mladých samců, kteří někdy přejímají péči o odrostlejší, případně i 

osiřelé mládě, čímţ na straně jedné toto mládě výrazně chrání před moţnou agresí nebo 

infanticidou, a na druhé straně získávají toleranci, a někdy i ochranu dominantního samce, 

případně přízeň vysoce postavené nebo říjné samice a mohou tímto i postoupit v hierarchii 

skupiny. 

  

1.1.4.1.1.                   Tetičkovské chování a jeho význam 

Tetičkovské chování zahrnuje nemateřské formy péče o mládě, kdy samice, případně i 

samci (v případě, ţe ve skupině existuje otcovské rodičovské chování), pečují o mládě 

podobně jako jeho matka, případně otec. Velmi často a intenzivně se tetičkovské chování 

projevuje u mladých i nedospělých samic a výrazné je u starších sester daného jedince. 

Péče o mládě je zejména pro samice velmi atraktivní a toto chování můţe být 

v některých případech pro mládě nebezpečné, pokud vysoce postavená samice mládě nevrátí 

včas k nakrmení nebo s ním nešetrně zachází. U tetičkovského chování, které u samic začíná 

jiţ při porodu mláděte však velmi výrazně převaţují positivní prvky. Například sledování 

porodu a poporodní péče jsou důleţité pro získání základních návyků v případě, kdyţ se stane 

mladá samice matkou. Pokud samice nemá moţnost tuto fázi ontogeneze sledovat a 



tetičkovským chováním se na ní podílet, často mláďata odkládá jiţ po porodu, odmítá o ně 

pečovat a můţe dojít i k zabití mláděte. 

 Tetičkovské chování je důleţité jak pro získávání správných návyků při péči o 

mláďata, pro učení a výchovu mláďat, tak i pro elementární ochranu mláďat. 

  

1.1.5.    Herní chování 

Herní chování zahrnuje nejrůznější manipulační aktivity, skupinové hry, honičky, 

předvádění se a soutěţení ve skupině. Mnohdy herní chování imituje některé formy sociálního 

chování a ještě častěji pak různé formy neagresivního agonistického chování, včetně 

karikovaných agonistických rituálů. U dospělců se vyskytuje vzácně, pravidelně pak pouze u 

hominidů, velkých lidoopů a člověka. 

  

1.1.5.1.         Ekologické aspekty herního chování 

Herní chování je velmi důleţité z hlediska seznamování se s ţivotním prostředím, jeho 

kvalitou a strukturou. Mláďata se postupně seznamují s pruţností větví, rozlišují mrtvé a 

mladé, pruţné větve, rozeznávají nerovnosti povrchu na zemi, učí se zachytávat výběţků na 

skalách, atd. Samozřejmě velmi důleţité je herní chování i při získávání potravy z méně 

dostupných míst, a také jako nácvik únikových reakcí. Subadultní mláďata často provozují 

hry „nadoraz“ a učí se rozeznávat limity ekosystému, ve kterém ţijí. Důleţité je, ţe herní 

chování je „pod dozorem“ dospělých jedinců. U člověka jsou ekologické aspekty neméně 

důleţité jako u nehumánních primátů, ale na rozdíl od primátů probíhá v antropoekosystému, 

který má jiné vlastnosti, a ve kterém pro mláďata existují sociálně podmíněná pravidla. 

V určitých aspektech je pro člověka dokonce důleţitější neţ pro ostatní primáty, protoţe 

systém je komplexnější a děti mnohdy nemohou spoléhat na rodiče a příslušníky své sociální 

skupiny. 

  

1.1.5.2.         Sociální aspekty herního chování 

Herní chování je velmi důleţité pro rozvoj a formování sociálního chování mláďat. 

Jednak se postupně rozvíjí jejich vztah k dospělým jedinců a probíhá jejich postupné 

začleňování do sociální sítě. Tento rozvoj herního chování je sexuálně dimorfický, jinak 

probíhá u samečků a jinak u samic. Samečci si hrají často v samčích skupinkách a nacvičují si 

sociální kontakty (někdy i s dopělými samicemi), konfliktní situace a také pohyb v obtíţném 

prostředí. Samičky si často hrají v blízkosti svých matek, kontaktují se s mladšími sourozenci 

a imitují péči o mláďata. Se samečky si hrají jen příleţitostně. Důleţité je také vytváření 

sociální sítě mezi mláďaty, která má pak význam pro vytváření jejich kontaktů v období 

dospělosti. U člověka jsou sociální aspekty podobné jako u primátů, zahrnují však specifické 

kulturní, sociální a biosociální aspekty. Samozřejmě důleţitou roli hraje podstatně vyspělejší 

lidský mozek, který umoţňuje simulovat mnohé ošemetné situace, a proto u současného 

člověka jsou součástí herního chování počítačové a jiné interaktivní hry. Problémem však je, 

ţe tyto hry nemohou zcela nahradit reálnou zkušenost získanou v sociálních kontaktech. 

  



1.1.5.3.         Herní chování a rozvoj centrální nervové soustavy 

Herní chování je velmi důleţité pro rozvoj centrální nervojé soustavy. Je důleţité 

jednak pro rozvoj motorických dovedností a návyků, ale také pro rozvoj komunikace, 

kognitivních schopností a socializace. Samozřejmě význam herního chování pro rozvoj 

nervové soustavy roste spolu s rozvojem mozku jako takového jak u jednotlivých skupin 

primátů tak v ontogenezi. Čím je vyspělejší CNS a delší období dětství a dospívání, tím je 

herní chování důleţitější pro rozvoj nervové soustavy. Je tedy evidentní, ţe herní chování je 

zvláště důleţité pro člověka, kde se navíc v určitých formách zachovává i u dospělých 

jedinců. V menší míře to platí i u lidoopů, zejména u šimpanzů. 

  

1.1.6.    Sexuální chování 

Sexuální chování je veškeré chování bezprostředně související s potenciálně 

reprodukční kopulací dospělých jedinců. Závaţný problém je zařazení heterosexuálního 

chování kdy je samice evidentně mimo říji, některých forem sexuálního chování mezi 

příslušníky stejného pohlaví a také autosexuálních aktivit s prokazatelným orgasmem. Je třeba 

poznamenat, ţe u většiny druhů primátů nebyl orgasmus nikdy prokázán. Proto se u samců 

bere jako kritérium dovršeného sexuálního chování ejakulace, u samic podobné kritérium 

nemáme. Někteří autoří (např. Frans deWaal) tvrdí, ţe se u samic non-humánních primátů 

mohou při orgasmu projevovat podobné rysy v chování a vokalizaci jako u člověka, coţ 

orgasmus u některých druhů primátů dokládá. 

  

1.1.6.1.         Problémy definice sexuálního chování 

 Definice sexuálního chování je poněkud komplikovaná, protoţe u člověka je často 

chápáno v širším kontextu neţ je tomu u ostatních primátů. Přesto však výše uvedená definice 

platí i u člověka, zvláště pak je-li zaveden koncept socio-sexuálního chování, tedy sexuální 

chování nereprodukčního typu, nebo jiných forem chování zaloţených na prvcích nebo 

rituálech sexuálního chování, které má jasně vymezený sociální kontext. 

  

1.1.6.2.         Vztah sexuálního a socio-sexuálního chování 

Socio-sexuální chování nemusí mít bezprostřední souvislost s chováním sexuálním, i 

kdyţ oba typy chování spolu nepochybně souvisejí. Socio-sexuální chování můţeme chápat 

jako chování, kterým samice testuje samce, jejich reakce, a manipuluje s nimi a naopak. 

Přirozeně nejrozvinutější je socio-sexuální chování u člověka. 

  

1.1.6.3.         Lidská sexualita a její specifika 

Lidská sexualita má mnoho specifických rysů, které souvisejí s morfologickými, 

fyziologickými i sociálními zvláštnostmi člověka, a také s jeho vysoce rozvinutou nervovou 

soustavou a kulturou. Je to velmi komplexní problém, kterému je věnovaná zvláštní část této 

učebnice. 



  

1.1.6.3.1.                   Socio-sexuální chování člověka 

Socio-sexuální chování člověka je jednoznačně nejrozvinutější ze všech primátů, a je 

ovlivňováno řadou kulturních, sociálních a ideologických a náboţenských faktorů, a 

v neposlední řadě také faktorů ekonomických. U člověka mají rozvinuté socio-sexuální 

chování muţi i ţeny a má u muţů a ţen specifické formy zavisející mimo jiné i na dané 

sociální struktuře a sociální dynamice. 

  

1.1.7.    Agonistické chování 

Do agonistického chování, nepřesně označovaného jako agresivní chování, patří 

všechny formy chování, jejichţ účelem je prosadit resolutním způsobem zejména: zájmy 

jedince, vymezit nebo obhájit osobní teritorium daného jedince, udrţet trvání vztahu k jinému 

jedinci nebo naopak jiného jedince nebo skupinu odradit od kontaktu s daným jedincem, 

vyjádřit nadřízenost jedince k jinému jedinci nebo skupině jedinců, hájit nebo získat pro sebe 

či pro skupinu potravní zdroje, hájit či monopolizovat samici, hájit svoje nebo jiná mláďata ve 

skupině, hájit teritorium skupiny nebo říjné samice ve skupině, bránit se napadení, útočit na 

predátora nebo na jinou skupinu primátů a dalších potenciálních konkurentů, kteří ohroţují 

ţivoty, zájmy nebo teritorium dané skupiny. Nepatří sem pouze agresivní či brutální formy 

chování, ale velmi široká škála chování jako jsou  hrozby, předvádění, odpuzovací rituály, 

teritoriální chování, honičky a wrestling, agrese a záměrné zranění, kanibalismus, a také 

zabíjení mláďat, infanticida. Agonistické chování je v mnoha případech úzce propojeno 

s chováním sociálním či socio-sexuálním a v mnoha případech je přísně kontextuální. 

Znamená to tedy, ţe i typicky sociální formy chování mohou v daném kontextu mít 

agonistický význam, například to můţe být výzva nebo konfrontace. 

  

1.1.7.1.         Zpětnovazebný charakter agonistického chování 

Současná etologie primátů přikládá agonistickému chování, včetně jeho agresivních i 

ritualizovaných forem, zcela nový význam. Podle těchto názorů není agonistické chování ani 

drsnější formou chování sociálního, a ani nekompromisní, drsná a potenciálně patologická 

forma chování, která je temnou stránkou chování ţivočichů. Frans deWaal ve své studii 

Konflikt jako dohoda (Conflict as negotiation) zdůrazňuje právě komunikativní 

zpětnovazebnou funkci agonistického chování, na kterou navazuje celá řada forem sociálního 

chování vymezujících a harmonizujících vztahy ve skupině po konfliktu jedinců nebo skupin. 

Podle deWaala právě agonistické chování sehrává významnou roli při udrţování optimální 

dynamiky a vývoje sociální struktury v konkrétních podmínkách. 

  

1.1.7.2.         Agrese, agresivita a jejich význam 

Podle určitých morálních kodexů je agresivita povaţována za něco nevhodného nebo 

dokonce zlého. Jedná se bohuţel o hluboký omyl, kdy je zaměňována letální agrese, běţná 

například ve středověku či na Divokém Západě za jev v lidské společnosti i u primátů běţný a 

potřebný. Někdy je taková agresivita do značné míry tolerována například v armádě, policii 

nebo v některých oblastech vrcholového sportu. Musíme si ale uvědomit, ţe agrese a 



agresivita v sociální struktuře, kde dobře fungují zpětnovazebné mechanismy je jevem 

normálním a potřebným pro udrţování sociální struktury.  

  

1.1.7.3.         Agrese u člověka a primátů – podobnosti a rozdíly 

Agrese má u člověk a primátů mnoho podobných rysů, například její ritualizace a 

přesměrovávání. U primátů má však agrese poměrně jasně vymezená pravidla hry a ve většině 

případů není jejím cílem fyzické zničení protivníka, ale změna v sociálním postavení. U 

člověka vstupuje do hry řada kulturních a ideologických faktorů, které omezují 

zpětnovazebné mechanismy a mění agresi v brutální akt. 

  

1.1.8.    Nástrojové chování 

Nástrojové chování je specifický rys chování, který lze charakterizovat jako cílenou 

manipulaci s předměty, která naplňuje záměry dané skupiny primátů. Jednoduše řečeno je to 

manipulace s nástroji, jejich výroba a modifikace a učení se nástrojové činnosti. Nástrojové 

chování je typickou vlastností člověka a jeho nejbliţších příbuzných, kde má přímý adaptivní 

význam. Běţně ho nacházíme také u dalších zástupců čeledi Hominidae, orangutana a 

šimpanze, kde však nástrojové chování není zásadně důleţité pro přeţití. Proces učení se  

nástrojovému chování je dlouhý a i u lidoopů trvá několik let. 

  

1.1.8.1.         Opice 

U opic se nástrojové chování vyskytuje zřídka a je, ve srovnání s hominidy, mnohem méně 

sofistikované. U úzkonosých opic jsou schopnosti manipulace s nástroji omezeny poměrně 

málo vyspělou nervovou soustavou a komplikovanější modifikace nástrojů nebyla nikdy 

popsána ani v experimentálních podmínkách. Nejlépe je nástrojová činnost prozkoumána u 

makaků červenolících. Největší schopnosti v pouţívání nástrojů nalézáme u širokonosých 

opic, zejména u malp, kde je sice známá jiţ desetiletí, ale její intenzivní výzkum započal aţ 

na konci minulého století. Schopnosti malp jsou pravděpodobně mnohem vyšší, neţ jsme 

předpokládali. 

  

1.1.8.2.         Lidoopi 

Nástrojové chování v zajetí je běţné u všech druhů velkých lidoopů včetně gorily. 

V přírodě však je u gorily mnohem vzácnější, běţné je pouze stavění hnízd a občasné 

pouţívání tuhých listů na odstraňování trnů. Mnohem běţnější je nástrojové chování u 

orangutanů. 

Orangutani budují ve stromech hnízda na spaní a také stavějí poměrně sofistikované 

přístřešky proti prudkému dešti. Při menším dešti často pouţívají na ochranu velké listy. 

Nejnovější výzkumy ukazují, ţe i orangutani pouţívají nástroje, i kdyţ v menším rozsahu neţ 

šimpanzi. Jak ukazují poslední ekologické a etologické studie orangutanů pouţívání nástrojů 

je u orangutanů mnohem běţnější a mnohem vyspělejší neţ se původně soudilo. Van Schaik 



dokonce velmi váţně uvaţuje v souvislosti s nástrojových chováním a dalšími etologickými 

faktory o existenci kulturních tradic u orangutanů, a to přinejmenším u sumaterské populace. 

Tyto poznatky jsou ve shodě vysokými schopnostmi učené a nástrojového chování, které 

pozorujeme u orangutanů v zajetí. 

 Zajímavým rysem chování, který u divoce ţijících bornejských orangutanů vyskytuje 

jen vzácně,  je nástrojová činnost sumaterských orangutanů. Kromě stavění hnízd a přístřešků, 

totiţ tito orangutani běţně vyrábějí nástroje, například vytvářejí z větviček hůlky, které 

pouţívají k získávání hmyzu a medu a také k úpravám pojídaného ovoce, například 

k odstraňování semen. Známé jsou také nástroje ke zvyšování komfortu, jiţ zmíněné stříšky 

proti dešti, stěrky a podobně. Na některých lokalitách byly pozorovány samice, které lovily a 

jedly outloně, ptáky a další drobné obratlovce a v ojedinělých případech bylo popsáno i 

pouţívání jakýchsi jednoduchých pastí; tento jev nebyl sice zatím jednoznačně prokázán, ale 

pokud bude jednalo by se o typ nástrojové činnosti známý pouze u orangutanů. V kaţdém 

případě se vyskytují u jednotlivých populací sumaterských orangutanů tak specifické rozdíly 

v chování i pouţívání nástrojů, ţe Carl vanSchaik a další primatologové jsou přesvědčení o 

existenci kulturních tradic přinejmenším u sumaterských orangutanů, které jsou analogické 

tradicím popsaným u afrických šimpanzů druhu Pan troglodytes. 

Specifickým a typickým rysem chování šimpanzů je nástrojové chování. To je 

v současnosti předmětem velmi intenzivního výzkumu, jak u šimpanzů ţijících v přírodě, tak 

u šimpanzů ţijících v podmínkách zajetí. Oba druhy šimpanzů dovedou vyrábět a pouţívat 

nástroje, ale mezi kvalitou tohoto chování existují velké rozdíly. 

 U šimpanze učenlivého v přírodě existuje nesrovnatelně širší škála pouţívaných 

předmětů i vyráběných nástrojů neţ jskou nalézáme u šimpanze bonobo. Pouţívání nástrojů i 

jejich výrobu se šimpanzi musí učit od matky, a to poměrně dlouhou dobu. V souvislosti 

s pouţíváním nástrojů je důleţité, ţe materiál k jejich výrobě můţe být importován nebo můţe 

být vhodný nástroj na místo pouţití přinášen. Nástroje jsou pouţívány opakovaně jen 

v krátkých časových intervalech, nikdy například druhý den. Vzhledem k velké variabilitě 

nástrojové činnosti i pouţívaných nástrojů u jednotlivých druhů, poddruhů a populací 

uvedeme konkrétní příklady u jednotlivých skupin šimpanzů. 

 Nástrojové chování a lov se vyskytují v potravním chování šimpanze učenlivého 

v míře u primátů ojedinělé. Oba tyto fenomény jsou však velmi variabilní a u šimpanzů není 

lov nikdy spojen s vyuţíváním nástrojů s výjimkou pojídání termitů nebo mravenců. 

Vyskytují se u jednotlivých populací v různé míře a v různých formách. Bezprostřední 

význam nástrojového chování pro získávání potravy není příliš velký, slouţí spíše k získávání 

lukrativní potravy a vody. Nástroje nemají universální charakter ani u šimpanze učenlivého, a 

uţ vůbec ne u jiných druhů lidoopů. Různé populace šimpanzů například rozbíjejí různé 

druhy ořechů, ale nástroje nejsou nikdy pouţívány k rozbíjení všech druhů ořechů, které daná 

populace šimpanzů pojídá. Podobně jsou někde modifikovanými větvičkami loveni termiti, 

ale ne mravenci a naopak. Jiné populace pouţívají nástroje pouze k narušení stěn termitišť, 

avšak ne k jejich lovu, atd. Mnohdy se nástroje vyuţívají k čištění úst nebo rukou, které se při 

přijímání potravy potřísnily. 

 Nástrojové chování šimpanze učenlivého je velmi rozvinuté a blíţí se v dílčích 

aspektech kvalitě nástrojového chování člověka. Můţeme hovořit i o vytváření elementárních  

kulturních tradic. V ţádném případě však nehraje nástrojové chování při získávání potravy 

úlohu rozhodujícího adaptivního faktoru jako je tomu u homininů. Ve všech případech, kdy 

jsou vyuţívány nástroje, je získáván stejný typ potravy různými způsoby. Schází jakákoliv 

důsledná standardizace a optimalizace pouţívání nástrojů i jejich výroby. 

 Vzhledem k vysokým intelektuálním schopnostem šimpanze učenlivého můţe být 

motivace k výrobě a pouţívání nástrojů způsobena také neadaptivními faktory.  Mohou to být 

například uspokojení z neobvyklého řešení situace, zajímavost situace, která vzniká při 



pouţití nástroje případně rychlost či příjemnost praktického vyřešení daného problému. 

Pouţívání nástrojů má nepochybně i svůj sociální význam uţ proto, ţe se jej děti učí od matky 

a dcery tuto schopnost dále předávají svým potomkům. 

 Nástrojové chování je také součástí obrany šimpanzů. Ti jednak na nepřítele či 

protivníka vrhají klacky nebo kameny, a jednak pouţívají dlouhé klacky a větve jako hole a 

kyje, a při obraně buď mlátí koncem klacku před nepřítele nebo se ho snaţí klackem 

zasáhnout. Pouţívání nástroje nikdy nemá útočný charakter a šimpanzi nevrhají předměty 

příliš přesně a nejsou ani schopni holí nebo větví přesně zasáhnout protivníka a způsobit mu 

tím úmyslně zranění nebo dokonce způsobit jeho smrt. 

 Jedním z důvodů pro takové závěry je také to, ţe schopnosti, invence i obratnost 

v pouţívání nástrojů, které byly u šimpanze učenlivého prokázány v zajetí výrazně přesahují 

schopnosti a repertoár chování doposud pozorovaný u šimpanzů v přírodě. Pokud by totiţ 

mělo pouţívání nástrojů šimpanzů výrazně adaptivní charakter, pak by šimpanzi nepochybně 

byli schopni vyrábět a pouţívat mnohem větší a širší škálu nástrojů. Například bylo 

prokázáno, ţe šimpanzi jsou schopni pouţít nástrojů jako primitivní pasti, ale prakticky tuto 

schopnost nevyuţívají a jednoznačně dávají přednost kontaktnímu lovu. 

Nástrojové chování je u bonobů málo rozvinuté. Nejčastější je pouţívání velkých listů 

jako ochranu před deštěm a pouţívání větví a klacků při předvádění. Velmi zajímavým a 

specifickým znakem v nástrojovém chování bonobů je značení stezek lámáním větví a 

značení křiţovatek zapíchnutými hůlkami. Interpretace tohoto jevu, přestoţe byl 

dlouhodobým výzkumem prokázán, však není ještě bez problémů, i kdyţ naznačuje, ţe 

nástrojové aktivity bonobů mohou být bohatší neţ prokazují dosavadní výzkumy. Bonobové 

totiţ například vyhrabávají červy rukama ze země, ale některé starší studie naznačovaly, ţe 

bonobové pouţívali k hrabání v zemi kopací hůlky. 

  

1.1.9.     Specifické pohlavní rozdíly v chování 

Chování samců a samic (míníme tím samozřejmě i muţe a ţeny) se postupně stává 

rozdílným v mnoha ohledech. Jisté rozdíly v chování nacházíme dokonce uţ v ranné 

postnatální ontogenezi. Příčiny těchto rozdílů mají dvojí charakter. První příčina je zřejmá, 

jsou to rozdíly ve stavbě a velikosti těla a v rozdílném charakteru hormonální regulace. Druhá 

příčina spočívá ve výchově a postavení samců a samic v sociální struktuře a také 

v konkrétních charakteristikách ţivotní historie skupiny či druhu. U všech primátů, 

samozřejmě včetně člověka, vnímají matky jinak děti pohlaví muţského a jinak děti pohlaví 

ţenského. U člověka je tento rys poněkud méně patrný vzhledem delší ranné postnatální 

(kojenecké) fázi ontogeneze a obecně niţší schopnosti samostatného pohybu lidských mláďat. 

Na formování rozdílů v chování se samozřejmě intenzivně podílí také různé formy herního 

chování a kontaktů s dospělými jedinci. Nejnápadnější jsou rozdíly v sexuálním, socio-

sexuálním a rodičovském chování. 

  

1.1.9.1.         Nehumánní primáti 

Formování pohlavích rozdílů v chování je dáno jednak pohlavními rozdíly 

v ontogenezi, včetně změn ve velikosti a tvaru těla, a danou reprodukční strategií samců a 

samic určité populace daného druhu primátů. Důleţitou roli hraje také konkrétní forma 

sociální organizace. Jiné jsou rysy v societách s kde samice zůstávají ve skupině a jiné ve 

skupinách kde ve skupině zůstávají samci. Například u makaků bandar musí nedospělí 



samečci odcházet poměrně brzo ze skupiny coţ nutně ovlivňuje jak jejich chování vůči 

ostatním členům skupiny a naopak, kdy se nepochybně v chování samečků vyskytuje řada 

agresivních prvků, které jsou u samiček v dané situaci zbytečné. Jako další příklad můţe 

poslouţit socio-sexuální a sexuální chování adolescentních samic dvou druhů šimpanzů. U 

šimpanze učenlivého samci adolescentní samice striktně odmítají, i kdyţ jsou v plné říji, u 

bonobů je samci bez problémů akceptují a kopulují s nimi. Přirozeně obecně platí čím jsou 

samice a samci dospělejší tím výraznější jsou rozdíly v chování. Navíc aţ na výjimky se 

mateřské chování u nehumánních primátů omezuje pouze na samice. Některé rysy chování 

jsou dány také větší silou a dynamikou samců a také větší velikostí těla. 

1.1.9.1.1.                   Vliv velikostních pohlavních rozdílů 

I kdyţ to není na první pohled zřejmé, u mnoha druhů primátů jsou velikost těla a 

způsob chování jednoznačně spojené, zejména u samců. Důvodem je mimo jiné u hladina 

hormonů, která se u samců dynamicky mění v závislosti na jejich sociálním postavení a 

úlohou ve skupině. Velikost těla je také ve vztahu k míře uplatňování principu dominance a 

podřízenosti ve skupině. U  některých druhů primátů můţe být samec i více neţ dvojnásobně 

větší neţ samice coţ vede k rozdílům nejen v sociálním a sexuálním chování, ale také 

v chování lokomočním a potravním. Tyto rozdíly jsou zvlášť patrné u velkých lidoopů 

orangutana a gorily. 

  

1.1.9.2.         Člověk 

Pohlavní rozdíly v chování člověka jsou v mnohých rysech podobné některých 

primátům, kteří nemají příliš velké velikostní pohlavní rozdíly, například šimpanzům. 

Existuje však mnoho pohlavních rozdílu v chování, které jsou typické pouze pro člověka. 

Příčin je několik, nejvíce zřejmé jsou vysoce rozvinutá nervová soustava spojená s vědomím 

sexuálního postavení daného jedince, kontinuální sexuální receptivita ţen a vzpřímená 

postava se specifickými sekundárními a terciálními pohlavními znaky. Pohlavní rozdíly 

v chování člověka jsou neobyčejně variabilní a jediné co můţeme říci je, ţe u většiny lidských 

populací jsou u většiny typů chování velmi zřetelné a to jiţ od dětství. 

  

1.1.9.2.1.                   Biosociální, etnické a kulturní rozdíly 

Pohlavní rozdíly v lidském chování jsou ovlivněny řadou faktorů. Z faktorů biosociálních 

to jsou například specifická reprodukční strategie ţeny v dané societě, úloha muţů a ţen 

v dané societě a etniku. Je si potřeba uvědomit, ţe úloha pohlaví má celou řadu aspektů 

zjevných a skrytých. V mnoha societách má chování muţů a ţen klamavé aspekty, například 

vedoucí, dominantní, role muţů v patriarchálních societách se můţe uplatňovat spíše 

formálně, konsensem ţenské society, ale v rozhodujících situacích rozhodují specifickým 

chováním ţeny, matrony. Samozřejmě sociobiologické vzorce chování jsou podmíněny třemi 

faktory – genetickou predisposicí (morfologickými, fyziologickými i senzorickými znaky), 

daným sociálním systémech, a rozhodováním daného jedince na základě své osobní strategie 

a zkušenosti. Etnických pohlavních rozdílů v chování je obrovské mnoţství. Některé z nich 



mají silný sociobiologický kontext, jiné pak jsou ovlivněny kulturou daného etnika či 

skupiny. Kulturních rozdílů je ještě více, avšak pohlavních rozdílů shodných mezi různými 

kulturními skupinami je málo. Kulturní pohlavní rozdíly v chování jsou v současné době 

významně ovlivněné přejímáním náboţenství a ideologií různými etnickými skupinami a 

procesem globalizace. Podobné pohlavní rozdíly v chování můţeme pozorovat v ekonomicky 

a sociálně porovnatelných skupin, například u lovců a sběračů nebo ve vyspělých 

postmoderních societách. 

  

1.2.   Lokomoce primátů 

  

 Lokomoce je vlastnost organismu, které biologové a etologové často věnují pozornost 

ve svých studiích. I kdyţ se  nepochybně jedná o velmi významnou vlastnost organismů, 

postrádá jednoznačnou konsensuální definici, coţ je bohuţel zvláště citelný problém 

v současné primatologii. Etologové ho například mylně povaţují za pouhou součást chování a 

omezují ho na jeho pohybovou sloţku. Morfologové zase jeho podstatu zuţují na 

biomechanické aspekty a zcela opomíjejí behaviorální význam lokomoce. Jasně není ani 

vymezena struktura a funkce lokomočního aparátu a jeho význam. 

 Lokomoční aparát má dvě hlavní funkce – lokomoční a opěrně-ochrannou, tak jako 

lokomoce má dvě sloţky vlastní pohybovou dynamickou sloţku a posturální statickou sloţku. 

Tuto dvojí funkci provádějí oba systémy současně. Lokomoční funkce zabezpečuje pohyb 

systému a opěrně-ochranná posturální fázi a ochranu vnitřních orgánů před poškozením. 

Součástí opěrně-ochranného systému jsou také protiotřesové (amortizační) 

mechanismy jako je torzní systém pánev - femur, dvojesovité prohnutí páteře a pruţná krční 

páteř. Důleţitou roli hrají také tvar a pohyblivost kloubů, systém vazů a koordinace činnosti 

svalového systému, i některé speciální mechanismy jako je například moţnost mechanického 

zablokování stisku ruky systémem zámků na šlachách u outloňů. Lokomoční aparát je 

v mnoha případech velmi dobře adaptován na způsob lokomoce jednotlivých skupin primátů 

Z biomechanického hlediska můţeme rozeznávat pět základních lokomočních typů: 

stromovou kvadrupedii, pozemní kvadrupedii, vertikální lpění a skákání, stromovou nebo 

kombinovanou antipronográdní lokomoci (někdy se nepřesně označuje jako brachiace) a 

bipedii. 

 Podobně pak můţeme lokomoci rozdělit na pronográdní,  s převaţující horizontální 

pozicí trupu, a antipronográdní, s výraznou nebo dokonce převaţující vertikální pozicí trupu. 

Příkladem antipronográdní lokomoce mohou být například lidská bipedie, lokomoce gibonů, 

orangutanů nebo sifak, kombinovaná antipronográdní lokomoce je pak typická pro šimpanze, 

kde se poloha trupu pohybuje mezi šikmou a vertikální podle daného lokomočního typu. 

 Při stromové kvadrupedii jsou přední i zadní končetiny, respektive jejich autopodia, 

v úchopové pozici, tedy vţdy s osou vytočenou vně. V případě větví o vhodném průměru se 

primáti takových větví drţí, u velkých větví je úchop pouze naznačován, přední i zadní 

končetiny však mají velmi podobnou pozici jako při úchopu. Při pozemní kvadrupedii existují 

tři typy pohybu, plantigrádní, který je nejpodobnější stromovému, a digitigrádní nebo 

kotníkochodecký, kdy se prodluţuje délka přední končetiny buď tím, ţe se primáti opírají 

pouze o prsty zevnitř, nebo z vnějšku o kotníky prstů. V obou případech se těţiště těla 

posouvá dozadu a dolů. 

 Vertikální lpění a skákání je specializovaná lokomoce některých poloopic 

pohybujících se dlouhými skoky, kdy se výrazně prodluţují zadní končetiny, které pak slouţí 

vţdy jako odrazové a většinou také jako přistávací končetiny. 



 Pro stromovou antipronográdní lokomoci je typický vysoký podíl brachiace, 

ručkování, přemosťování, šplhání, bipedie, zavěšování a sezení. V čisté podobě jí známe 

pouze u gibonů. U velkých lidoopů se tato lokomoce vyskytuje v souvislosti 

s kotníkochodectvím, u chápanů a vřešťanů zase se stromovou kvadrupedií a při lokomoci se 

u posledně jmenovaných účastní také chápavý ocas. U velkých lidoopů je však kvadrupední 

pohyb velmi odlišný od klasické kvadrupedie a poloha trupu je vţdy šikmá, nikoliv 

horizontální. Proto je přesnější hovořit u velkých lidoopů, zejména u šimpanzů a goril, o 

kombinované antipronográdní lokomoci. 

 Bipedie je nejspecializovanější způsob lokomoce primátů, který je unikátní nejen mezi 

primáty, ale mezi savci vůbec. Tento způsob lokomoce se jako hlavní způsob pohybu 

vyskytuje pouze u homininů. Přímo se lokomoce účastní pouze dolní končetiny. Horní 

končetiny se lokomoce přímo neúčastní, hrají však důleţitou roli při udrţování rovnováhy, 

tempa a dynamičnosti bipední lokomoce, z to zvláště pak u nehumánních primátů, například 

gibonů. 

  

1.2.1.    Definice lokomoce 

Lokomoce je specifická forma aktivity organismu slouţící k přemísťování organismu z místa 

na místo, reakci na příznivé a nepříznivé podmínky prostředí a udrţování integrity organismu. 

Lokomoce má procesuální ontogenetický charakter a k její realizaci se v průběhu ontogeneze 

formuje specifický diferencovaný lokomoční aparát, který je velmi úzce korelovaný s činností 

specializovaných částí nervového a sensorického systému. Lokomoce tedy není řada za sebou 

následujících diskrétních jevů, ale kontinuální proces (jako třeba metabolismus), začínající 

narozením a končící smrtí. Jednotlivé dynamické i statické formy lokomoce mohou slouţit 

jako součást určitých, mnohdy svým významem zcela protichůdných, behaviorálních 

komplexů. 

  

1.2.2.    Poziční a lokomoční chování 

Pohyb je proces, který probíhá několika fázemi. Zaujetí a udrţování klidové polohy 

nazýváme posturou (drţením) a zaujetí cílově zaměřené polohy nazýváme atitudou 

(postojem), po které následuje vlastní pohyb. Postura a atituda pohyb předchází, změna 

polohy pohyb doprovází a po skončení pohybu opět dochází k udrţování výsledné polohy. 

Lze říci, ţe poloha je stálým průvodcem pohybu. Pohyb i udrţování polohy probíhají jako 

dynamický proces, i kdyţ se nám udrţování polohy jeví jako statický fenomén a pohyb jako 

fenomén dynamický. 

 Obě sloţky spolu úzce souvisí a jedna přechází v druhou (drţení-pohyb-drţení). Tyto 

dvě fáze nejde nikdy dokonale oddělit a z ontogenetického i metabolického hlediska je rozdíl 

mezi pohybovou a posturální sloţkou lokomoce pouze kvantitativní. I při dlouhodobém 

odpočinku je lokomoční aparát aktivní, spotřebovává energii, vyuţívá informace se 

senzorických a senzitivních center a je vţdy připravený na přechod do dynamické části. 

Naopak platí, ţe i při velmi dynamickém pohybu přechází organismus do velmi krátkých 

posturálních fází. 

 Z výkladu slova locomotio, pohyb – přemísťování se, vyplývá, ţe lokomoce jako 

termín pro proces zahrnující pohyb i postoj nemá plnohodnotný český ekvivalent. Slovo 

pohyb svým významem sensu stricto vylučuje zahrnutí statické sloţky, a proto je nutno zůstat 

u termínu lokomoce, přes to, ţe tento termín a priori zvýrazňuje sloţku pohybovou. 

 Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, ţe přes nepochybné souvislosti mezi lokomocí 

jako procesem a chováním se jedná o dvě samostatné biologické vlastnosti organismu, které 

mají pro organismus primárně jiný význam, a které vyuţívají ke své realizaci většinou 



rozdílné tělní systémy a jiný systém regulace. 

 Většina etologů však lokomoci nechápe procesuálně, a proto lokomoci dělí na vlastní 

lokomoci (dynamickou sloţku lokomoce) a postoje (statickou – posturální sloţku). Mnozí 

pak chybně zaměňují lokomoční chování za lokomoci. Ta je ovšem, spolu s postoji, součástí, 

všech typů chování (viz výše). 

  

1.2.3.    Typy lokomočního chování 

Podle biomechanických kritérií můţeme dělit lokomoci na pozemní a stromovou kvadrupedii, 

vertikální lpění a skákání, závěsné typy lokomoce (někdy se sem řadí i šplhání – zejména u 

lidoopů) a  bipedie. Lokomoci můţeme dělit podle také prostředí, ve kterém se uskutečňuje, 

podle míry aktivity lokomoce, i podle dílčích  biomechanických kritérií jako je podíl předních 

a zadních končetin v lokomoci a převaţující poloha trupu. Samozřejmě ji také dělíme podle 

určitého konvenčního systému, podle kterého jednotlivé typy lokomoce klasifikujeme do 

jednoznačně vymezených lokomočních kategorií, lokomočních typů. 

 Základní rozdělení typů lokomoce je podle prostředí, ve kterém probíhají, tedy ve 

stromech nebo na zemi. Podle mnoţství času stráveného ve stromech nebo na zemi je 

lokomoce primátů označována jako stromová – arboreální (lokomoce výrazně stromová), 

polostromová – semiarboreální (lokomoce s převahou stromové lokomoce), polopozemní - 

semiterestriální (lokomoce s převaţujícím pohybem po zemi) a pozemní – terrestriální 

(lokomoce výrazně pozemní). 

 Podobně můţeme klasifikovat jednotlivé typy lokomoce, a to jak dynamické tak 

statické formy lokomoce, jako lokomoční typy arboreální - stromové a terrestriální – 

pozemní. Jednotlivým typům lokomoce pak odpovídají také příslušné adaptace lokomočního 

aparátu včetně specifických adaptací skeletu a kloubů a také nervového systému. 

 Samozřejmě, ţe tuto klasifikaci nelze uplatňovat absolutně, protoţe většina ”čistě” 

arboreálních primátů běţně sestupuje i na zem a primáti jsou skupinou natolik vázanou na 

stromy, ţe i ti nejvíce pozemní primáti stráví poměrně mnoho času ve stromech, jsou-li 

k disposici. Pravda ale je, ţe primáti s terrestriální adaptací nejsou příliš obratní při pohybu ve 

stromech a stromoví primáti zase nejsou příliš rychlí a obratní při pohybu po zemi. 

  

1.2.4.    Pronográdní a antipronográdní  lokomoce 

  

 V průběhu sedmdesátých let přišel známý americký primatolog a anatom Jack Stern se 

zcela novou koncepcí pronográdní a antipronográdní lokomoce. Lokomoce pronográdní, 

tedy klasická kvadrupedie s převažující horizontální pozicí trupu, je původní a nejrozšířenější 

formou lokomoce primátů. Lokomoční aparát i příslušné části nervového systému jsou u 

primátů s tímto typem lokomoce ve své základní konstrukci podobné ostatním savcům, 

samozřejmě s výjimkou chápavé ruky a nohy. Lokomoce tohoto typu je zaloţená na realizaci 

opakujícího se pravidelného algoritmu kroku, který je typický pro daný druh a odpovídá 

struktuře prostředí, ve kterém primát ţije. Taková lokomoce je velmi efektivní ve 

standardních podmínkách, selhává však v extrémních situacích. 

 Stern, Prost, Tuttle a další badatelé v sedmdesátých a osmdesátých letech ale ukázali, 

ţe někteří primáti mají ve svém lokomočním repertoáru vysoké zastoupení lokomočních 

adaptací s vertikální polohou trupu. Na rozdíl od pronográdních primátů je však jejich 

krokový vzorec při kvadrupední lokomoci nepravidelný a tito primáti jsou obratnější a 

efektivnější v extrémních situacích, například při běhu ve sloţitém terénu, šplhání, bipedii a 

ručkování. Proto je vhodné vymezit nový typ tzv. antipronográdní lokomoce. U většiny 

druhů s antipronográdní lokomocí existuje navíc velmi efektivní a rozvinutý nervový systém. 



Navíc mají druhy s antipronográdní lokomocí vysoce rozvinuté chování a rozvinutou sociální 

strukturu s prvky fission-fusion. 

 Zdá se tedy, ţe antipronográdní lokomoce je evolučně pokročilejším typem 

lokomoce, který je spojený s progresivním rozvojem chování, sociální struktury a nervového 

systému. 

 Adaptace související se změnami lokomoce obecně mají vţdy ekologický význam a, 

jak ukazuje rozvoj skákavých druhu nebo druhů s antipronográdní lokomocí, často jsou i 

důleţitými evolučními adaptacemi. Extrémní antipronográdní lokomoční adaptací je bipedie 

hominidů. 

 Obecně můţeme jednotlivé typy lokomoce zařadit buď do typů pronográdních, 

s převaţující horizontální pozicí trupu, nebo antipronográdních s převaţující vertikální 

pozicí trupu. 

 Lokomoci můţeme rozdělit z hlediska podílu statické a dynamické sloţky v daném 

typu lokomoce na dvě základní formy: statickou lokomoci (postoje, poziční chování) a 

dynamickou lokomoci - lokomoční a ekologické adaptace. To je v současnosti nejběţnější 

dělení (pro alternativní rozdělení viz Vančata 2003 a) Statické typy lokomoce, například 

sezení, zavěšování a postoje, mají převaţující sloţku statickou, dynamické typy lokomoce, 

jako je běh, chůze, šplhání, ručkování a bipedie, pak mají větší podíl sloţky dynamické. Toto 

dělení je ale často konvenční a podíl obou sloţek můţe být v některých případech blízký. 

Například při pomalé chůzi je vedle sloţky dynamické velmi zřetelná i statická sloţka, 

podobně pak při zavěšování můţe hrát důleţitou roli sloţka dynamická. Z tohoto hlediska je 

sloţité například zařadit skoky, které jsou sice jednoznačně dynamickou formou lokomoce, 

ale lokomoční aparát je po většinu dobu skoku velmi pasivní. 

  

  

1.2.4.1.         Statické typy lokomoce (pozice a postoje) 

  

Leh na zemi - Statická  poloha, při  které  větší část  těla (zvláště trup)  je  v kontaktu se zemí. 

Končetiny hrají pasivní roli, nepřispívají k udrţení rovnováhy těla. 

Kvadrupední postoj na zemi - Statický postoj na zemi na třech nebo čtyřech končetinách. 

Končetiny jsou ve vzpřímené pozici. 

Leh na stromě - Statická pozice na vyvýšeném místě nad zemí, kdy větší část těla je 

v kontaktu s podkladem. Podle charakteru podkladu končetiny mohou hrát aktivní úlohu 

v udrţení rovnováhy. 

Kvadrupední postoj na stromě - Statická poloha těla na třech nebo čtyřech končetinách na 

vyvýšeném podkladě. Končetiny jsou ve vzpřímené nebo polovzpřímené pozici. Pokud je 

podkladem strom, mohou ho svírat. 

Sed na zemi - Statická pozice vsedě na zemi, se vztyčeným nebo polovztyčeným trupem.  

Sed na stromě - Poloha v sedu se vztyčenou nebo polovztyčenou pozicí trupu na vyvýšeném 

podkladě. Charakter podkladu určuje pasivní nebo aktivní roli obou párů končetin k udrţení 

rovnováhy. 

Bipední postoj na zemi - Postoj statické povahy na dvou končetinách se vzpřímeným nebo 

polovzpřímeným trupem. Dolní končetiny aktivně udrţují rovnováhu. 

  

  



1.2.4.2.         Dynamické typy lokomoce (vlastní lokomoční chování) 

  

Kvadrupední chůze po zemi -  Forma chůze po čtyřech končetinách po zemi s výrazným 

podílem pomalé lokomoce a statických prvků, při které můţe být horní končetina 

biomechanicky prodlouţena pomocí specifické polohy ruky. 

Kvadrupední běh po zemi - Typ dynamického rychlého pohybu po čtyřech končetinách po 

zemi, který je biomechanický příbuzný chůzi, ale kdy výrazně převaţuje dynamická sloţka 

lokomoce. 

Kvadrupední chůze po stromě - Forma chůze po čtyřech končetinách po vyvýšeném 

podkladu. Pokud je podkladovým substrátem strom končetiny ho svírají a udrţují rovnováhu. 

Přední končetiny jsou mírně rotovány vně a mají mírnou flexi v lokti. 

Kvadrupední běh po stromě - Rychlý čtyřkončetinový pohyb po stromě či jiném vyvýšeném 

substrátu analogický chůzi ve stromech, na rozdíl od chůze však končetiny obvykle pevně 

neuchopují podklad. 

Skok - Forma dynamického pohybu, který slouţí k překonávání mezer na vyvýšených 

podkladech různého typu a na zemi nebo k překonávání výškového rozdílu mezi zemí a 

vyvýšeným podkladem. Oba páry končetin mají velmi aktivní roli. Tento typ charakterizuje 

převaha horizontální sloţky pohybu, a nebo převaha vertikální sloţky pohybu směřující 

vzhůru. 

Skok na zem, padání - Aktivní dynamický pohyb zajišťující překonávání výškového rozdílu 

mezi stromem či jiným vyvýšeným podkladem a zemí nebo jiným niţším podkladem. 

Výrazná aktivní úloha končetin je pro pohyb nezbytná. Tento typ charakterizuje převaha 

vertikální sloţky pohybu směrem dolů, k zemi. 

Bipedie po zemi - Bipední pohyb po zemi se vztyčeným nebo polovztyčeným trupem. Chybí 

opora horních končetin. Dolní končetiny jsou vţdy ve svislé poloze. 

Bipedie po stromě - Typ progresivního pohybu po dvou končetinách se vzpřímeným nebo 

polovzpřímeným trupem. Dolní končetiny jsou ve svislé poloze a sevřením substrátu udrţují 

rovnováhu těla. 

Bipední skákání – Bipední pohyb po zemi nebo po stromě, kdy se primát pohybuje po zemi 

nebo po stromě snoţnými skoky. Tento pohyb se vyskytuje u primátů vzácně. Snoţné pohyby 

po zemi jsou typické pro sifaky, příleţitostně ho pouţívají i některé další poloopice, stromové 

nebo pozemní snoţné skákání se vyskytuje výjimečně u některých gibonů. 

Pravidelné šplhání - Plynulý, ne visací, pohyb po svislém podkladě, do kterého jsou 

zapojeny všechny končetiny. Patří sem šplhání nahoru nebo dolů s pravidelným střídáním 

končetin. Úloha předních a zadních končetin je různě specifická pro danou systematickou 

skupinu a také pro daný typ adaptace lokomočního aparátu. 

Nepravidelné šplhání - Plynulý, ne visací, pohyb po svislém podkladě, kterého se účastní 

všechny končetiny. Vertikální sloţka převaţuje, ale přítomnost horizontální sloţky není 

vyloučena. Typickým znakem je nepravidelné střídání končetin. Patří sem i některé specifické 

formy lokomoce, kterým říkáme přemosťování, bridging, které jsou běţné například u 

chápanů, vřešťanů a orangutanů. 

Závěs - Pozice, při které je jedinec zavěšen na jedné, dvou, třech nebo všech čtyřech 

končetinách pod substrátem nebo analogicky s ním. Substrát můţe být přirozené stromové 

nebo jiné náhradní povahy. 

Závěsný pohyb (ručkování) - Forma plynulého visacího pohybu, kdy je tělo zavěšeno pod 

vyvýšeným  podkladem. Účastní se dvě  nebo i více končetin, jejichţ  síly se při pohybu 

vyuţívá.  

Brachiace - Typ polopřerušovaného nebo přerušovaného rychlého závěsného pohybu, 

takzvaného rikochetálního pohybu, s aktivní úlohou horních končetin. Trup se obvykle otáčí 

okolo své osy. Dolní končetiny se pohybu aktivně neúčastní. 



  

  

1.3.  Chování, pohyb a postoje u člověka 

  

Chování, pohyb a postoje člověka jsou zásadně ovlivněny jeho specializovanou lokomocí 

– bipedií. Nejedná se však zdaleka jen o adaptaci kostry a celého pohybového aparátu, ale i 

rozsáhlé změny regulačního a nervového systému i krevního oběhu a reprodukčního aparátu. 

Bipedie člověka je nejspecializovanější způsob lokomoce primátů, který je mezi primáty 

unikátní. Tento způsob lokomoce vznikl a vyskytuje pouze u homininů. Přímo se lokomoce 

účastní pouze prodlouţené dolní končetiny. Horní končetiny se lokomoce přímo neúčastní, 

hrají však důleţitou roli při udrţování rovnováhy, tempa a dynamičnosti bipední lokomoce. 

