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Od 30. do 50. let tohoto století byl etologem vlastnì ten,
kdo pracoval v okruhu nebo pod vlivem skupiny Konrad
Lorenz  Niko Tinbergen. Oba dostali spolu s Karlem
von Frischem v roce 1973 Nobelovu cenu za objev právì
v oblasti studia chování. Etologie znamenala pokrok pøinejmením ve dvou bodech: na rozdíl od psychoanalýzy
pøivedla do behaviorální medicíny racionální metodiku
pøírodních vìd a tuto pøednost sdílí s behaviorizmem.
Na rozdíl od behaviorizmu studuje vak ivoèichy pøedevím v jejich pøirozeném kontextu a nikoliv
v laboratoøi. Hlavní metodou je pozorování v pøirozeném
experimentu a tuto pøednost do urèité mír y sdílí
s psychoanalýzou (tab. 3.24) (Novacký a Czako, 1987).
Pøedstavme si tedy, e bez jakéhokoli zásahu pozorujeme ivoèicha, øeknìme ptáka, v jeho pøirozeném prostøedí. Pøedpokládejme, e jsme vyøeili sloité metodické otázky taxonomie a inventarizace pozorovaných prvkù
chování a délky èasových okének, do kterých je zaznamenáváme. Ná zápis, etogram, bude pak mít pøiblinì napø.
tuto podobu: Z Z Z H H È È Z Z Z P H H P Z Z Z È È H
H Z Z Z P P , kde Z = zvedání hlavièky (explorace?), H =
= hopkání, È = èitìní peøí (sebepéèe?), P = pití (obiva?).
Pøi velkém mnoství takového materiálu mùeme najednou spatøit, e pravdìpodobnost výskytu urèitého
chování se zákonitì (periodicky) opakuje (obr. 3.38). První závìr, který tedy pro sebe uèiníme, je, e zvenèí neovlivòované chování je nahodilé jen zdánlivì.
Podaøí-li se nám zvolit správnou úroveò v pøedpokládané hierarchii behaviorálních vzorcù a matematicky
popsat periodu výskytu, a tedy odhalit pod nahodilostí
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zákonitost, staneme pøed dalím problémem: k pozorovanému chování dochází nejenom díky periodické
vnitøní potøebì (motivaci), ale té díky více èi ménì neperiodické vnìjí nutnosti. Zdá se tedy, e ve høe jsou
pøinejmením dva zdroje chování: 1. periodická vnitøní potøeba se chovat, být podnìcován v té které oblasti;
2. neperiodická vnìjí nutnost se chovat tak èi onak,
reagovat na podnìt. První zdroj nazveme motivací
a uèiníme si pro sebe závìr, e ivot postupuje kompromisnì v neustálém støetu motivací a podnìtù. Snaha po minimalizaci odchylek od nejvìtí potøeby výskytu chování (odchylky jsou dány vnìjí nutností a na
obrázku 3.38 znázornìny ipkami) vede ivoèicha
k aktivnímu pøetváøení okolí (a tedy podnìtového pole).
Dùleité je, e interval mezi dvìma spontánními aktivacemi není konstantní, nýbr tvoøí charakteristické
vzorce vysvìtlitelné snad hierarchickou strukturou motivaèních stavù. Tento prùbìh, jeho udivující pravidelnost umoòuje matematický popis a tím i predikci,
platí pro pøekvapivì iroký okruh jevù: pro výboje stimulovaného neuronu, pro rozloení epizod hypersynchronní vysokovoltání EEG aktivity talamokortikálního systému v dobì, kdy je zvíøe v klidu, pro intervaly
mezi spontánními akcemi v rámci exploraèních subprogramù u hmyzu stejnì jako u savcù, v rozloení jednotlivých fází spánku a bdìní a dokonce v rozloení intervalù mezi psychotickými atakami.
Mùeme si pøedstavit, e celý behaviorální repertoár
je sloen z pøedem pøipravených subprogramù, které nazveme akèními programy a budeme pøedpokládat, e
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Tab. 3.24 Hlavní pøístupy ke studiu chování (volnì podle Láta, 1964, upraveno a doplnìno)
hodnotící kritéria

vyí nervová
èinnost

behaviorizmus

etologie

psychoanalýza

zakladatelé

I. P. Pavlov, 1903
a jeho kola

E. L. Thordike, 1898
J. B. Watson, 1913
E. C. Tolman, 1932
C. L. Hull, 1943

K. Lorenz, 1937
N. Tinbergen, 1942
G. P. Baerends, 1941

S. Freud, 1907
A. Adler, 1911
C. G. Jung

fyziologie

psychologie

zoologie

lékaøství

dominující dìdictví oboru

reflexní oblouk

asocianizmus
inteligence
pamì, uèení

fylogeneze chování,
popis chování,
zoologická systematika,
motivace

nevìdomí
libido

dominující pøedmìt výzkumu

doèasný spoj

zákonitosti uèení

zákonitosti nenauèeného
chování, fylogeneze

hlavní pokusný objekt

pes

krysa

ptáci, ryby
hmyz, primáti

èlovìk

pøevládající metodika

salivaèní reflex

bluditì
Skinner-boxy
aktivitní klece

etogramy
atrapové pokusy

volné asociace

laboratoø

laboratoø

pøíroda

ordinace

imobilizace zvíøat
zvukotìsná komora

volný pohyb v umìlých
podmínkách

volný pohyb v ekologických
podmínkách

pøeváná délka
studovaného èasového
úseku chování

sekundy

minuty

hodiny

roky

metodologický základ

objektivní

objektivní

objektivní

subjektivní

pøevládající forma chování

reaktivní

reaktivní (aktivní)

aktivní (reaktivní)

aktivní, reaktivní

od prvku k celku

od èásti k celku

od celku k prvku

od celku k èásti

+
+

+


±
+


+

vyuití statistiky
a matematického popisu



+

±



v klinické medicínì tvoøí
základ pøedevím

neurologie,
averzivní léèba
biofeedbacku

kognitivnì-behaviorální
psychoterapie, léèby
drogových závislostí,
delikvence,
v pedagogice aj.

sexuologie

individuální
psychoterapie
neurozologie

výchozí obor

prostøedí
pokusné uspoøádání

metodologický postup
získávání dat
 registraèní technikou
 osobním pozorováním

pravdìpodobnost jejich sputìní je mj. dána úrovni motivace, kterou jsou opatøeny. Zde narazíme na dùleitý
a nedoøeený problém, kolik takových programù, respektive motivací je, v jakém jsou vzájemném vztahu a mohou-li bìet dva nebo více najednou. Ve záleí na úrovni, ve které pozorované jevy hodnotíme. Teritoriální
chování mùe být souèástí péèe o potomstvo, a tedy reprodukèního chování, ale také souèástí obranného chování èi dokonce alimentárního (lovitì). Kadopádnì se
dnes ve shodì s etology opoutí Hullova pøedstava jednoho unitárního pudu (general drive), která ve ostatní pøisuzovala specifickým podnìtùm a uèení, a pøedpokládá se existence více pudù. Z tohoto pøedpokladu
vyplývá, e na nejnií hierarchické úrovni musíme pøipustit existenci tolika specifických motivaèních stavù,
kolik je specifických reakcí (subprogramù). Èím jdeme
k vyím hierarchickým úrovním, tím je poèet pudù

zákonitosti vytìsnìní,
snu, fixace libida,
ontogeneze

naslouchání pacientovi,
analytický gauè

mení. Nejvýe pak jsou pudy alimentární, reprodukèní, exploraèní aj. Ani tyto hlavní programy nemají potøebu výskytu v libovolném okamiku (hladový jedinec
nepøestane spát ve vymezené dobì). Pøíklad hierarchického uspoøádání reprodukèního programu (podle Tinbergena instinktu) je na obrázku 3.39.
Podle klasické pøedstavy bìící akèní program inhibuje ostatní programy.
Uvedená pøedstava není vak nadále udritelná. Jiné
hypotézy øeí problém støídání motivací odlinì (Madlafousek a spol., 1981). Tinbergen zavádí pojem pøeskokové aktivity (displacement activity) pro pøípad, kdy vlivem støetu dvou protichùdných motivací (jedna vede
k pøiblíení, druhá k úniku) dojde k pøeskoku jejich energie na jinou, tøetí, která se projeví chováním v dané situaci nepøimìøeném. Tak napø. pøi vystoupení na veøejnosti, kdy v rozpaèitých okamicích potøeba prosadit se je
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Z Z Z H H È È Z Z Z P H H P Z Z Z È È H H Z Z Z P P