Svalstvo dolní končetiny a pletence pánevního je mohutně vyvinuto a dobře přizpůsobeno 

k tomuto způsobu pohybu i k bipedním postojům. Zásadní roli při tomto typu lokomoce hraje 

rozvinutá motorická a senzitivní kůra mozková a mozeček a také pyramidové dráhy.  

  

1.3.1.    Specifické rysy způsobné bipedií 

Bipední lokomoce, pozice a postoje mají celou řadu specifických rysů u ostatních 

primátů neobvyklých, nebo i neexistujících. Při vzpřímeném postoje je vidět obličej a ruce 

jsou uvolněny pro gestikulace a manipulaci. Navíc člověka má velmi výraznou mimiku 

obličeje coţ můţe dávat spolu s gestikulací horních končetin určitým pohybům a postojům 

zcela specifický význam a takové pohybové a postojové vzorce je moţno snadno ritualizovat. 

Podobně je tomu i s další typicky lidskou lokomoční adaptací sedem, při kterém mohou být 

vyuţívány podobné vzorce chování jako při bipedii. 

Bipedie hraje, spolu se sekundárními a terciálními pohlavními znaky, také specifickou 

úlohu při sexuálním a socio-sexuálním chování. Nepochybně se bipediie specificky uplatňuje, 

pro změnu spolu s pouţitím nástrojů, v potravním chování a také v chování obranném. Lidská 

bipedie neumoţňuje příliš efektivní útěk, ale zato umoţňuje, spolu s rozvinutou CNS, velmi 

efektivní vyuţívání i poměrně jednoduchých nástrojů jako zbraní pro obranu i útěk.  

  

1.3.2.    Biosociální adaptace lokomoce a chování člověka 

Řada gest, postojů a pohybů je chápáno jako symbol, ritualizovaný typ chování, 

s určitým konkrétním kontextem. Nejčastěji  se jedná o výzvy k socializaci, tedy vyjádření 

podřízenosti, úcty a zdravení, agonistické aţ agresivní projevy a samozřejmě řada 

behaviorálních vzorců souvisejících se sexuálním a socio-sexuálním chováním. Bohuţel si 

málo badatelů uvědomuje, ţe mnohé z těchto rysů chování vznikly sexuálním či skupinovým 

výběrem, moţná byly i předmětem přírodního výběru. A tak vedle gest a postojů, které 

nácházíme v jisté analogii i u šimpanzů, například zdravení a objímání, existuje celá řada 

vnějškově podobných pohybových vzorců, které mají v určitém kontextu zcela jiný obsah u 

různých etnických a sociálních skupin. Například klanění má dosti odlišný obsah u Japonců a 

Evropanů. Doteky mezi pohlavími, které mají v Evropě více méně sociální kontext mohou být 

v USA vnímány jako sexuální obtěţování. Některá gesta a postoje normální v mediteránu při 



vzrušených diskusích mohou být ve střední nebo severní Evropě povaţovány za agresivní 

výzvy nebo cílenou agresivitu. Malá kontaktnost Seveřanů nebo Britů, projevující se i 

v mimice a postojích, spolu s nízkou gestikulací můţe být v¨mnoha jiných částech Evropy 

povaţováno za uráţlivé, tedy agonistické chování. Zvláště citlivé jsou rozdíly s socio-

sexuálním chování, kdy chování, postoje a pohyby některých muţů v mediteránních částech 

Evropy můţe být ţenami z jiných částí Evropy chápáno jako sexuálně vyzývané nebo 

uráţlivé. Daleko výraznější jsou pak takové rozdíly mezi vzdáleně příbuznými, 

nekontaktujícími se etnickými skupinami. V takových případech můţe být rozdílné vnímání 

postojů a gest příčinou konfliktního a někdy i vysloveně agresivního chování. 

  

1.3.3.    Kulturní adaptace chování, pohybu a postojů člověka 

Kulturní adaptace chování, pohybů a postojů různých lidských skupin jsou neobyčejně 

variabilní, a to nejen v prostoru, ale i v čase. Vedle samotné kultury jsou ovlivňovány 

tradicemi, ideologií a náboţenskými rituály a samozřejmě přejímání některých vzorců 

chování z jiných oblastí nebo od jiných etnických skupin. Tím se obsah chování můţe jednak 

implantovat do jiné kultury nebo můţe zůstat forma a obsah se změnit. Například přátelská 

gesta, pohyby a postoje u mnoha obyvatel USA mají stejně formální obsah jako neustálé 

klanění se v Japonsku, a nejsou de facto gesty socializačními, ale pouze jistým vyjádřením 

momentálního respektu a tolerance. Psychologové dokonce zjistili, ţe u některých jedinců je 

moţno zaznamenat i znaky skryté hrozby, o čemţ svědčí například přílišné odhalování dásní a 

křečovitost pohybů u některých jedinců. Samostatnou kapitolou pak je presentace 

sekundárních a terciálních pohlavních znaků, které je extrémně variabilní v prostoru i čase. 



 

 

Obsah kapitoly  

  Typy sociální struktury  

   Solitérní  

   Residentní sociální struktura (noyau)  

   Monogamní (párová)  

   Jednosamcová  

   Mnohosamco-samicová  

    Harémové struktury  

    Jednosamicové struktury  

   Věkově odstupňované (Age-graded)  

   Fission-fusion  

    Elementární sociální jednotky fission-fussion struktury  

     párová  

     harém  

     věkově odstupňovaná  

     sociálně strukturované jednotky šimpanzů a chápanů  

  ekologické faktory sociální struktury  

   mnohosamco-samicová - harémová  

   modifikace fission fussion  

   mnohosamco-samicová - jednosamcová - párová  

Sociální struktura a chování 

Jak ukazují etologické výzkumy posledního desetiletí, všichni primáti jsou sociální, i 

kdyţ některé formy sociální organizace jsou volnější, jiné pak velmi komplikované a přísně 

hierarchicky organizované. Sociální struktura primátů je velmi plastická a adaptibilní. Je 

jedním ze základních prostředků adaptace k náhlým změnám i pravidelné fluktuaci prostředí 

ve kterém primáti ţijí. 

 Velmi důleţitou roli ve formování a udrţování integrity sociální struktury hraje 

sociální a agonistické chování. Z hlediska funkce a dynamiky sociální struktury existují pro 

daný druh typické charakteristiky v migraci z mateřské skupiny a mezi sousedními skupinami. 

Obvykle jedno z pohlaví, buď samice nebo samci, zůstávají na místě, kde daná skupina ţije, 

tedy jsou filopatričtí, a opačné pohlaví migruje do jiných skupin, případně vytvářejí 

mimoskupinové monosexuální jednotky, jsou tedy alopatričtí. V ojedinělých případech 

mohou zčásti migrovat obě pohlaví, nebo se skupina štěpí na více částí. 

 Pro vytváření sociální struktury primátů je velmi důleţitá ţivotní historie dané 

populace a daného druhu primátů obecně, kterou můţeme definovat jako realizaci adaptivního 

potenciálu určité sociální skupiny i jednotlivců v ní ţijících a reprodukujících. Tato realizace 

adaptivního potenciálu je chápána v nejširším slova smyslu, a to včetně aspektů 

behaviorálních, růstových a ontogenetických, přeţívání jedinců v obecném slova smyslu, 

reprodukce, vychovávání potomstva aţ k nezávislosti a vyhýbání se ohroţení na ţivotě. U 

člověka a zřejmě i ostatních homininů pak vstupuje jako významný faktor kultura a nástroje a 

nástrojové chování. Zajímavé je, ţe tento mechanismus muţe mít jak adaptivní tak exaptivní 

charakter. 

Sociální struktura je určena ve svých základních rysech velikostí skupiny a jejím 
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věkovým i pohlavním sloţením, typem sociálních kontaktů a vztahem samců a samic, 

způsobem migrace a emigrace samců a samic, charakterem potravních zdrojů a základními 

charakteristikami ţivotní historie. Pro definici určité sociální struktury je také důleţitá 

definice základních sociálních jednotek a nosné struktury, takzvané sociální matrix. 

Elementární sociální jednotkou můţe být například jedinec, rodinná struktura - rodiče a děti, 

nebo harém u paviánů, atd. Tyto elementární sociální jednotky se často formují při sběru 

potravy nebo v určitých částech dne. Nosnou strukturou jsou obvykle filopatričtí jedinci nebo 

rodinné klany. Primáti nejsou nikdy solitérní, naopak u všech druhů nalézáme určité 

socializační prvky. Primáti a skupiny primátů spolu pravidelně komunikují a kontaktují se i 

pokud ţijí v párových teritoriálních strukturách, jako například giboni. 

 

Typy sociální struktury 

Základem pro definice jednotlivých typů sociální struktury primátů byly definice 

publikované v učebnici Primate adaptation and evolution (Fleagle 1998). Ukázalo  se však, 

ţe tento systém je sice velmi srozumitelný a přehledný, ale pro potřeby etologických a 

ekologických studií jednotlivé typy sociálních struktur příliš zobecňuje a zjednodušuje, a také 

není nejvhodnější pro obecnější definici pouţitelnou pro výzkumy lidského chování. Proto 

tento systém modifikovali a zásadně rozšířili. Také jsme upřesnili definice jednotlivých typů 

sociálních struktur tak, aby odpovídaly potřebám této učebnice a studentů, kteří mají 

vyhraněný zájem o etologii. Jednotlivé formy mají některé modifikace, na ty nejdůleţitější 

upozorníme v textu. 

 

Solitérní 

V případě samci a samice mají samostatné teritorium, které po většinu roku hájí - sociální 

kontakt mezi sebou mají pouze samci a samice v době receptivity samice při kopulaci nebo 

při hájení teritoria, samec se můţe po určitou dobu podílet i na výţivě mláďat. U 

nehumánních primátů a člověka se tato sociální struktura běţně nevyskytuje, můţe ale za 

určitých podmínek existovat krátkodobě nebo po určitou část sezóny. 

 

Residentní sociální struktura (noyau) 

U residnetní sociální struktury mají samci i samice mezi sebou nečetné, ale pravidelné 

sociální kontakty, mnohdy nalézáme i prvky hierarchického uspořádání této struktury. Jeden 

residentní samec má velké teritorium, většinou je v tomto teritoriu dominantní. Ostatní samci 

a zejména samice mají menší teritorium, které ale můţe zasahovat i do teritorií jiných 

rezidentních samců. Typické je, ţe samice migrují poměrně málo, nerezidentní samci se 

mohou pohybovat po teritoriích několika rezidentních samců. Samci mohou vytvářet se 

samicemi konsortní, dočasné páry, samice pak ţijí a případně i cestují s mláďaty. Někdy se 

také kontaktují s jinými samicemi nebo adolescentními samci. V některých případech je 

popisována matrilineární hierarchie. Noyau systém mají podle všeho bornejští orangutani a 

mnohé poloopice například komby. U člověka není tento systém popisován. 

 

Monogamní (párová) 

Monogamní pár zůstává po dlouhou dobu spolu ve společném teritoriu, poslední výzkumy 

však ukazují, ţe tato struktura není reprodukčně isolovaná a samci i samice mají potomky 

s jinými jedinci opačného pohlaví, a to buď sériově, je-li monogamie časově omezena nebo 



v době, kdy oba jedinci ţijí v páru, je-li monogamie dlouhodobá. Pubescentní, a někdy aţ 

subadultní jedinci od rodičů odcházejí, často však zůstávají v okolí rodičovského páru. 

Monogamní strukturu mají giboni, titiové a některé další opice a také mnohé populace 

člověka. Párová struktura se můţe dočasně vyskytovat u některých populací primátů také 

v případě nízkých a roztříštěných potravních zdrojů, jako reakce na silnou predaci, případně 

jako elementární sociální jednotka ve fission-fusion struktuře. Současné výzkumy ukazují, ţe 

párová struktura v mnoha případech neznamená reproduční isolaci jedinců ţijících v daném 

páru, ale je důleţitá pro jejich sociální soudrţnost a ochranu potravních zdrojů v teritoriu 

daného páru. U člověka je problematika monogamní struktury diskutována jiţ celá desetiletí. 

Tato diskuse je bohuţel ovlivňována celou řadou ideologických a religiosních faktorů. 

Fakticky se ale ukazuje, ţe i u člověka má monogamie primárně ekonomický, ekologický a 

samozřejmě emocionální a kulturní charakter. Biologická reprodukce ve skutečnosti nehraje 

prioritní roli, jak prokazují například spontánní adopce dětí u bezdětných párů a nakonec i 

některé sociobiologické výzkumy reprodukční strategie muţů a ţen. 

 

Jednosamcová 

Ve skupině je výhradně jeden plně dospělý reprodukující se samec důrazně hájící 

teritorium skupiny. Pozici alfa samce získává často agresivním konfliktem s původním alfa 

samcem skupiny, ale výjimkou není ani ritualizované převzetí skupiny. Tuto sociální 

strukturu můţeme povaţovat za jakousi variantu párové struktury s tím, ţe samec si 

monopolizuje (po ”dohodě” přivlastní) několik samic nebo societa samic jednoho samce. 

Jednosamcovou strukturu mají některé druhy vřešťanů, kočkodanů, gueréz a hulmanů. 

Typická jednosamcová struktura je vzácná a vyskytuje se v ”klasické” podobě pouze u 

většiny populací hulmana posvátného a některých dalších hulmanů a také u guerézy 

pláštíkové. Kočkodani například vytvářejí mezidruhové komunity, residentní samec se často 

ani ve své skupině nereprodukuje a v sociální struktuře jsou dominantní samice, které také 

hájí teritorium skupiny. Jednosamcová sociální struktura se můţe vyskytovat, stejně jako 

párová struktura, u některých populací primátů také v případě nízkých a roztříštěných 

potravních zdrojů, jako reakce na silnou predaci, případně jako elementární sociální jednotka 

ve fission-fusion struktuře (viz definici fission-fusion). Tento typ štěpení sociální struktury je 

velmi častý a ve starší literatuře jsou proto některé druhy, ţijící ve skutečnosti ve fission-

fusion nebo mnohosamco-samicové struktuře, uváděny jako druhy s jednosamcovou 

strukturou. U člověka se jednosamcová skupina v striktním slova smyslu vyskytuje 

výjimečně, existovala v určité formě například u mormonů a jiných striktně patriarchálně 

organizovaných skupin člověka. 

 

Mnohosamco-samicová 

Tento typ sociální struktury je nejběţnější sociální strukturou u vyšších primátů, u poloopic se 

vyskytuje především u lemurů a sifaků. V modifikované podobě se vyskytuje u některých 

skupin člověka s promiskuitní sociální strukturou s rysy matriarchátu. Základním znakem této 

struktury je, ve většině případů, ţe filopatrické jsou samice a samci migrují mezi skupinami 

nebo emigrují do jiných skupin. Sociální struktura se obvykle formuje na základě principu 

dominance a podřízenosti, případně socializace mezi samci a samicemi v případě 

egalitářských struktur. Tento typ sociální struktury vyskytuje v různých formách i velikostech 

skupiny, od deseti jedinců do několika set. Obvykle je ve skupině větší počet samic neţ 

samců, páření není ve většině případů libovolné, ale je ovlivněné postavením jedince ve 

skupině. V kaţdém případě o tom zda a s kým se spáří rozhoduje samice. V době říje se 

mohou vytvářet konsortní páry. Dominance ve skupině můţe být u pohlaví oddělená. U 



člověka je forma této sociální struktury samozřejmě ovlivněna příslušnou ideologií a 

náboţenstvím a závisí i na typu ekonomie. 

Harémové struktury 

Základem harémové sociální struktury je jeden samec a několik samic, které se 

dobrovolně připojili k samci a také se s ním páří. Ve skupině tedy existuje trvalá 

monopolizace samic jedním samcem. Na rozdíl od jednosamcového systému je harém 

součástí vyššího sociálního celku, samci spolu komunikují a jsou s ostatními samci 

v hierarchické sociální struktuře, tj. existuje alfa samec dominantní vůči všem ostatním 

samcům ve skupině, ale je přímo dominantní pouze vůči samicím ze svého harému. 

Dominance vůči všem samicím se projevuje výjimečně, například v případě rozsáhlých 

konfliktů ve skupině. Samice se většinou pohybují po teritoriu harému, mláďata se pohybují 

volně na teritoriu skupiny. Harémová sociální struktura můţe přecházet do mnohosamcové 

silně hierarchické struktury (paviáni) a je moţno jej povaţovat za modifikaci mnohosamco-

samicové struktury, ale v mnoha případech se ukazuje, ţe se zřejmě jedná o fission-fusion 

strukturu. Harémové sociální struktury mají například paviáni a dţelady. Harémová sociální 

struktura se vyskytuje u mnoha lidských populací v mnoha modifikacích, nejznámější jsou 

harémové struktury u muslimských societ. Podobně jako u primátů zde existuje velká 

variabilita, které závisí na postavení ţeny v sociální struktuře. Konkrétně muslimská sociální 

organizace odpovídá spíše fission-fusion struktuře. 

 

Jednosamicové struktury 

Jednosamicové sociální struktury jsou u primátů (včetně člověka) velmi vzácné a spíše 

se jedná o skupinu s funkční polydandrií, kdy rozmnoţující se samice blokuje pomocí sociální 

nebo feromonové suprese ostatní samice. Tato struktura má tu výhodu, ţe skupina věnuje 

maximální péči mláďatů, ale má velmi pomalou reprodukci. U drápkatých opic je nevýhoda 

pomalé reprodukce nahrazována zvýšením počtu mláďat, u člověka je tato struktura funkční 

pouze v některých specifických podmínkách. 

 

Věkově odstupňované (Age-graded) 

Věkově odstupňovaná sociální strukturaje specifická sociální struktura, která se 

vyskytuje u části populací goril, zvláště u gorily horské. Ve skupině je jeden plně dospělý 

samec (stříbrohřbetý), který je zcela dominantní, jeden aţ dva adolescenti (synové, případně 

bratr) a větší mnoţství samic a mláďata. V této sociální struktuře je nevýrazná teritorialita, 

samec hájí především samice ze své skupiny. Mnohé samice goril však mezi skupinami 

migrují. Sociální meziskupinové kontakty jsou  běţné nejsou však nijak intenzívní. Podle 

všeho se jedná o specializovanou mnohosamco-samicovou sociální strukturu, nebo můţe jít o 

elementární sociální jednotky fission-fusion struktury, které mají v extrémních 

vysokohorských podmínkách s omezenými potravními zdroji tendenci k isolaci. Tento typ 

sociální struktury se můţe vyskytovat také u některých lidských populací ve specifických 

podmínkách, například na farmách v období nedostatku potravy.  

 



Fission-fusion 

Je velmi adaptabilní sociálně pruţný typ sociální struktury, ve kterém dochází 

pravidelně ke štěpení struktury na elementární sociální jednotky s malým počtem jedinců a 

jejich následné spojování do vyšších sociálních skupin s větším počtem samců a samic ve 

skupině, případně i do megastruktur s několika sty jedinců. Jedním z velmi rozšířených znaků 

fission-fusion struktury je přinejmenším částečná sexuální promiskuita a filopatričnost samců 

v sociální struktuře. Teritorialita je různá u různých druhů a, stejně jako velikost skupiny, 

závisí zřejmě velmi výrazně na konkrétní sociální struktuře, na počtu říjných samic, 

dostupnosti potravy a charakteru potravních zdrojů a dalších ekologických parametrech. 

Sociální meziskupinové kontakty jsou v tomto typu sociální struktury běţné. Mohou mít jak 

socializační tak agonistický charakter. Hájeny mohou být jak potravní zdroje, tak samice, ale i 

teritorium jako takové. Výzkumy v přírodních podmínkách prokazují, ţe v případě fission-

fusion sociální struktury se rozhodně nejedná o specializovanou mnohosamco-samicovou 

strukturu, jak se původně předpokládalo, ale o zcela samostatný a poměrně běţný typ sociální 

struktury vyšších primátů. Podobně jako mnohosamco-samicová sociální struktura je i fission-

fusion struktura zaloţena na principu dominance a podřízenosti, jsou v ní však daleko silnější 

prvky konsenzuality, tedy shody většího počtu jedinců na dané akci nebo uznání postavení 

daného jedince. Zásadní roli v ní hraje vytváření koalic a aliancí, rodinných klanů a dalších 

kolektivních vnitroskupinových struktur. Fission-fusion struktura má ve srovnání s jinými 

sociálními strukturami mnohem větší dynamičnost. Primáti s touto sociální strukturou mají 

vţdy velmi vyspělé a sofistikované chování s řadou rituálů a také relativně rozvinutý CNS. 

Typickou fission-fusion sociální strukturu mají například šimpanzi, chápani a pavián 

pláštíkový. Moderní etologické studie ukazují, ţe fission-fusion struktura můţe být původní 

sociální strukturou velkých lidoopů, a ţe ji lze prokázat v elementární podobě i u některých 

populací orangutanů a goril. 

 

Elementární sociální jednotky fission-fussion struktury 

Fission-fusion struktura je zaloţená na dvou principech – primární filopatrii samců a 

vysoké dynamice sociální organizace. Základní jednotkou sociální struktury jsou elementární 

sociální jednotky, které odpovídají danému ekosystému a potravním zdrojům a také stupni 

rozvoje nervové soustavy. Obecně vzato komplikovanější formy fission-fusion struktury se 

vyskytují pouze u primátů s vysoce rozvinutou nervovou soustavou a sofistikovaným 

chováním. 

Párová 

Pokud dochází k rozdělení skupiny na potravní sociální jednotky, jedná se často o pár 

nebo i solitérní jedince, například u sakiů. Toto je běţné u primátů s méně vyspělou nerovou 

soustavou, nízkou socializací a jednoduším chováním. 

Harém 

Někdy se vyvářejí elementární sociální jednotky typu harémů nebo rodin (např. pavián 

plaáštíkový nebo šimpanz hornoguinejský), které se podle okolností spojují do větších skupin 

a pak se zase rozdělují. 

Věkově odstupňovaná 

Vyskytuje se zřejmě u většiny poddruhů goril. Základem sociální struktury je věkově 

odstupňovaná skupina s migrujícími samicemi a solitérně ţijícími bakalářskými  samci. 



Sociálně strukturované jednotky šimpanzů a chápanů 

V některých typech fission-fusion struktur, například u šimpanze východního a do jisté 

míry i chápanů, ţijí obě pohlaví po určitou část dne, nebo i několik dnů, odděleně na jednom 

teritoriu. Samice se většinou pohybují spolu s mláďaty ve větších skupinách, samci pak 

jednotlivě nebo ve skupinách samců. 

 

Ekologické faktory sociální struktury 

Sociální struktura primátů je ve většině případů velmi adaptibilní a odpovídá pruţně 

na dané podmínky prostředí. Pro reálnou formu sociální struktury jsou podstatné zejména 

konkrétní mechanismy a podmínky, v nichţ se vytváří konkrétní sociální struktura, tedy jaké 

faktory ovlivňují její stabilitu a jaké má reprodukční parametry a populační dynamiku. 

Podstatné jsou také konkrétní formy chování, které hrají klíčovou roli při jejím fungování v 

dané populaci, jako vztahy samců a samic, vymezení a způsob hájení teritoria, filopatričnost 

jednotlivých pohlaví a způsob migrace jedinců mezi skupinami, vytváření mimoskupinových 

sociálních struktur jako jsou bakalářské skupiny, konsortní páry atd. 

 

Mnohosamco-samicová – harémová 

U některých druhů opic dochází v závislosti ba dostupnosti potravních zdrojů, 

charakteru ekosystému i predačního tlaku (můţe to být i vliv člověka) ke změně 

mnohosamco-samicové struktury v strukturu harémovou, která je výhodnější, zejména pro 

samice, v případě roztříštěných potravních zdrojů, kdy je skupina často rozptýlená po velkém 

území a některé samice by měly omezený přístup k samcům. 

Modifikace fission fussion 

Modifikace fission-fusion struktury v závislosti na prostředí jsou popisovány zejména 

u různých poddruhů a skupin šimpanzů. Ve skupinách se mění například agresivita samců a 

jejich interakce, reprodukční strategie samic (v některých případech bylo popsáno velké 

zpomalení reprodukčního tempa), a v neposlední řadě vytváření koalic a aliancí. Modifikace 

rovněţ ovlivňuje tradice ve skupině. 

Mnohosamco-samicová – jednosamcová - párová 

U některých opic, například hulmanů, byla popsána paralelní existence různých 

sociálních struktur, nejčastěji to bývá mnohosamco-samicová, jednosamcová a párová 

struktura. Ekologové tvrdí, ţe se jedná v mnoha případech o reakce na přítomnost člověka. 
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typu sociální struktury zabezpečují. Pro formování a udrţování integrity sociální struktury, a 

tím i funkci sociální organizace, hraje sociální a agonistické chování. Pro určitou formu 

sociální organizace pro daný druh typické jsou důleţité charakteristiky v migraci z mateřské 

skupiny a mezi sousedními skupinami. Zatímco určitý typ migrací je charakteristický pro 

danou sociální strukturu, sociální organizace se můţe adaptivně přizpůsobovat a je slučitelná 

s více typy sociálních struktur. Proto můţe jedno z pohlaví, buď samice nebo samci, zůstávají 

na místě, kde daná skupina ţije, tedy jsou filopatričtí, a opačné pohlaví migruje do jiných 

skupin, případně vytvářejí mimoskupinové jednotky jedinců jednoho pohlaví, jsou tedy 

alopatričtí. V ojedinělých případech mohou zčásti migrovat obě pohlaví, nebo se skupina štěpí 

na více částí. Určitý typ sociální organizace je vhodný pouze pro některé typy sociálních 

struktur, jinak můţe daná sociální organizace ztrácet adaptivitu. 

 Pro formování sociální organizace je velmi důleţitá ţivotní historie dané populace a 

určitého druhu primátů obecně. 

 Významem ţivotních historií a behaviorální ekologií primátů se zabývá sociobiologie 

primátů. Úkolem sociobiologie je vysvětlit jako vzniká daný typ chování z hlediska jeho 

adaptivity, jaký má význam pro sociální organizaci a reprodukční, eventuálně adaptivní 

strategii daného druhu primátů nebo určité lidské society. 

 

 

Sociální organizace, sociální struktura a chování 

Mnozí etologové zaměňují termíny sociální organizace a sociální struktura a 

interpretují chování pouze v rámci sociální struktury. Ve skutečnosti je sociální organizace 

termín obecnější, který úzce souvisí s adaptivní strategií a ţivotní historií daného druhu a 

populace. Sociální struktura je de facto zobecněný typ sociální sítě typický pro určité skupiny 

primátů. Při určení sociální struktury není například zásadní přesná věková a pohlavní 

struktura skupiny, důleţitý je obecný vzorec, tedy například mnohosamco-samicová struktura, 

a základní sociální jednotka. Chování má k sociální struktuře nepřímý vztah, sociální 

struktura je pouze limitujícím faktorem pro charakter sociálních vztahů. U sociální organizace 

je sociální struktura matrix a je spolutvořena právě chováním a sociálními vztahy jedinců, a 

také jejich ţivotní historií. 

 

Charakteristika sociální organizace primátů 

Sociální organizace primátů se kvalitativně liší u poloopic a vyšších, antropoidních 

primátů. Je to dáno kvalitou nervového systému i systému percepce, který umoţňuje 

sloţitější, a také plastičtější a adaptivnější chování. Proto sociální organizace vyšších primátů 

je podobnější svoji komplexitou a adaptibilitou sociální organizaci lidské. V tomto ohledu má 

nejvíce podobných charakteristik sociální organizace velkých lidoopů a člověka. V případě 

hominidů je chování v rámci sociální organizace velmi sofistikované a regulace a udrţování 

integrity sociální organizace se realizuje pomocí řady ritualizovaných vzorců chování, které 

sniţují vnitroskupinovou kompetici a případné konflikty. I kdyţ je sociální organizace 

lidoopů, tak jak ji známe například u šimpanzů, velmi sofistikovaná neobsahuje ţádné 

regulační prvky na bázi kultury a ideologie, tedy regulační prvky dlouhodobého charakteru, 



které umoţňují vyšší stabilitu sociální organizace v různých podmínkách. Sociální struktura 

primátů můţe vyuţívat různé formy sociální struktury, například u paviánů to můţe být 

mnohosamco-samicová struktura, harémová struktura a fission-fusion sociální struktura. 

Lidská sociální organizace se v mnoha rysech kvalitativně liší od nehumánních 

primátů. 

 

Význam pohlavních rozdílů pro udržování sociální organizace 

Mechanismy sociální organizace jsou de facto zaloţené na existenci samic a samců, 

jejichţ zájmy se v určitých bodech shodují a v jiných jsou. v závislosti na sociální organizaci 

a reprodukční strategii obou pohlaví, odlišné. Pohlavní rozdíly jakoţ i charakter chování 

samců a samic jsou určovány mimo jiné i sexuální selekcí a rozdíly v hormonálních 

regulacích u samců a samic, které jsou zpětně ovlivňovány právě sexuální selekcí. Znamená 

to, ţe konkrétní sociální organizace se optimalizuje právě pomocí antagonismu a synergismu 

chování samců a samic a migrací a imigrací obou pohlaví. 

 

Význam ontogenetického vývoje pro utváření sociální struktury 

Pro utváření sociální struktury a funkci sociální organizace má zásadní význam 

ontogenetický vývoj, ve smyslu vymezení teorií ţivotní historie. Ontogenetický vývoj je také 

nezbytný pro efektivní funkci a formování sociální sítě a sociálních vztahu v dané populaci. 

Tím, ţe má ontogenetický vývoj podobné parametry u stejného druhu, má i sociální struktura 

v rámci daného druhu podobné rysy. Sociální struktura však nemusí být u všech populací 

stejná, protoţe také závisí na charakteru a adaptibilitě sociální organizace a ţivotní historii 

dané skupiny. 

 

Specifické formy chování tvořící základní mechanismy sociální organizace 

Chování jako specifická aktivita organismu je u primátů ovlivňována a podmiňována 

řadou různých faktorů. Tyto faktory působí různě intenzivně v různých situacích a jsou 

samozřejmě ve své konkrétní podobě ovlivněny charakterem a momentálním sloţením 

sociální struktury, včetně poměru pohlaví a počtu říjných samic a mláďat, ekologickými a 

klimatickými faktory v určitém časovém úseku, momentálním charakterem a dostupností 

potravních zdrojů, ontogenezí a ţivotní historií skupiny. 

 Chování samo o sobě má velmi důleţitý adaptivní charakter, a proto mají jeho 

konkrétní podoby a vzorce také zpětnovazebný charakter. Chování můţe například 

prostřednictvím regulačních mechanismů a sexuálního výběru významně ovlivňovat 

biologické parametry jako je růst, reprodukce a dokonce i tok genů v populaci. 

 V zásadě můţeme shrnout faktory ovlivňující a podmiňující chování do pěti 

základních skupin, které představují soubory vzájemně korelovaných elementárních faktorů, 

souvisejících přímo či nepřímo s jednotlivými projevy chování. Jsou to následující faktory: 

Faktory přeţití skupiny, faktory regulační a řídící, faktory vnějšího prostředí, faktory 

ontogenetické, faktory sociální struktury a sociálních tradic. 

 Mezi faktory přežití skupiny patří zejména reprodukce, potrava, ochrana skupiny i 



jejích jedinců. Tyto faktory jsou základem adaptivní strategie a ţivotní historie druhu, protoţe 

jsou to faktory zajištující vlastní přeţití druhu. Chování je s těmito faktory úzce korelováno a 

hraje zde zásadní adaptivní i evoluční význam. 

 Do faktorů regulačních a řídících patří způsob percepce a komunikace, kvalitu a 

strukturu centrálního nervového systému a charakter humorálních regulací. Tyto faktory 

významně podmiňují jednotlivé typy chování a jsou základem psycho-sociálních vlastností 

daného druhu i dané populace. Prostřednictvím těchto faktorů, respektive prostřednictvím 

humorální regulace,  můţe charakter chování jedince i charakter chování ve skupině, ve které 

primát ţije, například významně ovlivňovat tempo a rychlost růstu daného jedince. 

 Mezi faktory vnějšího prostředí patří vzorce lokomoce, struktura a typ ţivotního 

prostředí včetně charakteru a dostupnosti potravních zdrojů, typ sociální struktury a její 

konkrétní formy. Na základě faktorů vnějšího prostředí vzniká a formuje se sociální 

organizace a sociální tradice ve skupině, včetně například tradic reprodukčních, forem lovu a 

pouţívání nástrojů a inovační činnosti. 

 Ontogenetické  faktory, které ovlivňují chování, zahrnují tempo a rychlost růstu 

daného druhu i populace, i charakter ontogeneze obecně, charakter a konkrétní formy procesu 

učení, dynamika, strukturalizace skupiny, sexuální diferenciace skupiny. Tyto faktory 

vytvářejí ontogenetickou dimenzi adaptivní strategie a ţivotní historie. Podle současných 

názorů evolučních biologů se jedná o faktory, které mohou hrát rozhodující roli pro úspěšnost 

evolučně významných adaptací a formování nových adaptivních norem. Ontogenetické 

faktory se mohly rozhodující měrou podílet na vzniku bipedie homininů. 

 Faktory sociální struktury a sociálních tradic jsou pro pochopení mechanismů sociální 

organizace zvláště důleţité. Patří sem daný typ sociální struktury a jeho lokální modifikace, 

charakter migrace pohlaví, infanticida, sociální a predační tlaky, specifické rysy sociální 

struktury jako nástrojové chování a lov, mechanismy tlumící agresi – usmiřování a utěšování, 

tetičkovské chování, rodinné a klanové vztahy, charakter vytváření koalic a aliancí a sociální 

struktura ve vztahu k ţivotní historii skupiny. Tato skupina faktorů pak ovlivňuje konkrétní 

projevy chování v daném přírodním i sociálním prostředí. 

 Výše uvedené faktory jasně prokazují, ţe chování je velmi komplexní a nelze ho 

zjednodušovat pouze na aspekty potravní, agrese a sexu, a uţ vůbec ne na faktory 

přátelských vztahů, rodinných vztahů a vůdcovství. 
 Tím dochází k zaměňování chování, jako vlastnosti psychosociální, buď, s jistou 

nadsázkou, za parametry ekologické nebo za parametry sociální organizace. Chování je sice 

pro tyto vlastnosti nezbytným předpokladem, ale ne jediným. 

 Chování bylo, je a bude kontextuální a vyjadřuje vnější reakci jedince na určitou 

situaci, která je podmíněna vţdy faktory vnitřními, regulačními, nervovými a morfologickými 

a vnějšími - sociálními a ekologickými. 

 Důleţitými aspekty pro projevy a formování chování je motivace (zčásti podvědomá – 

prostřednictvím limbického systému a dalších podkorových center) a volba (vědomá na 

základě zkušenosti a pravidel). Tyto faktory byly u nehumánních primátů dlouho 

podceňovány, protoţe se badatelé domnívali, ţe v rozvinuté podobě existují pouze u člověka. 

Současné výzkumy ekologie, etologie a sociální struktury primátů však ukazují, ţe 

přinejmenším u vyšších primátů jsou tyto faktory téměř stejně významné jako u člověka a 

zároveň také to, ţe i u člověka je v mnoha případech motivace i volba ovlivněna kulturními, 

biologickými a biosociálními faktory. 

 U primátů s vyspělým nervovým systémem se jedinec rozhoduje na základě poměrně 

sloţitého rozhodovacího schématu. V průběhu ontogeneze si vytvoří určitá základní 

individuální pravidla rozhodování. Tato pravidla se pak dále rozvíjejí prostřednictvím učení, 

zkušeností, které během ţivota postupně získává, a reakcí, které na jeho chování vznikají, a 

které jedinec vyhodnocuje. Na rozhodování jedince mají vliv konkrétní sociální pravidla 



v dané skupině, přírodní i sociální prostředí ve kterém ţije, vlastnosti regulačního a 

senzorického systému a také genetické disposice jedince. 

 Významným způsobem ovlivňuje rozhodování jedince také behaviorální zvyklosti 

skupiny, které ovlivňují rozhodovací proces, dědičné a nedědičné faktory, tradice skupiny a 

případně i kulturní adaptace. 

 Existují některé typy chování, které jsou pro funkci základních mechanismů zvláště 

důleţité jako je chování agonistické a sociální, herní chování a chování sexuální a socio-

sexuální. Některým z těchto typů chování jsou věnovány zvláštní kapitoly, a proto v této části 

uvádíme jen nejdůleţitější údaje a charakteristiky. 

 

Agonistické chování 

Koncepce agonistického chování Konflikt jako dohoda (Conflict as negotiation) Franse 

deWaala zdůrazňuje zpětnovazebnou funkci pozitivní funkci agonistického chování, na kterou 

navazuje celá řada forem sociálního chování vymezujících a harmonizujících vztahy ve 

skupině po konfliktu jedinců nebo skupin. Agonistické chování tedy za určitých, sociálně 

stabilních, situací, sehrává významnou roli při udrţování optimální dynamiky a vývoje 

sociální struktury v konkrétních podmínkách. V nestabiliních sociálních podmínkách má 

agonistické chování funkci organizační a strukturální, ve skupině postupně stimuluje sociální 

stabilitu, i tím, ţe se někteří jedinci učí bránit proti agresivním jedinců. 

 Agonistické chování tedy pomáhá udrţovat optimální hierarchickou strukturu ve 

skupině v určitých sociálních a ekologických podmínkách, a to i tím, ţe vymezuje 

momentální pozici kaţdého jedince ve skupině nejen podle jeho schopností obstát při 

konfliktu či získat vhodné spojence, ale také tím jak se skupina jako.sociální jednotka ke 

konkrétnímu konfliktu postaví. Tím se udrţují v sociální struktuře dané populace dynamické, 

ale zároveň i harmonické vztahy, aniţ by hrozily kompetiční vztahy dlouhodobě přerůst 

v konkurenci a agresi, a aniţ by hrozila její sociální desintegrace. 

 

Konfrontace 

Konfrontace je ritualizované, agonistické nebo i agresivní chování dvou jedinců, 

jehoţ prostřednictvím uplatňují nárok na vyšší postavení v hierarchii dané skupiny nebo 

získání nějaké důleţité výhody. Konfrontace jsou hlavní formou získání vedoucího postavení 

ve skupině. I kdyţ se v rámci tohoto chování často objevují agresivní prvky, konfrontace 

probíhá většinou ritualizovanou formou a vítězem se nemusí nutně stát silnější jedinec, ale 

jedinec inteligentnější a obratnější, nebo také jedinec s větší podporou dané komunity. 

 

Agrese 

Agrese je specifický vzorec agonistického chování, často zahrnující agresivní nebo i 

brutální prvky chování. Agrese jako taková má za cíl dosaţení určité sociální situace, nebo i 

zásadní změny v dané sociální struktuře (získat například vůdcovství proti silné koalici, získat 

nové území pro skupinu). Na rozdíl od agresivního chování nemusí agrese jako vzorec 

chování a sociální strategie zahrnovat vţdy vysloveně agresivní či brutální prvky chování. 

Zvláště u šimpanzů a lidí se můţe uplatňovat psychický teror nebo permanentní konfrontace 

se slabším jedincem či skupinou. 

 



Sociální chování 

Sociální chování se vztahuje k udrţování pozitivních nebo neutrálních sociálních 

vztahů ve skupině. Konkrétně se jedná o sociální kontakty, skupinové chování jedinců včetně 

groomingu a prezentace ano-genitální krajiny jedincům stejného nebo opačného pohlaví při 

formování a potvrzování hierarchie ve skupině. Patří sem tedy všechny dostředivé 

nespecifické typy chování jako jsou například grooming, vyjadřování přátelství, zdravení, 

objímání, usmiřování, utěšování, komfortní chování, tetičkovské chování, agregační chování, 

sociální kopulace a podle všeho i některé nereprodukční heterosexuální a homosexuální 

chování. Chování se sexuálními prvky označujeme jako socio-sexuální chování. Součástí 

sociálního chování je i takzvané protekční nebo obranné chování zahrnující i chování 

tetičkovské. Rodičovské, herní a sexuální chování, které má socializační význam, je ovykle 

studováno samostatně. 

 

Socio-sexuální chování 

Socio-sexuální chování je sexuální chování nereprodukčního typu, nebo různé typy 

sociálního chování zaloţené na prvcích nebo rituálech sexuálního chování, které mají jasně 

vymezený sociální kontext. Můţe jít i o sociální chování zaloţené na ritualizovaném chování 

jehoţ původní význam byl sexuální, například kdyţ dominantní samec naznačuje kopulaci 

(obvykle bez jakékoliv intromise) na samci podřízeném. Sociosexuální chování má u 

některých druhů primátů, například šimpanzů či paviánů, zásadní význam pro udrţování 

sociální struktury a můţe do jisté míry nahrazovat grooming nebo postkonfliktní chování. 

 

Grooming 

Grooming, někdy se pouţívá také nepříliš přesný český termín čištění, patří mezi tzv. 

afiliativní formy chování. Patří sem i další důleţitý komplex chování – zdravení. V lidském 

chování je tato forma afiliativního chování důleţitější neţ taktilní formy chování typu 

groomingu. Je to i proto, ţe grooming můţe mít v některých lidských societách jasný kontext 

socio-sexuální. 

Grooming je ritualizovaná forma komfortního chování (čistění těla a srsti), která má 

jasně sociální význam a také sociální kontext. Jedná se o polarizované chování dvou, 

výjimečně i většího počtu, jedinců, z nichţ jeden čistí srst druhého jedince, případně ho víská 

nebo jinak manipuluje s jeho srstí. Grooming se odehrává vţdy se zjevným souhlasem 

zúčastněných jedinců. Tento typ chování se uplatňuje jak mezi jedinci stejného pohlaví,  tak i 

mezi samci a samicemi, mezi rodiči a dětmi i mezi staršími a mladšími jedinci. Výše 

postavený nebo významnější jedinec buď přijímá nabídku od podřízeného a víská jej, nebo, 

mnohem častěji, si nechává od níţe postaveného jedince čistit srst a vískat se. Dominantní 

jedinec tak uplatňuje a potvrzuje svoje postavení, podřízený jedinec pak potvrzuje nebo 

zvyšuje svoje postavení ve skupině, nebo získává jiné výhody. Specifický význam má 

grooming mezi samcem a říjnou samicí, mezi dospělým jedincem a mládětem a mezi 

iniciátorem a obětí konfliktu ve skupině. Grooming má velký význam pro funkci sociální 

struktury a existuje řada teoretických studií, které se snaţí vysvětlit význam groomingu pro 

mechanismy sociální organizace, například Seyfarthův model (diskuse viz Watts 2000). 

Zdravení  je ritualizované sociální chování, kdy se dva jedinci při setkání chovají 

specifickým způsobem, který mimo jiné závisí i na hierarchickém postavení ve skupině. 

Jedinci účastnící se rituálu zdravení si buď vyjadřují přátelství nebo ”úctu”. Tedy podřízený 

jedinec potvrzuje tímto aktem nadřazené postavení dominantního jedince a dominantní 



jedinec toto chování akceptuje. Zdravení je často kontaktní a jeho formy se někdy podobají 

zdravení u lidí, doteky a podávání rukou nebo objímání. Jindy mohou mít tyto rituály zvláštní 

formy, například presentace anogenitální oblasti, u člověka neznámé nebo prakticky 

nepouţívané. Nekontaktní formy zdravení se mohou projevovat buď specifickými postoji, 

gesty a mimikou nebo vokalizací. I nekontaktní formy zdravení se částečně podobají zdravení 

u člověka, a to zejména u velkých lidoopů. 

 

Postkonfliktní chování 

Postkonfliktní chování je specifická velmi komplexní forma chování, která se 

specificky uplatňuje po proběhnutí konfliktní situace nebo konfrontace. Můţe zahrnovat 

relativně jednoduché formy chování, jako je kontaktní socializace (objímání, podávání rukou, 

specifická vokalizace), zdravení a grooming nebo komplexní formy chování, jako usmiřování 

a utěšování, které obvykle zahrnují několik výše uvedených jednodušších forem chování, a 

můţe do něj vstupovat i více jedinců. 

 

Usmiřování 

Usmiřování (reconciliation) je komplex chování, který vzniká bezprostředně po 

konfliktu, a který můţe být iniciován jak agresorem tak i obětí konfliktu. Usmíření pak můţe 

přecházet do groomingu nebo jiných kontaktních forem sociálního chování, kterými si oba 

jedinci potvrzují svůj sociální status. V určitých případech, například u šimpanze bonobo, se 

můţe v postkonflikních mechanismech, tedy i usmiřování, uplatnit také sexuální chování. 

Hlavním úkolem usmiřování je sníţit hladinu agresivity a vzrušení v dané skupině po 

konfliktu, ukázat, ţe konflikt skončil a příčina konfliktní situace nadále netrvá. 

 

Utěšování 

Pokud není usmiřování z nějakých důvodů úspěšné, můţe se objevit další forma 

postkonfliktního chování, utěšování (consolation). V takovém případě vyhledává oběť 

konfliktu nebo jedinec, který neobstál při konfrontaci, přítomnost vysoce postaveného jedince 

(můţe to být i matka nebo sourozenec), se kterým se snaţí navázat kontextuální pozitivní 

sociální kontakt. V případě přijetí nabídky pak nastává podobná situace jako při usmiřování, 

nebo dominantní jedinec uplatní vůči agresorovi svojí sociální převahu a podpoří tak oběť 

konfliktu. Pokud agresor nepotvrdí svým chováním postavení dominantního jedince můţe 

dojít ke konfrontaci. 

 

Sexuální chování a socio-sexuální chování 

Sexuální chování je jedním z důleţitých mechanismů sociální organizace. Je mimo 

jiné určováno specifickou reprodukční strategií samic a samců (včetně člověka). Socio-

sexuální chování má několik funkcí. Samozřejmě v první řadě slouţí obou pohlavím jako 

chování na které můţe navazovat sexuální chování jako reprodukční chování. Poskytuje 

moţnost jakéhosi testování samců samicemi a také samic samci. Socio-sexuální chování je 

součástí rituálů dvoření, které je běţné u všech primátů, ale u vyšších primátů se jedná o 

zřetelně oddělené aktivity, které vyuţívají spíše samice a mladí samci s niţším postavením 

v sociální hierarchii. Socio-sexuální chování zahrnuje také sexuální chování nereprodukčního 

charakteru, které se vyskytuje běţně u šimpanzů a je nedílnou součástí lidské sexuality. U 



člověka nabývá socio-sexuální chování mnoho podob a je součástí reprodukční strategie muţů 

a zejména u ţen. Většina socio-sexuálního chování člověka vůbec přímo nesouvisí 

s reprodukcí, ale má spíše funkci sociální, a v postmoderní společnosti se stává jakousi 

společenskou samozřejmostí. Celý módní a kosmetický průmysl rozsáhle vyuţívá lidského 

socio-sexuálního chování. Socio-sexuální chování člověka se týká také jedinců 

v nereprodukčním věku, ať uţ pře dosaţením sociální zralosti, tak, a to především, jedinců za 

reprodukčním zenitem, například ţen po klimakteriu. 

 

Herní chování 

Herní chování je velmi důleţité pro rozvoj a formování sociálního struktury a funkci 

sociální organizace. Postupně rozvíjí jejich vztah k dospělým jedinců a probíhá postupné 

začleňování mláďat do sociální sítě. Tento rozvoj herního chování probíhá různým způsobem 

u samečků a u samiček. Samečci si hrají často v samčích skupinkách a nacvičují si sociální 

kontakty (někdy i s dopělými samicemi), konfliktní situace a také pohyb v obtíţném prostředí. 