Obr. 3.38 Nenáhodný (periodický) výskyt urèitého typu chování. Písmena oznaèují rùzné behaviorální prvky, jak po sobì následují
v èase.
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Obr. 3.39 Hierarchická organizace reprodukèního programu u sameèka koljuky (podle Tinbergena, 1955)
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ve støetu s potøebou zmizet ze situace, dochází èasto
k pøeskokovému chování z oblasti èitìní a úpravy zevnìjku (uhlazování vlasù, upravování manet a knoflíèkù, olizování se, drbání ve vlasech, popotahování odìvu aj).
K pøeskokové aktivitì dochází také pøi pøekáce
v uplatnìní akèního programu, tj. frustraci. Pøeskokové
chování se mùe fylogeneticky upevnit jako samostatný
relikt, popøípadì být kooptováno do jiného kontextu.
Pùvodní Lorenzova hypotéza motivací je hydraulická: potøeba uplatnit akèní program stoupá jako tlak,
topíme-li pod kotlem. Pøedstava pøepoutìcích ventilù a pøelévání energie jinam vyhovovala psychoanalytickému postulátu pøemìnitelnosti libida. Pøeskoková
aktivita imponuje vak èasto jako útlum. To vedlo
k hypotéze útlumu a odtlumení (antagonistické motivace vzájemnì tlumí svùj úèinek a zároveò nemají u
pak ani energii na udrení svého inhibièního vlivu na
jiné funkèní okruhy), která zpochybòuje nejen Lorenzovu hydraulickou hypotézu, ale i Tinbergenovu pøedstavu pøeskakování specifických impulzù do alternativních nervových drah. Co se tedy dìje pøi stoupající
motivaci urèitého akèního programu? Pøedevím stoupá pohotovost reagovat urèitým zpùsobem. Nedostává-li se pøísluného podnìtu, motivace dále roste. Nyní
mohou nastat dvì monosti: buï podnìt pøijde, anebo
nikoli. V prvním pøípadì se spustí specifická reakce
jako boj, raní, páøení apod., která nahromadìnou motivaci spotøebuje, zkonzumuje, proto je etology
nazývána konzumatorním aktem. Konzumatorní akt
vede k okamitému drastickému poklesu motivace. Ve
druhém pøípadì dojde k chování, které zvyuje pravdìpodobnost, e ivoèich bude kýenému podnìtu vystaven. Patøí sem nahodilý pohyb, explorativní èinnost,
vyhledávání (napø. potravy, partnera) apod. Toto chování se oznaèuje jako apetenèní.
Odliení konzumatorního aktu a apetenèního chování je dùleitým vkladem etologie ke studiu chování.
Pøi apetenèním chování jsou opìt dvì monosti: buï
vede k nalezení podnìtu, anebo nikoli. Ve druhém pøípadì motivace roste nade vechny meze. To, co následuje, není vyèerpávajícím zpùsobem prozkoumáno: nejznámìjí moností  kromì pøeskokové aktivity pøi
frustraci  je (podle Lorenze) chod naprázdno (nìmecky
Leerlauf, anglicky vacuum activity): ke konzumatornímu aktu dojde i bez podnìtu! Jsou známy pøíklady elem
kopulujících v ZOO s møíemi, lidí konzumujících
v nouzi nepoivatelné materiály, kolibøíkù stavìjících
imaginární hnízdo z fiktivních stébel, paèkù chytajících
neexistující mouchy a veverek louskajících pomyslné
oøíky. Tyto chody naprázdno silnì pøipomínají halucinatorní chování a jsou vlastnì speciálními pøíklady deprivaèní psychózy. Experimentální psychóza tedy
mùe být vyvolána buï nedostatkem podnìtù (tzv. deprivaèní), anebo pøemírou motivace navozenou napø. psychostimulancii (tzv. amfetaminová). Poukazem na spontánní komponenty chování etologie pøekroèila meze
reflexologie a behaviorizmu. Uvedené hypotézy mají také
svùj dùleitý vývojovì-srovnávací aspekt a pøispívají do
jisté míry i k otázce plasticity chování.
Kdy je chování rigidní a kdy plastické? Jsou vyí a nií
ivoèichové? Je chování èlovìka jenom plastické a chování vosy jenom rigidní? Podívejme se na obrázek 3.40
znázoròující èinnost samièky solitární vosy, Ammophila
campestris, v pìti po sobì jdoucích hnízdech (I-V)
v prùbìhu osmi dnù (18); a, b, c znaèí tøi fáze péèe