Samičky si často hrají v blízkosti svých matek, kontaktují se s mladšími sourozenci a imitují 

péči o mláďata. Se samečky si hrají jen příleţitostně. Důleţité je také vytváření sociální sítě 

mezi mláďaty, která má pak význam pro vytváření jejich kontaktů v období dospělosti. U 

člověka jsou sociální aspekty analogické jako u nehumánních primátů, zahrnují ještě aspekty 

kulturní, sociální a biosociální. Důleţitou roli v herním chování člověka hraje vyspělý 

centrální nervový systém, který umoţňuje vysoce adaptivní reakce a vysoce věrohodný odhad 

moţných situací. 

V v průběhu dětství se začíná formovat u šimpanzů tzv. a u člověka inteligence lidská. 

Typ chování v rámci Machiaveliánská inteligence vyţaduje velice sloţitou časovou a 

strukturální analýzu situace včetně důsledků, které z ní vyplývají. Zahrnuje mimo jiné i 

podávání  nepravdivých informací, cílenou manipulaci s určitým jedincem za účelem 

ovlivnění jiného jedince, případně skupiny jedinců (například aliance), nebo zlepšení 

sociálního statusu daného jedince. Podobně se můţe tento typ inteligence projevovat i při 

manipulaci s předměty, výrobě nástrojů nebo modifikaci ţivotního prostředí. V herním 

chování jsou takové typy chování prakticky málo omezeny a daný jedinec tak můţe 

experimentovat, aniţ by to pro něj mělo nějaké závaţnější následky. 

Lidská inteligence je podstatně komplikovanější, a proto je herní chování v tomto období 

podstatně více ovlivněno dospělými jedinci, v tomto období matkou, babičkou a staršími 

sourozenci. Nedílnou součástí herního chování je manipulace s předměty, nejprve 

napodobováním dospělých, později pak aktivním učením a aplikací získaných znalostí. Děti 

mají velmi často hry mnohem „praktičtější“ neţ jaké pozorujeme u primátů. Pouze u 

šimpanzů pozorujeme některé herní elementy podobné lidským, zejména při nástrojové 

činnosti a sociálních kontaktech. 

 



Vliv dospělých jedinců a sociální struktury na herní chování 

Herní chování je ovlivňováno různými faktory, z hlediska sociální organizace jsou 

významné především vliv dospělých jedinců a také konkrétní aspekty sociální struktury 

včetně sociálních aspektů ţivotní historie. Pro vývoj herního chování je zpočátku důleţitá 

úloha matky, která mláďata vychovává. V pozdějších fázích ontogeneze získávají stále 

důleţitější dospělí jedinci se kterými se mláďata v rámci dané sociální struktury nejčastěji 

stýkají. Nejvíce herní chování ovlivňují vysoce postavení jedinci stejného pohlaví jako je 

mládě. V rámci dané sociální struktury hrají roli regulační a vymezují mláďatům limity,  které 

by herní chování nemělo přesahovat. Mláďata se také od těchto jedinců, stejně jako od matek 

učí některé lokální vzorce chování, ať uţ prostřednictvím positivní nebo negativní vazby. S 

pokračující ontogenezí se stává učení stále více analytické, tedy probíhá prostřednictvím 

realizací určitých sociálních vazeb. 

 

Adaptivní strategie a sociální organizace 

Velmi významná jsou například analýza evoluce primátů z hlediska kvalitativních změn 

adaptivní strategie (K-strategie a r-strategie) a life histories (ţivotních historií) skupiny. 

Takové analýzy nám pomáhají pochopit nejen příčiny vzniku znaků charakteristických pro 

jednotlivé skupiny primátů, ale také změny variability, vývoj ţivotní historie a adaptivní 

strategie v rámci evoluce jednotlivých skupin primátů. Adaptivní strategie hominidů se 

zakládá na vysoké adaptibilitě chování i sociální organizace, strategie některých opic pak na 

udrţování pruţné matrilineární struktury a migraci samců. 

Ţivotní historie primátů jsou typické velkým významem chování pro rozvoj skupiny i 

sociální organizace skupiny jako takové. Proto u vyšších primátů má pro formování chování i 

sociální struktury velký význam ontogeneze. Čím vyspělejší je nervový systém, tím se 

zvyšuje podíl ontogenetického vývoje a učení. Tak se stává adaptivní strategie pruţnější a 

chování se stává bufrem mezi přírodním prostředím a jedincem i skupinou. 

 

Nehumánní primáti 

U primátů je sociální organizace v přímé relaci k adaptivní strategii daného druhu, coţ 

vytváří také omezení pro adaptibilitu a variabilitu sociální organizace jednotlivých skupin 

primátů. Čím je skupina primátů fylogeneticky vyspělejší tím je význam chování větší a 

sociální organizace pruţnější. Nicméně u všech skupin primátů je také sociální organizace 

předmětem sociálního, sexuálního a v podstatných rysech i přírodního výběru. Existují sice 

lokální tradice v chování a sociální struktuře, zejména výrazné jsou u šimpanzů, ale základní 

principy funkce sociální organizace nehumánních primátů se zachovávají. 

 

Člověk 

Adaptivní strategie člověka je velmi pruţná a je silně ovlivněná kulturou a lidskou 

sociální organizací. V sociální organizaci se objevují se prvky, které je moţno označit jako 

neadaptivní. Tento jev je moţný díky tomu, ţe adaptivní potenciál lidské sociální organizace 

je vyšší neţ je ve skutečnosti vyuţíván. U lidských populací existují přinejmenším dvě 

adaptivní strategie: 1) Strategie s tendencí typu K (málo dětí, nízká mortalita a výjimečně 



dobrá péče o děti, která se projevuje například délkou odstavu a délkou a kvalitou kojení) – 

tento typ sociální struktury je typický pro lovce a sběrače a pro postmoderní vyspělé society, 

2) Strategie s tendecí typy r (hodně dětí, vysoká mortalita, niţší péče od děti, rychlejší odstav 

kratší kojení) - typická.pro zemědělské populace. 

 Obě strategie se samozřejmě liší také ţivotními historiemi a sociální organizací. 

Existují také určité rozdíly v sociálních organizacích, kultuře a ideologiích. Globalizace a 

postup v technologiích tyto rozdíly u některých populacích do značné míry stírá. Přesto jsou, 

spolu s vlivy etnickými, stále dobře patrné u mnoha populací. 

 

Fenomén kultury u nehumánních primátů 

Po dlouhá léta se badatelé domnívali, ţe kultura je výsostnou vlastností člověka a jeho 

nejbliţších předků. Výroba kamenných nástrojů jako taková se stala jedním z nejdůleţitějších 

kritérií pro hodnocení fylogeneze člověka a stanovení hranice člověk – „zvířecí“ předek. 

Výzkumy primátů i předků člověka ukazují, ţe jednoznačná hranice mezi člověkem a 

ostatními primáty – ţivočichy – vlastně neexistuje. Jiţ v šedesátých letech minulého století 

ukázaly výzkumy makaků, ţe určité prvky v chování se vyskytují i u nehumánních primátů. 

V dalších letech se tyto poznatky nejen potvrdily, ale ukázalo se, ţe řada dalších „typicky“ 

lidských prvků v chování, jako je altruismus, klamání, smích a sociální manipulace s okolím, 

se vyskytují i u ostatních primátů, a to tím ve větší míře čím jsou příbuznější člověku. 

V devadesátých letech pak začínají mnozí badatelé hovořit o kulturách lidoopů. Tento jev 

akceptovali i sociální a kulturní antropologové a psychologové, kteří však stále zdůrazňují 

specificky lidské rysy v kultuře a dávají přednost termínu „protokultura“. Všichni se pak 

shodují v tom, ţe jedním z důleţitých rysu takové kultury, kulturní tradice, je výroba a 

pouţívání nástrojů a specifické neadaptivní tradice v chování. Koncept kultury nehumánních 

primátů je v současné době intenzivně rozpracováván v evoluční antropologii, protoţe 

pochopení tohoto jevu by umoţnilo hlubší pochopení evoluce lidského chování a 

behaviorálních a kulturních adaptací v evoluci člověka. 

 

Nástrojové chování jako součást kulturních tradic u primátů 

S ohledem na stavbu a charakter ruky a stupeò vývoje mozku mají všichni primáti 

vysoce vyvinutou manipulační aktivitu. Jsou schopni různými způsoby zkoumat objekty, 

potravu i prostředí ve kterém ţijí.  Mohou, především velcí lidoopi, pouţívat i vyrábět 

nástroje. Například malpy a šimpanzi rozbíjejí kameny ořechy, makak jávský je schopen 

kamenem rozbíjet tvrdou skořápku krabů. U lidoopů je popsáno aţ 19. druhů nástrojů, které 

pouţívají běţně ve svém kaţdodenním ţivotě. Velice důleţité je to, ţe lidoopi jsou schopni 

nejenom pouţívat a vyrábět jednoduché nástroje, ale zhotovují i nástroje sloţené a importují 

materiál na jejich výrobu. Například různým způsobem opracovávají větvičky na lov termitů 

nebo mravenců, nebo aby dosáhli na určitý objekt. Z listů ţvýkáním vyrábějí houby, které pak 

namáčejí ve vodě a vysávají je, pouţívají kameny nebo kusy dřeva jako kovadliny a kladivo 

při rozbíjení ořechů, jsou schopní přenášet svoje nástroje ke zdroji potravy i několik 

kilometrů. U všech primátů s tradicí pouţívání, eventuálně výroby, nástrojů existují 



prokazatelně lokální tradice, nejnápadnější jsou u primátů člověku nejpříbuznějších – 

šimpanzů. 

 

Protokultury u opic 

U opic byla poprvé popsána protokultura jiţ v šedesátých letech, a to u japonských 

makaků červenolících, u kterých také byly poprvé u nehumánních primátů popsány 

protokulturní tradice. Kromě pouţívání předmětů jako nástrojů se u těchto makaků vyskytují 

tradice v sofistikované čistění potravy (sladkých brambor a obilí) a také určité specifické 

tradice v chování, například koupání se v jezírcích s horkou vodou v zimě. Podobné rysy 

sociální organizace a chování byly popsány také u jihoamerických malp hnědých a s jistými 

omezeními i u dalších opic. Okolo protokultur u opic však zůstává stále řada nejasností. 

Ukazuje se totiţ, ţe úzkonosé opice mají méně rozvinutý CNS neţ mají některé jihoamerické 

širokonosé opice jako malpy, kotulové a chápani. Proto lze očekávat existence protokultur 

spíše u těchto primátů, a to také výzkumy v jiţní a střední Americe postupně potvrzují. 

Ukazují také, ţe pro vznik ¨tradic v chování vůbec není nezbytné rozvinuté nástrojové 

chování. Nicméně u ţádného z druhů opic nebyly popsány prvky kultury a tradic srovnatelné 

s člověkem a jeho předky. 

 

Kultury lidoopů 

Výzkumy v posledních deseti letech prokazují, ţe v chování, zejména v chování 

nástrojovém a komfortním, a sociální organizaci lidoopů se vyskytují specifické lokální 

vzorce chování, které nemůţeme označit jinak neţ tradice, a proto musíme váţně uvaţovat o 

existenci kultury nejen u člověka, ale i u našich nejbliţších příbuzných – velkých lidoopů. 

Jistou výjimkou jsou gorily, které prakticky nepouţívají nástroje a mají mnohem méně 

komplikované chování neţ šimpanzi nebo i orangutani. Kultury lidoopů jsou předmětem řady 

vědeckých diskusí, a stále je ještě potřeba vyjasnit mnoho aspektů tohoto jevu. 

 

Šimpanzi 

Specifickým a typickým rysem chování šimpanzů je nástrojové chování, které 

předmětem velmi výzkumu, jak u šimpanzů v přírodě, tak u šimpanzů ţijících v podmínkách 

zajetí. Oba druhy šimpanzů dovedou vyrábět a pouţívat nástroje, ale mezi kvalitou tohoto 

chování existují velké rozdíly. 

 U šimpanze učenlivého existuje mnohem širší škála pouţívaných předmětů i 

vyráběných nástrojů neţ nalézáme u šimpanze bonobo. Pouţívání nástrojů i jejich výrobu se 

šimpanzi musí učit od matky. Materiál k jejich výrobě můţe být importován nebo můţe být 

vhodný nástroj na místo pouţití přinášen. Nástroje jsou pouţívány opakovaně jen v krátkých 

časových intervalech, nikdy například druhý den. Nástroje nemají universální charakter ani u 

šimpanze učenlivého, a uţ vůbec ne u jiných druhů lidoopů. Různé populace šimpanzů 

například rozbíjejí různé druhy ořechů, ale nástroje nejsou nikdy pouţívány k rozbíjení všech 

druhů ořechů, které daná populace šimpanzů pojídá. Podobně jsou někde modifikovanými 

větvičkami loveni termiti, ale ne mravenci a naopak. Jiné populace pouţívají nástroje pouze 

k narušení stěn termitišť, avšak ne k jejich lovu, atd. Mnohdy se nástroje vyuţívají k čištění 

úst nebo rukou, které se při přijímání potravy potřísnily. Nástrojové chování šimpanze 

učenlivého je neobyčejně rozvinuté a v dílčích aspektech je podobné nástrojovému chování 



člověka. U šimpanzů podle všeho existují kulturní tradice. Avšak ve všech případech, kdy 

jsou vyuţívány nástroje, je získáván stejný typ potravy různými způsoby. Schází jakákoliv 

důsledná standardizace a optimalizace pouţívání nástrojů i jejich výroby. 

 Vysoké intelektuální schopnosti šimpanze učenlivého způsobují, ţe motivací k výrobě 

a pouţívání nástrojů mohou být i vysloveně neadaptivními faktory.  Mohou to být například 

uspokojení z neobvyklého řešení situace, zajímavost situace, která vzniká při pouţití nástroje 

případně rychlost či příjemnost praktického vyřešení daného problému. Pouţívání nástrojů má 

nepochybně i svůj sociální význam uţ proto, ţe se jej děti učí od matky a dcery tuto schopnost 

dále předávají svým potomkům. Nástrojové chování je také součástí obrany šimpanzů. 

Pouţívání nástroje nikdy nemá útočný charakter. Schopnosti, invence i obratnost v pouţívání 

nástrojů, které byly u šimpanze učenlivého prokázány v zajetí výrazně přesahují schopnosti a 

repertoár chování doposud pozorovaný u šimpanzů v přírodě. Pokud by totiţ mělo pouţívání 

nástrojů šimpanzů výrazně adaptivní charakter, pak by šimpanzi nepochybně byli schopni 

vyrábět a pouţívat mnohem větší a širší škálu nástrojů. Například bylo prokázáno, ţe 

šimpanzi jsou schopni pouţít nástrojů jako primitivní pasti, ale prakticky tuto schopnost 

nevyuţívají a jednoznačně dávají přednost kontaktnímu lovu. Závěrem nemůţeme neţ 

konstatovat, ţe v pouţívání a výrobě nástrojů existuje řada lokálních specifických tradic. 

 U jednotlivých populací šimpanzů existují specifické prvky chování při lovu, jako je 

způsob organizace lovu a způsob rozdělování ulovené kořisti, které opět nemůţeme označit 

jinak, neţ lokální tradice. 

 U šimpanzů také známe lokální prvky kontaktního či oznamovacího chování typu 

„jsem vzhůru“, „pojď za mnou“ a pozdravů. Známe také některé prvky téměř universální jako 

je deštný tanec, které však jsou pouţívány v různém, zatím člověku nejasném, kontextu. 

Známe také místní tradice v pouţívání léčivých rostlin. 

 V současné době tedy není pochyb o tom, ţe u šimpanze učenlivého existují lokální 

tradice a je oprávněné hovořit u určité formě kultury, které v určitých aspektech snese 

srovnání s kulturou člověka. 

Nástrojové chování je u bonobů málo rozvinuté. Nejčastější je pouţívání velkých listů 

jako ochranu před deštěm a pouţívání větví a klacků při předvádění. Velmi zajímavým a 

specifickým znakem v nástrojovém chování bonobů je značení stezek lámáním větví a 

značení křiţovatek zapíchnutými hůlkami. Interpretace tohoto jevu, přestoţe byl 

dlouhodobým výzkumem prokázán, však není ještě bez problémů, i kdyţ naznačuje, ţe 

nástrojové aktivity bonobů mohou být bohatší neţ prokazují dosavadní výzkumy. Bonobové 

totiţ například vyhrabávají červy rukama ze země, ale některé starší studie naznačovaly, ţe 

bonobové pouţívali k hrabání v zemi kopací hůlky. Zdá se, ţe u bonobů zatím nevíme, zda 

vytvářejí výrazné lokální tradice a je tedy předčasné hovořit o kultuře bonobů. Důvodem 

můţe být i zvýšená míra sexuálního chování u bonobů a některé další specifické rysy sociální 

organizace bonobů. 

 

Orangutani 

Jak ukazují ekologické a etologické studie orangutanů pouţívání nástrojů je u 

orangutanů mnohem běţnější a mnohem vyspělejší neţ se původně soudilo. Van Schaik velmi 

váţně uvaţuje v souvislosti s nástrojových chováním a dalšími prvky chování o existenci 

kulturních tradic u orangutanů. 

 U sumaterských orangutanů se běţně vyrábějí nástroje, například vytvářejí z větviček 

hůlky, které pouţívají k získávání hmyzu a medu a také k úpravám pojídaného ovoce, 

například k odstraňování semen. Známé jsou také nástroje ke zvyšování komfortu, jiţ 

zmíněné stříšky proti dešti, stěrky a podobně. Bylo popsáno i pouţívání jakýchsi 

jednoduchých pastí; pokud bude tento typ nástrojové činnosti prokázán jednalo by se o 



specifickou tradici orangutanů. V kaţdém případě se vyskytují u jednotlivých populací 

sumaterských orangutanů tak specifické rozdíly v chování i pouţívání nástrojů, ţe Carl 

vanSchaik a další primatologové jsou přesvědčení o existenci kulturních tradic přinejmenším 

u sumaterských orangutanů, které jsou analogické tradicím popsaným u afrických šimpanzů 

druhu Pan troglodytes. 

 

 Životní historie (life hitories) a vývoj sociální organizace 

Ţivotní historii (life history) skupiny nebo druhu můţeme definovat jako realizaci 

adaptivního potenciálu určité sociální skupiny i jednotlivců v ní ţijících a reprodukujících. 

Tato realizace adaptivního potenciálu je chápána v nejširším slova smyslu, a to včetně aspektů 

behaviorálních, růstových a ontogenetických, přeţívání jedinců v obecném slova smyslu, 

reprodukce, vychovávání potomstva aţ k nezávislosti a vyhýbání se ohroţení na ţivotě. Jsou 

to tedy takové součásti adaptivní strategie, jako čas roku, kdy se mládě narodí, kdy je obvykle 

odstaveno, kdy se ukončuje růst, kdy se jedinec, samec nebo samice, obvykle reprodukuje a 

kdy umírá. Pro pochopení funkce sociální organizace je chápání ţivotní historie ve smyslu 

Jansena a vanSchaika (1993), kteří vytvořili v teorii ”vyhýbání se ekologickému risku”, tedy 

rozšířenou verzi teorie ţivotní historie obohacenou o ontogenetickou populační dimensi. 

V rámci této teorie slouţí ontogenetický vývoj, včetně ontogeneze chování a sociální 

struktury, jako specifický nárazníkový mechanismus, jakýsi dolaďovací mechanismus, který 

můţe podstatným způsobem sníţit nebezpečí vlivu ”náhlých” ekologických změn ať při 

fluktuačních nebo periodických změnách v ekosystémech. 

 U člověka a zřejmě i ostatních homininů pak vstupuje jako významný faktor kultura a 

nástroje a nástrojové chování a tento mechanismus muţe mít jak adaptivní tak exaptivní 

charakter. 

 

 Behaviorální ekologie a sociobiologie 

Významem chování a jeho vztahem k ekologii, biologii a evoluci primátů zabývají dva 

biologické obory - socioekologie a behaviorální ekologie.  

Behaviorální ekologie zdůrazňuje význam kompetice a vytváření ekologicky 

adaptovaných behaviorálních stereotypů. Studuje rovněţ závislost určitých typů a vzorců 

chování na typu ekosystému, na určité struktuře potravních zdrojů a typu sociální struktury. 

Důleţité je i studium koevoluce chování druhů – například kořist lovec – a evoluce chování a 

kvalitativních změn v ekosystémech. 

Sociobiologie studuje význam určitých forem chování pro evoluci organismů, například 

altruismu, a moţnosti dědičného předávání určitých typů a vzorců chování. Byla to právě 

sociobiologie, která zdůvodnila, ţe z důvodu prokazatelných altruistických reakcí některých 

jedinců musí vedle individuální fitness existovat také genetické mechanismy, které zabezpečí, 

ţe taková altruistická reakce bude pro danou skupinu výhodná a přínosná i z hlediska 

genetického. Čili ztráta určitého jedince nenaruší negativně tok genů a ”gene pool” skupiny, 

naopak, taková reakce můţe být pro danou societu výhodná. Toto nepochybně přispělo ke 

vzniku nové populačně genetické koncepce, koncepce celkové (inclusive) fitness jako vyšší 

formy fitness individuální. Tato nová koncepce otevírá nové moţné interpretace genetických 

aspektů přírodního výběru, protoţe umoţňuje genetickou interpretaci takových forem chování 

jako je altruismus a mutualismus, a také umoţňuje geneticky odůvodnit některé formy 

sexuálního výběru a exaptivních procesů. 

 Přírodní výběr se, zejména v případě chování,  realizuje na principu ”šedé zóny” nebo 

koryta řečiště. Moderní teorie přírodního výběru je zaloţena na vícestupňové logice a teorii 

fuzzy mnoţin – podstatné pro kvalitativní evoluční změny není to nejlepší, tedy průměrné, ale 



to co je marginální, tedy nevhodné či kvalitativně nové. Nakonec to vyplývá i z toho prostého 

faktu, ţe drtivá většina znaků fenotypu má polymorfní charakter a vznik jednotlivých znaků a 

systémů je řízen hierarchickým systémem alel s velmi dobře propracovaným zpětnovazebným 

mechanismem. 

 V případě chování jsou dědičné pouze předpoklady a morfologické a fyziologické 

systémy rozhodující pro určitý typ chování. Dědičné mohou být i určité elementy chování, 

které jsou dány základními reflexními reakcemi, biomechanickými strukturami a regulačním a 

senzorickým aparátem. 

 

Teorie biologického trhu 

Teorie biologického trhu (Noë & Hammerstein 1994) je zajímavou sociobiologickou 

hypotézou slibující výrazný posun v našem chápání různých behaviorálních strategií 

z evolučního úhlu pohledu. Tento model vyuţívá základních charakteristik lidského 

ekonomického modelu (nabídka, poptávka, nerovné pozice na trhu, atd.) a analogicky je 

uplatňuje u primátů pro objasňování příčin a efektů výběru partnera v kooperaci, mutualismu 

a také pro případnou sexuální selekci. Uplatněním teorie biologického trhu ve výzkumu 

dynamiky sociálních vztahů se primatologové začínají teprve zabývat. Jako dobrý příklad 

slouţí studie L. Barrettové a P. Henzi (2001) u paviánů čakma (P. cynocephalus ursinus), 

v níţ mimo se mimo jiné poukazuje na nevhodnost dříve nabízeného názoru, ţe investice do 

čištění by mohla být kompenzována na základě „tit-for-tat“ strategie (půjčka za oplátku, 

Axelrod 1984). Samozřejmě má teorie biologického trhu, jak uţ je v sociobiologii a 

behaviorální ekologii téměř zvykem, řadu různých modifikací a pohledů na věc. Důleţité je, 

ţe musí být chápána nikoliv jako prostředek pro vysvětlování určitých partikulárních jevů, ale 

jako jeden s významných mechanismů sociální organizace. 

 

Chování a sociobiologické aspekty sociální struktury a chování člověka 

Prvky chování, které jsou integrálními vlastnostmi chování člověka, jako je 

altruismus, agresivita, sobectví a intolerance mají své kořeny nebo analogie i v chování zvířat. 

Musíme mít na paměti, ţe i náš lidský druh, druh Homo sapiens, spolu s poloopicemi, 

opicemi a lidoopy, patří do řádu Primates. Při interpretaci některých rysů chování člověka 

nebo různých jevů v lidské společnosti je třeba se vyvarovat se vyvarovat redukcionalizmu 

(nerespektování kvalitativních rozdílů mezí zvířaty a člověkem) stejně jako přenášení 

lidských vlastností na zvířata, polidšťování zvířecích projevů (antropomorfizmus). 

Podle sociobiologů se na základě koncepce celkové (inclusive) fitness, jako vyšší formy 

přírodního výběru neţ je fitness individuální, mohou uplatňovat prvky, které jsou nevýhodné 

z hlediska jedince a dokonce, z krátkodobého hlediska, i z hlediska celé skupiny nebo její 

části. Podle této nové interpretace genetických aspektů přírodního výběru, právě takové formy 

chování jako je altruismus a mutualismus, jsou výhodné z dlouhodobého hlediska pro 

příbuzné jedince, který individuálně ztrácí selektivní výhodu (ať uţ moţnost reprodukce nebo 

i ţivot) nebo i pro celou skupinu a tím nepřímo pozitivně ovlivňuje ţivotní historii dané 

society. Tato koncepce také umoţňuje geneticky odůvodnit některé formy skupinového a 

sexuálního výběru a exaptivních procesů a tedy i tzv. neadaptivní formy chování v dané 

sociální struktuře. 

Na základě této sociobiologické koncepce lze vysvětlit řadu aspektů sociální organizace a 

chování člověka. Bohuţel právě v oblasti lidského chování mají sociobiologové snahu 



nepřípustně simplifikovat, přenášet poznatky z jedné lidské society na druhou, aniţ by brali 

v úvahu rozdíly v sociální struktuře, kultuře a chování srovnávaných populací. V některých 

jiných případech jsou sociobiologové striktně pozitivističtí, ve smyslu našel jsem korelaci 

tedy jev platí. Někdy se jedná o studie, které mají doslova směšné nebo triviální závěry. 

Například velikost ňader modelek na exklusivních časopisech pro „vyšší“ vrstvy, typu 

Esquire či Cosmopolitan, ovlivňují úroveň britské ekonomiky. I kdyby podvědomé reakce lidí 

ovlivňující ekonomiku Británie byla takto „ţivočišné“ přeci jen by bylo nutné studovat tento 

jev v mnohem širších souvislostech (například v takovém postavení je nemálo homosexuálů 

nebo jedinců s nízkým sexualitou) a po mnohem delší dobu. Navíc do rozhodování těchto 

jedinců vstupuje řada velmi váţných dalších faktorů, skupinové zájmy nevyjímaje. Daleko 

zajímavější je studie ze středověku, která prokázala, ţe obětování reprodukce nejmladšího 

syna, který vstoupil do katolických církevních struktur, bylo pro dlouhodobou strategii rodiny 

velmi výhodné a umoţňovalo to její další perspektivní existenci. 

 

Xenofobie a její biologické kořeny 

 Mnohé rysy chování člověka, které povaţujeme za destruktivní či zavrţeníhodné jsou 

běţné i u ostatních primátů, avšak jejich míra exprese závisí na dané societě a, na rozdíl od 

člověka, většinou nemají v přirozených podmínkách v dané skupině vysloveně negativní 

charakter. Je to především proto, u primátů existují funkční a dobře vyvinuté sociální a 

behaviorální zpětnovazebné a kontrolní mechanismy vznikající v průběhu ontogeneze jedince 

a ve vývoji dané society. V některých negativních případech, které budou demonstorány v 

dalším textu, byl často prokázán negativní vliv člověka. 

 Přirozeně i u primátů, zejména u lidoopů jsou popisovány jevy, které jsou analogické 

například xenofobii, čili strach a intoleranci z neznámých jedinců. Ta je však přirozeně 

omezena většinou na jedno pohlaví a je spojena se sniţováním kompetice uvnitř skupiny. 

Obvykle je tolerována migrace jednoho pohlaví, avšak při zachování funkčnosti sociálního 

systému primátů je výrazná agresivita vůči příchozím jedincům výjimečná. Pro pochopení 

podstaty a mechanismů těchto jevů je důleţité pochopení ontogeneze chování. 

 I kdyţ se ostatních primátů, zvláště pak u těch člověku nejpříbuznějších - u šimpanzů, 

vyskytují některé formy agresivního, destruktivního chování, většinou mají typy chování, 

které bychom mohli charakterizovat jako intolerance či xenofobie v podstatě obranný 

charakter sniţující vnitroskupinovou konkurenci. Většina chování je ve skupině zaměřena na 

vytváření pozitivních vazeb nebo na zabránění narušování sociální struktury. Je to logické 

protoţe učení a vytváření přátelských sociálních vazeb, které je u šimpanzů tak důleţité, 

nemůţe být účinné v agresivním netolerantním prostředí. Toto je zvláště důleţité a významné 

u  šimpanzů bonobo. 

Navíc agresivita má u šimpanzů také pozitivní rysy, jevy jako msta, kanibalismus či 

genocida byly pozorovány výhradně v destabilizovaných sociálních strukturách, často 

způsobených či ovlivněných lidským vměšováním. Můţeme proto zobecnit, ţe jevy jako je 

intolerance, xenofobie či etnocentrismu, mají sice u primátů svoje analogy, ale také ze studií 

primátů také vyplývá, ţe vysloveně agresivní formy chování se obvykle vyskytují v 

souvislosti s narušenou a destabilizovanou sociální strukturou, případně u sociálně 

patologických jedinců. Tedy můţeme z toho usuzovat, ţe pro lidskou společnost není 

nebezpečné to, ţe existují biologické predispozice pro takové jevy, ale to ţe existuje sociální 

prostředí, které nejen tyto jevy podněcuje, ale také je napomáhá dále rozvíjet. Jinými slovy 

takové prostředí záměrně zeslabuje nebo dokonce odbourává, čímţ se xenofobie můţe stát 

společensky nebezpečným destabilizujícím prvkem chování člověka. 

 



Fenomén žebrání 

Ţebrání se široce praktikuje v celém moderním světě. Existuje jak ve třetím světě, tak i 

ve vyspělých západních zemích. Lidé, kteří vidí ţebráky na ulicích, mají často pocit viny. 

Lidé, kteří vyrostli v socializmu se s ţebráním většinou nesetkávali. Krach socialistických 

reţimů vyvolal nejenom progresivní politické změny, ale také mnoţství nepříznivých 

důsledků včetně velkých ekonomických nepoměrů, celkový pokles ţivotních standardů části 

populace a skutečnou nebo skrytou nezaměstnanost. Situace v postsocialistických zemích 

zhoršuje fakt, ţe lidé, kteří se uchylují k ţebrání, byli zvyklí na různé formy sociální ochrany. 

Je moţné, ţe v současné střední a východní Evropě, včetně České republiky, se na ţebrání 

začíná pohlíţet jako na svérázný typ městského zaměstnání. 

Hlavní pozornost jsme věnovali studiu ţebráků v Praze. Ţebráky, kteří se zde 

vyskytují, lze rozdělit do dvou skupin – občané České republiky a Rumunska (v menší míře 

Bulharska, ojediněle Moldávie, Ukrajiny). Tyto dvě skupiny se liší jak strategií ţebrání, tak i 

dobou, kdy se této činnosti věnují. Ukázalo se, ţe na ulicích Prahy ţebrají především Češi a 

nikoliv cizinci (Čechů bylo pozorováno 76,92, cizinců 23,08, ).  

 Převáţná většina ţebráků české národnosti setrvává na jednom místě. Jenom malý 

počet z nich chodí po ulici a oslovuje chodce. Tito lidé se snaţí chovat nenápadně, neoslovují 

kaţdého. Kromě klasických ţebráků, sedících na chodníku, jsme zaznamenali dvě další menší 

skupiny s jinou strategií ţebrání. Je to malá skupina mladých narkomanů, kteří oslovují lidi na 

autobusovém nádraţí Florenc, na stejné stanici metra a v okolí nádraţí. Ţádají peníze, údajně 

na autobus nebo na cestu domů, ale podle informací streetworkerů patří tato skupina 

k narkomanům. Někteří narkomani vyuţívají jarních a letních měsíců a ţádají o peníze údajně 

na maturitní večírek (coţ je tradice maturantů v ulicích Prahy a v metru, v období maturit). 

„Falešní maturantí“ ţádají o příspěvek třeba i v červnu-červenci, kdy maturitní večírky jiţ 

dávno proběhly. 

Jiná, menší skupina údajně hluchých lidí obchází jednotlivě restaurace v centru Prahy. 

Kladou na stoly přívěšky na klíče, nebo nějaké podobné suvenýry, spolu s kartičkou, kde 

nabízejí prodej těchto věcí za zhruba 50 Kč. Zdůrazňují, ţe jsou hluší, a ţe je to jejich jediný 

výdělek. Reálná cena tohoto zboţí se pohybuje kolem 10-20 korun. Potom, co rozdají na stoly 

tyto věci s kartičkou, vrací se dotyčná osoba zpět a sbírá buď peníze za prodej, nebo 

nekoupené věci s kartičkami zpátky. Podle sdělení policie a sociálních pracovníků nejsou 

všichni tito lidé hluší.  

 Pohlavní sloţení pozorovaných ţebráků bylo následující – značně převládali muţi – 

69,23 . Ţeny představovaly 30,77 všech ţebrajících. Je zajímavý rozdíl v zastoupení 

pohlaví u Čechů a rumunských Rómů: u Čechů bylo muţů-ţebráků 3x víc neţ ţen, u Rómů je 

počet muţů a ţen zhruba stejný 

Převáţnou většinu ţebráků tvoří dospělí lidé v produktivním věku nebo důchodci. 

Mladých lidí je poměrně málo. Jsou to především narkomani nebo mladé matky s malými 

dětmi. Zajímavý je rozdíl ve věkovém zastoupení u Čechů a Rumunů. Ţádné české dítě 

nebylo pozorováno při ţebrání, naopak aktivně ţebraly rumunské děti (13,33). Sem nejsou 



započítávány děti do dvou let, které jsou s matkami-ţebračkami, ale sami neţebrají - většinou 

jsou u matek v náručí.  

U většiny pozorovaných ţebráků bylo oblečení horší kvality nebo špinavé (71,88). 

Zvláštní skupinu z tohoto hlediska tvořili především slepí ţebráci, kteří byli čistí a měli 

relativně dobré oblečení. Do této skupiny patřili téţ lidé, kteří provozovali hudební produkci, i 

kdyţ zdaleka ne všichni. 

Zhruba 1/4 ţebráků v Praze ţebrá aktivně. To znamená, ţe oslovují lidi na ulici nebo 

provozují nějakou činnost. 3/4 ţebráků ţebrá pasivně, čeká na almuţnu. Zhruba 38 přitom 

stojí, kolem 60 procent sedí, a jenom 1,5 leţelo na chodníků. To odpovídá i strategii 

ţebrání. 50,77 všech ţebráků mělo před sebou kelímek na peníze. 44,62 natahovalo ruku. 

Aktivně ústně ţádalo o peníze 1,54 všech ţebráků a 3,08 mělo písemnou ţádost. 

Ze všech ţebráků, které jsme pozorovali, měl velký počet nějaký handicap – 46,15, 

ostatní byly zdraví. Ovšem někteří z postiţených svoje onemocnění jenom předstírají. 

Například, rumunské ţeny často sedí na zemi a mají vystavenou jednu nohu. Druhou mají 

skrčenou pod sukní a sedí na ní, aby vznikl dojem, ţe jsou invalidé. Někteří ţebráci mají 

obvázané končetiny gázou, ale nikdo neví, jestli jsou doopravdy zranění. Ovšem ti, kteří mají 

nějaký handicap, se ho snaţí nejvíc ukázat – chybějící končetiny, úrazy, jsou na vozíčku, slepí 

atd. 

Zhruba 1/3 ţebráků měla u sebe zvíře, výhradně psa nebo několik psů. Zvířata jiných 

druhů nebyla zaznamenána.  

 

Sociobiologické aspekty žebrání 

Úspěšnost ţebrání závisela na tom, jestli byl dotyčný postiţený nebo ne. Nejúspěšnější 

byli slepci (bez rozdílu pohlaví). V průměru trvalo 12 minut, neţ jim 15 lidí poskytlo 

almuţnu. Za nimi následovali ţebráci se psy. Nejhůř na tom byli ostatní handicapovaní – 

průměrná doba pro 15 almuţen byla 71,46 minut. Také místo ţebrání ovlivňuje úspěšnost. 

Nejrychleji dávají lidé peníze v metru, kde vlak přijíţdí do stanice zhruba kaţdé 3-4 minuty, a 

vţdy někdo z přijíţdějících dá nějaké peníze. Kombinace obou těchto faktorů – slepí v metru 

– zařazuje tuto kategorii na první místo. Pokud v metru ţebrá jinak handicapovaný člověk, 

neţ nevidomý, jeho úspěšnost je menší. Také velké seskupení lidí ve stanici v dobu 

špičkového provozu sniţuje úspěšnost, protoţe lidé na ţebrající dobře nevidí, spěchají a 

nemají moc moţností se zastavit. 

Odlišné způsoby chování jak ţebráků tak dávajících byly pozorovány v Rusku – 

postkomunistické zemi s pravoslavným náboţenstvím, a v Itálii, katolické zemi, která nebyla 

ovlivněna obdobím komunizmu. V Rusku vysoký počet ţebráků představují dvě kategorie, 

které skoro se nevyskytují v jiných zemích. Jsou to především staří lidé, převáţně ţeny, 

ţebrající u kostelů, zvlášť v období náboţenských svátků (Vánoce, Velikonoce). Typický rys 

chování těchto ţebráků je, ţe ţehnají dávajícím, křiţují se a klanějí. Toto chování se nikdy 

nevyskytovalo v zemích západní a střední Evropy (Česko, Itálie). Druhá skupina ţebráků, 



která se vyskytuje jenom v Rusku je početná skupina válečných invalidů, často oblečených do 

vojenských uniforem. Jejich vysoký výskyt je ovlivněn četnými válečnými konflikty 

probíhajícími v post-komunistickém prostoru, zejména na území bývalého Sovětského svazu. 

Tyto lide se těší velké empatii ze strany dávajících a jsou poměrně to úspěšní ţebráci. 

V zemích střední a západní Evropy vyvolávají velkou nelibost okolí ţebráci Romové a 

to i přes velmi rozvinutou etnickou toleranci a demokracii v těchto zemích. Jejich strategie je 

ve všech zemích velice podobná, jsou dotěrní, aktivní, neobytní, mnohdy je jejich činnost 

spojena s kriminalitou. To je hlavní faktor proč jsou lidé vůči Romům intolerantní i ve 

vyspšlých demokraciích. 

Specifikem České republiky je vysoká úspěšnost ţebrajících se psy. Tento fenomén 

nebyl pozorován ani v Rusku, ani v Itálii. Je pravděpodobné, ţe ţebrající se psy vyvolávají 

pozitivní reakci u dávajících jako reakce na baby-schéma, protoţe v Čechách nebyli 

pozorovány prakticky ţadné ţebrající děti. 

Specifikem Itálie je vysoký výskyt ţebrajících převlečených jako sochy. Tito lidé, 

kteří jinak naplňují všechny rysy ţebrání (pes nebo převlek jsou jen různé podpůrné 

prostředky), zvolili specifickou strategii, která jim umoţnila vysokou úspěšnost ţebrání 

v podmínkách města, které je významným kulturním centrem. 

Velmi zajímavým jevem z hlediska sociobiologického je reakce Japonských turistů. 

Zatímco v zemích střední a východní Evropy, ţebrákům ţádné almuţny nedávají a povaţují je 

za pouhé povaleče, v Itálii dávají ţebrákům převlečeným za sochy almuţny zcela běţně a 

ochotně. 

Zajímavé jsou i preference místních obyvatel, hovořících jazykem daného státu, kteří 

jsou v průměru úspěšnější neţ cizinci. U Romů se u mnoha potenciálních dávajících projevují 

xenofobní reakce. 

 

Etnické a sexuální podobnosti a rozdíly 

Zvláštní pozornost musíme věnovat přítomnosti ţebrajících cizinců v Praze. Jsou to 

především rumunští Rómové. Na rozdíl od Čechů, kteří ţebrají celý rok, tyto skupiny 

přijíţdějí do Prahy především v létě a v období vánoc. Ţebrají hlavně ţeny a děti nebo 

handicapovaní
6
. Jsou dobře organizovaní. Často pouţívají pro komunikaci mezi sebou mobil. 

Na rozdíl od Čechů jsou velice dotěrní, neodbytní, často tahají chodce za oděv. Po oslovení 

odmítají komunikovat. Většinou jsou schopni pojmenovat jakékoliv město, kde probíhá 

válečný konflikt (Kosovo, Sarajevo atd.). Část ţebrajících rumunských ţen nosí s sebou 

kartičku s písemnou ţádostí o peníze. Převáţná většina těchto ţebráků chodí, na jednom místě 

sedí jenom ţeny s malými dětmi (do 2 let). 

Další skupinou cizinců jsou děti, kteří většinou chodí ve dvojicích ve vagónech metra. 

Zpravidla jeden hraje na harmoniku a druhý vybírá peníze do kelímku. I kdyţ v Praze 

převaţují ţebráci – Češi, sdělovací prostředky vyvolávají u obyvatelstva dojem, ţe ţebrají 

hlavně cizinci (MF Dnes, 2000, 2001, Právo 2000). 



Ve všech zemích jsme zjistili, ţe mezi ţebrajícími muţi a ţenami existuje řada 

důleţitých rozdílů. Například u obyvatel daného státu, častěji ţebrají muţi, to platí většinou i 

pro běţenecké skupiny, zatímco u Romů ţebrají převáţně ţeny. 

 

Žebrání a bezdomovství 

Ţebrání a bezdomovství jsou dvě různé kategorie. Bezdomovství je určitý styl ţivota, 

byť jeho příčiny jsou velmi různé. Ţebrání je adaptivní strategie jak získat prostředky 

k ţivotu, nejsou-li pro daného jedince získat je jiným způsobem – prací, podnikáním, sociální 

podporou. Jak ukázaly naše rozhovory se ţebráky, většina z nich nejsou bezdomovci. Hlavní 

příčina ţebrání – nedostatek prostředků z důchodů, ztráta práce, zdravotní postiţení. Ve 

srovnání s obdobným výzkumem například v Rusku se ukázalo, ţe česká společnost je 

poměrně xenofobní. Při otázce dávajícím, komu by nikdy nedali peníze, jsme byli nuceni 

zavést zvláštní kategorii pro odpověď – cizincům a matkám s malými dětmi (jsou to 

především cizinky). Toto byla druhá nejvíce se vyskytující kategorie odpovědí (první – 

alkoholici, narkomani). Společnost toleruje spíše ţebráky, kteří se s lidmi normálně 

kontaktují, neţ bezdomovce, kteří se ze společnosti vyčleňují a často se staví velmi 

reservovaně k jejím hodnotám. 



 

 

Obsah kapitoly  

  Sexuální chování a reprodukční strategie  

   Vklad samců a samic do repridukce a rozdíly v chování  

  Sexuální chování a socio-sexuální chování  

   Infanticida - sexuální strategie nebo agresivita  

  Lidská sexualita  

  Evoluce sexuálního chování  

Sexuální chování, sexualita, reprodukce a sociosexuální chování  

 

Hodnotíme–li sexuální chování a sexualitu primátů, pak existují kvalitativní rozdíly 

mezi poloopicemi a vyššími primáty, a také mezi opicemi a velkými lidoopy. Poloopice, na 

straně jedné, jsou v sexuálních aktivitách podobní řadě ostatních skupin savců, uţ proto, ţe 

v jejich percepci hraje velmi důleţitou roli čich, včetně vnímání pachu sexuálního partnera. 

Jejich nervová soustava je ve srovnání s vyššími primáty podstatně méně pokročilá s relativně 

omezenou mozkovou kůrou, zejména neokortexem. To je také jeden z nejdůleţitějších 

důvodů, proč mají podstatně méně komplexní chování neţ opice nebo lidoopi. 

Sexuální chování úzkonosých primátů je poměrně pestré a vţdy je propojeno se 

sociální strukturou a reprodukční strategií typickou pro danou populaci. To je také důvodem 

častých rozdílů v sexuálním chování nejen mezi příbuznými druhy, ale i mezi populacemi 

jednoho druhu. Nejčastějším typem sociální struktury úzkonosých primátů je různě 

modifikovaná mnohosamco–samicová sociální struktura, vyskytuje se však i jednosamcová 

sociální struktura a fission–fussion sociální organizace, výjimečně i monogamie. V sociálních 

vztazích je většinou uplatňován princip dominance a subordinace a vytváří se různě pevná 

hierarchická struktura platná pro obě pohlaví. Tyto principy se uplatňují i u jiných sociálních 

struktur úzkonosých primátů, tedy v jednosamcových skupinách, fission–fusion struktuře 

šimpanzů, noyau struktuře orangutanů a díky vyspělé vokalizaci pravděpodobně i u párově 

ţijících gibonů. 

Pro úzkonosé primáty je typický zjevný menstruační cyklus a pravidelná receptivita 

samic ve zhruba měsíčních intervalech. Receptivita je často spojená s viditelnými změnami v 

anogenitální oblasti a dalšími znaky signalizujícími připravenost samice k páření. Tyto 

signály výrazně ovlivňují chování samců i samic ve skupině a jsou také základem pro různé 

behaviorální rituály úzkonosých primátů, například prezentace podřízenosti daného jedince. 

Vţdy se vyskytuje jednokomorová děloha s progresivní placentací, ale typ placentace se mezi 

opicemi a lidoopy i lidmi (hominidy) liší. U kočkodanovitých opic se v graviditě objevuje 

placenta se dvěma disky, u lidoopů a lidí existuje velká strukturálně komplikovanější placenta 

jednodisková. Úzkonosí primáti mají vţdy jeden pár prsních bradavek a jedno mládě, o které 

vţdy primárně pečuje matka. Plně dospělí samci o mládě prakticky nikdy nepečují v plném 
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rozsahu, a to ani po krátkou dobu. Někdy však mohou mladší samci dočasně pečovat o cizí 

osiřelé mládě, které jiţ není výrazně závislé na mléčné potravě a mateřské péči. 

V posledních letech je popisováno stále více podobných znaků z oblasti hormonální 

regulace, například do značné míry se u všech úzkonosých primátů shoduje funkce hormonů 

pohlavních a růstových, funkce a úroveň hladiny steroidních glukokortikoidů z hlediska 

sociální struktury, biochemických faktorů krevních i orgánových. 

Skupinu úzkonosých opic tvoří plodoţravé kočkodanovité a listoţravé hulmanovité 

opice. Mezi oběma skupinami existuje řada důleţitých rozdílů, které se odráţejí i v mnoha 

aspektech sociální struktury a chování. Hulmanovití s méně vyspělým mozkem mají 

jednodušší, často jednosamcovou sociální strukturu a nepříliš pestré chování. Jejich sexuální 

chování se omezuje především na vlastní kopulaci a socio–sexuální chování je velmi málo 

rozvinuté, i kdyţ u některých hulmanů existují některé zajímavé socio–sexuální prvky 

chování. Kočkodanovití jsou ve všech ohledech výrazně vyspělejší, socio–sexuální chování 

zahrnuje řadu rituálů a často i dvoření. Samice má v sexuálním chování daleko aktivnější 

úlohu, včetně jeho iniciace a vytváření konzortních párů. Hovořit o jakékoliv sexualitě u opic 

by bylo, aţ na nečetné výjimky (makak medvědí, makak červenolící) by bylo nepochybně 

přehnané, sexuální i socio-sexuální chování je téměř výhradně podřízeno reprodukční 

strategii, obvykle samic. 

Lidoopi mají ve srovnání s opicemi díky rozvinutému a relativně velkému mozku 

mnohem rozvinutější formy chování. Výjimkou není ani jejich sexuální a socio-sexuální 

chování, které má mnoho různých forem a zahrnuje řadu rituálů a pro lidoopy specifické typy 

chování. Sexuální chování lidoopů je však také značně variabilní a přizpůsobivé, a tak se 

v sexuálním a socio–sexuálním chování některých lidoopů (šimpanzů a orangutanů) objevují 

prvky, které bychom mohli nazvat počínající sexualitou, u jiných pak (gorily, giboni) je 

sexualita omezená a daleko důleţitější roli hraje socio–sexuální chování, zejména různé 

formy předvádění se samců (například hlasové projevy gibonů). Sexuální chování velkých 

lidoopů je mnohem rozvinutější a komplikovanější neţ je toto chování u gibonů. 

Prvky socio-sexuálního chování gibonů, hlavně vokalizace jsou zřetelné, avšak není nijak 

prokázáno, ţe by přímo souvisely se sexuálním chováním, Současné studie u několika druhů 

gibonů nezávisle na sobě potvrdily, ţe mimopárové kopulace jsou poměrně běţné, a 

předmětem sexuálního zájmu jsou jak nepříbuzné samice ze sousedních teritorií, tak solitérní 

samice. Solitérně ţijící samci se pokoušejí pářit se samicemi ţijícími v páru. Zdá se tedy, ţe 

představa o věrně ţijících monogamních gibonech je chybná a všechny současné poznatky 

ukazují, ţe původní sociální strukturou byla nepárová sociální struktura. 

Sexuální a socio–sexuální chování některých druhů velkých lidoopů se v mnoha 

ohledech vymyká z rámce běţného u ostatních primátů a v některých rysech nacházíme 

dokonce určité podobnosti mezi nimi a člověkem. Sexuální náruţivost mladých orangutanů a 

bonobů je mezi primáty unikátní, právě tak jako nevybíravé zacházení se samicemi ze strany 

plně dospělých orangutanů. Egalitářské chování gorilích samic i matriarchální tendence samic 

bonobů by našly jistě analogii i v socio–sexuálním chování lidském (feministky nebo 

stařešiny rodin na Sicílii). Zdá se tedy, ţe jsme si s velkými lidoopy velmi blízcí nejen 



geneticky, ale i v mnoha rysech chování, a ţe kořeny lidské sexuality jsou mnohem starší, neţ 

jsme předpokládali. 

U orangutanů je sexuální chování i sexualita pravděpodobně mnohem sloţitější, neţ 

jsme si vůbec dovedli představit Původní představy o individualistických rezidenčních 

samcích s patriarchálním chováním vůči samicím, které se musí spářit se samcem ať jiţ 

dobrovolně nebo proti své vůli, byla zřejmě velmi zjednodušující. Kontakty samic s 

plně dospělými samci jsou vzácné a podle všeho se z většinou omezují na sexuální chování. 

Niţší sociabilita a vyšší agresivita samců můţe být ovšem způsobena vysokou hladinou 

testosteronu a kortisolu u plně dospělých samců. Zvláštním rysem sexáního chování 

orangutanů jsou konzortní páry dospělých samic s adolescentními samci, kdy je moţno 

pozorovat, ţe orangutani mohou mít velmi pestré socio-sexuální i sexuální chování. 

Při popisu sexuálního chování samců někteří autoři zdůrazňují násilnost sexuálního 

aktu, který někdy označují jako „znásilnění samice“. Většina moderních studií tuto hypotézu 

nepotvrdila a ukazuje, ţe jednou z příčin tohoto projevu můţe být i velký váhový rozdíl mezi 

samcem (jeho hmotnost můţe přesahovat i sto kilogramů) a mnohem menší samicí, u níţ 

můţe jít naopak o specifickou kopulační vokalizaci. Dalším velmi důleţitým argumentem 

proti hypotéze o znásilnění je, ţe samice většinu samců ze svého teritoria zná, moţná i 

z konzortních svazků, a pokud chce, můţe se mu poměrně snadno vyhnout. Plně dospělý 

samec totiţ samice příliš aktivně nevyhledává. Faktem zůstává, ţe samice orangutanů  

(zejména bornejských) tolerují (ze zatím neznámých důvodů) dosti nešetrné zacházení ze 

strany plně dospělých samců při kopulaci, přestoţe je aktivita při vyhledávání partnera spíš na 

jejich straně. 

Některé popularizující studie tvrdí, ţe po aktu „znásilnění“ samice poţívá toxické 

rostliny, aby potratila. To je spekulativní, naprosto nesmyslné tvrzení; navíc je v rozporu se 

současnými poznatky, které nepotvrzují ani takzvaný akt znásilnění, ani poţívání léčivých 

rostlin. 

Byly zjištěny zásadní rozdíly v sexuálním a sociálním chování mezi bornejskými a 

sumaterskými orangutany. V sexuálním chování a vyhledávání partnera hrají u sumaterských 

orangutanů mnohem aktivnější roli samice a samci se chovají při kopulaci násilnicky jen 

výjimečně. To je další závaţný argument proti teorii znásilňování. 

Poslední výzkumy prokazaly, ţe zdaleka ne všichni adolescentní samci jsou skutečně 

pohlavně nedospělí. Jistá část samců totiţ nade vší pochybnost dosáhla úplné pohlavní 

zralosti, ale tito jedinci nemají ani příslušné sekundární pohlavní znaky a ani velikost těla 

typickou pro biologicky i sociálně plně pohlavně zralého samce. 

Fyziologické prokázaly, ţe se jedná o specifický stav hladiny hormonů, zejména 

kortikoidů a testosteronu, která je u menších dospělých samců orangutana podle všeho niţší, 

neţ u samců s plně vyvinutými sekundárními pohlavními znaky i velikostí. Toto vývojové 

„přibrzdění“, které se označuje jako „vývojové vězení“, však podle všeho nebrání těmto 

samcům v reprodukci. Paradoxně mohou být tito samci pro dospělé samice sexuálně 

přitaţlivější a vytvářejí s nimi déletrvající konzortní páry s bohatým a nápaditým sexuálním 



chováním. Dnes se také prokázalo, ţe plně dopěspělí samci ztrácejí po ztrátě reprodukčního 

maxima některé ze sekundárních pohlavních znaků, zejména pak typický adipozní koláč 

okolo obličeje. 

 Gorila má ve srovnání s orangutanem poměrně málo pestré sexuální chování a 

nenalézáme ani náznak nějaké rozvinuté sexuality. Samozřejmě výraznější sexualitě 

nepomáhá ani specifická sociální struktura. Sexuální chování se omezuje především na vlastní 

nijak nápaditou kopulaci. V socio–sexuálním chování pak stříbrohřbetý samec chrání samice 

proti bakalářským samcům bez vlastních samic nebo proti konkurenčnímu sousednímu samci, 

který se snaţí odlákat samici, případně s ní kopulovat. Jediným znakem určité sexuality u 

goril je, ţe některé mladší samice povzbuzují mladé bakalářské samce ke kopulaci, a snaţí se 

přitom stříbrohřbetého samce obelstít, ostentativně předstírajíce nezájem o bakalářského 

samce. 

Většina tělních soustav šimpanzů je velmi podobná soustavám lidským. Podobné jsou 

také muţské pohlavní orgány: šimpanzi mají velký penis a mohutná varlata, která jsou 

dokonce relativně mnohem větší neţ lidská. Samičí pohlavní orgány jsou však dost odlišné, a 

to především v období sexuální receptivity; u šimpanzích samic dochází totiţ v tomto období 

k výraznému zvětšení a změnám barvy vnějších pohlavních orgánů a přilehlé anogenitální 

oblasti. Tímto znakem se liší šimpanzi také od goril. Obecně jsou pohlavní orgány šimpanze 

bonobo člověku podobnější, neţ jsou pohlavní orgány šimpanze učenlivého. 

Vzhledem k tomu, ţe samice se páří v období říje s větším mnoţstvím samců, existuje 

jediný rodičovský vztah: matka – syn a matka – dcera. Prostřednictvím tohoto vztahu se 

udrţují i sourozenecké vztahy. Při vysokém stupni socializace v sociální struktuře šimpanzů 

se tím vlastně vytváří matrilineární struktura, která můţe přetrvávat i v případě, ţe matka 

migruje do jiné skupiny nebo zemře. 

Pohlavní cyklus u samic šimpanzů je o něco delší neţ u člověka (trvá 35–40 dnů), u 

bonoba je delší neţ u šimpanze učenlivého. Gravidita pak v průměru dosahuje u obou druhů 

šimpanze 240 dnů. Reprodukce šimpanzů má pomalé tempo, coţ nepochybně souvisí i s 

relativně dlouhou ontogenezí. Interval mezi jednotlivými porody můţe být i sedm let, obvykle 

se pohybuje mezi pěti aţ šesti lety. Jako u ostatních lidoopů přichází sociální dospělost i u 

šimpanzů minimálně dva aţ tři roky po dospělosti pohlavní, zpravidla po desátém roce u 

samic a po třináctém roce u samců. Podle všeho dosahují šimpanzi sociální pohlavní zralosti 

ze všech velkých lidoopů nejdříve. Poslední výzkumy ale také ukazují, ţe sociální pohlavní 

dozrávání můţe do jisté míry záviset na sociálním postavení daného jedince, případně jeho 

sourozenců nebo matky. 

Se sexuálním chováním souvisí také tetičkovské chování, které má u šimpanzů mnoho 

forem a důleţité je zejména pro rozvoj chování mladých a dospívajících samic, nejčastěji 

sester nebo příbuzných matky. U samic, které neprojevují tetičkovské chování se mohou 

objevovat jak patologie v sexuálním i rodičovském chování, tak i zvýšená agresivita. 

Sexuální chování šimpanzů je typické vysokou promiskuitou samců i samic a zároveň 

i výrazně rozvinutými a komplikovanými formami sexuálního chování, které jsou pak zvláště 



zřetelné u šimpanzů bonobo. Přestoţe je promiskuita u obou druhů šimpanzů nejčastější 

formou sexuálních kontaktů, v mnoha populacích šimpanzů nejsou výjimkou ani konzortní 

(dočasné „monogamní“) páry, které se v období receptivity samice vzdalují od skupiny i po 

dobu několika dnů. 

Sexuální a socio-sexuální chování mohou některé samice v říji vyuţívat téţ k svému 

prospěchu – k získání málo dostupné potravy (například masa) nebo k zlepšení svého 

sociálního postavení. Současné výzkumy prokazují, ţe sexuální chování není jednoznačně 

spojeno s ovulací, ţe samice obou druhů šimpanzů vykazují výraznou sexuální aktivitu i 

mimo vrchol ovulačního cyklu a dokonce i mimo periodu sexuální receptivity. Příčiny tohoto 

chování nejsou zcela jasné, protoţe u šimpanzů nebylo jednoznačně prokázáno výrazné 

sexuální uspokojení (orgasmus v pravém slova smyslu). Moţná právě tento typ chování je 

základem pro lidskou sexualitu, která není zdaleka spojena pouze s orgasmem při koitu, ale 

s celou řadou ritualizovaných typů nereprodukčního chování. 

Vlastní kopulace je u šimpanzů ve srovnání s člověkem poměrně velmi krátká (zhruba 

kolem deseti sekund), častost kopulace však průměrně lidské moţnosti výrazně převyšuje, 

protoţe šimpanzi mohou běţně kopulovat více neţ desetkrát za den. 

Sexuální chování je u šimpanze učenlivého, vzhledem k převaţující promiskuitě samic 

a socializaci rituálů předcházejících vlastnímu sexuálnímu chování, poměrně chudé. Kopulace 

je ve většině případů dorzo–ventrální, můţe se několikrát opakovat nebo můţe s jednou 

samicí kopulovat v poměrně rychlém sledu za sebou několik samců. U druhu Pan troglodytes 

odmítají dospělí samci kopulaci s adolescentními samicemi, i kdyţ jsou ve vrcholné říji. 

Iniciativa ke kopulaci můţe přicházet jak od samce, tak od samice. Tento jev je v různých 

populacích různý. Samice jsou v době říje při vyhledávání samců a nabízení se ke kopulaci 

velmi aktivní a, pokud jsou ve vrcholné říji, můţe mezi nimi docházet i k soutěţi o 

dominantní samce. V tomto ohledu je socio-sexuální chování mnohem rozmanitšjější neţ 

vlastní sexuální chování. 

Kopulace můţe být buď spontánní, a to v závislosti na stupni říje buď s nahodilým 

partnerem, případně s vysoce postaveným samcem (je–li samice ve vrcholné říji), nebo po 

vytvoření konzortního páru. Za jistých okolností můţe nedominantní samec kopulovat i se 

samicí ve vrcholné říji, pokud mu to dominantní samec dovolí, například výměnou za koaliční 

podporu. Podobně i konzortní pár se často vytváří s vědomím dominantního samce. První fáze 

vytvoření konzortního páru, jako specifického sexuálního chování, je vlastně fáze dvoření. 

Samotná kopulce se můţe uskutečnit aţ po uplynutí několika dnů od vytvoření konzortního 

páru. Tento typ sexuálního chování se mezi jednotlivými populacemi různí. U některých 

komunit silně převládá promiskuitní sexuální chování, u jiných probíhá kopulace v 

konzortních párech téměř v polovině případů. 

Zdá se však, ţe i u šimpanze učenlivého má vlastní kopulace jistou atraktivitu, protoţe 

pozorování říjných šimpanzích samic v přírodě i v zajetí ukázalo, ţe výměnou za kopulaci 

můţe samice od samce dostat například kus uloveného masa či jinou oblíbenou potravu nebo 

dokonce ochranu a podporu v rámci komunity. Tento jev byl jednoznačně prokázán i v rámci 



dlouhodobých studií. Zároveň se však také ukázalo, ţe samec si vybírá, a ne s kaţdou samicí 

je ochoten kopulovat a realizovat takovýto „výměnný obchod“. 

U některých populací šimpanze Pan troglodytes verus jsou vazby mezi samci a 

samicemi poměrně silné a v sociální struktuře výrazně převládají heterosexuální párové nebo 

větší smíšené skupiny. Přinejmenším u některých populací šimpanze hornoguinejského jsou 

sociální vazby mezi samicemi silnější a trvalejší neţ vazby mezi samci. Sociální struktura 

tohoto poddruhu je významně ovlivněna typem ekosystémů, protoţe párové vazby převládají 

především u pralesních populací a silné vazby mezi samicemi pak v otevřenějších 

ekosystémech. 

Výzkumy šimpanze bonobo  ukazují, ţe existují některé prvky sociální struktury 

podobné například šimpanzi hornoguinejskému. Totiţ navzdory intenzitě socializace samic 

jsou totiţ jejich kontakty v průměru daleko krátkodobější, neţ jsou vztahy samic se samci. 

Nejedná se však pouze o vztahy matky a syna, ale i o vztahy k nepříbuzným samcům. U 

bonobů se častěji vytvářejí skupiny heterosexuální neţ skupiny monosexuální, které pokud 

existují, jsou ve většině případů tvořeny samicemi. U bonobů se formují také koaliční skupiny 

zvláště u samců, ale jejich výskyt je poměrně vzácný, stejně jako formování konzortních párů 

v době říje samic. Výskyt aliancí nebyl popsán ani u jiných dlouhodobých sociálních struktur 

a nebyl prokázán ani u sociálních struktur na bázi příbuzenských vztahů, například matky 

s potomky nebo sourozenců. 

Typickým rysem chování bonobů je nízká agresivita a relativně vysoký podíl socio–

sexuálního a sexuálního chování. Sexuální (a ještě více socio–sexuální) chování často 

postrádá reprodukční kontext – a to jak heterosexuální, tak i sexuální kontakty mezi stejným 

pohlavím. Podobně jako u šimpanze učenlivého mohou přecházet prakticky všechny formy 

chování snadno v chování agonistické a sociální, u bonoba často přecházejí potravní, 

agonistické nebo sociální chování do různých forem chování sexuálního. 

Vysoký výskyt sexuálních forem chování však rozhodně neznamená, ţe by bonobové 

byli nějací náruţiví „milovníci sexu“. Většina sexuálního chování má totiţ jasný sociální 

kontext nebo motiv (například sniţuje napětí ve skupině, vyjadřuje dominanci jednoho 

jedince vůči druhému, přátelství nebo usmíření) a také se vyskytuje mimo říji nebo (zvláště u 

samic) mezi stejným pohlavím. Navzdory názorům některých odborníků (de Waal 2001) není 

ani jednoznačně prokázáno, zda mají bonobové vůbec orgasmus. 

Sexuální chování je u bonobů velmi pestré a (s výjimkou člověka a adolescentních 

orangutanů) vykazuje mezi primáty největší mnoţství forem. Kopulace v zajetí je nejčastěji 

ventro–ventrální, ale můţe být i dorzo–ventrální a jiná. V přírodě převaţuje klasická šimpanzí 

dorso-ventrální kopulace asi ze dvou třetin. 

Sexuální chování je moţno rozdělit na reprodukční a nereprodukční. Nereprodukční 

sexuální chování se rozlišuje na klasické heterosexuální chování a na sexuální kontakty mezi 

jedinci stejného pohlaví – buď mezi samicemi nebo mezi samci. Morfologické studie 

prokazují, ţe poloha vaginy je mnohem podobnější poloze lidské, neţ je tomu u šimpanze 

učenlivého. Zdá se, ţe samice bonobů mají také větší klitoris s tvarem podobnějším lidskému. 



Samci bonobů mají zase více lidskou stavbu penisu neţ samci šimpanze učenlivého. Bonobo, 

stejně jako šimpanz učenlivý, má ve srovnání s člověkem značně větší varlata. U bonobů se 

velmi často vyskytuje sexuální chování mezi stejným pohlavím, silně však převládají 

kontakty mezi samicemi, které mají ve většině případů zcela jasný socio-sexuální kontext, a 

proto hovořit u bonobů o homosexualitě je dosti problematické. 

Heterosexuální reprodukční sexuální chování je v základních rysech podobné 

sexuálnímu chování šimpanze učenlivého s tím, ţe v chování při kopulaci neznedbatelnou roli 

hrají jiné pozice neţ dorso-ventrální. Na rozdíl od druhu Pan troglodytes je ale jen jednou ze 

součástí mnohem komplikovanějšího komplexu socio–sexuálního chování; je tudíţ méně 

výrazné a hůře rozlišitelné. Výjimkou není ani kopulace mezi nedospělými jedinci. 

Samice šimpanze bonobo jsou méně aktivní při vyhledávání partnera k páření v době 

říje neţ samice šimpanze učenlivého. Jedním z důvodů je zřejmě i to, ţe je počet samic ve 

skupině bonobů menší ve srovnání se šimpanzem učenlivým. Druhým důvodem je daleko 

méně podřízené postavení samic vůči samcům v komunitě bonobů ve srovnání s postavením 

samic v komunitách šimpanze učenlivého. Samci bonobů jsou ve srovnání se samci šimpanze 

učenlivého naopak sexuálně aktivnější a neodmítají ani páření s adolescentními samicemi. 

Nové výzkumy však prokázaly, ţe k páření dochází u bonobů často mimo ovulaci, a to téměř 

v jedné třetině případů (i u plně dospělých samic). Je tedy otázkou, zda kopulace 

s adolescentními samicemi nemá výhradně socio–sexuální, tedy nereprodukční charakter. 

Nereprodukční heterosexuální sexuální kontakty mají velmi podobný sociální kontext 

a význam jako sexuální kontakty mezi samicemi. Jedná se o všechny sexuální kontakty, 

obvykle jde o úplnou kopulaci mezi samcem a samicí, zejména však o takové kontakty, kdy 

se samice nachází mimo vysokou receptivitu. Tato definice je však dosti vágní, protoţe i 

sexuální chování v období maximální receptivity samice můţe mít jasně sociální kontext. 

Sexuální kontakty mezi samci jsou velmi vzácné a často mají za úkol potvrdit dominanci 

jednoho z nich. Sexuální chování samců v některých případech imituje kopulaci a je buď 

dorzo–ventrální nebo ventro–ventrální. Kontakty mezi samicemi jsou velmi časté a nejčastěji 

se jedná o vzájemné tření genitálií (takzvaný GG rubbing). Tyto sexuální kontakty mají jasně 

socializační charakter, někdy představují jistou formu zdravení, jindy nahrazují v dané situaci 

grooming. Sexuální kontakty většinou předcházejí nebo následují různé formy sociálního 

chování, například grooming. Mnohdy tyto nereprodukční sexuální kontakty nahrazují nebo 

doplňují klasické usmiřování po konfliktu mezi samicemi. 

U samic a zřejmě ani u samců nejde s největší pravděpodobností o kontakty vysloveně 

homosexuálního charakteru. U samic totiţ většinou nedochází k nějakému výraznému 

vzrušení, jeţ by signalizovalo intenzivní proţitek nebo orgasmus a u samců v přírodě nebyla 

při sexuálním kontaktu s jiným samcem nikdy pozorována ejakulace. Některé z názorů 

odborníků o sexualitě bonobů vycházejí především z pozorování bonobů v zajetí, kde se 

ovšem sexuální chování projevuje mnohem častěji neţ v přírodě a navíc se objevují některé 

formy, které v přírodě nebyly dosud popsány. 



Problémem je, ţe se intenzitu a formy sexuálního chování v zajetí nepochybně 

ovlivňují dané podmínky, které neodpovídají tropickému pralesu a také, a to především, malá 

velikost skupiny s nepřirozeným věkovým a pohlavním sloţením. V ţádné zoologické 

zahradě není totiţ chována skupina bonobů převyšující třicet jedinců, a dokonce většina 

skupin je mnohem menších. 

 Sexuální chování člověka snese srovnání snad jen s bonoby, jako celek je však 

neobyčejně variabilní a plastické. Socio-sexuální chování je však mnohem pestřejší neţ u 

jakéhokoliv druhu primátů. Lidská sexualita je v rámci primátů unikátní a bude mu věnována 

zvláštní podkapitola  této části učebnice. 

 

Sexuální chování a reprodukční strategie 

Sexuální chování a také relevantní aspekty socio-sexuálního chování má u primátů 

bezprostřední vazbu na reprodukční strategii daného druhu i obou pohlaví v rámci daného 

druhu. Sexuální chování v širokém slova smyslu v mnohém podmiňuje reprodukční strategii 

samců a samic a jako takové je předmětem intenzivního sexuálního výběru. Způsob dvoření, 

presentace, vytváření konsortních párů nebo neselektivní promiskuita i způsob vlastní 

kopulace jsou určující pro to, jakým způsobem se bude skupina reprodukovat a jakým 

tempem bude probíhat. Velmi důleţitá je i doba odstavu a pohlavní a sociální dospívání a 

další aspekty ţivotní historie. Reprodukční strategie tedy odpovídá jako způsobu sexuálního 

chování a reprodukce obecně, tak i, prostřednictvím sexuálního výběru, podmínkám vnějšího 

prostředí. To platí u všech primátů včetně člověka. U primátů je tento fakt dán v rámci vzorců 

chování, které se vyvinuly v rámci určité ţivotní historie, eventuálně tradic chování ve 

skupine. zatímco u člověka je reprodukční strategie ovlivněna mnoţstvím faktorů kulturních, 

ideologických, náboţenských, sociálních i biosociálních. 

 

Vklad samců a samic do reprodukce a rozdíly v chování 

Otázkám reprodukční strategie samců a samic byla věnována řada teoretických studií. 

Primáti, včetně člověka. jako vysoce sociální savci patří mezi nejčastěji studované ţivočichy, 

a to z hlediska strategie samců i samic. 

Jednou z nejrozšířenějších teorií týkajících se reprodukční strategie některého z pohlaví, je 

teorie infanticidy. Tato teorie přepokládá, ţe samci, kteří získaly vůdčí postavení ve skupině, 

mají tendenci likvidovat potomky svých předchůdců. 

Teorie biologického trhu zase přepokládá „směnu“ některých komodit, například 

groomingu, nebo moţnosti kopulace za určité výhody, případně za zvyšování sociálního 

statutu a tím i zlepšování moţností reprodukce. 

Velmi důleţité je, ţe vklad samic do reprodukce je téměř vţdy větší neţ samců. Výjimku 

tvoří některé jihoamerické opice, například kosmani nebo mirikiny, kdy péči o mláďata 



přebírají samci otcové a v případě drápkatých opic dokonce i ostatní členové skupiny, samice 

pouze kojí. 

Míra kompetice mezi samci a samicemi, jakoţ i charakter jejich chování, závisí na počtu 

pohlaví ve skupině. Důleţitější je v tomto ohledu strategie samic, které ve většině případů 

mají právo „posledního slova“, a pokud si to nepřejí, samec s nimi nesmí kopulovat. Samice 

mají různé moţnosti, které závisí mimo jiné i na sociální struktuře. Je-li ve skupině vysoký 

počet rozmnoţování schopný, nebo dokonce říjných samic, zvyšuje se mezi samicemi soutěţ 

o samce. Je-li tomu naopak soutěţí samci o samice. Podle vnějších podmínek i charakteru 

sociální organizace pak samice preferují určité samce a samci, zejména mladí a nízko 

postavení, se presentují před pokud moţno vysoko postavenými samicemi. 

Samice mají několik moţností, které posilují prostřednictvím sexuálního výběru. Buď 

preferují otevřenější typy sociálních struktur s vyšší kompeticí a lepší moţností výběru samců, 

nebo skupiny s jedním maximálně dvěma samci, kde je minimální moţnost výběru samce, ale 

maximální moţnost se reprodukovat a vysoký stupeň ochrany mláďat vedoucím samcem. 

Tomu je také přizpůsobeno jejich chování, zvláště pak chování sociální a socio-sexuální. 

Prostřednictvím sexuálního výběru se pak obě pohlaví adaptují, ovulace samic se stává 

zjevnou nebo skrytou, délka receptivity se mění a tempo reprodukce se buď zrychluje nebo 

zpomaluje. Velmi dobře jsou tyto strategie prozkoumány jak u lidoopů, zvláště pak obou 

druhů šimpanzů a tak u člověka. 

 

Sexuální chování a socio-sexuální chování 

Sexuální i socio-sexuální chování je do značné míry ovlivňované specifickou 

reprodukční strategií samic a samců (včetně člověka). Často bývá socio-sexuální chování 

kausálně spojováno s chováním sexuální a někteří etologové povaţují, ovšem chybně, některé 

prvky socio-sexuálního chování za chování sexuální. Zatímco reprodukční význam 

sexuálního chování je evidentní, socio-sexuální chování má několik funkcí. 

V první řadě slouţí obou pohlavím jako chování které umoţňuje navazovat sexuální 

kontakty s následnou kopulací, tedy je součástí reprodukčního chování. 

Poskytuje však také moţnost předběţného výběru vhodného partnera, a to jak samců 

samicemi a také samic samci. Socio-sexuální chování je nedílnou součástí dvoření a 

presentace. U vyšších primátů se jedná o zřetelně oddělené aktivity, které vyuţívají spíše 

samice a mladí samci s niţším postavením v sociální hierarchii. 

Socio-sexuální chování zahrnuje také sexuální chování nereprodukčního charakteru, 

které se vyskytuje běţně u šimpanzů a je nedílnou součástí lidské sexuality. U člověka nabývá 

socio-sexuální chování mnoho podob a je součástí reprodukční strategie muţů a zejména u 

ţen. 

Většina socio-sexuálního chování člověka přímo nesouvisí s reprodukcí, ale má 

zřetelnou funkci sociální. Socio-sexuální chování člověka se týká také jedinců 



v nereprodukčním věku, ať uţ pře dosaţením sociální zralosti, tak, a to především, jedinců za 

reprodukčním zenitem, například ţen po klimakteriu. 

 Specifická formy, vzorce chování, sociálního a socio-sexuálního chování se u všech 

primátů stávají nedílnou součástí reprodukční strategie, a to jak u samců tak u samic. U 

různých skupin člověka se pak stávají ve specifických, často velmi ritualizovaných formách,  

také součástí různých kultur a sítě sociálních vztahů. 

 

Infanticida – sexuální strategie nebo agresivita? 

Zabíjení mláďat, infanticida, bylo popsáno u mnoha druhů primátů. Většinou je tento jev 

ve spojitosti se situací, kdy dochází ke změně vedoucího samce ve skupině, který pak zabijí 

mláïata předchozího samce. V této souvislosti vznikla teorie o reprodukční strategii samců, 

která by vedla k úspěšnosti předání svých genů další generaci. 

Podrobná analýza tohoto jevu však ukázala, ţe toto vysvětlení není moţné přijmout bez 

výhrad. Stává se totiţ, ţe samec zabíjí nejenom mláïata jiného samce, ale i svoje vlastní. 

Mnoho autorů tvrdí, ţe samec zabíjí mládě, aby vyvolal stav sexuální receptivnosti u samice, 

který obvykle nastává za 2-3  dní po úhynu mláděte. V tomto případě je výsledek povaţován 

za příčinu. I kdyţ primáti jsou bezesporu velice inteligentní zvířata, nemají schopnost 

předvídat na tak dlouhou dobu dopředu. Navíc, u mnohých druhů se samicí nepáří jen jeden 

samec, a proto určit skutečného biologického otce je sloţité. Uţ vůbec není moţné povaţovat 

za infanticidu jakékoliv zmizení mláïat v období změny samce, protoţe mohou existovat i jiné 

důvody (predátoři, úrazy, nemoci). 

Důleţitou roli v četnosti zabíjení mláïat hraje i počet porodů jejich matek. Je zjištěno, ţe 

samice, které mají prvé mládě, jsou méně úspěšné v zabraòování samci v zabíjeni mláïat, neţ 

samice, které jiţ rodily několikrát. Nakonec je třeba říci, ţe mláïata zabíjejí nejenom samci, 

ale i samice a infanticida se vyskytuje jen v některých populacích, a to zejména v těch, které 

ţijí v méně příznivých podmínkách. Tento jev je spojen s obdobím sociální nestability ve 

skupině, nebo v období přemnoţení skupin, při relativně nedostatečné velikosti teritoria na 

počet zvířat atd. Muţe se jednat také o psychicky narušené jedince, jak popisuje Jane 

Goodallová chování dvou samic šimpanzů v rezervaci v Gombe Stream. 

Za nejpravděpodobnější vysvětlení lze povaţovat skutečně reprodukční strategii samce, 

ale v jiném kontextu. Samec po získání vůdčího postavení ve skupině má potřebu pářit se se 

samicemi, mimo jiné i proto, aby toto postavení prokázal a potvrdil. Některé ze samic se 

odmítají s novým samce pářit, ať uţ proto, ţe mají mládě, nebo proto, ţe samce neakceptují, 

případně se o akceptaci rozhodují (to můţe trvat dlouhou dobu). Netrpělivý, nezkušený nebo 

agresivní samec pak zvyšuje nátlak na samice i za cenu konfliktů. Pak můţe následovat buď 

náhodné zraňování mláďat při útoku nebo při napadení samice, anebo klasické přenesení 

agrese na slabší mládě. Samečci jsou obvykle mimo přímou ochranu samice, a tím se 

přirozeně stávají častějším předmětem agrese, včetně agrese letální. 

U člověka bývá infanticida cílená, letální, a můţe být skutečně součástí sexuální strategie 

muţů nebo i celé skupiny, která je nositelem takové agrese. U mnoha populací je však 

infanticida ritualizovaná a uplatňuje se jako krajní opatření v extrémních situacích, například 

při hladomorech. Zásadně se utrácejí novorozenci nebo velmi mladí kojenci, eventuálně 

novorozenci ze zjevnými vadami. Je to proto, ţe do tak malých jedinců skupina ještě nic 

neinvestovala, a tudíţ jeho ztráta je sice tragická, ale pro skupinu nejsnesitelnější. 

 



Lidská sexualita 

Lidská sexualita je velmi komplexní jev, který se odehrává přinejmenším ve třech 

základních rovinách: biologické, biosociální a populačně-reprodukční a kulturní. Lidská 

sexualita se formuje přinejmenším na pěti úrovních: genetické, regulační a fyziologické, 

organismální (somatické), behaviorální, a sociální. 

Genetická úroveň je daná, avšak regulační a fyziologická determinace je v aktivním 

vztahu s prostředím, sociálním i fyzickým, a také je velmi úzce spojena s chováním, které je 

prostředníkem aktivního vztahu s vnějším prostředím. 

Organismální úroveň má v oblasti sexuality celou řady aspektů. Jsou to v prvé řadě 

primární, sekundární a terciální pohlavní znaky, ale také funkce mozku a tělních systémů, 

především soustavy pohlavní a pohybové. 

Behaviorální determinace pohlaví a z toho vyplývající sexuality, je ovlivněna jak faktory 

genetickými a regulačními, faktory somatickými a samozřejmě sociálním prostředím a 

kulturou. V této oblasti mohou vznikat příkré rozpory mezi biologickými a biosociálními 

aspekty lidské sexuality a kulturně-sociálními aspekty. Velmi zřetelné je to v oblasti sexuálně 

specificky determinovaných jedinců – homosexuálních, hyper- nebo hypo-sexuálních. 

Kulturní determinace sexuality je velmi komplikovaná a je často ovlivněná nejrůznějším 

způsobem ideologickými a religiosními faktory. Je nade vší pochybnost, ţe lidská sexualita se 

vyvíjela v úzké vazbě na kulturu, a to ve smyslu negativním i pozitivním. Kulturní aspekty 

sexuality jsou však mnohdy v rozporu s biologickými a behaviorální aspekty sexuality, 

protoţe v kultuře existuje řada zákazů a příkazů ohledně sexu. V poslední době se také se 

uplatňují informační média a specifické sociální trendy. Například řada pubertálních hochů 

dostává po shlédnutí pornografických filmů komplexu ohledně velikosti pohlaví, dívky 

s tendencí k plnoštíhlé postavě jsou pod velkým psychickým tlakem vlivem módně 

zaměřených médii, které presentují anorektické modelky a řadu prostředků na hubnutí, či 

získání štíhlé postavy. Tyto faktory mohou zásadně ovlivňovat zdravé sexuální chování a 

sexuální kontakty mezi mladými lidmi a nezřídka negativně ovlivňovat sexualitu. 

V USA se se zavedením přísného postihu sexuálního obtěţování objevují mnohé soudní 

excesy, postihující chování prepubertálních jedinců nebo sociální chování, které má málo 

společného se sexem a sexualitou. Z tohoto důvodu se čím dál tím více projevuje u muţů, 

někdy i u ţen, malá schopnost navázání kontaktů s následným normálním socio-sexuálním a 

sexuálním chování. Výsledkem můţe být narušení sexuality a ohroţeni vzniku normálních 

rodin ve vzdělanějších vrstvách USA, kteří se mohou začít nezdravě obávat kontaktů 

s druhým pohlavím s potenciální hrozbou moţného právního postihu. 

V lidské sexualitě se díky rozšíření počítačových sítí objevuje řada negativních trendů. 

Nekontaktní „sex“ na dálku je z nich nejméně škodlivý, a tento trend je jeden z důsledků 

pandemie AIDS v rozvinutých státech severní polokoule. 

Daleko škodlivější je propagace pedofílie i těch nejvíce agresivních a zavrţeníhodných 

formách, zoofilie a extrémních sadistických sexuálních praktik a řada dalších. 



Specifickou kapitolou lidské sexuality je socio-sexuální chování člověka. Lidské socio-

sexuální chování je moţno rozdělit do dvou základních oblastí. První oblast je nereprodukční 

sexuální chování, které je neobyčejně bohaté a rozvinuté a, s pokroky v antikoncepci, u 

některých jedinců můţe být základní a jedinou formou sexu. Takoví jedinci, běţní v oblastech 

s vysokou ţivotní úrovní nechtějí, nebo nemohou, mít děti, a v některých případech řeší 

situaci adopcí dětí nebo pomocí nositelky plodu. U nereprodučního sexu existují také 

alternativní, tzv. bezpečné, praktiky, jako je orální sex, sexuální pomůcky a masturbace. 

V některých populacích je tento typ sexuality, zaloţený na sexuálních proţitcích jedinců 

s případným orgasmem, základní součástí sexuality. U určitých sexuálních minorit, jako jsou 

sadistické a masochistické varianty, fetišisté nebo hypersexuální jedinci, je pak sexualita 

spojena s některými speciálními praktikami, které často nejsou povaţovány většinou society 

za přípustné. Takové praktiky se mohou se i dostat do konfliktu se zákony a zvyky dané 

oblasti. 

V jiných populací nebo komunitách (zpravidla náboţenských) je sexualita, zvláště 

sexualita ţen, povaţována za nutné zlo, někdy je dokonce povaţována za nepřípustnou. 

Jedním z důvodů je, ţe sexualita podporuje vznik mimomanţelských styků, kterou jsou 

zejména v zemědělských společenstvích povaţována za nepřípustné, mimo jiné i z hlediska 

ekonomického. Z tohoto důvodu je ţenská sexualita v některých společnostech povaţována za 

těţký hřích nebo se omezuje ideologickými a náboţenskými příkazy omezuje výhradně na 

manţela, v subsaharské Africe se například praktikuje ţenská obřízka, která odstraňuje 

nejcitlivější části ţenských pohlavních orgánů, poštěváček, velké stydké pysky a část vaginy. 

Problém s omezením ţenské sexuality ideologickým a náboţenských způsobem spočívá 

v tom, ţe sexualita se realizuje nejen jako sociálně-reprodukční jev, ale především na 

biologické a biosociální úrovni, coţ pro realizaci sexuality, jak u ţen tak u muţů, vyţaduje 

nalezení vhodného partnera. To vyţaduje mimo jiné specifické nereprodukční socio-sexuální 

chování, tedy dvoření se a presentace, a specifické socio-sexuální chování na něţ pak 

navazuje sexuální chování, taktilní podněty a mazlení se, které sexuologové nazývají sexuální 

předehra. Samozřejmě u různých etnik a lidských societ a komunit mají tyto formy socio-

sexuálního chování různé formy, ale v kaţdém případě je nutná určitá informovanost 

pubescentních a adolescentních jedinců, které se v postmoderní společnosti obvykle nazývá 

sexuální výchova. Zkušenosti i výzkumy primátů ukazují, ţe jedinec, který tyto informace 

nezíská má nejen problémy v oblasti sexualit, ale i vlastní reprodukce a péči o děti. 

Pro lidskou sexualitu je neméně důleţitý také kontakt se sexuálním partnerem, které je 

v podstatné míře ovlivňována faktory biologickými a biosociálními. Velmi důleţitou úlohu 

zde hraje limbický systém, podvědomé posuzování partnera z hlediska jeho pohybů, mimiky a 

chování včetně vokalizace (například forma smíchu, hloubka a kadence řeči, apod.), také 

posuzování pachových vjemů a podle všeho existuje i vliv feromonů. I kdyţ výše uvedené 

aspekty hrají důleţitou roli při posuzování sexuálního partnera, nemusí být rozhodující. Ţena i 

muţ mohou brát v úvahu i řadu dalších aspektů, coţ můţe být rozhodující u partnerů 

s neutrálními vlastnostmi. V lidské sexualitě, která je neobyčejně adaptivní, mohou hrát 

důleţitou roli faktory sociobiologické – tedy „dlouhodobá reprodukční“ hodnota partnera, 



jeho ekonomicko-organizační zázemí, a v neposlední řadě také tolerance, včetně tolerance 

sexuální. Samozřejmě velmi důleţitou roli můţe hrát dvoření se a presentace, které mají velmi 

důleţité místo v reprodukční strategii ţen. Musíme si totiţ uvědomit, ţe ţena nemá 

neomezené moţnosti v primárním testování a výběru potenciálních partnerů, někdy jsou její 

moţnosti velmi omezené, proto musí zvolit strategii výběru toho nejlepšího dostupného 

partnera. Tento postup se do jisté míry týká i muţů, ale vzhledem k tomu, ţe jeho investice do 

reprodukce je podstatně niţší, a moţnosti výběru větší, volí muţi spíše metodu kvantitativní 

výběru. často metodou pokusu a omylu. Nakonec primárním zájmem samců je mít mláďata 

s co nejvíce samicemi, a i kdyţ v lidské společnosti existuje pro tuto strategii značné omezení, 

praxe ukazuje, ţe i muţi si tuto tendenci do jisté míry zachovávají. 

Dalším důleţitým aspektem lidské sexuality je ţivot s partnerem. Tento aspekt je jiţ od 

pradávna předmětem diskuzí, které mnohdy vyústily v drastická restriktivní opatření 

v některých lidských societách a komunitách. Je to způsobeno faktem, ţe v mnoha případech 

se nesprávně ztotoţňuje reprodukce, rodina (sociálně – ekonomická jednotka) a sexualita. 

V praxi se ovšem ukazuje, ţe nukleární rodina (monogamní pár) je z hlediska reprodukce a 

sexuality ve skutečnosti sériovou polygamií, v některých, například muslimských, 

komunitách, je proto polygamie základní sociální jednotkou. Avšak ani to nevylučuje 

paralelní sériovou monogamii. Ekonomický význam rodiny (a z ní vyplývajícího majetku) 

vedl v některých societách k toleranci, nebo i uzákonění, konkubín nebo druţek, právě proto, 

ţe lidská sexualita nemusí bezprostředně souviset s rodinou jako institucí. 

Lidská sexualita má i mnohé společenské a kulturní aspekty. Důleţité je ritualizované 

socio-sexuální chování, například presentace. V oblasti s převahou kavkazského etnika je to 

především presentace ţen, které by měly být „sexy“. Tento jev je často ostře kritizován 

feministickými hnutími, jako disriminační vůči ţenám. Buď jak buď sexuální presentace 

muţů, s výjimkou takových forem, jako je muţský striptýz, je méně atraktivní a také méně 

efektivní. Ostatně striptérů je málo, a je otázkou nakolik tento typ muţů je přitaţlivý 

z hlediska reprodukční strategie. V jiných oblastech, například v Africe a jiţní Americe, je 

běţná presentaci také u muţů, kteří presentují svůj penis, často umístěný v ozdobných 

pouzdrech. 

 Lidská sexualita se samozřejmě výrazně projevuje i ve vlastním pohlavním aktu, který 

má v některých populacích velmi pestré formy, v jiných se pak omezuje na jednu nebo dvě 

kopulační pozice. V některých societách je kopulace, včetně kopulace na veřejnosti, normální 

a atraktivní součástí ţivota, v jiných jde o nanejvýš intimní nebo vysloveně reprodukční 

záleţitostí. 

O významu tohoto jevu pro lidskou sexualitu svědčí existence mnoţství knih 

s erotickou tématikou – například známá Kámásutra – a také popularita nerůznější 

pornografických a erotických materiálů, které existují po tisíciletí. Boom pornografického 

průmyslu v posledních letech však znamená spíše degradaci sexuality neţ její podporu. 

 Formy a význam lidské sexuality a sexuálního chování jsou předmětem výzkumu řady 

biologických a lékařských i sociálně vědních disciplin. Výsledky, i často ostré diskuze mezi 

biomedicínskými a sociálními vědami, zatím ukazují, ţe mnoho aspektů lidské sexuality 



zbývá objasnit, a některé z nich jsou stále pro nás záhadou. V poslední době módní 

sociobiologické interpretace sice napověděly mnohé, ale v mnoha případech sociobiologové 

neuspěli tak jako jejich předchůdci. 

 

Evoluce sexuálního chování 

Evoluce lidské sexuality a sexuálního chování není moţnost zkoumat přímo. S výjimkou 

skalních maleb a dalších forem pravěkého umění nemáme totiţ ţádný doklad o tom jaká byla 

sexualita našich předků v paleolitu, natoţ jaké jsou kořeny lidské sexuality. Jaká byla 

sexualita našich fylogenetických předchůdců. Kdy se objevily pro člověka typické sekundární 

a terciální pohlavní znaky? Jediný zdroj informací o kořenech lidské sexuality a evoluci 

sexuálního chování člověka je výzkum sexuálního chování primátů, v první řadě zástupců 

čeledi Hominidae – orangutanů, goril a šimpanzů. Zároveň ale musíme brát v úvahu, ţe 

lidoopi se od nás v řadě znaků liší, zvláště nápadné jsou rozdíly v lokomoci a postojích. 

Bipedalita homininů je mezi primáty unikátní a je také nositelem mnoha specifických vzorců 

chování. A charakter sexuálního a socio-sexuálního chování je bipedií ovlivněn obzvláště, 

nejen z hlediska polohy a kvality pohlavních orgánů, ale i při presentaci pohlavních znaků a 

komunikaci. 

Můţe tedy některý z druhů lidoopů poslouţit pro objasnění vzniku lidské sexuality? Je 

sexualita některého z druhů lidoopů jakýmsi archetypem sexuality lidské? Lze vysvětlit 

některé lidské sexuální symboly, zvětšená prsa nebo dlouhý ztopořený penis, na základě 

existence těchto znaků u lidoopů? 

Správná odpověď spočívá nepochybně v tom, ţe vlastnosti kaţdého z lidoopů nám 

poodhalují pouze některé z aspektů lidské sexuality. Musíme si ale uvědomit, ţe velcí lidoopi 

se navzájem velmi liší, a také se velmi liší od člověka – nejen v otázkách sexuality a 

sexuálního chování, ale i ekologie a sociální struktury. 

To také odpovídá na otázku, zda je sexualita současných lidoopů archetypem sexuality 

lidské: určitě ne. Orangutan jako primárně stromový primát s nízkou socializací stěţí můţe 

slouţit jako vhodný model, stejně jako extrémně velká převáţně býloţravá gorila. Uvědomme 

si, ţe i sexuology a etology mnohokrát zmiňovaný bonobo je z lidského hlediska 

„megahypersexuální“, ale velmi málo agresivní, „nelidsky“ mírumilovný. Navíc ambivalentní 

postavení samic v sociální struktuře bonobů, tedy jejich sklony k dominanci v kombinaci 

s filopatrií samců, je u primátů zcela unikátní. Šimpanz učenlivý má příliš prudké zvraty 

v chování s častými agonistickými i konfliktními situacemi a příliš dominujícím postavením 

postavením samců v sociální hierarchii. Vazby mezi samci a samicemi jsou volné, samci jsou 

soutěţiví dávají přednost sociálním uskupením s moţností ovládat a řídit danou skupinu. 

Navíc pohlavní rozdíly mezi samci a samicemi jsou, s výjimkou vlastních pohlavních orgánů, 

velmi malé. 

Nejstarší přímí předci člověka, australopitéci, měli totiţ značné velikostní rozdíly mezi 

samci a samicemi, samci byli podstatně větší, a proto nejstarší hominini mohli mít stěţí 

klasickou fission–fusion strukturu. Takový charakter pohlavních rozdílů naznačuje, ţe raní 



hominini mohli ţít spíše v mnohosamco–samicové sociální struktuře, nebo snad ve fission–

fusion struktuře neznámého typu, s pevnými sociálními jednotkami tvořených relativně 

stabilními skupinami sloţených z menšího počtu samců a větším počtem reprodukce 

schopných samic. V takové sociální struktuře nebyla vysoká promiskuita ţádoucí, samec 

těţko můţe jen těţko efektivně chránit velké mnoţství samic, k nimţ nemá ţádné vazby. 

Navíc specifickým rysem reprodukční strategie homininů musela být dlouhodobá velmi 

efektivní ochrana dětí a ţen ve vysokém stupni gravidity. 