o hnízdo. Vosa po vyhloubení dutinky zabije nebo ochromí housenku, kterou do hnízda vloí, a na ni snese vajíèko (fáze a). Následuje pøechod ke hloubení jiného
hnízda, kde se kladení opakuje. Mezitím larva vylíhnutá v prvním hnízdì spotøebuje svou zásobu jídla. Nyní
matka opìt obrací pozornost k prvnímu hnízdu (fáze
b), kam pøináí dalí larvy. Toté probíhá i u druhého
hnízda. Vrátí-li se vosa k prvnímu hnízdu potøetí, doplní zásoby larev (fáze c), pak dutinu uzavøe a nadobro
opustí. Baerends (1941) odhalil zpùsob, jak vosa zjiuje aktuální stav toho kterého hnízda: inspekèní let.
Umìlým vylupováním hnízda badatel donutil vosu pøináet více zásob ne obvykle. Naopak pøidáváním larev
tuto èinnost vosy omezil. Trik pùsobil pouze, byl-li proveden pøed první inspekcí. Obrázek 3.40 pøipomíná
vzdálenì program automatické praèky. Nastavování
jednotlivých blokù je vak flexibilní. Adaptivita
v chování hmyzu je tedy zajitìna ponìkud jinak ne
adaptivita napø. savcù. Zde pøicházíme i ke starému
a nedoøeenému problému, co je v chování nauèené a co
vrozené. Pohlédnìme na tuto otázku z fylogenetického
hlediska. Vývojové spektrum nám bude zastupovat
hmyz, ptáci a primáti. Chování hmyzu je vrozené a jeho
plasticita je zajitìna podobnými prvky, jako je inspekèní let u solitární vosy. U ptákù bylo mono odliit vrozené od nauèeného v nìkterých pøípadech i experimentálnì. Tak sameèek èervenky chovaný v izolaci se dvoøí
nejenom samièce, ale i atrapì, ba dokonce pouhé èervené skvrnce na chomáèku vaty. Takového omylu se sameèek vyrùstající v pøirozeném prostøedí nedopustí: ten
se toti k vrozenému (nepodmínìnému) klíèovému
podnìtu douèí podmiòováním celý kontext, take reaguje pouze na ivou partnerku. Zvlátním zpùsobem
uèení je tzv. vtitìní, raba (anglicky imprinting, nìmecky Prägungsvorgang) v kritické periodì vývoje. Vti-
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Obr. 3.40 Èinnost samièky Ammophila campestris na pìti hnízdech (I-V) v rozmezí 8 dnù (18); a, b, c jsou tøi fáze péèe o hnízdo
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Obr. 3.41 Modely ptákù uívané Lorenzem a Tinbergenem k testování reakce rùzných ptákù na dravce. Køíek oznaèuje siluety,
které spoutìly únikové reakce (pøevzato od Tinbergena, 1955)