Z toho vyplývá také odpověď na třetí otázku. Takzvané lidské sexuální symboly se 

mohly stát sexuálními symboly aţ poté, kdy se staly předmětem intenzivního sexuálního 

výběru. Některé studie například dokazují, ţe zvětšená prsa mají i samice goril, šimpanzů a 

v menšímíře i orangutanů, ale pouze v době kojeni, tj. asi tři aţ čtyři roky. Reprodukční 

cyklus lidoopů je však pomalejší neţ u člověka, trvá pět i vícelet let, takţe se velikost prsů u 

samice, která přestane kojit, zmenšuje. 

Dá se tedy oprávněně předpokládat, ţe pouhým prodlouţením doby kojení a mírným 

zkrácením reprodukčního cyklu mohlo být dosaţeno, alespoň u reprodukčně úspěšných 

samic, stálého zvětšení prsů, které se potom mohlo stát předmětem sexuálního výběru. 

Zvětšená prsa totiţ signalizovala, ţe samice je reprodukčně zdatná a schopná „udrţet“ mládě. 

Podobně vousy mohly signalizovat plně dospělého, a tedy sociálně zralého, samce, tak jako 

stříbrný hřbet u gorily atd. 

K vysvětlení vzniku sexuality u předků člověka nemáme zatím dostatek podkladů, ale 

rostoucí mnoţství studií hormonů a socio–sexuálního chování u lidoopů uţ mnohé 

napovědělo. 

Jisté je, ţe lidská sexualita nevznikla jako čistě kulturní produkt a ţe její kořeny sahají 

hluboko do evoluční minulosti, přinejmenším k lidoopům. Jisté ale také je, ţe tyto kořeny 

nemůţeme hledat u nějakého konkrétního lidoopa. Vţdyť i etnické rozdíly v sexualitě u 

dnešního člověka jsou značné a tyto rozdíly mají nejrůznější příčiny, které často nemůţeme 

spolehlivě vysvětlit. 
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1.    Komunikace, emoce a jejich význam pro chování a vytváření 
sociální struktury primátů a člověka 

  

Chování není uzavřený systém, ale naopak je to systém který odráţí vlivy všech typů 

vnějšího prostředí, a zároveň vyjadřuje jak jedinec tyto podněty vnímá a často také 

signalizuje, někdy zcela záměrně, jak na tyto podněty bude reagovat. U primátů jako vysoce 

sociálních savců, a u antropoidních primátů zvláště, je k této signalizaci vyuţívána řada velmi 

dobře vyvinutých biologických mechanismů mezi něţ patří komunikace a emoce. 

Komunikace je vţdy pouţívána jako systém signalizace mezi dvěma a více jedinci, emoce 

vyjadřují podvědomý i vědomý stav jedince v souvislosti s určitou situací. Velmi obvyklé je 

to při sociálním, agonistickém a sexuálním chování. Emoce mohou výrazně ovlivňovat 

rozhodovací mechanismy primátů. Komunikace a emoce jsou nejrozvinutější u člověka, kde 

jsou často součástí některých vzorců chování a kde výrazně ovlivňují rozhodovací procesy, 

komunikace vědomé rozhodování, emoce pak rozhodování podvědomé. Simulování a 

napodobování emocí u člověka můţe být záměrným komunikačním šumem, klamáním nebo 

lţí, které má přizpůsobit rozhodnutí partnera záměrům napodobovatele. Pouţívání emocí jako 

exploračního mechanismu je známo uţ u velmi malých dětí, podle některých autorů dokonce 

uţ u novorozenců. 
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1.1.  Komunikace 

 Komunikace je systém dorozumívání mezi dvěma a více jedinci. Většinou vyuţívá 

specializovaný systém signálů, někdy záměrně zkreslovaných, který má pro příjemce signálu 

nějaký konkrétní smysl, někdy velmi přesný jindy vágní. Forem komunikace je celá řada, 

tradičně jsou děleny na komunikaci neverbální a verbální. Verbální komunikace je v praxi 

vţdy provázena některými formami komunikace neverbální, a často jsou tyto formy 

neverbální komunikace fylogeneticky velmi staré, společné všem lidoopům nebo i vyšším 

primátům. Verbální komunikace není pouze artikulovaná lidská řeč, víme ţe systém přesně 

vymezených vokálních signálů pouţívají i další ţivočichové. Z primátů jsou nejpokročilejší 

například kočkodani a lidoopi. Zatímco u kočkodanů je systém vokalizační komunizace dobře 

prozkoumán, u velkých lidoopů jsou naše znalosti nevelké. Víme však, ţe potenciál 

komunikace všech velkých značně převyšuje to co běţně pouţívají v přírodě. Respektive to 

co si myslíme, ţe běţně pouţívají. Víme totiţ, ţe všechny druhy lidoopů jsou schopny 

ovládnout znakovou řeč neslyšících a solidně komunikovat s člověkem. Někteří lidoopi 

dokonce zvládají i základy gramatiky. 

Jedním z typických znaků lidské komunikace je psaná řeč a kresby a ikony. Není 

pochyb o tom, ţe psaná řeč je výlučně lidským způsobem komunikace, avšak s kresbou a 

ikonami je to komplikovanější. Zdá se opět, ţe tato schopnost komunikace je v elementárních 

rysech vlastní všem ţijícím zástupcům čeledi Hominidae. Schopnosti lidoopů nelze 

přeceňovat, dosahují schopností malého dítěte, nicméně v současné době je prokázané, ţe 

spontánní kresebné aktivity lidoopů v zajetí mají některé atributy kvalit lidských. 

  

1.1.1.    Neverbální 

Neverbální komunikace se u nehumánních primátů i člověka uskutečňuje na základě 

různých komunikačních kanálů: olfaktorického, zrakového, zvukového, taktilního. 

Ne všechny kanály mají u různých skupin primátů stejnou váhu i význam existují 

značné rozdíly mezi poloopicemi a vyššími primáty, které jednoznačně souvisejí s kvalitami 

mozku příslušné skupiny. Například poloopice mají velice rozvinuté čichové části mozku i 

orgán čichu. Spolu se schopností značkování to pak znamená, ţe celá řada olfaktorických 

signálů má jednoznačný význam a je vědomá. U antropoidních primátů je takový způsob 

komunikace mnohem vzácnější a často je na úrovni podvědomé, instinktivní. U moderního 

člověka ale specifické olfaktorické signály, respektive umělé parfémování, opět nabývají na 

významu, a hrají roli nejen v chování sexuálním a sociální (mnohdy ukazují status jedince – 

levný parfém je nízkopostavený jedinec a drahý parfém vysokopostavený jedinec), mohou být 

ale pouţívány i jako klamavé signály. 

  

Olfaktorická komunikace u člověka 

Dlouho se předpokládalo ţe čich nemá tak důleţitou roli v ţivotě člověka a hlavním 

kanálem komunikace je zrak. Nicméně lidský mozek je schopen analyzovat mnohem více 

olfaktorických signálů, neţ mozek ostatních primátů (Kohl et al., 2001), avšak podněty musí 



být dostatečně intenzivní. Pokud budeme mluvit o zápachu těla, je nutné vydělit několik 

základních sloţek zápachu.  První z nich – individuální biologický zápach, spojený 

s genotypem člověka. Druhá sloţka  jsou látky které člověk dostává s potravou a pitím, třetí – 

kosmetické přípravky, které pouţívá. 

Základním zdrojem pachových výměšků je především kůţe člověka. V kůţi se nachází 

přibliţně tři miliony potních ţláz, které mají funkci termoregulace a zároveň předávají okolí 

určité komunikativní signály. Intenzita poceni je závislá na teplotě těla, pohlaví, věku, 

charakteru stravy a oblečení. Pocení však není vţdy ovlivněno teplotou prostředí. Například, 

při stresu se u člověka potí dlaně, plosky chodidel, podpaţdí a hlava. Přičemţ dlaně a stopy se 

potí jinak, neţ podpaţdí a hlava. Dlaně a stopy reaguji jenom na faktory, spojené s emoční 

reakci, ale podpaţdí a hlava reagují jak na emoční, tak na teplotní podněty. 

Pohlavní atraktanty (feromony) se liší od obyčejných zápachů.  Existují dva druhy 

feromonů: signální a praimer-feromony. Signální feromony vyvolávají krátkodobé změny. 

Prajmer-feromony vyvolávají dlouhodobé změny v organizmu bezprostředně ovlivňuji 

hypotalamo- hypofyzární systém a odstartovávají v hypotalamu sekreci hormonu, který 

odpovídá za uvolnění gonádotropinu v hypofýze. 

  

Mimická komunikace člověka 

Mimika u člověka hraje vedoucí úlohu v předávání informace při komunikaci na 

krátkou vzdálenost.Lidé jsou ve větši míře schopni kontrolovat mimiku, neţ gesta, postoje 

nebo intonaci. Člověk směřuje pozornost především na obličej mluvícího, právě proto 

kontrola mimiky má velký význam. Existuji tři typy signálů spojených s obličejem (Ekman, 

Friesen, 1975): 

1. 1.      Statické (do této kategorie patří barva kůţe, tvar obličeje, zvláštnosti ve formě 

lebky a rozloţení měkkých tkáni na obličeji, umístěni a tvar obočí, oči, nosu, rtů), 

2. 2.      Pomalé signály, které nesou informaci o změně vzhledu v čase (například, tvar 

a rozmístění stálých vrásek, změna svalového napětí, stupeň hladkosti kůţe, vznik 

pigmentových skvrn), 

3. 3.      Rychlé signály, které jsou tvořeny pohybem obličejového svalstva a vedoucí 

k dočasným změnám vzhledu, dočasným vráskám. Tyto mimické signály se 

objevují v obličeji na krátkou dobu a pak mizí beze stopy. K rychlým signálům téţ 

patří mikrovýrazy, které trvají zlomek sekundy. Jen trénované oko odborníka je 

schopno je rozeznat a identifikovat. Ve většině případů lidé mikrovýrazy 

neregistrují. 

  

Mimické výrazy mohou být spontánní a kontrolované. V prvním případě je mimika 

odrazem emoci. Mnohé spontánní mimické výrazy jsou stejně u všech lidí mimo závislosti od 

kulturních zvyků.Charles Darwin (1872) povaţoval je za biologicky determinované signály, 

které byly zformovány v průběhu evoluce. 

Kromě existence universálního a kulturního komponenty má mimika téţ individuální 

sloţku. V rámci jedné kultury můţe být stupeň mimické výraznosti proměnlivým. Schopnost 



kontrolovat mimiku se vyvíjí u člověka v procesu socializace a ve značné míře je ovlivněna 

vlastními zkušenostmi. Toto dokazuje fakt, ţe podobnost nekontrolovaných mimických 

pohybu v párech dvojčat (jak jednovaječných, tak dvouvaječných) prakticky neexistuje 

(Ravich-Scherbo at al., 1999). 

Stupeň kontroly neverbálního chování muţe být také specifickým kulturním faktorem. 

Ke kulturám, které přísně reglementují vnější výraz pocitu se řadí především japonská kultura 

Děti jsou od dětství vedeny k tomu, aby neukazovaly svoje pocity a negativní emoce ve všech 

projevech, především mimických. Japonci dobře dokáţou ovládnout svojí mimiku, ale ruce 

svědčí o jejich skutečném stavu. 

Arabská kultura a kultury Středozemí (italská, španělská) jsou charakteristické 

obzvlášť výraznou mimikou.  V těchto kulturách není zvykem skrývat svoje pocity.  Lidé se 

můţou smát nahlas, nebo plakat ve společnosti, a není to povaţováno za něco nepřístojného. 

  

Některé příklady mimických výrazů u člověka 

Velikost zorniček 

Oči mají důleţitou úlohu v lidské komunikaci. Rozšířené zorničky (znak vzrušení) 

jsou vnímány většinou lidí jako zajímavý pozitivní znak. Člověk s rozšířenými zorničkami je 

vnímán jako přívětivý, přátelský. Naopak, člověk se zúţenými zorničkami vyvolává negativní 

reakci (Eibl-Eibesfeldt, 1989). Stejný člověk, ale se zúţenými zorničkami je vnímán jako 

chladný, nekontaktní, odtaţitý, egoistický. Dle zorniček je moţné rozpoznat pohled 

zamilovaného člověka. Pozorování prokázala, ţe při pohledu na objekt zamilovanosti jsou 

zorničky reflexně rozšířeny. Přičemţ rozšířené zorničky vyvolávají vzrušené u partnera. 

  

Frekvence a délka pohledu. 

V naši kultuře můţe být pohled na jiného člověka zaměřen na různé časti obličeje a 

těla. Například pracovní pohled je koncentrován na oblast čela a oči spolumluvčího a vytváří 

seriozní atmosféru. Sociální pohled je koncentrován na úrovni oči a úst spolumluvícího. 

Takový pohled vyvolává přátelskou interakci. Intimní pohled je rozšířen od úrovně očí na jiné 

časti těla spolumluvícího (při těsném kontaktu - od oči k prsům, při kontaktu vzdáleném - od 

oči do úrovně rozkroku). Intimní pohled pouţívají jak muţi, tak ţeny. Jeho význam je 

vytváření vztahu z potenciálním sexuálním partnerem. U muţů se intimní pohled projevuje 

více a lépe se rozpoznává ţenami, neţ naopak. 

Přímý upřený pohled označuje hrozbu, varování nebo vyzvání. Tento pohled je velice 

rozšířen u zvířat. V lidském společenstvu je přímý pohled v souvislosti s napnutým obličejem 

často vnímán jako hrozba. Takové mimice rozumí představitelé všech kultur. Tento hrozící 

pohled je lehce poznat dle zúţených zorniček. 

  



Pevně sevřené rty. 

Pevně sevřené rty s opuštěnými koutky rtu vypovídají o negativních emocích, 

napnutém nebo uraţeném stavu. Taková mimika často doprovází gesta hrozby, agresivní 

aktivitu. V komplexu s nachmuřeným obočím vytváří hrozící obličej. Tento výraz je 

universální. Na něj adekvátně reagují představiteli samých různých kultur. 

  

Gestová komunikace hraje důleţitou roli v lidských vztazích.V průběhu celé své 

evoluce člověk pouţíval kanál gest, uměl pochopit a ocenit emocionální stav členu svého 

společenství podle spontánních pohybu jejích těla, rukou a nohou. Velká část gest má kulturní 

podstatu. Tyto gesta se osvojují a předávají se cestou učení. Ale mnoha lidská gesta jsou 

universální (emoční výrazy) a umoţňuji posuzovat fylogenetickou příbuznost člověka s 

lidoopy (především šimpanzy a bonobo). Spolu s usměvem, smíchem, jinými mimickými 

výrazy jsou důkazem společných cest vývoje neverbální komunikace u předků člověka a 

jiných primátů. 

Emoční gestikulace je nedílnou součástí lidských kontaktů. Doprovází řeč nevědomě i 

v těch případech, kdy spolumluvící se nevidí navzájem (například po telefonu). Je zřejmé, ţe 

gestová komunikace vţdy doprovázela lidskou řeč. Tuto spojitost mezi zvukovou a gestovou 

komunikaci sdílíme s primátími předky.  Primatologové dávno zjistili tu skutečnost, ţe 

vokalizace u vyšších primátů je vţdy doprovázena gestikulací (Washburn, 1967). 

Na rozdíl od emočních gest, gesta které jsou signály dialogu, osvojují  se cestou učení 

a mění se od kultury k kultuře. Většina signálů dialogu se uskutečňuje pomocí pohybu rukama 

(gesto –vyzvání k sedu, odmítavé gesto, gesto-příkaz). 

Existuje několik skupin gest, které slouţí jako signály dialogu. Patři k nim ilustrátory, 

které pomáhají ilustrovat s nimi synchronní řeč (například, gesto „úder pěstí ve vzduchu, 

pohyb shora dolu“ doprovází důraz na konkrétním slově, nebo gesto „pokrčení (pohyb) 

rameny a rozhození rukou do stran“ doprovází slovo „neznám“. Regulátory dialogu – to jsou 

gesta, nasměrované na udrţení komunikace (kývání, pomrkávání, nahoru zvednutý prst jako 

znak schválení řečeného). Symboly – to jsou jednoznačně chápané pohyby, které mají přímý 

verbální analog (Efron, 1941, Ekman, Friesen, 1969). Slovní definice takových gest – 

symbolu je známá všem představitelům dané kultury nebi subkultury. 

Některá gesta, které jsou vnímáni jako symboly, můţou být universálními.  Například 

gesto - hrozby zdviţeným nahoru ukazovákem. Toto gesto se vyskytuje v evropských 

kulturách, je popsáno u Papuánců na Nové Guineji, Sánů z Kalahari, Indiánů z Venezuely, a 

australských aboriginů (Eibl-Eibesfeldt). 

Ve mnoha jazycích (například, v anglickém, arabském)  má verbálního analogy. 

Kývání zvednutým nahoru ukazovákem je všude povaţováno za hrozbu (pouţívá se 

především ve vztahu k dětem).  Ukazující gesto, nasměrované na člověka, často je 

povaţováno ještě za jedno gesto, a to varování nebo hrozby. Toto gesto je také typické pro 

různé kultury, například, německou nebo sánskou z Kalahari. Analogické gesto je známo jiţ 



několik století v evropské soudní praxi a v tomto případě má obviňující charakter (Nitschke, 

1977). 

Taktilní komunikace 

Taktilní komunikace hraje v ţivotě člověka velkou roli. To je spojené s naší evoluční 

minulosti. Taktilní komunikace je nejvíce personifikovaná forma komunikace a od jejího 

správného pouţití  je závislá úspěšnost adaptace člověka v sociálním prostředí ve všech 

společenstvích (Hall, Veccia, 1990). Taktilní kontakty mezi jedinci jsou jedny z prvních a 

základních forem komunikace, které člověk  osvojuje uţ od raného dětství (Knapp, 1984). V 

mnoha lékařských výzkumech novorozenců bylo zaznamenáno, ţe dotek je jedním a 

nejdůleţitějších podmínek dobrého zdravotního stavu a normálního vývoje kojence. Právě 

dotek je prvním nutným krokem k vytváření spojení matka – ditě (Reite, 1990). Rozdíly v 

kvalitě a kvantitě kontaktů mezi jedinci umoţňují objektivně soudit o typu vztahu mezi 

partnery v rámci kaţdé kultury (Emmers, Dindia, 1995). 

Doteky rukou, hlazeni, přivinutí a objetí jsou důleţití způsoby komunikace. Působí na 

člověka uklidňujícím způsobem. Právě takové kontakty otevírají přátelskou náklonnost mezi 

partnery a pravě s jejich pomocí je moţné takové vztahy vybudovat. Mnohé prvky taktilního 

chování jsou důsledkem vzájemných kontaktů matka-dítě, ale jsou i ve vztazích mezi 

dospělými. 

Taktilní kontakty jsou svědectvím těsných vztahů mezi partnery. V kaţdodenním 

ţivotě je často moţné pozorovat, jak rodiče uklidňují dítě objímáním a líbáním. Vzájemná 

objetí dodávají partnerům pocit bezpečí a klidu. Tento prvek chování je široce rozšířen jako 

uklidňující kontakt mezi opicemi a pravděpodobně je mu homologický. Kdyţ rodiče chtějí 

uklidnit dítě, často kladou mu ruku na hlavu. Tento dotek je často pozorován u starších děti 

směrem k mladším, ale nikdy ne naopak. Kontakty tohoto druhu jsou asymetrické a spojené 

se statutem účastníků. Vysoko postavení partneři jsou více aktivní a často první vstupují v 

kontakt, nabízejí svojí ochranu a pomoc. Toto taktilní gesto je moţné povaţovat za 

fylogenetický výsledek podobného gesta, popsaného u šimpanzů, goril a orangutanů (Eibl-

Eibesfeldt, 1989). V napjaté situaci šimpanzi tak jako lidi často natahují ruce k jiným 

jedincům, kdyţ hledají pomoc a ochranu (a dostavají ji). Přitom starší nebo vysoko postavení 

jedinci kladou ruku na hlavu mladších nebo nízko postavených, a demonstrují svojí ochranu. 

Toto vrozené gesto bylo ritualizováno v některých kulturách. Například, často se pouţívá při 

církevním poţehnání v křesťanství – pokládaní ruky na hlavu (Eibl-Eibesfeldt, 1989). Naopak 

v jiných kulturách, například v Indii, je dotek hlavy jiného člověka, jak dospělého tak i dítěte 

přísně zakázán. 

Různé formy kontaktu pomoci rukou se v lidských společenstvích transformovaly ve 

zvláštní rituály vytváření přátelských kontaktů – pozdravy (Eibl-Eibesfeldt, 1989). V západní 

kultuře to je rituál podání ruky. Stisk ruky hraje velkou informativní úlohu a umoţňuje soudit 

o personálních  kvalitách člověka a jeho vztahu k partneru. Relativně pevný a dlouhý stisk je 

povaţován jako znak srdečnosti, přátelské náklonnosti. Energické potřásaní ruky partnera 

můţe u posledního vyvolávat dojem záměrné demonstrace sily a dominance. Ten samý dojem 

vzniká u lidí, kdy partner, který je zdraví, v momentě stisku ruky obrátí jejich ruku dlaní 



nahoru a pokrává jí svojí dlani svrchu.  Déletrvající drţeni ruky při stisku můţe ukazovat na 

existenci těsných osobních vztahů mezi partnery nebo o chtění jednoho z nich takové vztahy 

vytvořit. 

Jako pozdrav můţe být pouţito také objetí nebo polibek. To je především 

charakteristické pro jedince stejného pohlaví, i kdyţ v evropských kulturách můţe být 

pozorován takový pozdrav i mezi představiteli opačného pohlaví. 

Polibek spolu s úsměvem a smíchem povaţují etologové za universální (Eibl-

Eibesfeldt, 1989). Tento prvek chování je v mnoha kulturách výrazem emocionální spojitosti 

mezi matkou a dítětem. Člověk pravděpodobně zdědil polibek-krmení od lidoopů u kterých 

dospělé jedinci můţou krmit mláďata potravou z úst do ůst.  U šimpanzů a bonobo je moţné 

polibky pozorovat i mezi dospělými jedinci. V tomto případě jsou pouţívány jako projev 

přátelství nebo způsob jak uklidnit partnera. (deWaal, 1996). 

Kultura omezuje části a oblasti těla, kterých se je moţné dotýkat ve společnosti 

(McDaniel, Andersen, 1998). Existuji části a partie těla, které jsou tabu. Tyto zákazy se 

mohou týkat kontaktů mezi představiteli opačného pohlaví a měnit se v závislosti na stupni 

seznámení mezi jedinci. Ve většině západních kultur existují zakázané zóny i mezi rodiči 

(matkami) a kojenci. Těchto zón se matka nikdy nedotýká bez zvláštní nutnosti. Je to 

především oblast genitálií. Otec se nejenom méně dotýká dětí obojího pohlaví, ale i mnoţství 

zón, vyjmutých z moţnosti doteku na těle dcer je více, neţ na těle synů. V jiných kulturách, 

například u Sánů z Kalahari a kavkazských Abcházců, si rodiče často hraji s genitáliemi 

kojenců, líbají je, foukají na ně, atd. V těchto kulturách není takový způsob chování 

povaţován za něco nepatřičného. 

  

1.1.2.    Neverbální komunikace a chování 

Olfaktorická komunikace hraje důleţitou roli v sociálním chování člověka. To se týká 

především vztahu matka – dítě, rozpoznávaní příbuzných podle zápachu a sjednocení zápachu 

i osob, ţijících v jednom domě (Hold, Schleidt, 1977). Zápach hraje důleţitou roli 

v sexuálním chování člověka (Schaal, Porter, 1991, Rikowski, Grammer, 1999, Kohl et al., 

2001). Muţské a ţenské feromony značné ovlivňují chování jedinců opačného pohlaví.. 

Androstenon je muţským feromonem a je obsaţen v muţském potu (Grower, Ruparelia, 

1993). Specifické ţenské feromony, kopuliny, jsou obsaţený ve vaginálních výměšcích 

(Michael et al., 1975). Jejich mnoţství značně se mění v závislosti na fázi menstruačního 

cyklu ţeny. 

Ţenské feromony mohou vyvolat synchronizaci pohlavních cyklů u jiných ţen. 

K synchronizaci dochází potom, co ţeny ţijí v těsné blízkosti v průběhu několik 

měsíců.Taková synchronizace se vyvinula v evoluci člověka pravděpodobně paralelně se 

skrytou ovulaci (Turke, 1984). Se vznikem skryté ovulace muţi byli nuceni formovat pevné 

párové vztahy s konkrétní partnerkou a ne hledat další sexuální svazky jinde, protoţe v tomto 

případě muţ mohl prošvihnout fertilní periodu u své partnerky. 



Kontakt očí je zvláště významný při iniciaci sociálních vztahů. Je sociálním 

realizátorem. Toto chování má genderové rozdíly a má větší význam u ţen. Muţi se zřídka 

odvaţují navázat vztah se ţenami, pokud tomu nepředchází pohled z jejich strany. Takový 

pohled můţe mít formu přímého pohledu do očí, nebo nesmělého pohledu. Posledním případě 

kontakt  je dlouhý kolem vteřiny, potom rychle míří do strany. Toto je často doprovázeno 

lehkým úsměvem nebo lehkým začervenáním. Od toho, nakolik člověk umí pouţívat svůj 

pohled, značně zaleţí jeho sociální úspěch. S pomoci pohledu je moţné zlepšit vztahy 

s jinými lidmi. 

  

1.1.3.    Nehumánní primáti a člověk 

Základní komunikační kanály, které pouţívá člověk v procesu neverbální komunikace, 

jsou totoţné s lidoopy. Ale mimická, gestová nebo zvuková komunikace člověka je více 

diferencována vzhledem k vývoji řeči. Symbolická neverbální komunikace, spojena 

s oblečením nebo manipulaci s vlastním tělem – je čistě lidský fenomén, ovlivněný vývojem 

kultury. 

  

Olfaktorická komunikace u primátů: 

K olfaktorickým vzorcům chování se zařazují prvky, které jsou spojeni se 

značkováním teritoria nebo jiných jedinců buď pomoci specifických koţních ţláz nebo 

nespecifickými výměšky (vaginálními, moči, fekálii, slinami). Sem také patří vzájemné 

očicháváni různých části těla jedinci navzájem. V řádů Primates má olfaktorická komunikace 

velký význam a rozšíření u poloopic. Skoro u všech druhů poloopic jsou vyvinuty specifické  

koţní ţlázy, například na přední časti hlavy (lemur hnědý, černý), krku (tany, indriové), 

předloktí (lemur kata), ramenní (lemur kata), prsní (loriové, indriové), břišní (tany) a anální. 

U tan, nejbliţších příbuzných primátů, se značkování projevuje při ochraně teritoria. 

Značkují samci, a to výměšky prsních nebo břišních ţláz. Samci značkuji nejenom teritorium 

ale i samice do a po kopulaci. Frekvence značkování se zvětšuje při  agresivních kontaktech 

samců (Vančatová nepublikované údaje) 

U loriových se značkování uskutečňuje pomocí prsní ţlázy, která je dobře vyvinuta jak 

u samců, tak i u samic. Navíc se teritorium značkuje kapkami moči. Některé druhy komb si 

natírají močí dlaně (senegalská, ušatá). Asijští loriové zanechávají tečky moči. Ponechávaní 

pachových značek je spojeno se specifickou teritoriální a skupinovou organizaci těchto 

poloopic. 

U indriových jsou pozorovány různé formy značkování. Samci značkují předměty 

ţlázou na krku a prsou. Samci a samice zanechávají močové tečky a pouţívají výkaly. Kmeny 

stromu značkují anogenitální krajinou. Hlavní funkce značkování u indriových je udrţení 

hranic teritoria. U lemurů samci pouţívání ke značkování  specifické ţlázy ramene a předloktí 

(lemur kata). U tohoto druhu je popsáno charakteristické natírání výměškem ţlázy předloktí 

ocasů. Toto je příklad kombinovaného značkování s pouţitím jak olfaktorických tak 



vizuálních signálů. Efekt zápachu je umocněn jasným pruhovaným ocasem, který samec 

zdvihá nahoru a mává jim ze strany na stranu. 

V podmínkách zoologických záhrad je moţné vyvolat zvýšení značkování po umyti kleci. 

Mnohokrát jsme pozorovaly jak po vstupu do klece posle jejích umyti lemury začínali 

intenzivně značkovat předměty, umístěné v prostoru: kmeny, lavice, misky na ţrádlo. 

Velký význam má olfaktorická komunikace také u drápkatých opic. Tento typ 

komunikace je důleţitý nejenom ve značkování teritoria, ale především při vnitroskupinových 

kontaktech a sexuálním chování. U kosmanů je značení teritoria ţlázami v anogenitální 

krajině velice častým prvkem chování. Kosmani také často značkují jiné jedince - členy 

vlastní skupiny, potravu a jiné předměty moči, fekálii, slinou. Vysoká frekvence značkování 

sniţuje vnitroskupinovou agresi a synchronizuje pohlavní aktivitu partnerů. Bylo 

zaznamenáno, ţe ve skupinách drápkatých opic rozmnoţující se samice za pomoci feromonů 

zabraňuje rozmnoţování ostatních samic ve skupině. Toto zvyšuje její reprodukční úspěch. 

Ostatní samice hraji důleţitou úlohu ve výchově mláďat (tetičkovské chování). 

  U opic Starého Světa se značkování teritoria prakticky nevyskytuje, ale jsou 

zachovány takové prvky jako je vzájemné očicháváni.. U představitelů čeledi Cercopithecidae 

s vyvinutím pohlavní kůţe (zduření anogenitální krajiny v ovulačním období cyklu) základní 

role v synchronizaci pohlavních kontaktu náleţí vizuálním prvkům – postojům, nebo 

taktilním – dotekům. Tedy olfaktorická komunikace se projevuje v kombinaci se zrakovou a 

taktilní. Nejvíce je olfaktorická komunikace známa u různých druhů makaků, například 

jávského, medvědího, kápového. U těchto druhů ke kopulaci nedochází bez předběţného 

zkoumání vagíny – očichávaní nebo zasunuti prstu a následného zkoumání vaginálního 

sekretu. 

Olfaktorická komunikace je zachovaná u některých představitelů úzkonosých opic 

jako jeden z nejstarších fylogenetických elementů skupinového chování, které sniţuje 

agresivitu. 

U lidoopů má očichávaní více difúzní charakter. Bylo pozorováno nejenom očichovaní 

nasální, no i očichávaní rtu, těla, končetin.Samci očichávají u samic oblast bradavek. 

Olfaktorické formy kontaktů jsou nejvíce primitivní, vyskytuji se s poměrně nízkou frekvenci 

a ne u všech druhů opic. Nicméně hraji svoji roli v komunikaci u primátů. 

  

Vizuální formy komunikace u primátů 

Mezi zrakovou formu komunikace patři mimika, postoje a gesta. Mimické elementy 

jsou výrazné stereotypní reakce svalů obličeje a hlavy. Jejích kombinace vytváří mimické 

výrazy.  Gesta – jsou distanční elementy, které se provádí předními končetinami. Postoje a 

pohyby jsou statické a dynamické elementy, které se uskutečňují hlavou, tělem, zadními 

končetinami. Pro vznik řeči nejdůleţitější jsou mimika a gesta, které jsou součásti neverbální 

komunikace člověka a doplňuji verbální. 



U představitelů ploskonosých opic (malpy) převládají mimické elementy spojené 

s agresivním chováním (pohledy, otevřená ústa, hrozba obočím). U představitelů úzkonosých 

opic (makakové, paviáni) funkce mimiky vzrůstá. Pouţívá se nejenom při agresivním 

chování, na i jako bufer při zabraňování a brázdění agresivity. Takové elementy jako 

pomlaskávání rty, cvakání zuby, obyčejně byly pozorovány u nízko postavených jedinců a 

slouţí k demonstraci podřízenosti (Deryagina, Butovskaya, 1992). Zřídka jsou pozorovány 

elementy přátelského chování, například hravý obličej u makaků medvědích. U lidoopů 

dochází k přenosu významu mimických elementů od agresivního a buferového kontextu k 

 přátelskému a hernímu chování. Především je u nich pozorován přátelský pohyb ústy, 

například, ústa sloţena do trubky, hravý obličej atd. 

 Postoje jsou spojeny s více archaickými formami skupinového chování jako stanovení 

systému dominance-podřízenosti.. Jsou to například přístupy a odstupy, a prezentace. 

K agresivním elementům patří výpady a běh k objektu. Tyto prvky jsou u všech druhů opic. 

Obecně se dá konstatovat, ţe postoje a pohybu jsou primitivnější a fylogeneticky starší neţ 

mimické prvky komunikace. 

 Gesta jsou nejmladší formy komunikace. Jsou nejvíce diferencované, pouţívají se 

v různých kontextech chování včetně takových jako výraz emoci při herním kontaktu 

s partnerem. Například, u šimpanzů bylo zaznamenáno tleskáni dlaněmi při pohledu na 

partnera jako výzva ke hře. Existují také gesta demonstrace, odstranění, které zabraňují agresi. 

Velice důleţitá jsou přátelská gesta namířená na udrţení sociability jedinců ve skupině.Jsou to 

podávaní ruky, prosebná a doprošovací gesta atd. Z evolučního hlediska se dá vydělit 

následující tendence: nejprimitivnější mezi vizuálními prvky jsou postoje, které slouţí jako 

základ pro vývoj více sofistikovaných forem komunikace, takových jako mimika. Mimika 

začíná nejvíce vyvíjet u úzkonosých opic, a gesta začínají se aktivně vyvíjet u lidoopů. 

  

Taktilní formy komunikace u primátů 

K taktilním elementům patří kontakty jedinců, které se uskutečňuji předními 

končetinami, hlavou, trupem a jinými částmi těla. Výskyt taktilních elementů je u úzkonosých 

opic a gibonů přibliţně stejný. Ale existují některé výjimky. Například u makaků medvědích 

je výskyt taktilních kontaktů dvakrát vyšší neţ u jiných druhů. Pravděpodobně je to ovlivněno 

specifickou sociální strukturou u tohoto druhu makaků, kde jsou individuální vzdálenosti 

mezi jedinci menši. U lidoopů (šimpanzů) počet se taktilních kontaktu zvyšuje dvakrát ve 

srovnáni s úzkonosými opicemi a gibony. Tyto elementy jsou součásti přátelského a 

sexuálního chování. K prvkům přátelského chování můţeme zařadit doteky, grooming, objetí. 

Grooming, neboli sociální čistění je nejrozšířenější element kontaktů u opic. Je spojován 

s výrazem přátelského vztahu, proteţování, je buferem agrese, je spojen také s hierarchickým 

statutem jedince. U lidoopů jsou nejvíce vyvinuté doteky rukou, prsty. Mezi prvky sexuálního 

chování patří krytí, kontakty penisem. Doteky rukou anogenitální krajiny. Tyto elementy 

chování jsou pozorovány prakticky u všech druhů opic, ale frekvence jejich výskytu je 

druhové specifická. K agresivnímu chování (kontaktní agrese) patří strkání, údery, kousání. 

Avšak tyto elementy jsou poměrně vzácné (Butovskaya, Deryagina, 1985). Jsou konečným  



prvkem celého řetězu vývoje agrese. Mnohem čačtěji jsou prvky herních soubojů. I kdyţ je 

počet taktilních prvků komunikace u lidoopů je značně vyšší neţ u opic, obecně dochází 

k vylučování taktilních kontaktů progresivnějšími formami komunikace – mimikou a gesty, tj. 

vizuální formou komunikace. 

  

Akustické formy komunikace u primátů 

 Akustické elementy komunikace primátů představuji signalizaci pomoci hlasového 

ústrojí, kde kaţdý zvuk má svůj význam, ovlivňuje změny v chování nebo stav zvířete, 

kterému tento signál je adresován. Pomocí zvukové komunikace se u primátů uskutečňuje 

vnitro- a mezi-skupinové rozmístění v prostoru, upozornění na nebezpečí, regulace vztahu 

mezi pohlavími, udrţení kontaktu mezi jedinci. Předpokládá se, ţe primáti pomocí zvuků 

vyjadřují nejenom svůj motivační stav, ale také předávají údaje o předmětech nebo 

událostech. Zvukové signály mají populační proměnlivost, pohlavní dimorphismus a věkové 

změny. V některých výzkumech byla prokázána individuální specifika vydávaných zvuků a 

schopnost primátů k individuálnímu poznávaní. U dvou skupin primátů jsou akustické signály 

zvlášť výrazně a spojené jak s vymezením teritoria (vřešťani, giboni), tak i formováním párů 

(giboni). 

  

Komplexy komunikace 

Komplexy komunikace jsou synchronně vydávané elementy, které patří k různým 

kanálům komunikace – olfaktorickému, vizuálnímu, taktilnímu, zvukovému. Tyto komplexy 

se dají rozdělit na jednoduché a sloţité. Jednoduché jsou komplexy, které se skládají ze dvou 

elementů, sloţité se skládají ze třech elementů a více. Největší číslo komplexů komunikace 

bylo popsáno u šimpanzů. Velké mnoţství sloţitých komplexů komunikace je téţ popsáno u 

gibonů a malp. Tento fakt svědčí o tom, ţe vývoj forem komunikace u opic Starého a Nového 

Světa probíhal paralelně. 

Mnoho společných komplexů komunikace u primátů je spojeno s agresivním 

chováním. Je moţné, ţe tyto komplexy vznikaly jako jedny z prvních ve fylogenezi primátů. 

Navíc to ukazuje na universálnost  agresivních mezidruhových kontaktů u primátů. 

Pravděpodobné počáteční funkce komplexů komunikace byla v zamezení agresivity, zvlášť 

jejích kontaktních forem, nebezpečných pro jedince. Potom se objevují smíšené komplexy, 

kteří se skládají z agresivních a přátelských prvků. Tyto komplexy pravděpodobně měli 

funkci buferu – zpravidla tyto komplexy začínají agresivními prvky a konči přátelskými. 

Později se objevují přátelské komplexy komunikace. Nejvíce těchto komplexů je popsáno u 

šimpanzů. Například, přátelský komplex u šimpanze: nataţení ruky – dotek partnera – hravý 

obličej.  

  



1.1.4.    Lidská neverbální komunikace jako součást chování člověka 

Kultury se mohou lišit v intenzitě projevu emocí a podle schopnosti vstřebávat 

emocionální signály. Typ emocí a jejích vnejěí projevy však jsou univerzální. Universální je 

také lidská schopnost identifikovat základní emoce. Tyto data ukazují na fundamentální 

význam neverbální komunikace v ţivotě člověka, a zvláště pro chování člověka. Ukazují také, 

ţe lidstvo mělo společnou evoluční minulost, ve které se některé lidské vlastnoti formovaly 

jiţ před mnoha desítkami tisíc let, a některé z nich – ty společné s lidoopy jsou staré celé 

miliony let. 

  

1.2.  Verbální 

Verbální komunikace má několik forem, které se liší mezi nehumánními primáty a 

člověkem. Patří sem vokalizace, řeč a psaná řeč. Nehumánní primáti pouţívají pouze 

vokalizaci, která můţe být značně rozvinutá a často je v úzké souvislosti s neverbální aparát. 

Někteří primáti mají vyvinutý specifický vokalizační aparát, člověk dokonce má vokalizační 

aparát umoţňující spolu s příslušně adaptovaným mozkem, artikulovanou a psanou řeč. 

Všechny tři typy verbální komunikace pouţívá pouze člověk. Lidská verbální komunikace je 

neobyčejně variabilní a to ve všech zmíněných formách, ale existují některé, většinou 

fylogeneticky staré, společné prvky a vzorce. 

  

1.2.1.    Vokalizace 

Vokalizace jsou zvukové signály, jednoduché nebo sloţené, které mají nějaký význam. 

Vokalizace postrádá artikulované strukturované partie, a také nemá jasně vymezené zvuku, 

souhlásky a samohlásky. Vokalizace nikdy nevyuţívá systém jazyka, gramatiku. Význam 

vokálních signálů, s výjimkou řeči, není nikdy jednoznačný, v některých případech má 

vokalizace podbarvující charakter. Vokalizace se liší u nehumánních primátů, kde její část 

můţe být do jisté míry analogická lidské řeči, a člověka, kde má vokalizace většinou 

nespecifický nebo podbarvující charakter. U člověka můţe mít vokalizace význam pro 

dálkové dorozumívání, kdy nemusí být slova dobře rozeznatelná. Často se pouţívají pomůcky 

jako je píšťalka nebo bubny. 

U některých nehumánních primátů je vokalizace velmi rozvinutá v různých směrech. 

Například u kočkodanů část vokalizačního repertoáru vytváří jakési „esperanto“ a jeho 

hlavním úkolem je přesné varování, či informace o zdroji potravy. Kočkodani mají přes 100 

přesně definovaných vokalizačních forem, které například označují velmi přesně o jaký typ 

predátora jde a odkud přichází. Jeden typ vokalizace označuje přesnou informaci, ale 

kočkodani je neumějí kombinovat. Velmi rozvinutá je vokalizace u gibonů, kde je druhově i 

individuálně specifická, jejím hlavním účelem je ochrana teritoria a lákání sexuálních 

partnerů. Rozvinutá je také vokalizace u orangutanů, i v tomto případě je její důleţitou 

součástí informace o teritoriu jedinci, který na něm ţije. V mnoha aspektech má vokalizace 

důleţitý význam v chování a komunikace jedinců, protoţe neverbální komunikace není 

v pralese dobře čitelná. Velmi rozvinutá je vokalizace u šimpanzů, kde je úzce propojená 



s neverbální komunikací a mimikou. I kdyţ stále ještě nemáme o vokalizaci šimpanzů 

dostatečné informace, stejně jako u člověka má část informační a část podbarvující, 

emocionální. 

Dlouhodobé pokusy s cílem naučit lidoopy pouţívat lidskou mluvenou řeč byly 

prováděny jiţ od počátku minulého století. Přes veškerou snahu tyto pokusy nepřinesly valný 

úspěch. Avšak v sedmdesátých letech začaly pokusy, které metodicky umoţnily vyuţívat 

znakovou řeč pro sluchové postiţené pro mezidruhovou komunikaci mezi lidoopy a 

člověkem. Tyto pokusy byly převratné v tom, ţe vědci opustili myšlenku naučit lidoopy 

mluvit lidskou řeči, coţ nemohlo přinést úspěch, protoţe hlasový aparát lidoopů a člověka se 

značně liší. Byl tedy vybrán adekvátní způsob komunikace mezi člověkem a lidoopy, a to řeč 

sluchové postiţených, která vyuţívá specifický standardizovaný systém gest. V komunikaci 

primátů právě gesta hrají důleţitou úlohu v předávaní informaci mezi jedinci. Ve Spojených 

Státech vznikly dva týmy vědců, které pracovaly prostřednictvím této metody se šimpanzi. 

Prvním byl tým manţelů Gardnerových, který pracoval se samicí šimpanze Washo. Druhý 

tým vedl psycholog Henry Terrace, který pracoval se samcem šimpanze Nimem. Oba tyto 

týmy dosáhly pozoruhodných výsledků ve snaze naučit šimpanze pouţívat znakovou řeč. 

Nicméně doposud se nemohou shodnout na interpretaci výsledků. 

Pro české čtenáře je moţnost si udělat vlastní mínění na základě přečtení překladu 

knihy R.Foutse „Nejbliţší příbuzní“. Po úspěchu těchto badatelů se podobné pokusy začaly 

provádět i na ostatních druzích lidoopů. F. Patterson pracuje řadu let s gorilou Koko. 

Orangutan Chantek je schopen také pouţívat znakovou řeč. Bonobo Kanzi a další komunikují 

s výzkumníky pomocí lexigramů a rozumí mluvené angličtině. Několik výzkumných týmů z 

USA a Japonska pouţívá pro komunikaci s šimpanzi  symbolický počítačový jazyk, nebo 

jazyk, sestavený z různých geometrických symbolu  

Všechny tyto projekty hrají obzvlášť důleţitou roli pro pochopení kognitivních 

schopnosti lidoopů. Byly dosaţeny přesvědčivé důkazy o tom, ţe šimpanzi, bonobové, gorily 

a orangutani jsou schopni ovládnout jazyk sluchové postiţených a mají důleţité předpoklady 

symbolického myšlení. Jsou schopni formulovat svoje vnitřní představy o předmětech, 

spontánně pojmenovávat předměty, označovat znaky chybějící předměty. Lidoopy jsou 

schopni sami vytvářet nové pojmy cestou kombinování jim jiţ známých znaků, jsou schopni 

přemýšlet analogicky a uţívat kategorie, pouţívat metafory a dělat si legraci i klamat a 

podvádět. Jejich jazyk můţe, je-li učen optimálně, obsahovat počáteční formy syntaxu a 

gramatiky. „Mluvící lidoopi“ jsou schopni komunikovat navzájem pomocí gest-znaků a 

pomocí počítače, stejně jako učit jeden druhého jazyku, a také porozumět lidské řeči formou 

odposlechu. Jejich od člověka převzaty a modifikovaný jazyk má všechny klíčové znaky 

jazyka lidského. 

Komunikace lidoopů, přesto ţe je studována jiţ desítky let, pro nás stále představuje 

jisté mystérium. Lidoopi boří jeden lidský mýtus za druhým, avšak stále se badatelé neshodují 

nakolik je kvalita jejich komunikace „lidská“. Otázkou je, zda si takovou otázku klademe 

oprávněně. Vţdyť stále ještě přesně nevíme jak se vlastně lidoopi dorozumívají mezi sebou 

„svojí řečí“. 



  

1.2.2.    Řeč 

Řeč představuje jednu z forem jazyka, která se zakládá na schopnosti vyslovovat slova 

a skládat z nich fráze, předávaje jiným pojmy, které existují v mozku mluvícího (Reznikova, 

2000). Americký lingvista Hockett (1963) předloţil seznam 8 klíčových znaků lidského 

jazyka ve srovnání se znaky komunikačních systémů jiných ţivočichů: 

1. 1.      Sémantika: přidělení určitého významu abstraktnímu symbolu.  Jazyk člověka má 

současně zvukovou a smyslovou organizaci. Řeč se skládá s konečného počtů fonémů, 

které lze sloţit tisíci různými způsoby a vytváří smyslovou strukturu. Dvojitost umoţňuje 

stavět konstrukce z abstraktních symbolů.  

2. 2.      Produktivita: schopnost sestavovat a porozumět nekonečnému mnoţství sdělení, 

sestavených z konečného mnoţství smysl majících jednotek. Z důvodu produktivity je 

jazyk otevřeným systémem. Nosiče jazyka můţou produkovat nekonečné mnoţství 

sdělení na jakékoliv téma. 

3. 3.      Volnost: sdělení jsou organizována na základě abstraktních jednotek-symbolů, ale ne 

na základě ikonických obrázků. 

4. 4.      Vzájemná záměna: jedinec, schopný posílat zprávy, je také schopen zprávy přijímat. 

5. 5.      Specializace: zpráva se předává pomocí specializovaného systému komunikace. 

Přitom se předává zpráva o něčem, ale nedochází k samotné popisované aktivitě. 

6. 6.      Vzájemná záměna: slova můţou být seřazena v různém slovosledu. Smysl zprávy 

zaleţí na seřazení slov ve větě. 

7. 7.      Přemístění: předmět ve zprávě můţe být vzdálen v čase a prostoru od zdroje zprávy. 

Kvůli tomuto rysu jazyka můţe člověk bez problému mluvit o minulých a budoucích 

událostech. 

8. 8.      Kulturní dědičnost: schopnost předávat informaci o smyslu signálů od generace ke 

generaci na základě kulturního učení, nikoliv na základě genetické dědičnosti.   