Etologie také øeí problémy spoutìcích podnìtù: na
jedné stranì se zdá, e v kadém vnímaném obrazci lze
odliit prvky podstatné pro sputìní relevantní odezvy
(èervená skvrnka u èervenky), na druhé stranì se napø.
Lorenzovy závìry blíí pojetí Gestalt psychologie.
Tento rozpor je pouze zdánlivý. Nií ivoèichové reagují slepì na tu kterou èást okolní situace a zanedbávají èásti ostatní navzdory èidlùm, která jim umoòují
i tyto èásti dobøe vnímat. Tak masoravý vodní brouk
Dytiscus marginalis, který má dobøe vyvinutý zrak, nereaguje pøi chytání koøisti vùbec na vizuální podnìty, nýbr pouze na chemické a taktilní. A navíc, i na úrovni
jednotlivého èidla je vnímaná skuteènost filtrována tak,
e její vìtí èást je vlastnì neúèinná. Obrázek 3.41 zachycuje charakteristiky siluet dravcù, které vyvolávají
únikovou reakci u ptákù (oznaèené køíkem). Ostatní
prvky jsou prakticky neúèinné. Dùleitým pro diskriminaci je mj. pomìr hlavové a ocasní èásti makety. Tinbergen nazývá úèinné podnìty signální. Na rozdíl od
vrozeného chování, které je závislé na signálních podnìtech, podmínìné reakce nezávisí na omezené sestavì signálních podnìtù, ale na podstatnì komplexnìjí
podnìtové situaci. Proto také vlastnosti dùleitých podnìtù jsou na rùzné fylogenetické úrovni odliné.
Striktní závislost vrozené reakce na urèitém souboru
signálních podnìtù vede k závìru, e musí existovat
zvlátní neuronální mechanizmus, který reakci spoutí
a který je zodpovìdný i za její selektivní citlivost k tak
speciální kombinaci signálních podnìtù (Tinbergen).
Tento mechanizmus je oznaèován jako vrozený spoutìcí mechanizmus (IRM = innate releasing mechanism,
nìmecky AAM = angeborene auslösende Mechanismen,
pùvodnì das angeborene auslösende Schema). Vrozený spoutìcí mechanizmus pøedstavuje jakýsi dílèí senzorický filtraèní mechanizmus. Jednotlivé prvky signálních podnìtových konstelací se skládají ze vztahù, barev,
pohybù, tj. mají charakter jednoduchých tvarù (Gestalt).
Ty se nejen spojují do celku, ale mohou se vzájemnì rùznì zastupovat. Podle Lorenze je tøeba ve zvíøeti primárnì hledat nejen mechanizmy vedoucí k cílùm, ale i cíle
samé. Proto se pøipoutí, e vrozený spoutìcí mechanizmus slouí i jako motivaèní mechanizmus a spoutí
i apetenèní chování. Tyto otázky nejsou vak jednoznaènì vyøeeny. Vrozené spoutìcí mechanizmy mohou být
ovlivnìny jak vtitìním (Prägungsvorgang), tak podmiòováním. Mohou být tedy doplnìny i individualizovány. Nìkteré vrozené odpovìdi jsou vyvolávány podnìty poskytovanými jinými jedinci tého druhu. Ty
oznaèuje Tinbergen jako sociální spoutìèe.
Dùraz na fylogenezi pøivedl etology záhy ke srovnávací morfologii chování. Poèáteèní odhalování podobností v behaviorálních projevech zvíøat a lidí, jak je zachyceno napø. v Morrisovì Nahé opici, pùsobilo témìø
senzaènì. Podobnost nadeného impanze, který se øítí
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tìní je nejzøetelnìjí u sledovací reakce nidifugních ptákù. ivotnì dùleitý objekt  rodiè  je u mláïat percipován v tolika nesèetných podobách daných úhlem
pohledu, vzdáleností apod., e pøíli selektivní reaktivita by zde nebyla moná. Proto je rozsah podnìtù schopných vyvolat sledovací reakce irí (káèata sledují na louce místo kachny èlovìka nebo tøeba krabici od bot).
Vtitìním se zprvu iroká podnìtová situace zpøesòuje: to je velmi dùleitá souèást individuální zkuenosti.
Na rozdíl od klasických forem uèení, kdy zkuenost
musí být opakována, staèí pro vtitìní jednorázová krátká expozice v kritickou dobu. Vìtí plasticita chování
u vyích ivoèichù je dána mimo jiné také vyím zastoupením apetenèního chování a kooptováním rùzných prvkù rozliènými programy, take jejich smysl vyplývá z kontextu (smích i pláè mají u èlovìka rùznou
konotaci, ale shodnou faciální expresi: horizontální rozíøení ústní tìrbiny, odhalení zubù a lakrimace).
Koneènì u primátù je situace nejménì pøehledná
a interpretace experimentù nejobtínìjí. Pøedevím neexistují pokusy na lidech a nejsou z etického hlediska
ani proveditelné. Skupina kolem manelù Harlowových
provádìla ve Wisconsin primate laboratory deprivaèní
pokusy na opicích. Mláïata ijící v izolaci byla ve styku
se dvìma typy umìlých matek: 1. mìkkou matkou (soft
mother), tvoøenou drátìným skeletem potaeným mìkkou vypoltáøovanou látkou se savièkou na mléko, a 2. tvrdou matkou (hard mother), která nebyla potaená. Opièí mláïata vychovaná mìkkou matkou se pøi dìsivých
podnìtech (umìlým broukem èi bubnujícím medvídkem) osmìlovala k exploraci a oscilovala mezi zvìdavostí
a strachem umenovaným opakovanými návraty mamince pod sukni v podstatì tak, jako normální dítì.
U opièek vychovaných tvrdou matkou k tìmto terapeutickým návratùm nedocházelo a rozvíjel se obraz dìsové reakce, izolace od svìta a vlastnì deprese. Sociálnì
deprivované opièky po vputìní mezi ostatní se stávaly
v kolektivu jakýmisi párii a svou odliností na sebe strhávaly agresi okolí; byly èasto mutilovány, bity a utlaèovány. V dospìlosti pak se u nich nerozvinul mateøský
pud, chovaly se ke svým novorozeòatùm macesky, a
krutì. Samci navzdory plné potenci nebyli schopni kopulatorního skoku, tj. neodkoukali dùleitý trik, e musí
samièce nejprve naskoèit chodidlem na zadní konèetiny a pak teprve je moná intromise. Ukázalo se vak, e
tento stav je do urèité míry reverzibilní: jestlie se do
spoleèného umístìní k tìmto opièkám pøidali mladí
sourozenci, pùsobili na deprivované opièky terapeuticky a kontakt s nimi vedl k postupné socializaci izolovaných jedincù. Podobnì pøíznivì se mìnilo mateøské chování deprivovaných opic vùèi druhému mládìti
a s kadým dalím porodem.
U oputìných nebo sociálnì staených (i schizofrenních) osob nìkteøí doporuèují zvíøecího terapeuta,
napø. psa nebo jiného chovatelného ivoèicha, který vyaduje urèitou péèi, vytvoøí emoèní vazbu a vyvede postieného z izolace.
Vidíme tedy, e vliv sociálního uèení a rané zkuenosti (vtitìní?) je u primátù ji dosti podstatný a zároveò
globální. Pøestoe uvedené poznatky nelze volnì pøenést
na èlovìka, jsou v literatuøe poukazy na nìkteré obdobné
souvislosti, napø. mezi absencí rodièù ve druhém pùlroce ivota a pozdìjí delikvencí. Paralelnì s pøevahou nauèeného nad vrozeným dochází k pøevaze neokortexu
nad paleokortexem.
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dunglí se vztyèenou bradou, s konèetinami a trupem
v imponujícím postavení, ozbrojeného klackem, a bojovníka na barikádách francouzské revoluce je udivující.
Z tohoto pohledu lze studovat evoluci jednotlivých projevù. Tak ryby v imponujícím postavení zvìtují opticky
svùj obrys vytoèením ploutví a vìtím nadouváním
aber (srovnej oznaèení nafoukanec, nadutec). impanz vysune èelist, vytoèí lokty horních konèetin vnì
a navíc zjeí na jejich dorzální stranì a na høbetì chlupy
za tím úèelem dlouhé (podle Lorenze tzv. posvátný
mráz po zádech pøi nadení je reliktem této piloerekce).
Bojovníci v rùzných kulturách zvìtují svùj obrys pøedevím imponující pokrývkou hlavy, péry a chocholy. Místo klacku rozviøujícího dungli vlají prapory. Tam, kde
nejsou ani zjeené chlupy, ani mosazné nárameníky
s tøásnìmi, zbývají jako rudimenty imponujícího postavení alespoò výloky (srovnej výrok dìlá na mne ramena). Podobnì dvoøení a páøení zvíøat pøipomíná mechanizmy známé u lidí. Takových pøíkladù snesla etologie
velké mnoství. Kritici tìchto nìkdy ukvapených odhalení upozoròují na nutnost peèlivého prùzkumu pozorovaných podobností a odliení analogií v chování od
homologií. Jestlie blíe pøíbuzné ivoèiné druhy sdílejí tyté charakteristiky, nahlííme je nejspí jako homologické a pøedpokládáme u nich stejný mechanizmus.
Takový pøedpoklad bývá na pozadí preklinického testování nových léèiv, která se zkouejí nejdøíve na zvíøatech
a pak teprve na lidech (viz kap. 6.3).
Inference tohoto typu je tøeba ovem experimentálnì
ovìøovat.
Jestlie se urèité prvky chování u blízce pøíbuzných
druhù lií, oznaèují se jako divergentní. Divergentní
charakteristiky hrají dùleitou roli pøi studiu selekèních tlakù.
Podobnosti mezi vývojovì vzdálenými druhy oznaèujeme jako konvergentní, tedy analogie. Analogiemi rozumíme podobnosti v tom smyslu, e plní podobnou
funkci: pøirozený jazyk èlovìka je analogický (nikoliv homologický) ptaèímu zpìvu. Kojení je naproti tomu homologická charakteristika, sdílená celou savèí øíí.
Základním dílem klasické etologie je Lorenzova kniha
(1963) Takzvané zlo, o vzniku a významu agrese
v pøírodì (nìmecky Das sogenannte Böse, anglicky On
Agression). Knihu lze tematicky rozdìlit zhruba na tøi
èásti. V první èásti autor vysvìtluje vznik a význam agrese v pøírodì (III. kapitola nese název K èemu je zlo dobré). Poukazuje na to, e opatøí-li vývoj novì vzniklý ivoèiný druh urèitou dávkou nenávisti jeho pøísluníkù
vùèi sobì navzájem, pøedejde tak jeho vyhynutí pøi náhodných katastrofách (vyvrení rybièek na pevninu pøi
bouøi, vyèerpání zdroje potravy apod.). Vnitrodruhová
nenávist vede toti k výhodnému rozptýlení druhu po
zemských statcích, a tak pøihodí-li se nìkomu netìstí,
jinde to jeho soukmenovci pøeijí. Tím se stává agrese
adaptivní a vlastnì pod selekèními tlaky zvýhodnìná.
Dalí výhodou vnitrodruhové agrese je zajitìní potomstva: v soubojích o samièku vítìzové nabízejí k plození
kvalitnìjí genetický materiál; v soubojích o teritorium a pøírodní zdroje nabízejí pak lepí zabezpeèení
potomkù. Agresí nemyslí Lorenz pouze fyzické násilí,
nýbr irí pojetí, drive, které zahrnuje mj. dominanci, teritorialitu apod. V této souvislosti je Lorenzova koncepce èasto kritizována. Vytýká se jí, e vlastnì Freudovo
vemocné libido nahrazuje vemocnou agresí a blíí se
tak pøedstavì unitárního pudu. Není to úplnì správná