  

Je třeba ale zdůraznit, ţe na lidskou řeč existuje celá škála názorů různých lingvistických a 

psychologických škol. Z hlediska etologie člověka jsou tyto diskuse často nedůleţité, protoţe 

se diskutuje ve skutečnosti o formě či variabilitě, které nemají pro studium chování zásadní 

význam. 

  

1.2.3.    Psaná komunikace, kresby a ikony 

Pro člověka je písmo a ikony jiţ tisíce let součástí kultury a ţivota jako takového. 

Psanou formou je moţno poslat na větší vzdálenost zprávu, nebo ji zanechat jiným, kteří 

přijdou později, je moţno zaznamenat události a výsledky výzkumu či pozorování a je moţno 

popsat určité specifické objekty nebo cesty. Ikony a grafické symboly a vzorce se vyvíjejí 

ruku v ruce s psaným písmem, některé jsou dokonce starší. Typické jsou například symboly 

charakterizující příslušníky určitého klanu nebo kmene. Ty v současné době hojně vyuţívají 

například politické strany nebo sportovní kluby. Psané písmo je velmi specifickou lidskou 

aktivitou a má obrovské mnoţství variant, jen v Evropě se běţně pouţívají tři typy písma 

s řadou variant. V historii lidstva to bylo ještě mnohem sloţitější a mnohé z lidských písem jiţ 

zanikla, nebo se zásadně transformovala. 



  

1.2.3.1.         Psaná komunikace 

Psaná komunikace je typicky lidskou aktivitou. Je obrovsky variabilní, některé ze 

starobylých lidských písem ještě čekají na rozluštění. V současné době má psaná komunikace 

několik odlišných forem. 

Klasickou formou je psaní na papír, jako jsou dopisy a knihy. Toto psaní můţe být jak 

ruční, tak strojové. V současné době se nejvíce vyuţívá výpočetní technika. Zatímco ruční 

psaní má individuální a emoční charakteristiky, má tedy vysoký komunikační obsah, psaní na 

stroji nebo na počítači některé tyto charakteristiky ztrácí. Psaní rukou je velmi důleţité, 

moţná nenahraditelné pro rozvoj motoriky dítěte, coţ ani psaní na počítači nemůţe plně 

nahradit. Proto současná výpočetní technika doplňuje psaní moţností vkládat různé emoční 

symboly, například smajlíky. Výpočetní technika také umoţňuje automatické opravování 

chyb a automatické generování rutinních textů. To sice nesmírně urychluje a zefektivňuje 

psaní, ale zároveň to brzdí příslušné mozkové pochody coţ u mnoha jedinců vede k velmi 

nedokonalému nebo i simplifikovanému slovnímu projevu. V současné době počítačových sítí 

a mobilních telefonů je běţné psaný text (dokonce i ručně psaný) snadno rozšiřovat na velké 

vzdálenosti. 

Druhým typem psané komunikace je vyuţívání ikon a zkratek, klasický byl například 

těsnopis. Je moţné pouţívat ikony v kombinaci s psaným písmem, coţ výrazně zjednodušují 

některé počítačové programy. Dalším příkladem běţného vyuţívání ikon jsou matematické, 

fyzikální a chemické vzorce. Velmi rozvinuté pouţití ikon bylo například v egyptském 

hieroglyfickém písmu. 

Specifickým typem psané komunikace jsou některé kombinované sloţité postupy, 

které se pouţívají například při sestavování map, kde se kombinuje písmo, ikony a specifické 

symboly. 

 Posledním typem jsou nestandardní postupy jako je provázkové písmo kipu, 

jihoamerických indiánů, různá sdělení na stromech za pouţití jejich zvláštní modifikace, atd. 

  

1.2.3.2.         Kresebné aktivity lidoopů a dětí 

Jednou z velmi důleţitých otázek je, jaké jsou kořeny lidské psané komunikace a 

kresebných aktivit. Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe kresebné aktivity má prakticky 

kaţdý člověk zhruba od jednoho aţ svou let ţivota. Tyto aktivity nemají nic bezprostředně 

společného, jen fakt, ţe člověk bez dobře rozvinutých schopností kreslit nemá předpoklady 

stát se malířem. Barvocit je také důleţitý, ale pro některé směry malířství není nezbytný. 

Kresby jsou tedy primárně prostředkem komunikace. Studium kresebných aktivit lidoopů je 

jedním z velmi důleţitých, ale také značně kontroversní výzkumných směrů v primatologii a 

antropologii. Jeho cílem je mimo jiné právě se pokusit odhalit kořeny lidských kresebných 

aktivit. Dalším důleţitým směrem je srovnávací analýza kresebných aktivit dětí a 

handicapovaných jedinců. Existuje řada týmů zabývající se touto problematikou, jeden 



z nejzajímavějších je projekt gorily Koko, protoţe tato gorila je schopná komunikovat 

znakovou řečí a můţe své kresby komentovat. 

V České Republice jsou studována kreslící aktivity orangutánů, šimpanzů a goril jiţ 

od roku 1994.. Cílem tohoto projektu je analýza predispozicí lidského umění, vývoj kreslicí 

aktivity a také vývoj manipulační aktivity a schopností u lidoopů. Dalším cílem projektu je 

srovnávací studie kreslicí aktivity u různých druhů lidoopů. Kreslicí aktivita orangutánů, 

šimpanzů a goril je pravidelně sledována v zoologických zahradách v Ústí nad Labem, Dvoře 

Králové nad Labem, Liberci a Praze.Tento výzkum byl původně započat jako mezinárodní 

projekt s ruskými kolegy ze St. Petersburského primatologického centra a Leningradské Zoo v 

září 1994. První verze programu pro kreslení lidoopů byla připravena ve spolupráci s z 

Muchinskou uměleckou školou (St. Petersburg, Rusko).Program byl přepracován a rozšířen a 

přizpůsoben podmínkám v českých Zoo. Pouţívá se standardní metodika pro gorily, tak pro 

šimpanzy a orangutány. 

V zoologických zahradách Ústí nad Labem a Liberci se pracuje během kreslicí seance 

v kleci s orangutány a šimpanzy, kteří byli odchováni ošetřovateli. Ostatní lidoopi kreslí v 

klecích bez přítomnosti experimentátorů. Dostávají papír a pastelky přes mříţe a po 

nakreslení vrací obrázky zpět ošetřovatelům. Výsledky kreslicích seancí jsou různé a jsou 

ovlivněny typickými vlastnostmi chování lidoopů a jejich individuálními schopnostmi. 

Provádí se analýza vlivu typu pouţitého nástroje (tuţka, fix, pastelka, barva) na techniku 

kreslení, preferenci pravé nebo levé ruky, vyváţenost obrázků. 

Analýza obrázků nakreslených lidoopy ukazuje, ţe demonstrují adekvátní reakce na 

různé grafické symboly (linie, tečky, figury), například rozmístění těchto symbolů na papíře, 

jejich orientaci, charakter, tvar, kombinaci s jinými symboly atd. Pozorovali jsme mnoho 

grafických elementů a jejich kombinací, které lidoopi nakreslili na svých obrázcích (tečky, 

cikcaky, svislé nebo zakřivené čáry a jejich kombinace, krouţky atd.). Velikost, tvar a 

orientace papíru v průběhu kreslení také ovlivňují výsledek. Lidoopi také rozlišují jednotlivé 

části papíru pro svoje kresby - střed, okraje nebo rohy. Obrázky lidoopů ilustrují jejich cítění 

kompozice: vyváţenost formátu, orientace elementů a jejich vzájemná harmonie, jejich 

kontrast nebo blízkost barev, velikost a charakter. 

 Velmi důleţité je, ţe kresebné aktivity lidoopů jsou porovnatelné s dětmi asi do věku 

tří let nebo s mentálně handicapovanými dětmi. Porovnatelné jsou například i kresebné 

schopnosti. Všichni lidoopi, šimpanzi gorily i orangutani jsou totiţ vedle klasických čmáranic 

typu vějíře schopní kreslit také uzavřené grafické symboly typu krouţků a oválků. Lidoopi 

jsou schopni také míchat barvy a vytvářet barevné kompozice. 

 Problémem výzkumu kresebných aktivit je motivace lidoopů ke kreslení, mnozí 

například kreslí aţ kdyţ jsou sami, jiní nekreslí nemají-li zájem. Důleţité je také jaký nástroj 

ke kreslení a jaký podklad lidoopi dostanou. Reakce je velmi individuální a vhodná 

kombinace je sama o sobě pro lidoopa velkou motivací. 

 Lidoopi provádějí kresebné aktivity všemi moţnými způsoby, a to zejména lidoopi 

mladí. Kreslení nohama je pro člověka velmi obtíţné, ale ostatní varianty se vyskytují i u dětí. 



Velmi důleţitý je poznatek, ţe většina lidoopů vykazuje poměrně výraznou lateralitu, 

preferuje častěji pravou ruku. Leváci jsou vzácní. 

 Kresebné aktivity nám odhalují některé aspekty vzniku lidských znaků. Zdá se opět, ţe 

předpoklady pro kresebné aktivity a vznik umění jsou opět velmi starobylé a vlastní všem 

hominidům. Ukazuje se, ţe stejně jako u člověka jsou dovednosti velmi variabilní, existují 

lidoopi nadšení a nadaní a také ti kteří to zvládají jen s velkými obtíţemi. Právě tak důleţitá je 

také motivace a podmínky pro kresebné aktivity. Není bez zajímavosti, ţe například lihové 

fixy jsou vţdy vyuţívány jako zdroj alkoholu, ale zřídka jako nástroj na kreslení. 

  

1.2.3.3.         Ikony – jejich verbální a neverbální aspekty 

Ikony jsou grafické symboly (existují ale i analogické formy zvukové – znělky, 

vokalizace gibonů a kočkodanů), které mají za úkol podat určitou informaci. Informace můţe 

být buď jednoduchá, znamená jeden výraz, eventuálně slovo, nebo sloţitější typu „zde zahni 

doprava“, „zde ţiji já“, „toto místo má tento účel“. Ikony jsou běţně pouţívané u člověka a 

schopnost je běţně vyuţívat mají i velcí lidoopi. Zvuková forma ikon můţe mít dokonce i 

verbální charakter a to nejen u člověka, ale pro některé další primáty jako jsou kočkodani a 

velcí lidoopi. Znamená to ţe vyjadřují nějakou strukturálně velmi přesnou informaci, která je 

předem jasná vysílajícímu i přijímajícímu, a tato informace má za úkol vyvolat jasně 

definovanou odezvu v chování, Taková odezva můţe být například pozitivní nebo negativní.  

Ikony nebo analogická zvukové signály mohou mít i jasné emotivní zabarvení, které má de 

facto neverbální charakter (například srdíčko propíchnuté šípem, řada typů tetování, pirátská 

vlajka nebo některé typy bojových standard vyuţívající například lidskou kostru nebo její 

části, které mají vzbuzovat strach, hrůzu nebo absolutní respekt atd.). Ikonické symboly byly 

základem pro některé typy písem, například hieroglyfů a čínského písma. Ikony mají 

nenahraditelný význam v postmoderním světě. Mají totiţ výhodu universálnosti, i kdyţ 

existují některé specifické varianty coţ je vidět na označování toalet. Pro velkou různorodost 

názvů a ikon v různých zemích se teď nejčastěji uţívá znak siluety muţe a ţeny, který je 

dobře srozumitelný a rozeznatelný. 

Bohuţel universálnost ikon má i svoje negativní stránky – v některých částech světa 

působí jako jeden z nejdůleţitějších faktorů vzniku funkční negramotnosti v niţších 

společenských vrstvách. Ukazuje se například, ţe v USA někteří jedinci rozeznávají hodnotu 

bankovky podle obrázku (určitý president či významná osobnost jsou ikonou pro nominální 

hodnotu bankovky) a neumějí odečíst hodnotu čísla na bankovce. Také neverbální aspekty 

ikon mohou mít negativní vliv – například se velmi vyuţívají v pouţívání textových zpráv u 

mobilních telefonů nebo v čatování na internetu. Smajlíci (ikonky lidského obličeje s jasně 

definovaným typem emoce) nebo jiné symboly tak nahrazují slova a mladí lidé ztrácejí 

potřebu psát. Dlouhodobě by to mohlo mít negativní vliv na rozvoj mozku člověka. 

  



1.3.               Emoce 

Chování člověka a jeho vnímání prostředí jsou doprovázené shromaţďováním 

subjektivních zkušeností, které zahrnují to, co nazýváme city, změnami nálady a emocemi.  

Emoce jsou adaptivní odpovědí jedince na změny v okolním prostředí. Jsou důleţité z 

hlediska sociálně-komunikativních, kognitivních a psychologických procesů.  Vnější projevy 

emocí se uskutečňují pomocí specifických výrazových pohybů, které jsou výsledkem určité 

specifické svalové aktivity. Emoce – to jsou subjektivní proţitky, ale vědci poukazují na to, ţe 

je moţné je klasifikovat a zařazovat do šesti základních kategorií: hněv (zloba),strach, 

smutek, radost, údiv a odpor. Tyto kategorie se projevují analogickým způsobem u lidí 

různých kultur a existují dokonce i určité shodné rysy mezi člověkem a velkými lidoopy, 

zejména pak mezi člověkem a šimpanzi. Emocionální vzrušení je spojeno s vnitřními 

fyziologickými změnami, které prostřednictvím hypotalamu a limbického systému souvisejí 

se změnami v hormonálních regulacích odpovídajících adaptivně, nebo někdy i neadaptivně, 

na danou situaci (změny hormonálních hladin, změna srdečního tepu, dýchání, motoriky 

trávicího ústroji, zúţení nebo rozšíření cév, atd.). 

  

1.3.1.   Nehumánní primáti 

Jednou z hlavních funkcí emoci je upevnění a regulace sociálních vztahů ve skupině. 

Například poloopice, které vedou noční způsob ţivota, mají méně bohatou mimiku ve 

srovnáni s kočkodany, paviány nebo šimpanzi, kteří vedou denní způsob ţivota a jsou 

organizováni ve sloţitých sociálních seskupeních. Sociální vztahy u opic jsou budovány na 

výrazech emocí. Speciální postoje a mimické demonstrace umoţňují členům skupiny 

formovat vztahy dominance-podřízenosti, hrozit, usmiřovat se po konfliktu, vyzívat ke hře. 

Sloţité sociální prostředí vyţaduje rozvinutý systém komunikace. Toto prostředí téţ 

zabezpečuje zachování a předávání tradic pouţívání nástrojů ve skupině. Primatologové 

zjistili, ţe ve stejných ţivotních podmínkách druhy, které ţijí ve velkých skupinách, tráví více 

času vzájemným groomingem, mají více rozvinutou nástrojovou činnost a sloţitější systém 

komunikace. Dunbar (1997) zjistil jasnou spojitost mezi frekvencí  groomingu a vývojem 

mozkové kury u primátů. 

U primátů hraji emoce důleţitou roli v přeţití jedince. Emoce ho informují o tom, jakým 

způsobem je nutné adekvátně reagovat na získaný stimul a plní čtyři důleţité funkce 

(Rossano, 2002): 

1. filtrují a zesilují ţivotně důleţité signály, získané z vnějšího prostředí, 

2. slouţí jako reálný signál o vnitřním stavu organizmu 

3. účastní se v regulaci sociálních vztahů 

4. působí jako regulující programy, které ovlivňují směr chování jedince. 

  



Tyto funkce jsou znakem emocí u opic i lidoopů a byly fixovány v procese evoluce u 

člověka. 

  

1.3.2.   Člověk 

Chování člověka a jeho vnímání prostředí jsou doprovázeny shromaţďováním 

subjektivních zkušeností, které zhrnují pocity, nálady a emoce. Nálada se liší od emoce tím, 

ţe má značně větší délku průběhu v čase. V etologické literatuře bylo dlouhou dobu zvykem 

povaţovat emoce za motivaci nebo motivační stav a termín “emoce“ se v etologických 

pracích prakticky ne vyskytoval do 90 let XX století. 

Emoce se projevuji navenek ve formě specifických výrazných pohybů v důsledku 

svalové aktivity. Od dob Charlese Darwina vědci rozlišují dvě kategorie emocí – primární a 

sekundární. Primární emoce jsou takové, které se projevují jiţ v prvních měsících ţivota, a 

které jsou přítomny v repertoáru všech lidských kultur bez výjimky. Je moţné je zařadit k 

universálním projevům (Eibl-Eibesfeldt, 1989). Rozlišují dvě pozitivní primární emoce, 

takové jako radost/štěstí a údiv/zájem, a čtyři negativní: hněv, smutek, strach a odpor. 

Charles Darwin ve svém díle „O výrazu emoci u člověka a zvířat“ (20001) poprvé 

předloţil evoluční teorii emocí a jako první vědec zdůvodnil existenci evolučních kořenů pro 

šest základních lidských emoci. Později jiní autoři dokázali, ţe emoce hrají důleţitou roli pro 

přeţívání jedince, pomáhají mu adekvátně reagovat na vnější a vnitřní stimuly. 

Sekundární emoce se objevují později v procesu ontogeneze dítěte. Jsou spojené s 

formováním sebeuvědomění a osvojováním si kulturních pravidel a standardů chování. V 

současné literatuře se k sekundárním emocím řadí: empatie, trapnost, závist, stud, hrdost, 

pocit viny, láska a štěstí. Na emočním stavu člověka závisí nejenom jeho fyzický stav, ale i 

ţivotní úspěch jako takový. Emoční naladění v mnohém určuje úspěch člověka v práci. Bylo 

prokázáno, ţe ti, kdo přistupují ke své práci jako k uspokojení, pracují úspěšněji a lépe 

vychází s jinými zaměstnanci.  

Projev emoci je úzce spojen s činností řady mozkových struktur. Důleţitým  sloţkou 

neuroanatomických struktur, které se účastní produkování a ovlivňování emocí, je limbický 

systém, hypothalamus, retikulární formace a mozková kůra. 

Miliony roků emoce slouţí jako pravdivý signál o vnitřním stavu člověka. Ţádné 

chytračení nedovoluje jedincům úplně zakrýt svojí pravé pocity. Pravdivá demonstrace emocí 

byla adaptivním znakem pro udrţení jednoty prvotní lidské společnosti důleţitým pro její 

přeţití. 

  

1.3.3.   Komparace emocí člověka a lidoopů 

Soudě podle informací, které nám poskytli lidoopi mluvící znakovou řečí, mnohé 

základní emoce lidoopů jsou člověku dosti podobné. Strach, radost, agrese a dokonce i 

veselost (smích) jsou emoce, které se u lidoopů dozajista vyskytují. Jaký ale mají význam? To 



je otázka na kterou lze jen těţko přesvědčivě odpovědět, protoţe emoce a jejich konkrétní 

výrazy projevující se například na mimice obličeje jsou u lidských populací velmi variabilní, 

a to dokonce i v rámci relativně příbuzných populací jaké ţijí v Evropě. Emoce jsou evidentně 

ovlivňovány také mnoha fyziologickými vlastnostmi, jako je práh a latentní perioda 

vzrušivosti, a také některými adaptacemi na klimat nebo určitý typ sociálního prostředí. 

Znamená to, ţe musíme být velmi opatrní při interpretaci informací, které nám podávají o 

svých emocích lidoopi komunikující znakovou řečí. Zaprvé, jejich interpretace znakové řeči 

není lidská a člověk můţe pochopit takovou informaci zkresleně. Za druhé se jedná vesměs o 

lidoopy vychované člověkem, takţe tito jedinci mohou podvědomě přejímat určité stereotypy 

chování člověka a více versa, lidé kteří je vychovávají přebírají některé zvyky šimpanzů. Za 

třetí, jen málo ze šimpanzů se naučilo znakovou řeč v ranném mládí a my neumíme 

komunikovat šimpanzí řečí, takţe některé informace o emocích lidoopů jsou zatím těţko 

objektivně ověřitelné. A za čtvrté metoda interview má značné metodické problémy i u 

člověka, natoţ pak u lidoopů. 

  

1.4.  Komunikace a emoce – verbální a neverbální aspekty 

Komunikace a emoce jsou nedílnou součástí chování a rozhodovacího systému, který 

chování jako adaptační mechanismus ovlivňují. Jinými slovy komunikace a emoce ovlivňují 

ty partie mozku, které vyhodnocují určitou část mozku a generují určité vzorce chování a 

lokomoce. Jako takové má komunikace, zejména u člověka a v mnohém i u lidoopů, velký 

význam pro daný typ komplexu chování a často můţe mít verbální charakter. Zároveň však 

čím rozvinutější mozek, tím pestřejší je škála emocí a tím čačtěji se emoce stávají také 

součástí komunikace. U primátů je to zejména komunikace neverbální, u člověka pak 

nedílnou součástí verbální i neverbální komunikace. Jako takové mohou emoce výrazným 

způsobem ovlivňovat a konkretizovat komunikaci. Komunikace i emoce mají jednoznačně 

verbální i neverbální charakter tam, kde kvalita mozku, a zejména funkce kůry mozkové a 

některých dalších struktur spojených s pamětí, čili tam, kde existuje alespoň elementární 

schopnost verbální komunikace. Relativně méně rozvinutý mozek u úzkonosých opic je asi 

jeden z důvodů, proč se u kočkodanů vyvinul velmi vyspělý vokalizační komunikační aparát, 

který je sice mezidruhově srozumitelný, není ale plastický a adaptivní a nemá zřejmě ţádný 

emocionální obsah. 

Chování, spolu vyspělou kulturou, vyuţívající rozsáhle komunikace a emocí se stává 

velmi efektivním adaptivním mechanismem, které výrazně napomohlo k lidské globální 

kolonizaci země. Výzkumy lidoopů i lidí ale také prokázaly, ţe právě komunikace a emoce 

umoţňují také chování, které nese falešnou informaci, lhaní a klamání, umoţňující primátům 

s vyspělým mozkem manipulaci s okolím pro uspokojení vlastních cílů. Právě komunikace a 

emoce umoţnily to čemu říkáme vznik inteligence. Tato vlastnost je zřejmě opět vlastní všem 

hominidům, tedy lidem i lidoopům, primátům kteří mají nejvyspělejší komunikaci a rozvinuté 

emoce. Zdá se tedy, ţe význam verbální i neverbální komunikace a emocí pro rozvoj chování 

roste spolu s růstem schopností mozku daného druhu primátů. Je tedy logické, ţe největší 

význam má u člověka, kde je ale také největší moţnost záměrně zkresleného pouţívání 

komunikace i emocí pro získání určitých výhod daného jedince nebo skupiny jedinců. 
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 Problémy agresivity a její regulace ve společnosti mají stálý zájem odborníků v oblasti 

věd o chování. Etologové nejsou výjimkou. Pravě oni v posledních letech aktivně se snaţí 

najít společné mechanizmy udrţení sociální rovnováhy ve skupině, problém důleţitý nejen 

teoreticky, ale se spolu se zvyšující se mírou agresivity uvnitř lidských populací a mezi 

populacemi, s rozvojem xenofobie a etnického násilí je to problém navýsost praktický. 

 Samozřejmě neméně důleţité je zkoumat příčiny vzniku konfliktů a jejich podstatu. Je 

agonistické, a zejména agresivní chování patologické, negativní a „zvířecí“? Mnozí etologové 

soudí, ţe agonistické chování, včetně některých forem agresivního chování je v societě 

normální a je to jeden z klíčových, zpětnovazebných a vymezujících mechanismů sociální 

organizace. Ukazuje meze, za které by se ostatní jedinci neměli dostat, dává sociální 

organizaci strukturu a organizaci. Samozřejmě zvláště u agresivních forem chování je třeba 

v societě udrţovat efektivní mechanismy zpětné vazby, které neţádoucí formy agresivního 

chování uvedou do přijatelných mezí, a které příliš agresivní jedince v societě isolují, pokud 

nerespektují postoj ostatních členů skupiny. 

Jedním z účinných mechanismů konfliktního chování je konfrontace a druhým je pak 

protekční chování, které je zvlášť obvyklé při podpoře koaličního partnera, sourozence, matky 

a mláďat. Protekční chování v rámci koalic a aliancí můţe mít konfrontační charakter, tedy je 

demonstrací síly a postavení v sociální struktuře. Vznik koalic a aliancí mezi primáty je 

zřejmě v úzké souvislosti s vytvářením silových sociálních struktur pro získání vysokého 

ranku všech členů koalice či aliance. 

Agresivní, ale i řada dalších forem agonistického chování obsahuje mnoţství 

ritualizovaných prvků, které umoţňují řešit vzniklé konflikty bez nezbytnosti zranění, a 

v některých případech je řešit na samotném začátku. Pro to je důleţitá podpora ostatních členů 

skupiny, kteří dávají přednost rychlému a efektivnímu řešení konfliktů. Při  řešení lidských 
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konfliktů existuje celá řada takových ritualizovaných prvků, ale snaha po získání vyššího 

společenského postavení nebe nějaké výhody vedou mnohdy k eskalaci a nikoliv rychlému 

řešení konfliktu. I kdyţ takové situace se objevují i u nehumánních primátů eskalace je zřídka 

akceptována celou skupinou, coţ ve svém výsledku většinou eskalaci konfliktu zabrání. 

Jeden z klíčových momentů pro porozumění konfliktním situacím a jejich řešení je 

pochopení mechanismů, které napomáhají řešit a předcházet konflikty a udrţovat sociální 

rovnováhu ve skupině. Velmi důleţitá je analýza chování jedinců ihned po konfliktu. 

Etologové se za pomoci evolučního přístupu se snaţí odpovědět na otázku, proč se lidé i 

nehumánní primáti usmiřují i po poměrně ostrých konfliktních situacích. 

Existují dvě základní hypotézy, které vysvětlují funkční aspekty post-konfliktního 

affiliativního chování. Jedna z nich, navrţení Silkem (1998) předpokládá, ţe první afiliativní 

signál má za cíl sdělit partnerovi, ţe konflikt je ukončen, agresor, původce konfliktu jiţ 

nepředstavuje reální hrozbu. 

Druhá hypotéza, hypotéza obnovení sociálních vztahů, předpokládá, ţe 

pravděpodobnost přátelských kontaktů po konfliktu ve značné míře souvisí z kvalitou 

sociálních vztahů v daném páru a předpokládá sloţitější myšlenkové procesy jako základ 

tohoto jevu (Waal, Yoshihara, 1983). 

Existují dva základní typy postkonfliktního chování – usmiřování a utěšování. 

Usmiřování probíhá mezi účastníky konfliktu a iniciátorem můţe být útočník i napadený. 

Pokud po konfliktu nedojde k usmiřování hledá jedinec ochranu u vysoce postaveného 

jedince, koaličního partnera nebo matky, coţ je behaviorální vzorec nazývaný utěšování. Tím 

se napadený jedinec dostává pod jakýsi „sociální deštník“ a agresor musí řešit dilema, jít do 

konfliktu se silným jedincem, který má společenskou podporu, nebo zvolit smířlivé jednání. 

Smířlivé postkonfliktní jednání můţe být vyjádřeno například zdravením, groomingem, 

objímáním a podobně. Pokud napadený situaci vyprovokoval, můţe mu být utěšování 

odepřeno, coţ je pro něj signál, ţe jeho chování se neslučuje se zvyklostmi dané skupiny. 

 

Agonistické chování, agrese a konflikty 

Agonistické chování je široká škála zpětnovazebného vymezujícího chování, která 

zahrnuje nejrůznšjší typy chování, od kontextuální hrozby či konfrontace (jedinec se v dané 

situaci sice chová formálně sociálně, ale v daném kontextu se jedná o vyzývavé nebo 

konfrontační jednání typu „nezáleţí mi na tom, co je tu zvykem“, „já můţu a zkus mi v tom 

zabránit“ nebo „zkus to udělat taky a uvidíš“) aţ po vysloveně brutální napadení druhého 

jedince či skupiny. Čím dokonalejší mozek, tím se škála zvětšuje a tím sofistikovanější můţe 

být kontextuální nebo ritualizované agonistické chování. Na příkladu člověka však vidíme, ţe 

zdokonalování chování tímto směrem vůbec nemusí sniţovat riziko konfliktů, protoţe 

nepredikovatelná hrozba nebo konfrontace můţe vyvolávat nepredikovatelnou reakci, která 

pak můţe snadno přerůst v eskalaci konfliktní situace. Dlouhodobá konfliktní situace můţe 

pak ovlivnit hladinu hormonů natolik, ţe jedinec je pak neschopný přejit k postkonfliktnímu 

chování a tím se konfliktní situace můţe dále eskalovat. 



Agrese je typ chování, resp. určitá vymezená škála chování, které má za úkol získat 

jedinci či skupině výhodu či zlepšení za kaţdou cenu s pouţitím jakýchkoliv fungujících 

prostředků. Můţe mít také za cíl získat absolutní podřízenost, i kdyţ jen dočasnou, určitého 

jedince nebo skupiny. Za jisté situace můţe i u primátů přerůst v jakousi likvidační strategii. 

Mnozí povaţují za agresi brutální zabijácké metody, tak jak je v určitých formách známe u 

člověka. To je ovšem chybná úvaha. Agrese zahrnuje celou škálu chování, kde tyto vysloveně 

brutální formy hrají v podstatě dočasnou nebo i okrajovou roli. Daleko účinnější je 

dlouhodobý soustavný tlak, a dokonce i psychický nátlak systémem hrozeb a omezení. 

Součástí jsou samozřejmě také výstraţné krátkodobé agresivní útoky demonstrující sílu a 

převahu. 

Konflikt neznamená nutně agresi, i kdyţ v ní za jistých podmínek můţe přerůst. Konflikt 

je chování při střetu zájmů dvou nebo více jedinců nebo skupin. Například, běţná konfliktní 

situace nastává při přístupu k atraktivní potravě, při vyjadřování zájmu o samici a při snaze po 

dosaţení zlepšení sociálního statusu. Konflikty jsou častější u dospělých samců, kteří jsou 

díky specifické sestavě a výšce hladiny hormonů soutěţivější. Je však zajímané, ţe výška 

hladiny hormonů „kopíruje“ ex post dosaţený sociální status samce, coţ je mimochodem u 

primátů velmi účinný mechanismus zabraňující vzniku konfliktů mezi jedinci, kteří nemají 

odpovídající sociální status. Konfliktní chování obsahuje často ritualizované prvky, které při 

znalosti sociálního statutu protivníka v konfliktu významně sniţují riziko agresivního střetu 

dvou jedinců. Tuto situaci posiluje i fakt, ţe vysoko postavený jedinec má respekt v celé 

skupině, která ho v případě, ţe je v „právu“, také příslušně podporuje. Pokud se vysoce 

postavení jedinec v konfliktní situaci chová nevhodně nebo zbytečně agresivně hrozí mu 

ztráta vysokého postavení i případný útok ze strany konkurenčních samců nebo samic.Tyto a 

mnoho dalších situací potvrzují správnost de Waahlovy teorie o konfliktu jako dohodě. 

 

Primáti 

Agonistické chování a agrese jsou jedním z velmi rozšířených témat výzkumu chování 

primátů. Důvody jsou jak teoretické, tak i praktické. Primáti jsou vhodným modelem pro 

výzkum některých aspektů základních mechanismů lidského agonistického chování a základů 

lidské agresivity. Byli to právě primáti, jejichţ výzkum nám ukázal, ţe agresivní chování 

v úzkém slova smyslu, je jenom součástí mnohem většího komplexu chování, které zdaleka 

ne vţdy nabývá agresivních forem a můţe mít i positivní charakter. Právě výzkumy chování 

primátů prokázaly, ţe agonistické chování a konflikty jsou normální součástí kaţdodenního 

ţivota a nenesou na sobě nátěr jakési ţivočišné brutality, tak jak soudili mnozí sociální vědci. 

Ukázaly však také, ţe člověk má mnohé společné s primáty, a to i v oblasti konfliktů a 

agresivního chování. 

V posledních desítkách let vědci formulovali celou řadu teorií a hypotéz, které mají 

vysvětlit agresivitu primátů a tím i kořeny lidské agresivity. Zatím však jsou takové teorie 

buď příliš jednostranné nebo kontroversní, takţe neexistuje nějaký všeobecný konsensus 

v názorech na podstatu agresivního chování. V dalším bude podán přehled nejdůleţitějších 



teorií (některé z těchto teorií, byť mnozí sociální vědci stále vyuţívají, jsou jiţ dávno 

překonané a to výzkumy u nehumánních primátů, dokonce i u člověka): 

Teritoriální teorie agrese 

Příznivci této teorie míní, ţe základem agrese je boj na ochranu území nebo k jeho 

získání (Hediger, 1961). Snaha ochrany teritoria je podle nich vrozený instinkt (Andrew, 

1963). Ochrana teritoria je zaznamenána u některých druhů primátů. Zvlášť je výrazná u 

poloopic, které značkují a chrání hranice teritoria. Ochrana teritoria existuje také u drápkatých 

opic a u gibonů ale neprojevuje se ve formě těţkých rvaček. V místech s dostatkem potravy a 

nizkou hustotou populace u těchto druhu ochrana teritoria se neprojevuje (Washburg, 

Humburg 1968). U řady druhů je teritorialita nízná, nebo není ţádná, například u makaků 

rhezus, langurů, paviánů, goril. Teritoriální chování  jako ochrana teritoria s projevem 

agresivity nemá u primátů, a výjimkou člověka tak důleţitou úlohu jako u ptáků nebo 

některých savců. Ostré konflikty mezi skupinami se objevují pouze v extremních podmínkách 

jako je mimořádně těţké období sucha atd. Výraznější teritorialita se objevuje u některých 

populací šimpanzů, u jiných zůstává velmi nízká. Podle některých badatelů je příčinou způsob 

ţivota v určitých typech ekosystémů, ale u jiných ekologicky srovnatelných populací 

šimpanzů se podobné tendence neobjevují. Vše ukazuje na to, ţe teritoriální chování a 

agresivita nejsou u primátů v jednoznačném spojení. Teorie agresivity zaloţená na ochraně 

teritoria jsou vesměs překonané současnými výzkumy. 

 

Pohlavní teorie agrese 

Pohlavní teorie agrese byla navrţena Zuckermanem (1932) a byla značně rozšířená v 

30. – 40. letech XX století. Podle této teorie je základem agrese u primátů souboj o samici. 

Tato hypotéza byla však od samého počátku velmi problematická. Závěry a data z nichţ 

vychází, byly získány při pozorovaní abnormální skupiny paviánů pláštíkových (96 samců a 6 

samíc) v podmínkách zoologické zahrady. Raymond Dart a Yu..Semenov povaţovali za 

hybnou silu sociogeneze rovněţ souboj o samice. Řada autorů na mnoha příkladech prokázala 

na nesprávnost této teorie. Například v jedno-samcových skupinách se samice paří jenom se 

samcem svéskupiny, v mnohosamco-samicových skupinách pak mají přístup k samicim 

v zásadě všichni dospělí samci a to bez primární závislosti od jejich hierarchického statutu. To 

znamená, ţe zvýšení agresivity ve skupině není spojeno s bojem o samice. Navíc, souboj o 

samici ztrácí svojí roli vzhledem k chybění striktní sezónnosti rozmnoţování u mnoha druhu 

primátů, zejména u primátů vyšších. 

 

Dominantní teorie agrese 

Podle Kortlnda (1975) úloha agresivního konfliktu nespočívá v zraňování či zabití 

protivníka nebo soupeře, ale ve stanovení určité sociální struktury, která sama o sobě činí 

brutální agresi zbytečnou. Cíl a výsledek agresivního chování u nehumánních primátů není 

zabíjení jiných jedinců, ale upevnění sociálních vztahů, případně i ustanovení kooperace. 



Vývoj agrese u primátů se vyvíjel se podle této teorie cestou sniţování nebezpečných 

kontaktních interakci. 

 Kromě udrţení sociální stability uvnitř skupiny u primátů se vyvíjela tendence k 

rozvoji kontaktů s jinými skupinami. Přechod adolescentních samců do sousedních skupin 

muţe vyvolat jenom slabé zvýšení agresivity a stanovení nových hierarchických vztahů ve 

skupině. Případy přechodů jedinců do jiných skupin jsou popsány u paviánů čakma, paviánů 

anubis, makaků rhezus, makaků červenolících a šimpanzů. Fenomén bezpečného začlenění 

jedince do etologické struktury jiné skupiny měl velký evoluční význam – zvýšení 

rozmanitosti genofondu dané populace, rozšiřování tradic a dovedností. 

 U primátů, zvláště u opic, rank daného jedince ne vţdy koreluje s úrovní jeho 

agresivity, ale je ovlivněn příbuzenskými vztahy, pomocí jiných jedinců, a v neposlední řadě 

také biologickými a behaviorálními vlastnostmi daného jedince. Hierarchický systém není 

formován primárně z pozice sily, ale především z hlediska respektu ostatních členů skupiny 

k danému jedinci. Navíc samotný hierarchický systém je důleţitým prostředkem k odstranění 

výrazných a neţádoucích forem agresivního chování mezi jedinci ve skupině. 

 

Hormonální teorie agrese. 

I kdyţ jsou primáti schopni se rozmnoţovat po celý rok, lze u nich určit období s 

největší intenzitou páření. V tomto období jsou zaznamenány jak zvýšený počet zranění u 

samců, tak zvýšená agresivita u samic (v přítomnosti mláďat). Důvod zvýšené agrese samců, 

jak se domnívají mnozí autoři (Michael, Zumpe, 1980), je spojena se zvýšením úrovně 

sekrece testosteronu i dalších steroidních hormonů u samců. Ale je pravděpodobné, ţe 

zvýšení hladiny testosterone nemá přímý vliv na úroveň agresivity, ale vyvolává stavy 

zvýšené soutěţivosti, vzrušení, coţ můţe za jistých okolností přivést takového jedince do 

stavu agrese. 

Velká agresivita samců není spojena jenom s pohlavními hormony a dá se vysvětlit i 

sociální úlohou samce a samice ve skupině a zvláštnostmi sociální organizace. Samice 

makaků rhezus a makaků medvědích nejsou méně agresivní, neţ samci, ale jejich agrese je 

směrována především na jiné samice, na adolescentní jedince, avšak zřídka na samce. U 

některých druhů, například, u kočkodanu husarských jsou samice vedoucí ve skupině a útočí 

na samce. 

 

Stresova teorie agrese 

Existuje názor, ţe agresivní chování vzniká především v konfliktních stresových 

situacích, například, při zvýšené hustotě populace ve skupinách jak v přírodě tak i v 

podmínkách zajetí, při nedostatku potravy nebo vody. Výsledky výzkumu primátů však tuto 

teorii jednoznačně nepotvrzují. Jedni autoři (Erwin, Erwin, 1976) pozorovali zvýšení agrese. 

Jiní pozorovali zvýšení přátelských kontaktů a sniţování agrese (Bernstein, Gordon, 1979). 

Rozpory v teorii o důsledcích stresového působení spočívají v tom, ţe u různých druhů a 



jedinců nejsou odpovědi na stress jednoznačné. To znamená, ţe stress můţe byt faktorem 

sníţení nebo zvýšení agrese, ale ne jejího vyvolání. Známý fyziolog Sapolsky dokonce tvrdí, 

ţe adaptace na stress je positivním znakem a mají ji právě sociálně vysoce postavení jedinci, 

kteří se dostali v hierarchii vysoko právě díky této predisposici. 

 

Predatorstvi, kanibalizm a agrese.  

Řada autoru se snaţí spojit agresi s predátorstvím, lovem jiných ţivočichů. Tedy 

přepokládají, ţe lovení jako adaptivní systém nutně vyţaduje agresivnější jedince, kteří také 

agresivně hájí své teritorium i za cenu zabití soupeře. Například Ardrey (1966) předpokládal, 

ţe protohominidé byly velice agresivními jedinci, coţ se vysvětluje i zvýšenou konzumaci 

masité stravy. Ve smyslu této koncepce je kanibalizmus povaţován za přímý důsledek 

agresivity a predátorství. Tato teorie, která se opírala o některé závěry prací Konráda Lorence 

má neuvěřitelné mnoţství slabých míst a často vychází z nepřípustně zjednodušených faktů. 

Tato teorie byla jednoznačně vyvrácena jiţ v průběhu sedmdesátých let minulého století. 

V současné době povaţuje většina autorů ne za formu agrese, ale za potravní strategii 

druhu (Dusbery, 1981). Přitom pokud i kdyţ pouţívá důleţité prvky agresivního chování a 

agrese jako behaviorálního vzorce, nikdy nebyly zaznamenány tak závaţné prvky agrese jako 

varování a rituální hrozby. Pouţiti elementů agrese v kontextu potravního chování nedokazuje 

ţádnou spojitost těchto forem chování. Toto jenom demonstruje moţnost pouţití prvků 

jednoho vzorce chování v jiném vzorci chování a také to potvrzuje celkovou plasticitu 

chování primátů. Je známo, ţe v průběhu lovu primáti pouţívají formy chování, 

charakteristické pro sběračské bylinoţravé potravní chovaní (uchopeni, údery o substrát, 

rozbíjení, atd.) (Teleki, 1975). Součástí lovu primátů je také kooperace nebo přinejmenším 

tolerance lovících jedinců 

 Predátorství bylo popsáno u různých druhů primátů – makaků, paviánů, šimpanzů, 

orangutanů. Z ekologického hlediska je však mezi nehumánními primáty jediný predátor, 

pravidelně lovící primát s loveckou strategií – šimpanz. Ostatní primáti loví pouze 

příleţitosně a to ještě jen některé z jeho populací 

Mnohem méně je rozšířen kanibalizmus – pojídání jedinců vlastního druhu. Jednotlivé 

případy kanibalizmu jsou popsány v přírodních populacích paviánů, langurů, šimpanzů, goril. 

Pravděpodobně tento jev je spojen s nedostatkem bílkovinové potravy. Pouţívány jsou 

nejčastěji těla jedinců zemřelých přirozenou smrti. Nicméně v řadě případů dochází k 

záměrnému zabíjetí mláďat, například u šimpanzů. Infanticida – zabíjení novorozených 

mláďat není vţdy doprovázena jejích následným pojídáním. V přírodě takový jev je poměrně 

vzácný a je spojen s řadou faktorů, například, se zvýšením hustoty populace, změna alfa-

samce ve skupině, při zmenšení potravních zdrojů v období sucha atd. V zajetí tento jev je 

spojován zpravidla s porušením pravidel chovů zvířat konkrétního druhu. 

 Agresivní chování je jedna z variant interakcí jedince ve skupině a mezi skupinami. V 

procesu skupinového způsobu ţivota se u primátů vyvíjeli různorodé mechanizmy – bufery 



agresivního chování (Deryagina, Butovskaya, 1992). Tyto mechanizmy nejenom brzdi 

projevy agrese, zároveň jí i zabraňuji. 

Bufery agrese působí na různých úrovních: 

1. Na úrovni objektu agrese. 

2. Na úrovni samotného agresora 

3. Na úrovní třetího jedince. 

Bufery agrese je moţné rozdělit do dvou kategorií – vnitřní a vnejší (Butovskaya, 

1985). 

Vnitřní bufery – jsou mechanizmy utišování agrese v rámci systému agresor-oběť. 

Například, převládaní varovných elementů v repertoáru chování útočnika, elementy 

podřízenosti a přátelského chování objektu agrese, směřované k útočníkovi (presentace, 

ţalování, grooming, dotek rukou). 

Vnější bufery – mechanizmy utišování agrese, které působí na jednoho nebo na 

všechny jedince zúčastněné v potyčce a brzdící jejich kontakt. Zpravidla to jsou zásahy výše 

postaveného dominantního jedince – agresivní nebo přátelské zprostředkování zásahem 

třetího jedince, kdy objekt agrese ho vyuţívá k odvrácení útoku. Například, zásah samce, 

který ukončuje šarvátku samic (běţné u goril nebo paviánů), nebo grooming objeti agrese 

dominantním jedincem, nebo demonstrace mláděte útočnikovi, které bere subjekt agrese do 

náručí. 

Kontaktní bufery u opic (grooming, krytí, dotek rukou, objímání) mají největší efekt. 

Přesně tyto prvky chování jsou pouţivány při utišování největší arese. U lidoopů je 

zaznamenáno sníţení frekvence těchto typů buferů a naopak zvýšení frekvnce jiných 

elementů chování – dotek pusou, prsty, objetí, hravý obličej, hry dospělých jedinců, polibky, 

manipulační aktivity. 

Agresivní chování lidoopů má svoje specifika, a proto podáme v další části jejich 

stručný přehled. 

Chování orangutanů není tak jednoduché a uniformní, jak by se na první pohled zdálo. 

Dospělí samci sice kontakty nijak nevyhledávají a mohou být agresivní vůči narušitelům 

teritoria, ale v případě potřeby se bez problémů kontaktují jak mezi sebou tak i se samicemi.. 

Niţší sociabilita a vyšší agresivita samců můţe být ovšem způsobena vysokou hladinou 

testosteronu a kortisolu u plně dospělých samců. Studie v zajetí potvrzují, ţe orangutani 

mohou být ve větších skupinách velmi sociální a nejsou agresivní, jak by se mohlo usuzovat 

na základě agonistického chování některých residenčních samců vůči ostatním jedincům. 

V sexuálním chování samců bývá některými autory zvýrazňován moment násilnosti aktu, 

bývá někdy označován jako ”znásilnění samice”. Většina moderních studií toto nepotvrdila a 

ukazuje se, ţe jednou z příčin můţe být i velký váhový rozdíl mezi samcem, jehoţ hmotnost 

můţe přesahovat i 100 kg, a mnohem menší samicí, u které můţe jít naopak o specifickou 

kopulační vokalizaci. 

I kdyţ je v některých případech popisováno agresivní chování goril, zejména u 

gorilích samců (infanticida nebo napadení člověka), ve skutečnosti patří gorily mezi nejméně 

agresivní primáty s dobře rozvinutou, i kdyţ méně intenzivní, socializací. Míra agonistiského 

chování, případně agresivních aktů jako je infanticida, i struktura chování obecně je, stejně 



jako u šimpanzů, u různých populací různá a nepochybně závisí na řadě faktorů. Velký 

význam můţe mít i přímý a nepřímý vliv člověka, ať uţ lov goril nebo rozšiřování 

zemědělské půdy a těţba dřeva. U goril existuje velmi široká škála hrozeb a ritualizovaných 

forem chování, známé jsou například údery plochou dlaní do hrudi jako hrozba u samců, které 

slouţí ke sniţování agrese ve skupině. Samci například stráví velmi mnoho času s mláďaty ve 

věku od tří do pěti let, která pečlivě chrání. V podstatě jedinými případy, kdy můţe docházet 

ke zvýšené agresivitě členů skupiny, je příchod nového samce do skupiny, nebo přítomnost 

výrazně dospívajícího samce, a nebo situace kdy se nerezidentní samec blízce kontaktuje 

s rezidentními samicemi a pokouší se s nimi pářit. Samozřejmě stříbrohřbetý samec dokáţe 

být velmi agresivní a nebezpečný v případě napadení skupiny, zejména pak mláďat, která 

chrání. Egalitářské samice goril mají mezi sebou běţně drobné konflikty, které obvykle 

urovnává stříbrohřbetý samec 

Agonistické chování má u šimpanzů širokou škálu projevů od velmi jemných náznaků 

hrozby pomocí drobných změn v chování nebo postojích aţ po velmi krutou agresi končící 

smrtí jedince. Vyskytuje se také infanticida spojená s kanibalismem. Byly popsány i případy 

guerillových nájezdů, které doslova vyhubily sousední skupinu šimpanzů. Přes tyto, často 

zveličované, excesy v chování šimpanzů, hraje agonistické chování šimpanzů velmi důleţitou 

a jednoznačně pozitivní roli v udrţování stability sociální struktury. 

Podle primatologa a etologa Franse deWaala je agonistické chování formou 

komunikace ve skupině šimpanzů, která vymezuje jak základy sociální struktury v dané 

skupině tak formu vztahů mezi jedinci. Většina konfliktů, dokonce i mezi dominantními 

samci, se totiţ omezuje na řetěz hrozeb a předvádění se a není ve většině případů zakončen 

jakoukoliv formou skutečně agresivního chování. Velmi důleţitá je u šimpanzů vazba 

agonistického chování a různých forem sociálního a socio-sexuálního chování, které se 

podílejí na tlumení konflitních situací a udrţování stability sociální strukturu. Agonistické 

chování šimpanzů je často spojeno s intenzivní vokalizací a to jak jedinců zúčastněných 

v konfliktu tak i ostatních jedinců ve skupině. O významu této vokalizace zatím mnoho 

nevíme, někteří badatelé se domnívají, ţe taková vokalizace je součástí sloţitějšího systému 

neverbání komunikace šimpanzů. Součástí agonistického chování uvnitř skupiny, mezi 

skupinami šimpanzů i vůči predátorům a jiným vetřelcům do teritoria můţe být také vrhání 

předmětů a pouţívání větví a klacků. 

Důleţitým aspektem agnistického chování šimpanzů je dominance samců ve skupině, 

která se uplatňuje různým způsobem. Důleţitou roli vţdy hrají koalice a aliance a také 

rodinné vztahy. Jedinec můţe zvýšit své postavení v hierarchii různým způsobem, od 

”klasického” silového způsobu aţ po jemné nuance v chování a prokázání mimořádných 

psychických a rozumových schopností. Toto postavení je zpravidla potvrzováno celou 

komunitou. Jak je zřejmé z dlouhodobých studií dvou populací šimpanze hornoguinejského 

nemusí být nový dominantní jedinec za určitých podmínek delší dobu respektován. Samice 

zde mohou hrát důleţitou, ale nikdy rozhodující roli. Dlouhodobé studie výzkumných týmů 

Jane Goodall a Toshisady Nishidy prokázaly, ţe pro dominanci dospělých samců a její 

udrţování nejsou pouze důleţité fyzické a psychické schopnosti daného jedince, ale i určité 

osobnostní vlastnosti. Zdá se, ţe charismatičtí, bystří a komunikativní jedinci jsou schopni své 

postavení udrţovat dlouhodobě, s niţší intenzitou konfliktů a vyšší stabilitou sociálních 

vztahů ve skupině. I v tomto případě existuje velká meziskupinová variabilita, protoţe někdy 

jsou ve skupině koalice a aliance základem sociální organizace, jindy zase hrají důleţitou roli 

také vztahy samců a samic. Některé skupiny loví organizovaným způsobem, u jiných je lov 

individuální a nepravidelný. 

 Ukazuje se také, ţe šimpanz učenlivý je schopen i agresivního rozšiřování teritoria 

skupiny, nebo ”udrţování svých strategických zájmů preventivním úderem” na území 

sousední skupiny. V několika případech se prokázalo, ţe samci jedné skupiny dokázali 



v poměrně krátké doby extrémně agresivním způsobem zlikvidovat samce ze sousední 

”konkurenční” skupiny, nebo dokonce celou sousední skupinu. Nakolik jsou tyto agresivní 

akce zapříčiněny ekologicky, například hustotou osídlení a hustotou a dostupností potravních 

zdrojů, a nakolik jinými faktory, zatím nevíme. U šimpanze učenlivého je známo zabíjení 

mláďat, infanticida, a také s ní spojený kanibalismus. Příčiny tohoto jevu je obtíţné přesně 

odhadnout, nikdy však nebyla zapříčiněna výměnou dominantního samce nebo dominantní 

koalice. Infanticida i kanibalismus totiţ mají mnohdy na svědomí i samice. 

 Velmi důleţité byly výzkumy post-konfliktního chování primátů a s tím i mechanismů 

jak se ve skupině primátů řeší konflikty a jak se konfliktům předchází. Tyto výzkumy 

ukázaly, ţe sociální a agonistické chování je úzce propojené a vytváří velmi důleţitý 

mechanismus udrţování stabilní sociální rovnováhy ve skupině primátů. Zvláštní pozornost 

byla v tomto ohledu věnována post-konfliktnímu chování našich nejbliţších příbuzných, 

velkých lidoopů. Avšak nejenom z důvodů samotné genetické příbuznosti, ale především 

proto, ţe mozek a chování jsou v mnoha rysech podobné natolik člověku, ţe by se mnohé 

lidské modely mohly zkoumat na lidoopech. Přes všechny zmíněné podobnosti se však 

ukázalo, ţe kaţdý z druhů zkoumaných hominidů má natolik odlišnou sociální strukturu ic 

chování, ţe, snad s jistými výjimkami u šimpanzů, hledání analogií v usmiřování mezi 

lidoopy a člověkem je velmi obtíţné a pro výzkum lidských modelů se dá pouţívat jen velmi 

aproximativně. 

Analýza post-konfliktního chování u primátů ukázala, ţe u některých druhů opic 

(kočkodani zelení, makakové jávští, vepří a červenolící a j.) demonstrují afiliativní chování 

častěji příbuzní jedinci brzo po konfliktu mezi sebou, neţ jedinci nepříbuzní (Cheney, 

Seyfarth, 1989, Judge, 1991, Koyama, 1997). V jiných výzkumech bylo prokázáno, ţe u 

jiných druhů (makakové medvědí, magoti) preference usmiřování s příbuznými neexistuje 

(Aureli et al., 1997, Cords, 1988, Waal, Ren, 1988). Samozřejmě, sociální vztahy příbuzných 

nebo přátel jsou pevnější ve srovnání s neutrálními členy skupiny, malé potyčky nebo 

konflikty  nezpůsobí reálně rozpad takových vztahů. Naopak, neutrální členové mají tendenci 

reagovat na konflikty velice váţným způsobem a později se vyhýbat interakcím mezi sebou. 

Přátelské post-konfliktní kontakty a rituální ţádosti o odpuštění jsou jedinou šancí jak 

obnovovat sociální vztahy v tomto případě. 

Tam, kde sociální vztahy pevnější a kde aliance s příbuznými je otázkou ţivotní 

nutnosti při konkurenci uvnitř skupiny, se přednostně provádí usmíření s příbuznými. U těch 

druhů, kde jsou svazky uvnitř skupiny egalitářské a hierarchické vztahy nejsou tak pevné, se 

hlavní důraz klade na udrţení vztahů s nepříbuznými členy skupiny. Z toho pramení i velký 

zájem o usmiřování s nepříbuznými jedinci. 

V případě lidoopů jsou postkonfliktní mechanismy různé, u některých druhů jsou 

velmi nevýrazné, u jiných, především u obou druhů šimpanzů, jsou velmi dobře 

propracované. Jak vyplývá z přehledu agonistického chování lidoopů je škála sociálního a 

agonistického chování tak pestrá, ţe pro tišení konfliktů a jejich předcházení existuje kromě 

postkonflitního chování také celá řada jiných mechanismů. 

Postkonfliktní chování šimpanzů, které je de facto součástí chování sociálního nebo 

socio-sexuálního, je u šimpanzů velmi rozvinuté. Existuje celá škála usmiřování a utěšování, 

od dojemných srdceryvných scének, aţ po blahosklonné jednání dominantního jedince 

udělujícího provinilci milost. Při usmiřování se často uplatňuje kontaktní chování typu 

objímání, podávání ruky, nabízení groomingu a podobně. Hlavní úlohou postkonfliktního 



chování u šimpanzů je, vedle sníţení hladiny agrese i agresivity, také demonstrace, ţe konflikt 

skončil a situace ve skupině se normalizuje. Tento typ chování se můţe u šimpanzů objevit i 

po aktu infanticidy. Dominantní koalice tímto typem chování získává velmi silný nástroj na 

ovlivňování situace ve skupině a také ji obvykle dovedně vyuţívá. U bonoba je část těchto 

mechanismů standardně převedena do specifického sexuálního a socio-sexuálního chování. U 

šimpanzů se takové socio-sexuální mechanismy uplaňují mnohem méně často. Tento typ 

chování se uplatňuje i při rozdělování masa z uloveného zvířete. 

 

Vytváření specifických sociálních substruktur jako nositele konfliktů 

Obecně vzato jsou nositeli konfliktů ti jedinci nebo skupiny, kteří mají za cíl, a jsou i 

schopni, dosáhnout změny svého sociálního statusu, případně jedinci nebo skupiny, kteří hájí 

svoje zájmy a v dané situaci volí metodu „preventivní“ konfrontace nebo hrozby ostatním 

jedincům ve skupině. Ve druhém případě se zřídka jedná o jedince, kteří si dlouhodobě 

udrţují sociální status ve skupině. U¨primátů, to včetně člověka, se v případě konfliktů jedinci 

sdruţují buď do krátkodobých sdruţení typu aliance jedinců nebo zájmových skupin či lobby 

(běţné u člověka) či déledobých koaličních skupin, kmenových svazů nebo se takovou 

skupinou stává biologicky přirozená skupin, rodinný klan. 

 

Koalice a aliance 

Za určitých specifických podmínek, například při vzniku neočekávané nebo 

nepredikovatelné konfliktní situace nebo napadení skupiny predátorem se mohou jedinci 

s určitým sociálním postavení sdruţovat do aliancí, a to i kdyţ dlouhodobě nemají shodné 

zájmy. Prioritním zájmem jedinců ve skupině totiţ je mít sociálně stabilní sociální jednotku 

nebo jednoznačně ovládané teritorium s jasnými pravidly hry jeho obývání. Dochází tak 

k dočasnému sdruţení samců proti agesorovi nebo sdruţení samic, kdyţ některý ze samců 

překročí svoje kompetence. Koalice můţe apelovat i na pomoc svých individuálních spojenců, 

který z nějakých důvodů do konfliktu nevstupují. Z hlediska hájení dlouhodobějších zájmů, 

svých i skupinových, vznikají koalice, které mohou mít nejrůznější formu. Mohou do nich 

vstupovat i příslušníci jednoho klanu, pokud se jejich zájmy primárně neshodují. Například 

můţe jít o bratry, kteří oba soupeří dlouhodobě o vysoké postavení, ale v dané situaci je pro 

ně výhodnější se navzájem podporovat. 

 

Rodinné klany 

Rodinné klany jsou přirozenou strukturou, avšak mohou se omezovat pouze na 

samice, čímţ se oproti aliance omezuje efektivita reakcí. Ne vţdy jsou totiţ vazby syna na 

matku tak silné jako u šimpanzů a ve struktuře s filopatrickými samicemi mohou synové dané 

samice emigrovat a nikdy se nevrátit. Klanové společenství je obzvláště významné u člověka, 

kde je efektivní v mnoha případech i v rámci postmoderní společnosti. Klanový systém je 

vzhledem ke svým členům silně protekční, avšak vyţaduje vysoký stupeň loajality vůči klanu. 

Některé koaliční struktury (například různé elitní spolky typu zednářských lóţí, mafie) 

napodobují klanový systém včetně jeho restriktivních rysů. Klanový systém u člověka je 



velmi efektivní, ale velmi málo přizpůsobivý vůči změněným podmínkách a proto se v něm 

často rozvíjí silný efekt isolacionismu, včetně xenofobie a agresivního chování. Horské 

klanové skupiny patří mezi nejsoudrţnější a nejbojovnější lidské populace. Ideologie a 

mnohdy i náboţenství je postaveno pod úroveň zvyků skupiny, které se mnohdy formovaly 

tisíce let. 

 

Specifické rysy agresivního chování člověka 

Agresivní chování člověka má jeden základní specifický rys, a to člověk je schopen a umí 

zabíjet protivníka. To je samozřejmě spojeno s loveckou adaptivní strategií, která kořenu uţ 

ve středním pleistocénu, více jak půl milionu let staré. Toto však v ţádném případě 

neznamená, ţe člověk je zabiják a „bratrovrah“. Schopnost ještě neznamená realizaci, zvláště 

pak funguje-li normálně zpětnovazebný princip sociální organizace. Za normálních okolností 

je vraţda nebo zabití kohokoliv bez ospravedlnitelné příčiny (napřiklad v sebeobraně) danou 

societou neospravedlnitelné a není tolerováno. To platí absolutně ve většině známých 

lidských populací a tento princip je silně podporován jak ideologií tak místním náboţenstvím. 

Na straně druhé se stal člověk, díky značnému omezení prostoru a potravních zdrojů 

v posledních 10 000 letech, silně teritoriální. To je samo o sobě jednoznačným zdrojem 

konfliktů a příčinou agresivního chování. 

Jednou ze zásad teritoriálního chování je obrana teritoria při jeho napadení, a to zase můţe 

snadno přerůst v eskalaci konfliktu, které u člověka často končí zabíjením protivníků na obou 

stranách. Na straně obránců má odstrašující význam, na straně útočníku pak zastrašující 

význam. Vzhledem k tomu, ţe člověka má velmi vyspělé schopnosti analýzy situace, syntézy 

informací a predikce, můţe se napadený rozhodnout pro zastrašující protiúder. A tak vzniká 

specifické agresivní chování člověka - válečný konflikt. Přirozeně nekontrolovatelná eskalace 

válečného konfliktu je z dlouhodobého hlediska nevýhodná dokonce i pro vítěze, a proto je 

lidské agresivní chování omezeno řadou limitujících faktorů, zvykových, vztahových i 

institucionalizovaných (například zákony, dohodami). 

 Etologické studie o agresivitě v dětských kolektivech během posledních několika 

desítek let značně se rozšířili poznatky o způsobech řešení konfliktů v lidských societách. 

Základní údaje byly získávány cestou dotazování dětí nebo při jejich pozorování v 

podmínkách s experimentálním designem (například omezený přístup k zajímavému 

předmětu). 

Pro pochopení základních mechanizmů post-konfliktního chování u dětí je nutní 

provádět pozorování v přirozeném prostředí (ve skupinách vrstevníků, kteří se znají). Jako 

příklad můţeme pouţít výzkum, prováděný Marinou Butovskou a Alexejem Kozincevem 

sponsorovaný známou firmou Noldus Observer, která se dlouhodobě zabývá výrobou 

etologických analytických programů a nástrojů. 

Výzkum se prováděl současně v několika zemích – v Rusku, USA, Itálii a Švédsku 

(Butovskaya, Kozintsev, 1999, Verbeek, 1997, Lunardini, in press, Lindqvist-Forsberg et al., 



in press). Ve všech případech, s výjimkou Švédska, byla metodika pozorování shodná, 

standardizovaná, a umoţňovala srovnávat chování dětí po konfliktu s jejich nekonfliktními 

vztahy tedy chováním v nekonfliktních situacích. 

Děti se po konfliktu mezi sebou často usmiřují, dokonce i kdyţ spolu bezprostředně po 

konfliktu přestávají komunikovat a z prostoru konfliktu odcházejí. V dané situaci hovoříme o 

usmiřování, t.j. zvýšené nutnosti přátelských kontaktů s mezi účastníky konfliktu. Fenomén 

usmiřování je v různých kulturách v mnoha základních znacích dosti podobný. 

Pravděpodobně je moţné mluvit o existence universálního předpokladu k obnovení míru, 

nekonfliktních vztahů u děti. 

Ve všech analyzovaných kulturách děti demonstrovali výrazný trend k přátelským 

sociálním kontaktům v průběhu 2-3 minut po konfliktu. Tento interval je shodný s 

analogickým intervalem usmiřování u jiných primátů, coţ ukazuje na moţné fylogenetické 

kořeny tohoto jevu. 

Způsob, jakým se usmiřují děti, stejně jako základní reakce na agresi, se můţe u 

různých kultur silně lišit. Sánové z Kalahari (dospělí i dospívající) obvykle reagovali na 

agresivitu malých děti (věk od 11 měsiců do 3 let) úsměvem, smíchem, pasivním vyhýbáním 

se (rukou se bránili úderům), nebo se snaţili odvést pozornost agresivního dítěte na jinou 

aktivitu. V analogické situaci se pak tradiční pastevci z Namibie snaţili zastavit dítě slovy, 

zadrţovali ruku rváče nebo reagovali agresí na agresi dítěte (například, v odvetě na úder větví 

také brali větev a opláceli stejně) (Eibl-Eibesfeldt). Spontánní reakce k usmiřování v prvních 

minutách po konfliktu byla pozorována v obou případech. Doteky, objímání, hlazení, polibky, 

úsměv, smích, pohled do oči – to je zdaleka ne úplný seznam způsobu obnovení vztahů u 

těchto pastevců. 

Jednotlivé strategie usmiřování jsou kulturně specifické. Například, děti z ruské a 

kalmycké kulturní skupiny pouţívaly při usmiřování rituální básničky-říkanky na usmířenou. 

Švédské děti pouţívaly rozpočítávání, přičemţ se snaţily rozpočítat tak, aby vítězný rozpočet 

byl u bývalého soka. Se stejným cílem pouţívaly starší děti Sánů - !Kungů charakteristické 

přátelské gesto (dotýkali se konečky prstů za uchem, pokračovali dolů po šíji a pod bradu 

bývalého protivníka). Pozvánka ke společné hře a pokus rozesmát bývalého protivníka je 

všeobecně spolehlivou post-konfliktní strategií. 

Tendence k usmiřování se s věkem vzrůstá. Jiţ ve věku 5-7 let jsou děti schopni 

udrţovat sociální rovnováhu ve skupině a snaţit se obnovit narušené vztahy z okolím. V 

průběhu formování teorie poznání dochází u děti zhruba ve věku 6 let a starších k postupné 

změně ve strategii usmiřování. Jak ukazují výsledky Butovské a Kozintseva (1999), reálné 

chování 6-7 letých školáků má zřejmý nesoulad s individuálními představami o normách 

chování v post-konfliktních situacích. V reálním ţívotě děti demonstrovali zjevnou orientaci 

na přátelské kontakty s bývalým protivníkem v krátké době po konfliktu, ale v interview trvali 

na tom, ţe musí vydrţet pauzu (počkat 3 hodiny, několik vyučovacích hodin I dokonce i 

několik dnů), “ne shodit se před jiným”, počkat, aţ soupeř přijde první. 



V tradičních kulturách děti tráví mnoho času ve věkuově smíšených kolektivech (jsou 

to nejenom stejně staré děti, ale i mladší nebo starší chlapci a děvčata). Za těchto podmínek je 

význam a úloha usmiřovatele mnohem výraznější. Starší děti se vměšují do konfliktů 

mladších a zastavují je, pokud jsou konflikty příliš dlouhé nebo začínají být nebezpečné. 

Samotný fakt, ţe u kalmyckých děti byla zjištěna velká frekvence účasti třetího dítěte v 

usmiřování (usmiřovatele nebo i utěšovatele) ukazuje na větší zachování tradičních elementů 

v této kultuře ve srovnání s ruskou, americkou nebo švédskou kulturou. 

Celková predisposice k usmiřování se můţe modifikovat různými faktory; 

pravděpodobně to je kulturní prostředí a sociální a ekologické faktory. Nicméně samotná 

schopnost k úspěšnému zvládnutí pravidel konkrétní kultury v raném věku je rovněţ 

universální. Individuální úspěch dítěte v budoucím dospělém ţivotě záleţí na tom, nakolik 

rychle a úspěšně zvládne dítě normy a pravidla chování, které existují v rámci dané kultury ve 

společenství, ve kterém ţije. 

Data Butovské a Kozintseva (1999) ukázali, ţe děti ve věku 6-7 let kopírují přesně 

toto schéma. V rozporu s existujícím míněním, blízcí přátele mají menší tendenci k 

usmiřování, neţ jenom známí nebo ti, kdo mezi sebou udrţují jen volně pravidelné přátelské 

kontakty. Podobná data o tom, ţe neexistuje selektivní preference při výměně afiliativních 

gest po konfliktu mezi přáteli a ostatními členy skupiny byly získány i při pozorování 

německých předškoláků (Grammer, 1997). 

Universální principy usmiřování, zjištěné u mnoha druhů primátů a pozorované u dětí, 

jsou i u dospělých. Data z oboru lingvistiky a sociální psychologie, získané při dotazování 

dospělých, potvrzují správnost tohoto závěru. Zdá se, ţe funkce omluvy téţ odpovídá 

poţadavkům hypotézy obnovování sociálních vztahů. Holmes (1990) analyzoval anglická 

slova omluvy a došel k závěru, ţe cílem těchto slov je psychologická kompensace za 

způsobenou újmu a obnovení sociální rovnováhy s partnerem. 

Barnland a Yoshioko (1990) ţádali americké a japonské studenty ocenit vliv omluvy 

na sociální vztahy partnerů. Převládající mnoţství studentů (80% Američanů a 90% Japonců) 

uvedly, ţe po se omluvě vztah s bývalým protivníkem urovnal nebo byl ještě bliţší, neţ před 

hádkou. Současně však omluvy dětí rodičům mají mnohem více formální charakter. Zdá se 

pravděpodobné, ţe v této situaci funguje mechanismus zvýšené pevnosti sociální vazby mezi 

rodiči a dětmi (Bartland, Yoshioko, 1990), mechanismus, který je základem klanového 

systému. Stejně jako v případě s blízkými přáteli těmto vztahům nic nehrozí, a jako takové 

budou obnoveny bez zvláštního úsilí z důvodů ţivotní nutnosti a na jasných částečně 

biologických základech. Je třeba si ale uvědomit, ţe neoddiskutovatelně existují pohlavní 

rozdíly v usmiřování a také rozdíly ovlivněné kulturou a etnickými charakteristikami dané 

skupiny. Jinak bude usmiřování probíhat u temperamentnějších etnik, jinak ve smíšených 

skupinách a jinak ve skupinách s vlaţnými společenskými vztahy. 

 



Příčiny a kořeny lidské agrese 

Příčiny a kořeny typicky lidských forma agrese jsou komplexní a důvodů vzniku 

tohoto chování je více. Mnoho z nich souvisí s teritoriálním chováním skupin, a také 

s původní klanovou, tedy příbuzenskou, organizací lidských skupin. Další zjevnou příčinou je 

nekontrolovatelné zvyšování počtu jedinců a kolísání kvality a mnoţství potravních zdrojů, 

coţ můţe stát problémem i na velkém, pro danou skupinu úplně dostatečné území. 

Mnoho z příčin lidské agresivity je zaloţeno na kvalitě lidského mozku a kvalitě a 

schopnostech myšlení. Zkušenost a predikce situace, která se můţe jevit jako dlouhodobě 

nevhodná můţe vést k úvaze agrese vůči slabšímu protivníkovi – konkurentovi – tedy 

provedení preventivního úderu vedoucímu k zastrašení protivníka. Tento biosociální aspekt 

agresivního chování existuje pouze u člověka, a zcela výjimečně u šimpanzů. Obvykle se 

nemusí jednat o nic dramatického, například se můţe zabrat jen nevelká část území protivníka 

a čekat na reakci protivníka i ostatních potenciálních účastníků konfliktu. Pokud se situace 

nevyvine příznivě, získává útočník výhodu. Dokonce i kdyţ se rozhodně území vyklidit, 

zůstává napadený pod hrozbou, ţe útok se můţe zopakovat, moţná i v rozsáhlejší podobě. 

Universální příčinou lidské agrese jsou pak reakce xenofobního typu, které mohou 

spočívat jak v oblasti biologické a sociobiologické, především však v oblasti kulturní a 

ideologické. Intolerance k „jiným“ můţe mít nejrůznější, často absurdní kořeny. 

Příčiny lidské a kořeny agrese spočívají samozřejmě i v oblasti kultury, zejména 

ideologie. Teritorialita a zemědělský způsob ţivota s sebou přinesl i specifické kulturní rysy, 

ideologii a náboţenství. Mnoho z těchto atributů můţe mít buď skrytý nebo i otevřený 

konfrontační charakter a jsou pak potenciálním zdrojem konfliktů. 

 

Biologické a sociobiologické faktory 

Jedním z důleţitých biologických faktorů je teritorialita, zvláště výrazná u 

zemědělských populací člověka. I kdyţ lovci a sběrači jsou také teritoriální, jsou ve většině 

případů tolerantnější a také moţnost, ţe se skupiny dostanou do kontaktní situace hrozící 

přerůst v rozsáhlý konflikt je méně pravděpodobná. Kromě toho bývá v lovecko-sběračských 

skupinách poměrně málo muţů, a tak zabíjení ve válečném konfliktu je nebezpečné z hlediska 

dlouhodobé existence skupiny. To si lovecko-sběračské skupiny dobře uvědomují, a proto se 

v konfliktních situacích hojně vyuţívají ritualizované komplexy chování. Například Čejeni 

bojovali speciálními válečnými holemi, kterými shazovali protivníky z koní. 

Naopak u zemědělských skupiny je hájení teritoriu podstatou způsobu ţivota – půda a 

dobytek jsou nedotknutelným vlastnictvím rodu nebo jedince. Další z principů zemědělské 

strategie je maximální reprodukce, uţ vzhledem k tomu, ţe zemědělské populace mají 

zpravidla vysokou mortalitu. Za vhodných podmínek začíná populace růst a je nutné 

rozšiřovat potravní zdroje. To je jedna z hlavních příčin konfliktů, které pak ve zúčastněných 

populacích vede k eskalačním ideologiím podporujícím agresivní chování a vznik válečných 

konfliktů. Na tomto místě se uplatňuje biologicky a sociobiologicky podmíněná intolerance – 



xenofobie. Těchto reakcí dovedně zneuţívali mnozí ideologové, kteří dokázali skvěle 

vyuţívat takových biologicky podmíněných vzorců chování. 

V lidském agresivním chování se často uplaňuje „davové“ chování,  které má 

nepochybně biologické a sociobiologické kořeny. Eskalací a prodluţováním konfliktní situace 

totiţ dochází, přinejmenším u některých jedinců ke změnám hladin hormonů a také 

k ovlivnění činnosti mozku – například prostřednictvím endorfinů. Davové chování (někdy 

popisované jako mobbing) je dobře známo u primátů. Ve velmi agresivní podobě ho známe u 

malp, makaků rhesus a šimpanzů. 

 

Kulturní a etnické faktory 

 Etnické příčiny agresivního chování jsou často v jasné vazbě na příčiny biologické a 

biosociální, protoţe dochází k dlouhodobému ovlivňování obou typů faktorů. Etnická skupina 

se dlouhodobě formovala v konkrétních podmínkách jak přírodních tak i kulturních, a proto i 

příčiny agresivního chování se u takové skupiny formují velmi dlouhou dobu. Existují však i 

jasné vztah mezi etnikem a jeho kulturou. Ovšem i u určité etnické skupiny nacházíme různé 

skupiny s různou ekonomikou a různým způsobem ţivota, tedy existuje i značná kulturní a 

náboţenská diversita uvnitř daného etnika. Proto kulturní kořeny a příčiny agrese mohou být 

podobné u různých etnických skupin a mohou souviset i s různými ideologiemi. Zde ještě 

zůstává příliš mnoho otázek nezodpovězených, neţ abychom mohli kulturní příčiny lidské 

agresivity zobecňovat. Jisté je, ţe ideologie vţdy obsahuje a akcentuje určité aspekty 

biosociální a biologické potřeby populace, která tuto ideologii přijala. proto by bylo nemoudré 

biologické a kulturní příčiny lidské agresivity přísně oddělovat. 

 



 

A B D E F G H CH I J K L M N O P R S T V W Z 

 
Slovníček nejdůležitějších pojmů etologie člověka a primátu 

  

agonistické chování, viz chování, agonistické. 

alopatrie, migrace jedinců určitého pohlaví nebo určité věkové kategorie mimo teritorium 

skupiny, kde se narodili, a ve kterém daná skupina ţije; většinou jsou alopatričtí buď samci 

nebo samice, kteří migrují v období puberty nebo adolescence mimo skupinu. 

anogenitální krajina, oblast vnějších pohlavních orgánů a anální oblast, která se u samic 

nehumánních primátů v maximální fázi ovulačního cyklu často specificky zabarvuje nebo se 

výrazně zvětšuje. Podobná oblast signalizující ovulaci u ţen u druhu Homo sapiens vzhledem 

k jeho typicky dvojnohé stavbě těla neexistuje. 

Anthropoidea, viz vyšší primáti. 

Boesch Christopher, primatolog švýcarského původu; patří mezi nejvýraznější osobnosti ve 

výzkumu šimpanzů, v poslední době se objevují i jeho pozoruhodné práce tykající se vzniku a 

evoluce hominidů. Působí na Primatologickém ústavu Maxe Plancka v Lipsku, který 

spoluzakládal. Proslul zejména výzkumem „nástrojového“ a loveckého chování šimpanzů 

hornoguinejských (Pan troglodytes verus) v pralese Tai (Pobřeţí Slonoviny). Jeho výzkum 

probíhal dlouhodobě a plánovitě, bez zjednodušujících popularizací, a proto jsou jeho 

výsledky - na rozdíl od mnoha jiných projektů, které v počátcích silně ovlivnila snaha po co 

nejrychlejších výsledcích - korektní a reprezentativní. Je spoluautorem monografie 

Chimpanzees of the Tai Forest (2000), která kromě komplexního popisu projektu Tai a 

výsledků výzkumu nabízí i zajímavé pohledy na evoluci hominidů. 

Darwin Charles Robert D. (12. 2. 1809–19. 4. 1882), anglický přírodovědec, biolog a geolog. 

Autor jedné z nejvýznamnějších teorií moderní biologie, teorie evoluce organismů přírodním 

výběrem. Podle historiků přírodních věd bylo zveřejnění této teorie v roce 1859 prvním a 

nejdůleţitějším mezníkem ve vývoji biologie (darwinismus). Bouřlivé pozitivní i negativní 

ohlasy na jeho teorii totiţ výrazně stimulovaly nové směry bádání v biologii. Významným 

podnětem pro jeho pojetí evoluce byla pozorování, která prováděl v letech 1831–1836 během 

cesty kolem světa na lodi Beagle. Podrobně je popsal v cestopisu A Naturalist’ Voyage Round 

the World (1860, česky vyšlo pod názvem Cesta přírodozpytcova kolem světa, I–II, 1912, a 

Cesta kolem světa, 1955). Velký vliv na Darwinovy vědecké názory měla díla Principles of 

Geology a Elements of Geology Charlese Lyella (viz), který v historické koncepci vývoje 

neţivé přírody usiloval o to, aby se geologické procesy probíhající v minulosti vysvětlovaly 

na základě pozorování současných změn zemského povrchu. Pozorování, která Darwin za své 

cesty kolem světa učinil, mu poskytla dostatek důkazů o správnosti Lyellovy koncepce a 

přiměla ho zaujmout kritické stanovisko k tehdy obecně přijímaným názorům na existenci 

ţivota na Zemi, které vycházely z křesťanské teorie Stvoření. Neobyčejný význam mělo i jeho 

studium původu člověka přírodním výběrem, které vzbudilo odpor konzervativních 

představitelů církve i tehdejší viktoriánské společnosti. Přesto však jeho analýza moţného 

původu lidské linie v Africe a také fakt, ţe člověk má s lidoopy společného předka, patří 

spolu s popisem mechanismů přírodního výběru k Darwinovým nejvýznamnějším objevům. 

Zabýval se i studiem geologie a paleontologie. Mezi jeho nejvýznamnější vědecké práce patří 

například On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or, the Preservation of 

Favoured Races in the Struggle for Life (O vzniku druhů přírodním výběrem, 1859), The 

Variation of Animals and Plants under Domestication (Proměnlivost ţivočichů a rostlin 

vlivem domestikace, 1868) a The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Původ 

člověka a pohlavní výběr, 1871). Tato díla se stala základem moderní biologie. Autor řady 
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studií z oblasti botaniky, zoologie a také z geologie – například Structure and Distribution of 

Coral Reefs (Stavba a rozšíření korálových útesů, 1842), A Monograph of Subclass Cirripedia 

(Monografie podtřídy svijonoţců, 1851), Insectivorous Plants (Masoţravé rostliny, 1875). 

de Vore Irwin, americký primatolog, jeden ze zakladatelů moderní primatologie, profesor 

Harvardské univerzity. V padesátých a šedesátých letech minulého století se zabýval 

chováním paviánů a publikoval klíčovou monografii Primate Behaviour (1965). Od počátku 

sedmdesátých let se věnuje výhradně sociokulturní antropologii, nejznámější jsou jeho práce 

o jihoafrických Sanech, které měli obrovský význam pro zformování hypotézy lovce-sběčače 

v evoluci člověka jako protikladu hypotézy člověka-lovce. 

de Waal Frans B. M., americký primatolog holandského původu, snad nejznámější 

představitel utrechtské primatologické školy. Věnuje se především výzkumu sociálního, 

sexuálního a agonistického chování primátů. Je jedním z prvních badatelů, který se začal 

zabývat usmiřováním a zpětnovazebným významem různých forem agonistického chování, 

včetně příčin vzniku agrese ve skupině. Publikoval několik desítek teoreticky zásadních 

vědeckých prací a mnoho dalších studií, které se zabývají konkrétními problémy etologie 

lidoopů. Po většinu ţivota studoval primáty v zajetí a tvrdí, ţe mezi chováním primátů 

v přírodě a v zajetí (samozřejmě ve vhodných podmínkách) není podstatných rozdílů. Nejprve 

studoval chování makaků jávských v jihovýchodní Asii, v sedmdesátých a osmdesátých 

letech 20. století prováděl dnes klasický výzkum skupiny šimpanzů v zoologické zahradě 

Arnhem. Vedle mnoha vědeckých článků byla výsledkem také monografie Chimpanzee 

Politics (1982), která předběhla svou dobu a byla doceněna aţ v průběhu 90. let, kdy byla 

s jistými úpravami vydána znovu. V osmdesátých letech se zabýval problematikou 

usmiřování a agonistického chování u různých druhů opic a šimpanzů. Intenzivně se začal 

také věnovat výzkumy šimpanze učenlivého v Yerkes Primate Research Center a šimpanzů 

bonobo v San Diego Zoo. V roce 1989 publikoval teoreticky velmi významnou knihu 

Peacemaking among Primates, která přináší zcela nový pohled na sociální a agonistické 

chování primátů a jejich význam pro formování sociálního chování. Analýzou původu 

morality a spravedlnosti v evoluci člověka se pak zabývá jeho monografie Good Natured: The 

Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals (1996). Jiţ od osmdesátých let se 

začal hlouběji zabývat ţivotem bonobů a zejména jejich sexuálním chováním. K problematice 

bonobů a jejich srovnání se šimpanzi publikoval monografie Bonobo: The Forgotten Ape 

(1997) a The Ape and the Sushi Master (2001). Stále více se zajímá o problematiku evoluce 

hominidů a z tohoto důvodu se stal také editorem sborníku Tree of Origin: What Primate 

Behaviour Can Tell Us about Human Social Evolution (2001). 

dominance, nadřízenost nebo nadřazenost určitých jedinců v sociální struktuře. Dominance je 

dána celou řadou faktorů od faktorů jako je nadprůměrná velikost těla či rozhodnost chování a 

rychlé reakce aţ po faktory hormonální a genetické. Dominance je dána charakterem 

hierarchie (viz) ve skupině, případně i charakterem vnějšího prostředí. Můţe mít dlouhodobý 

charakter nebo se můţe měnit podle momentální situace ve skupině. Vysoce postavení, 

dominantní jedinci mají vţdy určité výhody a vysloveně podřízenými členy dané skupiny se 

stávají za normálních okolností zcela výjimečně. 

egalitářství, stav sociální struktury kdy je minimálně uplatňován mechanismus dominance a 

podřízenosti a kdy základem sociální struktury je schopnost udrţovat positivní sociální vztahy 

mimo jiné i po konfliktních situacích. Egalitářské varianty sociálních struktur jsou velmi 

vzácné, v čisté formě je snad pouze u makaka tonkeánského. 

Eibl-Eibesfeldt Irenäus (15. 6. 1928, Vídeň), rakouský biolog, specialista na etologii člověka, 

dlouholetý pracovník etologického ústavu v Seewiesenu v Bavorsku. Rozšířil rozvaţování o 

člověku o nové aspekty vyplývající z vědeckého poznání ve 20. století. Hlavní díla: Liebe und 

Hass, 1971; Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung, 1975; Die Biologie 

des menschlichen Verhaltens, 1984 a další. 



ejakulace, vystříknutí ejakulátu (spermatu) z muţské močové trubice, obvykle při intromisi 

(viz) penisu; u primátů můţe být ejakulát hustší konsistence a ejakulace spermatu je časově 

mnohem rychlejší (obvykle 5 – 10 sekund po počátku kopulace) neţ je tomu u člověka. 

ekologická nika, ekologický prostor, v němţ daný organismus ţije. Ekologická nika má tři 

základní rozměry – potravní, prostorový a časový. Zjednodušíme-li primáta na jeho základní 

poţadavky – pak v ekosystému musí přeţít, najíst se, rozmnoţit se a dovést své potomky aţ k 

hranici reprodukčního cyklu, aby předal své geny dalším generacím. V kaţdé z těchto činností 

se daný rozměr niky přímo či nepřímo uplatňuje. Například seţere-li samec všechno, hladová 

samice nebude ochotná kopulovat, bude menší šance na úspěšné oplodnění, mládě bude mít 

méně potravy, bude menší a slabší atd. Bude-li samec spát, kdyţ je samice aktivní, 

nerozmnoţí se. Naopak prostorové rozloţení potravních zdrojů mezi pohlavími můţe danou 

skupinu zvýhodnit. 

exaptace, označení procesu vzniku znaku, který nemá v dané situaci bezprostředně adaptivní 

význam. Znak vzniká nahodile, ale později můţe nabýt adaptivního významu. Vysoká 

frekvence takových znaků můţe být udrţována například skupinovou nebo sexuální selekcí. 

Podle Elisabeth Vrbové se můţe jednat například o různé varianty tvaru parohů nebo rohů. 

Někteří autoři označují určité exaptivní znaky jako preadaptace. 

filopatrie, opak alopatrie (viz), případ kdy jedinci určitého pohlaví nebo určité věkové 

kategorie zůstávají, obvykle po celý ţivot, na teritoriu skupiny kde se narodili, a ve kterém 

daná skupina ţije; většinou jsou filopatričtí buď samci nebo samice. 

fission-fusion sociální struktura, viz sociální struktura, fission-fusion. 

Fleagle John, americký primatolog a paleoprimatolog, autor vynikající učebnice Primate 

Adaptation and Evolution a editor časopisu Evolutionary Anthropology. Působí na 

Department of Anatomy, State University of New York (SUNY), kde pracuje řada dalších 

význačných primatologů a antropologů: například Jack Stern, Randy Sussman a William 

Jungers. Věnoval se především výzkumu lokomoce a chování gibonů a hulmanů 

v jihovýchodní Asii, od 80. let se zabývá především fylogenezí vyšších primátů, 

paleoprimatologií a evoluční antropologií. Spolu s Russem Tuttlem patří k prvním význačným 

badatelům, kteří se začali zabývat jiţ v sedmdesátých letech evoluční antropologií a zejména 

vyuţitím poznatků o ţijících primátech pro řešení otázek evoluce primátů. 

Galdikas Birute (1946), kanadská primatoloţka litevského původu, jedna ze zakladatelek 

(spolu s Jane Goodallovou [viz] a Diane Fosseyovou) moderní biologie velkých lidoopů. 

V současné době je profesorkou antropologie na Simon Frazer University ve Vancouveru 

v Kanadě a zároveň je prezidentkou Orangutan Foundation International. Pracuje jiţ 25 let v 

indonéském Národním parku Tanjung Puting na Borneu, kde se zabývá chováním, ekologií a 

v poslední době především reintrodukcí kaptivovaných nebo pytláky ulovených orangutanů 

zpět do přírody. Vedle desítek vědeckých článků napsala také monografii Reflection of Eden: 

My Years with the Orangutans in Borneo (1995) a spolu s Nancy Briggsovou knihu 

Orangutan Odyssey (1999). 

G-G rubbing, forma „homosexuálního“ kontaktu mezi samicemi, která se vyskytuje pouze u 

šimpanzů bonobo. Samice se k sobě otočí břichem (v tzv. misionářské pozici) a třou se 

genitáliemi. Dorso-dorsální nebo jiná pozice je méně častá. Ukazuje se, ţe G-G rubbing je 

formou sociosexuálního chování, jeţ u bonobů zřejmě částečně nahrazuje grooming a 

částečně funguje jako forma postkonfliktního chování. Podle všeho je analogický 

heterosexuálním kontaktům mimo říji. 

Goodall Jane (1934), britská primatoloţka, jedna ze zakladatelek (spolu s Dianne Fossey a 

Birute Galdikas) moderní primatologie velkých lidoopů. I kdyţ se v současné době věnuje 

více organizační neţ vědecké práci, její vědecký tým prokázal a analyzoval řadu důleţitých 

rysů chování šimpanzů, například nástrojovou činnost, lov, kanibalismus, hlídkování samců 

na hranicích teritoria, likvidační „nájezdy“ samců na okolní populace a také charakter a 



dynamiku sociální struktury šimpanzů. Autorka vědecké monografie Chimpanzees of the 

Gombe: Patterns of Behaviour“ (1986) a slavných knih pro širší vědeckou veřejnost In the 

Shadow of Man (1971) a Through a Window. My Thirty Years with Chimpanzees (1990). Je 

vědeckou ředitelkou Gombe Stream Research Center, Jane Goodal Institutu v Anglii. Jane 

Goodall Intstitute for Wildlife Reasearch, Education and Conservation, který sama zaloţila 

jiţ v roce 1977, je jednou z nejvýznamněších a nejuznávanějších nadací podporujících 

výzkum a záchranu šimpanzů a další environmentalistické aktivity po celém světě. 

harémová sociální struktura, viz sociální struktura, harémová. 

hierarchie, mechanismus sociální organizace primátů, kdy se uplatňuje dominance (viz) a 

podřízenost (viz) jedinců. Hierarchie můţe mít rigidní, nesoutěţivý, charakter kdy se 

postavení jedinců ve skupině příliš nemění, a můţe být do značné míry dáno i postavením 

rodičů (nejčastěji pouze matky) nebo můţe být dynamická, kdy se výrazně uplatňují prvky 

soutěţe, koalice a aliance. Ve druhém případě je postavení ve skupině do značné míry dáno 

vlastnostmi a dovednostmi jedince, mimo jiné i dovedností udrţovat positivní vztahy 

s druhým pohlavím. 

homosexualita, homosexuální kontakty byly popsány u různých druhů primátů, běţně se 

vyskytují pouze u šimpanze bonobo. U bonobů jsou četnější mezi samicemi a mají zjevně 

sociosexuální charakter. Nejčastější formou homosexuálního kontaktu mezi samicemi je G-G 

rubbing (viz), u samců pak dorsální krátké tření scroty (viz) a vzácně takzvané šermování 

penisem (viz). Homosexualita má u nehumánních primátů především sociosexuální charakter, 

homosexuální kontakty analogické lidské homosexualitě nebyly v přírodě ani v zajetí nikdy 

pozorovány. 

chování, agonistické, všechny formy chování, jejichţ účelem je prosadit rezolutním 

způsobem zejména: zájmy jedince, vymezit nebo obhájit osobní teritorium daného jedince, 

udrţet trvání vztahu k jinému jedinci nebo naopak jiného jedince nebo skupinu odradit od 

kontaktu s daným jedincem, vyjádřit nadřízenost jedince k jinému jedinci nebo skupině 

jedinců, hájit nebo získat pro sebe či pro skupinu potravní zdroje, hájit či monopolizovat 

samici a také hájit příslušného samce, hájit vlastní nebo jiná mláďata ve skupině, hájit 

teritorium skupiny nebo říjné samice ve skupině, bránit se napadení, útočit na predátora nebo 

na jinou skupinu primátů a další potenciální konkurenty, kteří ohroţují ţivoty, zájmy nebo 

teritorium skupiny. Do tohoto typu chování patří nikoli pouze agresivní či brutální formy 

chování, ale rovněţ velmi široká škála chování – jako jsou hrozby, předvádění, odpuzovací 

rituály, teritoriální chování, honičky a zápasení, agrese a záměrné zranění, kanibalismus, a 

také zabíjení mláďat (infanticida - viz). Agonistické chování je v mnoha případech úzce 

propojeno s chováním sociálním (viz) a je nezřídka přísně kontextuální. Znamená to tedy, ţe i 

typicky sociální formy chování mohou v daném kontextu mít agonistický význam, například 

mohou být výzvou či konfrontací. V souvislosti se sexuálním chováním (viz) hrají nejčastěji 

roli ritualizované formy agonistického chování, agrese se zde uplatňuje jen zřídka, a to 

obvykle mezi jedinci stejného pohlaví (většinou samci). 

chování, protekční, striktní ochrana mláděte před vnitroskupinovou agresí, nešetrným 

chováním nebo napadením mláděte jiným druhem či predátorem (objevuje se častěji u samců, 

případně u dominantních samic). Buď jsou vysoce postaveným samcem chráněni kojenci, 

kteří mohou být odlišně a nápadně zbarvení nebo i odrostlejší mláďata (například u goril). 

Způsob ochrany dominantním samcem je razantní a také v případě ztráty vizuálního kontaktu 

můţe samec reagovat velmi agresivně. Podobně reaguje při napadení mláděte jiným dospělým 

členem skupiny, nebo vydává-li mládě poplašné zvuky – například je-li napadeno. V takové 

situaci můţe reagovat více členů skupiny, například matka nebo jiní vysoce postavení samci. 

Protekční chování je samicemi často vysoce hodnoceno a můţe být i jedním z hlavních 

důvodů výběru určitého samce jako sexuálního partnera; například samice toleruje dvoření 

takového samce. V některých případech, například u gorily horské nebo paviána pláštíkového, 



chrání určitou část dne taková mláďata výhradně dominantní samci.V některých případech 

mladí samci přejímají péči o odrostlejší nebo osiřelé mládě, čímţ na straně jedné toto mládě 

výrazně chrání před moţnou agresí nebo infanticidou, na druhé straně získávají toleranci a 

někdy i ochranu dominantního samce, případně přízeň vysoce postavené nebo říjné samice a 

mohou tímto chováním téţ postoupit v hierarchii skupiny. 

chování, sexuální, veškeré chování přímo související s kopulací (viz) dospělých jedinců. 

Závaţným problémem je zařazení heterosexuálního chování, kdy je samice evidentně mimo 

říji (viz), tzv. nereprodukčního sexuálního chování, a také některých forem sexuálních 

kontaktů mezi příslušníky stejného pohlaví, jakoţ i autosexuálních aktivit s prokazatelným 

orgasmem (viz). Je třeba poznamenat, ţe u většiny druhů primátů nebyl orgasmus (viz) nikdy 

bezpečně prokázán. Proto se u samců bere jako kritérium dovršeného sexuálního chování 

ejakulace (viz), u samic podobné kritérium nemáme. Někteří etologové tvrdí, ţe výraz tváře u 

některých samic při sexuálním kontaktu ukazuje na orgasmické proţitky. U vyšších primátů, 

zvláště velkých lidoopů, existují i nereprodukční sexuální aktivity, například kopulace (viz) 

mimo ovulační periodu. Podrobné analýzy chování samic ukázaly, ţe přinejmenším některé 

z nich jsou si vědomy, ţe nejsou ve vrcholné říji. Základní problém je, ţe kritéria sexuality u 

člověka a ostatních primátů nemusí být v mnoha ohledech podobná. Například vůbec nevíme, 

zda u primátů je homosexuální chování (viz) determinováno podobně jako u člověka nebo má 

čistě sociosexuální charakter. Podobný problém představují z hlediska definice i autoerotické 

aktivity primátů. 

chování, sociální, chování vztahující se k udrţování pozitivních nebo neutrálních sociálních 

vztahů ve skupině. Konkrétně se jedná o sociální kontakty, skupinové chování jedinců včetně 

groomingu (viz) (původně komfortní chování, které zahrnuje různé typy vískání, probírání a 

čištění srsti a další typy manipulace se srstí jednoho z jedinců) a prezentace anogenitální 

krajiny (viz) jedincům stejného nebo opačného pohlaví při formování a potvrzování hierarchie 

(viz) ve skupině. Patří sem tedy všechny dostředivé nespecifické typy chování jako například 

grooming, vyjadřování přátelství, zdravení, objímání, usmiřování, utěšování, komfortní 

chování, tetičkovské chování, agregační chování, sociální kopulace, a podle všeho i 

přinejmenším některé formy homosexuálního chování (viz). Součástí sociálního chování je i 

takzvané protekční (viz) nebo obranné chování zahrnující i chování tetičkovské (viz). 

chování, sociosexuální, typ sexuálního chování (viz) nereprodukčního typu, které má jasně 

vymezený sociální kontext, v některých případech pak i sociální chování (viz) zaloţené na 

ritualizovaném chovnání jehoţ původní význam byl sexuální, například kdyţ dominantní 

samec naznačuje kopulaci (viz) (obvykle bez jakékoliv intromise) na samci podřízeném. 

chování, tetičkovské, zahrnuje nemateřské formy péče o mládě, kdy samice, případně i samci 

(v případě, ţe ve skupině existuje otcovské rodičovské chování) pečují o mládě podobně jako 

jeho matka, případně otec. Velmi často a intenzivně se tetičkovské chování projevuje u 

mladých i nedospělých samic a výrazné je u starších sester daného jedince. Zdá se, ţe 

v některých případech můţe být i součástí dvoření se určité samici nebo můţe slouţit k 

získání tolerance vysoce postavených jedinců. V jiných případech můţe souviset i s dalšími 

faktory spojenými s reprodukcí. Péče o mládě je zejména pro samice velmi atraktivní a toto 

chování můţe být v některých případech pro mládě nebezpečné, pokud vysoce postavená 

samice mládě nevrátí včas k nakrmení nebo s ním nešetrně zachází. U tetičkovského chování, 

které u samic začíná jiţ při porodu mláděte však velmi výrazně převaţují pozitivní prvky. 

Například sledování porodu a poporodní péče jsou důleţité pro získání základních návyků 

v případě, kdyţ se stane mladá samice matkou. Pokud samice nemá moţnost tuto fázi 

ontogeneze sledovat a tetičkovským chováním se na ní podílet, často mláďata odkládá jiţ po 

porodu, odmítá o ně pečovat a můţe dojít i k zabití mláděte. Objevují se také poruchy 

v sexuálním chování (viz) a obecně zvýšená agresivita samic v určitých situacích. Tetičkovské 

chování je důleţité jak pro získávání správných návyků při péči o mláďata, pro učení a 



výchovu mláďat, tak i pro jejich elementární ochranu. V ojedinělých případech můţe být 

tetičkovské chování také demonstrací nadřazeného postavení určité samice nebo samce, při 

které můţe být mládě zraněno nebo můţe dokonce uhynout. 

individuální fintness (klasická neodarwinistická koncepce), míra uplatnění genotypu jedince 

v populaci prostřednictvím reprodukce a následného přírodního výběru, má spíše teoretický 

neţ praktický význam. 

infanticida, zabíjení nebo brutální (subletální) zraňování mláďat stejného druhu. Mnozí 

ekologové soudí, ţe se v některých případech přímo jedná o reprodukční strategii vysoce 

postavených jedinců, kteří lidkvidují potomky svých konkurentů. 

inklusivní fitness (celková populační fitness – vychází z Waddingtona a výsledků moderní 

molekulární genetiky), vysvětluje geneticky i takové mechanismy jako je altruismus nebo 

příbuzenská selekce. 

intromise, zavedení penisu při kopulaci (viz). Při sociálních formách vyuţívajících kopulaci 

jako rituální formu chování většinou nedochází k intromisi vůbec nebo není intromise úplná, a 

pokud dojde k plné intromisi penisu (viz) nedochází k ejakulaci (viz). Také počet kopulačních 

pohybů je niţší neţ při heterosexuální reprodukční kopulaci. 

jednosamcová sociální struktura, viz sociální struktura, jednosamcová. 

Kano Takayoshi, japonský primatolog na Primate Research Center, Kyoto University. 

Japonsko. Zabývá se zejména chováním bonobů, jako první začal dlouhodobě vědecky 

zkoumat divoce ţijící šimpanze bonobo na lokalitě Wamba v severním Zairu. Velmi zajímavé 

a důleţité jsou jeho studie sexuálního sociálního chování bonobů, protoţe se jedná prakticky o 

jediné skutečně solidní informace o divoce ţijících bonobech. Je autorem pozoruhodné 

monografie The Last Ape: Pygmy Chimpanzee Behaviour and Ecology (Stanford: Stanford 

University Press, 1992). 

koncepce rozpoznatelnosti (recognition concept) (viz diskuse Gamble 1993), ukazuje, ţe z 

řady důvodů ekologických i sociálních je výhodné, aby byl příslušník dané populace, 

eventuálně druhu snadno rozeznatelný od jedince pocházejícího z jiné populace. Teorie 

snadné rozpoznatelnosti příslušníka dané skupiny má význam také pro vysvětlení moţné 

reprodukce a sexuálního chování, soutěţe o potravní zdroje a způsob ochrany teritoria. 

konsortní pár, dočasně „monogamní“ pár, který vzniká v souvislosti s pářením, nejčastěji 

jako určitá forma dvoření, nebo při nereprodukčních sexuálních aktivitách adolescentních 

jedinců některých druhů primátů, například u orangutanů. 

kopulace primátů, u většiny primátů má kopulace čistě reprodukční charakter, i kdyţ jí 

samice mnohdy vyuţívají pro prosazování svých zájmů a také k preferenci určitých jedinců. 

Vlastní kopulace je ve všech případech kratší neţ u člověka, sexuální předehry v úzkém slova 

smyslu neexistují, ale vlastní kopulaci můţe předcházet komplikované chování sociosexuální, 

například vytváření konsortních párů (viz). Aţ na šimpanze probíhá kopulace u primátů 

prakticky v období sexuální receptivity, říje, která je u poloopic většinou jednou za rok, u 

lidoopů a opic (stejně jako u člověka) přibliţně jednou za měsíc. U většiny druhů převaţuje 

dorzo-ventrální kopulace, samec přitom nemusí stát na zemi, ale můţe se opírat o lýtka 

samice. Při kopulaci ve stromech jsou kopulační pozice pestřejší, objevuje se i ventro-

ventrální kopulace, takzvaná pozice misionářská neboli kopulace tváří v tvář. Nejpestřejší 

kopulaci mají adolescentní orangutani a šimpanzi bonobo, kteří mají v repertoáru ventro-

ventrální i dorzo-ventrální kopulaci i další pozice. Četnost kopulací je, i kdyţ pouze v období 

říje, u non-humánních primátů naopak vyšší neţ u člověka. U šimpanzů (samců i samic) je 

normální mnohonásobné opakování kopulací v průběhu několika hodin. Ke kopulacím mimo 

říji dochází běţně pouze u šimpanzů bonobo, moţná i u šimpanze učenlivého. S výjimkou 

bonobů je kopulace mezi příbuznými a mezi dospělým samcem a adolescentní samicí zcela 

výjimečná. 



life history (ţivotní historie), realizace adaptivního potenciálu organismu, včetně aspektů 

behaviorálních, v souvislosti s růstem, přeţíváním v obecném slova smyslu, reprodukcí, 

vychováváním potomstva, aţ k jeho nezávislosti a vyhýbání se ohroţení na ţivotě. 

V přeneseném slova smyslu se jedná o vývoj určité populace v určitém časovém úseku, který 

musí zahrnovat vícenásobnou směnu generací. U savců je to strategie, která zahrnuje, kdy je 

nejvhodnější doba pro narození mláděte, kdy ho odstavit, kdy a za jakých podmínek bude 

ukončen jeho růst, kdy se můţe začít reprodukovat a kdy a jak dlouhá by měla být optimální 

délka ţivota jedince v dané populaci. Charles Jansen a Carl van Schaik (1993) přišli v teorii 

„vyhýbání se ekologickému risku“ s rozšířením teorie ţivotní historie o ontogenetickou 

populační dimenzi, kdy ontogenetický vývoj, včetně ontogeneze chování a sociální struktury, 

slouţí jako specifický nárazníkový mechanismus, jakýsi dolaďovací mechanismus, který 

můţe podstatným způsobem sníţit nebezpečí vlivu „náhlých“ ekologických změn, ať při 

fluktuačních nebo periodických změnách v ekosystémech. U člověka pak ukazuje, ţe 

významné faktory jsou kultura, nástroje a nástrojové chování. Tento mechanismus můţe mít 

jak adaptivní, tak exaptivní charakter. Současné pojetí ţivotní historie chápe danou populaci 

jako jakýsi dlouhověký hyperorganismus, který se vyvíjí, reprodukuje a adaptuje v určitém 

ekologickém prostředí a můţe být (přímo či nepřímo) předmětem přírodního výběru. Pro toto 

pojetí evolučních procesů se pak z hlediska genetického stává inclusive fittness (viz) klíčovým 

genetickým mechanismem. Teorie ţivotních historií (life histories) bude zřejmě 

rozpracovávána i na vyšších úrovních, jako jsou společenstva, a tím umoţní vysvětlení 

určitých koevolučních procesů, které mají v současnosti ještě dost mysteriózní charakter 

(například teorie Gaia). 

Lorenz Konrad (7. 11. 1903–27. 2. 1989), rakouský etolog a ornitolog, jeden ze zakladatelů 

moderní etologie (nositel Nobelovy ceny za tento obor v roce 1973 spolu s Nikolaasem 

Tinbergenem a Karlem von Frischem). Svými pracemi ovlivnil celou generaci biologů, 

antropologů i sociálních vědců. Mnohdy však byly jeho názory velmi nešťastně vyuţívány 

pro studie člověka a některých dalších skupin savců. Jeho teorie agresivity a hájení teritoria 

byla v tehdejší antropologii interpretována jako agresivní podstata člověka – teorie Man the 

Hunter, Territorial Imperativ. Zcela chybné se pak ukázala interpretace primárně vůdčí role 

samců a jednoznačné podřízenosti samic závislých na ochraně samci. Přesto rozšířil 

rozvaţování o člověku o nové aspekty vyplývající z vědeckého poznání ve 20. století. 

Nejznámější díla: Das sogenannte Böse, 1963, česky Takzvané zlo, 1992; Die Rückseite des 

Spiegels, 1973; Der Abbau des Menschlichen, 1983, česky Odumírání lidskosti, 1997. Jeho 

názory byly nepochybně ovlivněny katastrofickým průběhem druhé světové války a 

holocaustem. 

MacKinnon John, britský zoolog a ekolog. Publikoval jiţ v průběhu sedmdesátých let první 

seriózní vědecké práce o ekologii a chování divoce ţijících orangutanů na ostrově Borneo. Je 

autorem rozsáhlých článků v časopisech Oryx a Animal Behaviour, kde je vůbec poprvé 

popisováno sexuální chování orangutanů. MacKinnon zde také upozornil na velmi rozmanité 

sexuální aktivity adolescentních samců a dospělých samic a popsal existenci několika desítech 

různých poloh při kopulaci ve stromech, které u nich pozoroval v průběhu svých výzkumů na 

Borneu. Jeho pionýrské studie zůstaly poněkud neprávem ve stínu pozdějších prací Biruté 

Galdikasové (viz). 

makiaveliánská inteligence – vysoce vyspělá inteligence primátů (viz), téměř dosahující 

lidské úrovně, která umoţňuje dlouhodobé sociální manipulace a výrobu sloţitějších nástrojů. 

Makiaveliánská inteligence není schopná ještě reflektovat přesnou strukturu času, tedy 

dlouhodobou minulost, přítomnost a dlouhodobou budoucnost. Tuto formu inteligence 

vykazují pouze velcí lidoopi, zejména šimpanzi a orangutani. 



masturbace, autosexuální aktivity samců nebo samic, je známá i u primátů (viz), v přírodě 

zejména u samic. Vyskytuje se běţně u primátů s orgasmem, například makaků červenolících. 

V zajetí byli pozorováni také masturbující samci. 

Matsuzawa Tetsuro, japonský primatolog, jeden z nejvýznamnějších představitelů japonské 

primatologické školy. Působí na Primate Research Center, Kyoto University (Japonsko). 

Zabývá se zejména kognitivními procesy u primátů, ale také dalšími aspekty chování primátů, 

například vytvářením konsortních párů (viz). Nejprve se zabýval chováním makaků 

červenolících, v současné době se věnuje zejména výzkumu kognitivních procesů u šimpanzů. 

Zvláště významné jsou jeho experimenty v oblasti nástrojového chování a symboliky u 

šimpanzů. 

McGrew William C., skotský primatolog, v současné době působící jako profesor 

antropologie a zoologie na Miami University v Ohiu (USA). Jako jeden z prvních se začal 

zajímat o širší souvislosti nástrojové činnosti šimpanzů a formuloval hypotézu o moţné 

existenci elementárních kulturních tradic u šimpanzů. Autor revoluční monografie 

Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution (1992), která se spolu 

s molekulárně genetickými výzkumy významně zaslouţila o změnu paradigmatu současné 

primatologie. 

mnohosamco-samicová sociální struktura, viz sociální struktura, mnohosamco-samicová. 

monogamie, vytváření párové sociální struktury (viz) 

monopolizace – vynucení si přednostního přístupu k určitému biologicky významnému 

faktoru, většinou se jedná o potravu a sexuálního partnera. Monopolizovat si cokoliv můţe 

pouze jedinec s vysokým postavením v hierarchii (viz), tedy jedinec dominantní. 

Monopolizace umoţňuje u druhů s vyspělou sociální organizací získání výhodných koaličních 

a reprodukčních partnerů, případně také dlouhodobou sociální manipulaci, které se říká 

makiaveliánská inteligence (viz). 

Nishida Toshisada, japonský zoolog, profesor zoologie na Kyoto University (Japonsko), 

organizátor dlouhodobého projektu Mahale Mountains Chimpanzee Research Project. Zabývá 

se chováním a ekologií šimpanzů v rezervaci Mahale v Tanzanii. Autor vynikající monografie 

The Chimpanzees of the Mahale Mountains: Sexual and Life History Strategies (1990), která 

přinesla mnoho nových a zásadních poznatků o sociální struktuře, sexuálním chování a 

strategii reprodukce šimpanzů. Mezinárodně proslul sugestivně podanými předáškami o 

šimpanzích z rezervace Mahale. 

noyau systém, viz sociální struktura, rezidenční. 

orgasmus u primátů, orgasmus je u primátů poměrně vzácný; kromě u člověka byl 

explicitně prokázán u makaků medvědích a makaků červenolících. Mnozí badatelé 

předpokládají orgasmické stavy i u bonobů. 

párová neboli monogamní sociální struktura, viz sociální struktura, párová neboli 

monogamní. 

penis, pohlavní orgán samců schopný erekce, který slouţí k přenosu spermatu po intromisi 

(viz) penisu při kopulaci (viz) se říjnou samicí. 

podřízenost, vykazování niţšího postavení vůči dominantnímu jedinci; můţe vznikat i 

automaticky a v takovém případě je dána věkem nebo pohlavím, ve výjimečných případech i 

například příslušností k jiné skupině. Podřízenost se můţe lišit podle charakteru hierarchie 

(viz) ve skupině. U sociálních skupin se silnou hierarchií můţe mít podřízených jedinec 

výrazně nevýhodné postavení, u skupin s prvky egalitářství (viz) pak nemá podřízenost nebo 

dominance (viz) velký význam a můţe se často měnit. 

poloopice (Prosimii), od vyšších primátů (viz) odlišují v celé řadě důleţitých znaků, jeţ 

souvisejí jak s rozdílnou fylogenezí obou skupin, tak s různými adaptacemi a ekologickým 

postavením. Poloopice jsou obvykle malí aţ středně velcí stromoví savci. Jejich mozek je 

relativně malý s velmi malou gyrifikací a dobře vytvořeným čichovým lalokem koncového 



mozku, čemuţ také odpovídá velká délka obličejového skeletu (splanchnokrania) v čichové 

části a stavba kosti nosní, čichové a horní čelisti. Poloopice mají vyvinuté rhinarium (vlhký 

„čumáček“) a poměrně dobrý čich; mají rovněţ vytvořeny různé pachové ţlázy, jimiţ 

značkují své teritorium. Oči poloopic mají speciální odrazovou vrstvu tapetum lucidum, která 

je adaptací na noční vidění. Stereoskopické vidění není dokonalé, osy očí nejsou paralelní. 

Očnice je v zadní části otevřená. Stavba kostěného ucha poloopic se vyznačuje řadou 

starobylých znaků. Ušní boltce jsou pohyblivé. Zuby poloopic se liší od zubů vyšších primátů. 

Dolní řezáky jsou specializované a tvoří zubní hřebínek, špičáky jsou poměrně malé a mohou 

i chybět. V souvislosti se zubním hřebínkem se vytváří podjazykový orgán, druhý jazyk, který 

slouţí k čištění zubního hřebínku. U poloopic nacházíme výrazné specializace zubů, v mnoha 

případech je počet zubů redukován. Mandibula poloopic má starobylou stavbu a v symfýze 

není srostlá. V orbitě poloopic pak schází kost slzní a kost čelní zůstává nesrostlá. Ţijící 

poloopice mají výrazně delší zadní končetiny neţ končetiny přední. Zadní končetiny jsou u 

skákavých druhů mnohdy pouţívány pro odraz i pro přistávání. Palec na ruce je schopen 

výrazné opozice. Ukazováček na noze má pseudodrápek, který slouţí k čištění srsti společně 

se zubním hřebínkem. 

polyandrie, vytváření sociální struktury, ve které je v sociální struktuře pouze jedna plně 

dospělá samice a několik samců. U primátů známe fakultativní (funkční) polyandrii, například 

u kosmanů, kdy samice nevýše postavená v hierarchii blokuje pomocí feromonů 

rozmnoţování ostatních dospělých reprodukce schopných samic. 

polygamie, zvláštní případ polygynie (viz), kdy se vytváří reprodukční jednosamcové sociální 

struktury (viz), případně harémové sociální struktury (viz). V tomto případě si jeden sociálně 

samostatně existující samec monopolizuje několik samic. Tento termín je pouţíván nejčastěji 

v souvislosti s lidskými sociálními skupinami. Někteří badatelé chápou polygamii, ne zcela 

správně,  jako systém, ve kterém jednoznačně početně převaţují samice nad samci. V tomto 

případě se však jedná o  polygynii, protoţe polygamie je zvláštním případem polygynie, kdy 

se ve skupině po určitou dobu reprodukuje pouze jeden samec. Známe také funkční 

polygamii, například v případě age graded sociální struktury (viz) nebo harému ve kterém je 

jeden nereprodukující se dospělý samec. 

polygynie, sociální systém (organizace), ve kterém jednoznačně početně převaţují samice nad 

samci nebo kdy si jeden samec monopolizuje v autonomní sociální jednotce, harému, nebo 

samostatné jednosamcové sociální struktuře (viz) několik samic. 

presentace, předvádění určitých rituálních typů chování nebo částí těla, které mají 

demonstrovat určitý stav daného jedince. Charakteristická je presentace zubů při agonistickém 

chování (viz) nebo presentace zduření (viz) při chování sexuálním (viz). Presentace můţe být 

také prvkem předvádění (viz) jako ritualizovaného chování. 

Primates, viz primáti. 

primáti (Primates), řád savců, do něhoţ patří jako biologický druh také člověk. Současná 

systematika primátů vymezuje více neţ 250 druhů. Jedná se o skupinu býloţravých, 

všeţravých, výjimečně hmyzoţravých savců ţijících převáţně v tropickém a subtropickém 

pásmu Země. Většinou jsou to čtyřnozí středně velcí savci (od 1 do 50 kg) ţijící sociálním 

způsobem ţivota často vázaným na stromy nebo lesní ekosystémy. Je to jeden z nejstarších 

v současné době stále ţijících řádů savců, jehoţ evoluce započala zřejmě v nejstarším období 

třetihor – paleocénu (zhruba mezi 80–60 miliony lety). Primáti se od ostatních savců liší 

polouzavřenou nebo uzavřenou orbitou, chrupem s vyčnívajícím špičákem a zubním vzorcem 

2–1–(4)3(2)–3, chápavou pětiprstou končetinou s nehty (nikoliv drápky), stereoskopickým 

nebo alespoň částečně stereoskopickým viděním, relativně velkým a rozvinutým mozkem s 

redukovaným čichovým lalokem a dobře rozvinutou mozkovou kůrou a mozečkem. Hlavním 

smyslovým orgánem je zrak, důleţitý je i sluch. Čich má většinou doplňkový význam. Primáti 

mají vynikající prostorovou orientaci. Příslušníci řádu Primates, kromě lidoopů a lidí, mají 



nespecializovanou čtyřnohou lokomoci. Charakteristická je velká vnitrodruhová i 

mezidruhová biogeografická, ekologická, potravní a sociální diverzita. Primáty spojuje řada 

společných znaků. Kromě sociálního způsobu ţivota jsou pro ně charakteristické nehty na 

prstech ruky i nohy, vyspělý mozek a podobnosti ve stavbě lebky, částečné či úplné 

stereoskopické vidění, výrazný podíl zraku na percepci, malý počet (1–2) málo zralých 

mláďat a vyspělá forma placenty. Existuje také analogický zubní vzorec 2–1–(4)3(2)–3, 

podobnosti ve stavbě zubů, zvláště stoliček a zubů třenových a (s výjimkou člověka a 

pokročilých australopitéků) zvětšený, viditelně přečnívající špičák. Všichni primáti mají 

neredukovanou klíční kost, pohyblivý palec na ruce i (s výjimkou člověka) na noze. V celém 

řádu Primates existuje rozvinutá uchopovací a manipulační schopnost ruky. Mají také řadu 

společných znaků genetických, biochemických a fyziologických. Primáti mají rovněţ 

podobné pohlavní orgány, ale existuje u nich značná variabilita. Někdy jsou barevné a 

výrazné, jindy jsou malé a nevýrazné. Samci některých druhů mají os penis, jiní nikoli. Velmi 

se liší velikost varlat a také délka a tvar penisu. U samic někdy duří vnější pohlavní orgány, 

jindy nikoli. Současní primáti tvoří homogenní skupinu, kterou lze rozdělit na dvě jasně 

definované skupiny: poloopice (viz) a vyšší primáti (viz). 

primatologie, primatologie je ad definitio vědou o primátech. Avšak také antropologie, která 

se vedle svého hlavního předmětu, člověka a jeho předků, zabývá také některými aspekty 

biologie a ţivota nehumánních primátů, a proto je mnoha fyzickými i sociálně kulturními 

antropologii primatologie povaţována za součást fyzické antropologie. To je však velmi 

diskutabilní. Stejně jako antropologie dnes zahrnuje řadu experimentálních oborů, i 

primatologie se zabývá vedle morfologie, ekologie a etologie, také problémy spadajícími do 

kompetence experimentálních oborů jako biochemie, fyziologie a genetika. Na rozdíl od 

antropologie však primatologové nikdy necítili potřebu oddělovat biologické a sociální 

stránky ţivota primátů, a tak není výjimkou, ţe etolog (sociální vědec) přešel do oblasti 

genetické či neurověd, anebo i naopak, a není výjimkou, ţe primatologické výzkumy mají 

mezioborový biosociální charakter. Primatologie je tedy moderní, dynamicky se rozvíjející 

interdisciplinární vědou, která se zabývá biologickými, biosociálními a sociálními rysy 

primátů a societ ve kterých primáti ţijí. Primatologie tedy explicité zahrnuje všechny 

biologické i sociálně vědní discipliny, které se programově zabývají primáty a jejich ţivotem. 

Prosimii, viz poloopice. 

protekční chování, viz chování, protekční. 

předvádění, specifické směrované chování samců a samic při sociálním (viz), agonistickém 

(viz) a sexuálním (viz)chování, kdy jedinec předvádí některé části těla, které symbolizují 

určitý signál, nebo se chová specifickým způsobem, který rituálně vyjadřuje určitý stav nebo 

sleduje určitý cíl. V případě sexuálního chování to je chování spojené s prezentací (viz) 

pohlavních orgánů ve specifickém stavu, tedy ztopořeného penisu nebo zduřelé anogenitální 

krajiny (viz). Tento rituál můţe být přeneseně pouţit i v jiných formách chování a vyjadřovat 

například dominanci nebo podřízenost. V případě agonistického chování to můţe být lámání 

větví, bušení do země nebo stromů, případně divoké pobíhání bez vysloveně agresivních 

projevů. Některé prvky předvádění můţeme pozorovat jiţ v chování nedospělých jedinců. 

receptivita, říje, období kdy u samici dochází k ovulaci. U samic primátů je mnohdy dána 

také barvou, velikostí a pachem anogenitální oblasti (viz), které se někdy označuje jako 

zduření (viz). Receptivita se u samic většiny druhů projevuje také výraznými změnami 

v chování samic, které následně proměňují i chování samců. 

reprodukční strategie, strategie samců a samic jak najít nejvhodnějšího partnera, jak co 

nelépe a energeticky nejvýhodněji „investovat“ do procesu reprodukce a uplatnit v něm své 

dědičné vlohy. Samci mají principiálně odlišnou reprodukční strategii od strategie samic. 

Energetický vklad samců je minimální, omezený vlastně pouze na vlastní reprodukci, protoţe 

aţ na některé širokonosé opice (drápkaté opice, mirikiny a titi) samci mláďata nevychovávají, 



a ani o ně výrazně nepečují. Proto je reprodukční strategie samců zaměřena na soutěţ o 

nejlepší samice a odstavení konkurentů. Samice naopak investují do reprodukce mnoţství 

energie, jak do prenatálního tak i do postnatálního vývoje potomků a proto zaměřují svojí 

reprodukční strategii na zajištění maximální ochrany a výţivy pro mláďata. Samozřejmě 

taková strategie nesmí být v rozporu se základními mechanismy dané sociální struktury. 

rezidenční sociální struktura (noyau systém), viz sociální struktura (noyau systém), 

rezidenční. 

říje, viz receptivita 

scrotum (šourek), koţní vak pod penisem; v šourku jsou uloţena varlata a nadvarlata. 

sexuální chování, viz chování, sexuální. 

Shea Brian C., americký primatolog, jeden z hlavních průkopníků moderní růstové a evoluční 

primatologie. Patří mezi nejvýraznější představitele americké školy výzkumu alometrického 

růstu a jeho významu v ontogenezi a fylogenezi primátů. V poslední době se jako jeden 

z prvních začal věnovat otázkám působení růstových hormonů v ontogenezi primátů a jejich 

významu pro pochopení fylogenetických procesů. Zabýval se řadou klíčových otázek 

evoluční antropologie a primatologie spojených s ontogenezí a patří zde mezi nejuznávanější 

světové autority. Vychoval řadu špičkových primatologů a evolučních antropologů. 

sociální chování, viz chování, sociální. 

sociální struktura (noyau systém), rezidenční, samci i samice mají mezi sebou nečetné, ale 

pravidelné sociální kontakty, mnohdy zde existují i prvky hierarchického uspořádání. Jeden 

rezidenční samec má velké teritorium, většinou je v tomto území dominantní. Ostatní samci a 

zejména samice mají menší teritorium, které však můţe zasahovat i do teritorií jiných 

rezidenčních samců. Typické je, ţe samice migrují poměrně málo, nerezidenční samci se 

mohou pohybovat po teritoriích několika rezidenčních samců. Samci mohou vytvářet se 

samicemi konsortní (dočasné partnerské) páry (viz), samice pak ţijí a případně i cestují 

s mláďaty. Někdy se také kontaktují s jinými samicemi nebo adolescentními samci. 

V některých případech je popisována matrilineární hierarchie. Noyau systém mají podle 

všeho bornejští orangutani a mnohé poloopice – například komby. Sexuální chování (viz) má 

specifický charakter, vţdy jsou zvýhodněni rezidenční samci, ale v některých případech je 

ovlivňuje i hierarchické uspořádání mezi samicemi. Častou součástí sociosexuálního chování 

(viz) jsou předkopulační rituály a dvoření. 

sociální struktura, fission-fusion, velmi adaptabilní sociálně pruţný typ sociální struktury, v 

němţ dochází pravidelně k štěpení struktury na elementární sociální jednotky s malým 

počtem jedinců a jejich následné spojování do vyšších sociálních skupin s větším počtem 

samců a samic ve skupině, případně i do megastruktur s několika sty jedinců. V některých 

typech fission-fusion struktur, například u šimpanze východního, a do jisté míry i chápanů, 

ţijí obě pohlaví po určitou část dne nebo i několik dnů odděleně na jednom teritoriu. Samice 

se většinou pohybují spolu s mláďaty ve větších skupinách, samci pak jednotlivě nebo ve 

skupinách samců. U jiných primátů se vyvářejí elementární sociální jednotky typu harémů 

nebo rodin (například paviáni nebo šimpanz hornoguinejský), které se podle okolností spojují 

do větších skupin a pak se zase rozdělují, třeba na potravní sociální jednotky, jako je pár nebo 

i solitérní jedinec – například u sakiů. Jedním z velmi rozšířených znaků fission-fusion 

struktury je přinejmenším částečná sexuální promiskuita a filopatričnost (viz) samců v sociální 

struktuře. Teritorialita je různá u různých druhů a (stejně jako velikost skupiny) závisí zřejmě 

výrazně na konkrétní sociální struktuře, na počtu říjných samic, dostupnosti potravy, 

charakteru potravních zdrojů a dalších ekologických parametrech. Sociální meziskupinové 

kontakty jsou v tomto typu sociální struktury běţné. Mohou mít jak socializační, tak 

agonistický nepřátelský charakter. Hájeny mohou být potravní zdroje, samice i samotná 

teritoria. Jak se ukazuje je fission-fusion struktura poměrně běţný typ sociální struktury 

vyšších primátů. Podobně jako mnohosamco-samicová sociální struktura (viz) je i fission-



fusion struktura zaloţena na principu dominance (viz) a podřízenosti (viz), jsou v ní však 

mnohem silnější prvky konsenzuality, tedy shody většího počtu jedinců na dané akci nebo 

uznání postavení příslušného jedince. Zásadní roli v ní hraje vytváření koalic a aliancí, 

rodinných klanů a dalších kolektivních vnitroskupinových struktur, coţ se týká i sexuálního 

chování (viz) a sexuality. Sexuální (viz), sociální (viz) a agonistické (viz) chování vytváří 

jeden dynamický celek, který se výrazně podílí na utváření sociální struktury i hierarchie (viz) 

ve skupině. Fission-fusion struktura má ve srovnání s jinými sociálními strukturami mnohem 

větší dynamičnost. Primáti s touto sociální strukturou mají vţdy velmi vyspělé a sofistikované 

chování s řadou rituálů a také relativně rozvinutý CNS (zejména v oblasti kůry mozkové), coţ 

se projevuje také v dobrých schopnostech učení a velmi dobrých schopnostech přizpůsobovat 

se různému typu prostředí. Typickou fission-fusion sociální strukturu mají například 

šimpanzi, chápani a pavián pláštíkový. Moderní etologické studie ukazují, ţe fission-fusion 

struktura můţe být původní sociální strukturou velkých lidoopů a ţe ji lze prokázat 

v elementární podobě i u některých populací orangutanů a goril. Pro tento typ sociální 

organizace je typické, ţe některé prvky sexuálního chování (viz) se výrazně ritualizují a 

stávají se součástí chování sociálního (viz), sociosexuálního (viz) nebo agonistického (viz). 

Význam samců a samic je u různých druhů a poddruhů různý: u některých jsou jasně 

dominantní (viz) filopatričtí (viz) samci, u jiných mohou hrát velmi důleţitou roli samice. 

Typické je, ţe nikdy není jednoznačně znám otec daného mláděte. 

sociální struktura, harémová, základem této sociální struktury je jeden samec a několik 

samic, které se dobrovolně připojily k samci a také se s ním páří. Ve skupině tedy existuje 

trvalá monopolizace samic jedním samcem. Na rozdíl od jednosamcového systému (viz) je 

harém součástí vyššího sociálního celku, samci navzájem komunikují a jsou spolu s ostatními 

samci začleněni do hierarchické sociální struktury; to znamená, ţe existuje alfa-samec 

dominantní vůči všem ostatním samcům ve skupině, ale je přímo dominantní pouze vůči 

samicím ze svého harému. Dominance (viz) alfa-samce vůči všem samicím se projevuje 

výjimečně, například v případě rozsáhlých konfliktů ve skupině, ale nikdy se neprojevuje v 

reprodukci. Se samicemi vţdy kopuluje vedoucí samec daného harému. Jeho existence jako 

vůdce harému je přímo závislá na sociální podpoře samic, a to zejména v soutěţi s mladými 

samci, kteří chtějí harém převzít. Samice se většinou pohybují po teritoriu harému, mláďata se 

pohybují volně na území skupiny. Počet samic v harému je úměrný postavení daného samce 

v hierarchii (viz). Harémová sociální struktura (viz) můţe přecházet do mnohosamco-

samicové (viz) silně hierarchické struktury (paviáni) a je moţno ji povaţovat za modifikaci 

mnohosamco-samicové struktury (viz); v mnoha případech se však ukazuje, ţe harém je 

základní sociální jednotku fission-fusion struktury (viz). Harémové sociální struktury (viz) 

mají například paviáni a dţelady. 

sociální struktura, jednosamcová, ve skupině je výhradně jeden plně dospělý samec důrazně 

hájící teritorium skupiny. Pozici alfa-samce získává většinou agresivním konfliktem 

s původním alfa-samcem skupiny. Z hlediska teritoriality a reprodukční strategie můţeme tuto 

sociální strukturu povaţovat za jakousi variantu párové struktury (viz). Jednosamcovou 

strukturu mají některé druhy vřešťanů, kočkodanů, gueréz a hulmanů. Typická jednosamcová 

struktura je vzácná a vyskytuje se sensu stricto ve většině populací druhu pouze u hulmana 

posvátného a u některých dalších hulmanů a guerézy pláštíkové. Nejnovější výzkumy 

nicméně ukazují, ţe i v této sociální struktuře hrají velmi důleţitou úlohu samice, a to 

zejména v případě sociosexuálního chování (viz). Kočkodani například vytvářejí mezidruhové 

komunity, rezidenční samec se často ani ve své skupině nereprodukuje a v sociální struktuře 

jsou dominantní samice, které také hájí teritorium skupiny. Sexuální partneři jsou pak 

vybírání mimo vlastní skupinu. Jednosamcová sociální struktura se můţe vyskytovat, stejně 

jako párová struktura, u některých populací primátů také v případě málo bohatých a 

roztříštěných potravních zdrojů, jako reakce na silnou predaci, případně jako elementární 



sociální jednotka ve fission-fusion struktuře (viz). Tento typ štěpení sociální struktury je velmi 

častý a ve starší literatuře jsou proto některé druhy, ţijící ve skutečnosti ve fission-fusion 

struktuře nebo mnohosamco-samicové struktuře, uváděny jako druhy s jednosamcovou 

strukturou. 

sociální struktura, mnohosamco-samicová, nejběţnější sociální struktura u vyšších primátů, 

u poloopic se vyskytuje především u lemurů a sifak. Základním znakem této struktury je fakt 

(ve většině případů), ţe filopatrické (viz) jsou samice a samci migrují mezi skupinami nebo 

emigrují do jiných skupin. Tato sociální struktura má řadu variant, které jsou mimo jiné 

určovány také charakteristickým sexuálním chováním (viz) a dokonce i sexualitou, přesněji 

významem, který má sexuální chování pro udrţování sociální struktury. Sociální struktura se 

obvykle formuje na základě principu dominance (viz) a podřízenosti (viz), případně 

socializace mezi samci a samicemi za existence egalitářských struktur (viz). Důleţitou roli 

však také hraje vztah pohlaví, jejich strategie při získávání partnera a výchově mláďat. Tento 

typ sociální struktury se vyskytuje v různých formách i velikostech skupiny – od deseti 

jedinců do několika set. Obvykle je ve skupině větší počet samic neţ samců, páření není ve 

většině případů libovolné, ale je ovlivněno postavením jedince ve skupině. V kaţdém případě 

o tom, zda a s kým se spáří, rozhoduje samice. V době říje se mohou vytvářet konsortní páry 

(viz). Dominance (viz) ve skupině můţe být u obou pohlaví oddělená. 

sociální struktura, párová neboli monogamní, pár tvořený plně dospělým samcem a plně 

dospělou nepříbuznou samicí zůstává po dlouhou dobu spolu ve společném teritoriu, kde 

vychovává potomstvo a získává potravu. Mnohdy je tato sociální struktura spojena 

s teritorialitou a specifickými rysy sociosexuálního chování (viz). Giboni společně zpívají, 

titiové si zase při odpočinku ovíjejí ocasy – zkrátka „rodinná idyla“. Poslední výzkumy však 

ukazují, ţe tato struktura není reprodukčně izolovaná a samci i samice mají potomky s jinými 

jedinci opačného pohlaví, a to buď sériově (je-li monogamie časově omezena) nebo v době, 

kdy oba jedinci ţijí v páru (je-li monogamie dlouhodobá). Monogamní strukturu mají giboni, 

titiové a některé další opice. Párová struktura se můţe vyskytovat u některých populací 

primátů také v případě nízkých a roztříštěných potravních zdrojů – jako reakce na silnou 

predaci, případně jako elementární sociální jednotka ve fission-fusion struktuře (viz), kde 

dochází k pravidelnému spojování malých sociálních jednotek do větších skupin a jejich 

opětnému štěpení na menší, aţ elementární sociální jednotky. Vţdy je ale základní příčinou 

získávání potravy (nebo různé ekologické faktory), nikoli reprodukce sama o sobě. 

sociální struktura, věkově odstupňovaná (age graded), specifická struktura, která se 

vyskytuje u části populací goril, zvláště u gorily horské. Ve skupině je jeden plně dospělý 

samec (stříbrohřbetý), který je zcela dominantní, jeden aţ dva adolescenti (synové, případně 

bratr) a větší mnoţství samic a mláďata. Ve skupině mohou být i dva dospělí samci, coţ bylo 

popsáno v případě gorily horské zhruba u jedné třetiny pozorovaných skupin. V této sociální 

struktuře je nevýrazná teritorialita, samec hájí především samice, které však mezi skupinami 

migrují. Pro samice je důleţité hájení potravních zdrojů a zejména mláďat. Sociální kontakty 

mezi skupinami jsou běţné, nikoli však intenzivní. Podle všeho jde o specializovanou 

mnohosamco-samicovou sociální strukturu (viz) nebo můţe jít o elementární sociální jednotky 

fission-fusion struktury (viz), které mají v extrémních vysokohorských podmínkách 

s omezenými potravními zdroji tendenci k izolaci. 

sociosexuální chování, viz chování, sociosexuální. 

speciace, proces vzniku druhů. Úzce souvisí s působením přírodního výběru a adaptacemi ke 

konkrétním ekologickým podmínkám. Výrazná speciace se předpokládá vţdy na konci 

adaptivní radiace a obsazení nové adaptivní zóny určitou skupinou organismů. Nové druhy 

pak v ekosystémech nahrazují staré hůře adaptované nebo obsazují nové niky. 

Strum Shirley (1947), americká primatoloţka, profesorka antropologie na University of 

California, San Diego (USA). Od roku 1979 se intenzivně zabývá chováním paviánů anubis 



v Keni. Dlouhou dobu sledovala skupinu paviánů nazývanou Pumphouse Gange a další 

skupiny ţijící v jejím okolí. Jako jedna z prvních získala podrobné a dlouhodobé údaje o 

ţivotě, chování a ekologii paviánů a její výzkum zbořil některé mýty o chování a sociální 

struktuře paviánů, které formulovali primatologové ze školy Irwina de Vora (viz). Prokázala 

totiţ, ţe úloha samic v sociální struktuře je velmi důleţitá a ţe právě samice vytvářejí základ 

sociální sítě. Zabývala se mimo jiné agresivním chováním a dominancí samců, úlohou pohlaví 

a sociální organizací, sociální strategií kompetice a obrany, kognitivními procesy v přírodě, 

socioekologií a vyuţítím poznatků o chování primátů v interpretaci evolučních procesů. 

Pracuje jako ředitelka Uaso Ngiro Baboon Project (dříve Gilgil Baboon Project) v Keni. Je 

autorkou knihy Almost Human: A Journey Into the World of Baboons (1987, 1990) a 

spolueditorkou některých významných sborníků – například Natural Connections: 

Perspectives in Community-based Conservation (1994). 

šourek, viz scrotum. 

Tinbergen Nikolaas (1907–1988). Nizozemský etolog, nositel Nobelovy ceny za etologii 

spolu Konradem Lorenzem a Karlem von Frischem. Zaloţil nizozemskou etologickou školu, 

která dosáhla v osobě J. vanHoofa a jeho ţáků největších úspěchů v oblasti primatologie. 

V roce 1947 se stal profesorem na Universitě v Leidenu a od roku 1949 pracoval jako 

profesor na University of Oxford. Zabýval se studiem instinktivního chování (kniha The 

Study of Instinkt, 1951). Zabýval se také dalšími aspekty etologie jako je učení. Studoval také 

sociálním chováním ptáků (The Herring Gull’s World, 1953). Je zakladatelem etologické 

školy na University of Oxford. 

tetičkovské chování, viz chování, tetičkovské. 

van Hoof Jan A. R. A. M., nizozemský primatolog, jeden z nejvýznamnějších evropských i 

světových primatologů. Působí na Univerzitě v Utrechtu, kde také zaloţil slavnou 

nizozemskou primatologickou školu navazující na etologické tradice Nikolaase Tinbergena a 

Konrada Lorenze. Věnoval se zejména chování a ekologii opic a lidoopů v jihovýchodní Asii 

a také ekologii jihoamerických opic. Mezi jeho ţáky patří takové osobnosti jako jsou Frans de 

Waal (viz) a Carl van Schaik (viz), s nimiţ publikoval také některé významné teoretické práce. 

van Schaik Carl (1953), nizozemský primatolog, spolu s Fransem de Waalem (viz) 

nejvýraznější představitelem utrechtské školy etologie primátů. Výrazně se projevuje také 

jako teoretik v oblasti chování a behaviorální ekologie. V současné době působí na Katedře 

biologické antropologie a anatomie Duke University v Duhamu v USA. Je uznávaným 

specialistou na ekologii sociálních vztahů samců a samic primátů. Jeho výzkumné aktivity se 

soustředí především na orangutany a makaky z jihovýchodní Asie a ekosystémy, v nichţ ţijí. 

Vedle teoretických studií, které publikoval například také s Charlesem Jansonem (viz) a 

Janem van Hoofem (viz), se úspěšně věnuje socioekologii a materiální kultuře orangutanů, 

sociálním a sexuálním strategiím primátů, socioekologii primátů, kognitivním aktivitám 

primátů (zejména ve vztahu k ekologii) a ţivotním historiím primátů a ekologii tropického 

pralesa. 

věkově odstupňovaná (age graded) sociální struktura, viz sociální struktura, věkově 

odstupňovaná (age graded). 

vyšší primáti (Anthropoidea), většinou středně velcí savci s hmotností mezi 3 a 30 kg. 

Výjimku tvoří čtyři skupiny, podčeledi, malí Callithricinae a velcí Ponginae, Paninae a 

Homininae, tedy všechny skupiny velkých lidoopů a lidé. Vyšší primáti mají většinu 

základních znaků, s výjimkou pohybového aparátu, poměrně podobných člověku. Mozek je 

vţdy poměrně velký a rozvinutý, má zřetelnou gyrifikací a malý čichový lalok. Zraková kůra 

mozková je rozsáhlá. Mozeček je plně rozvinutý. Rhinarium není nikdy vytvořeno. Vyšší 

primáti nemají specializované pachové ţlázy a mají poměrně špatný čich. Orbita je zezadu 

plně uzavřena a obsahuje kost slzní. Orbity jsou blízko sebe a optické osy obou očí jsou 

paralelní. Vyšší primáti mají dokonalý zrak a ve většině případů barevné vidění. Tapetum 



lucidum není nikdy vytvořeno. Ušní boltce jsou umístěny po stranách lebky. Mají typickou 

antropoidní stavbu a moţnosti jejich pohybu jsou velmi omezené. Stavba kostěného ucha je 

progresivní a v základních rysech je jeho stavba podobná u všech vyšších primátů. Zuby 

vyšších primátů jsou poměrně konzervativní a zubní vzorec je vţdy 2.1.3.3 nebo 2.1.2.3. 

Řezáky jsou ve vertikální poloze. U vyšších primátů, s výjimkou člověka, je vţdy dobře 

vyvinutý výrazně přečnívající špičák. Třenové zuby i stoličky mají stavbu specifickou pouze 

pro vyšší primáty. Mandibula je v symfýze vţdy srostlá a relativně robustní, vysoká a spíše 

vertikální. Kost čelní vţdy srůstá. Aţ na vysloveně stromově specializované druhy se délka 

předních a zadních končetin výrazně neliší. Nehty jsou na všech prstech ruky i nohy 

antropoidních primátů, u drápkatých opic jsou na většině prstů přeměněny do tvaru drápků. 

Horní končetiny jsou jako celek velmi pohyblivé, ruce mají výrazné manipulační schopnosti. 

Palec ruky není většinou schopen dokonalé opozice, můţe být v různé míře redukován. Vyšší 

primáti jsou výraznou sloţkou ekosystémů, v nichţ ţijí. V mnohých ekosystémech jsou totiţ 

primáti výraznými rozšiřovači semen a dokonce i opylovači rostlin. Pohlavní orgány jsou 

různé, ale mluvíme-li o lidoopech, pak nacházíme v jejich stavbě i tvaru mnohé podobnosti, 

zvláště pak u šimpanzů. 

Wrangham Richard, skotský primatolog. Původně pracoval spolu s Jane Goodallovou (viz) 

v rezervaci Gombe Stream, od osmdesátých let 20. století působí v rezervaci v Kibale 

v Ugandě. Je profesorem antropologie na Harvardské univerzitě a kurátorem behaviorální 

biologie primátů v Peabody Museum. Patří mezi nejvýznamější teoretiky v oblasti výzkumu 

sociální struktury a behaviorální ekologie primátů. Velmi důleţité byly jeho analýzy sociální 

struktury šimpanzů z osmdesátých let. Vedle řady studií sociální struktury, ekologie a chování 

šimpanze učenlivého se také zabýval vyuţíváním léčivek u šimpanzů (self-medication) a 

vyuţitím neinvazivních fyziologických metod v terénu. Důleţité jsou jeho srovnávací studie, 

které se zabývají moţným vlivem konzumace tzv. pozemní bylinné vegetace na charakter 

sociální struktury šimpanzů. Významné jsou také jeho evolučně antropologické studie, kde se 

mimo jiné zabývá i vývojem a významem tepelného zpracování potravy v evoluci hominidů. 

Byl hlavním editorem slavného sborníku Chimpanzee Cultures (1994) a je autorem (s D. 

Petersonem jako spoluautorem) téměř kultovní monografie Demonic Males: Apes and the 

Evolution of Human Aggression (1996). 

zduření, swelling nebo také sexual swelling, je specifická změna anogenitální krajiny (viz) 

samic primátů v době ovulace, které se projevuje zduřením, změnou barvy a dalšími 

charakteristickými změnami, které jsou nejvíce nápadné v době středu ovulačního cyklu tedy 

optimální doby pro oplodnění samice. Samice dává presentací (viz) zduření samci najevo 

připravenost se pářit. 

životní historie, viz life history. 
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