kritika. Klasiètí etologové jsou si vìdomi sloitosti motivaèní hierarchie, jak bylo uvedeno výe. Nesprávné vak
je vytrhnout uèení o agresi z odborného kontextu, pøenést je do filozofie, popøípadì svìtonázorové oblasti a tam
s ním volnì zacházet bez vztahu k etologii. Také se Lorenzovi namítá, e jeho objevy nejsou aplikovatelné na
èlovìka, e èlovìk není vrozenì agresivní, e není napø.
teritoriální apod. V takových námitkách se obráí nepochopení Lorenzova díla a etologie vùbec. Bez ohledu na
to, zda jde o homologie èi analogie, èlovìk ve smyslu potøeby expandovat na úkor ostatních a vystoupat v sociálním ebøíèku nad ostatní samozøejmì agresivní jest
a vichni to vìdí. Je to vak otázka chápání pojmu agrese
a v nìkterých pøípadech i ochoty zbavit jej témìø neodmyslitelného pejorativního pøídechu.
Co se lidské teritoriality týèe, je nìkdy a komická, jak
ji pozorujeme od nejútlejího dìtství (pùlicí èáry kolních lavic, atny, pískovitì) a po obranu státù (ani
u státù s ohromnou rozlohou není myslitelné posunout
jim hranièní kámen by jen o pár centimetrù). Lorenz
na kritiku odpovídá, e jeho uèení není advokacií zla,
násilí a války, nýbr snahou pochopit homologie a analogie v této oblasti a na úrovni hodné homo sapiens je
ovládnout. K tomu nabízí konkrétní návody. Zde se dostáváme ke druhé èásti jeho knihy, která shrnuje mechanizmy, jakými je v pøírodì agrese znekodòována tak, aby
nebyla destruktivní a nevedla místo k evoluci k zániku
species. (Je tøeba jetì podotknout, e Lorenz uznává
pouze agresi vnitrodruhovou. Mezidruhová agrese není
toti vysvìtlitelná evolucionistickými argumenty a do
Lorenzova schématu tedy nezapadá.)
Øeèeno Lorenzovými slovy, dva velcí konstruktéøi
vývoje, mutace a selekce opatøili ivoèichy mechanizmy, které agresi znekodòují. Jsou to pøedevím zpìtnovazební signály (cues), které agresi odvracejí, dále ritualizace, osobní pouto a hierarchie dominance.
Takovým zpìtnovazebním odvracením agrese  podle
Lorenze mechanizmem zábran  mùe být zvuk, hladové otvírání zobáèku, pohled, srst, tìlesné teplo, podøízené chování apod.
Zvlátní a nìkdy jednoduchou skladbou agrese a mechanizmù zábran mùe vzniknout i to, co nazýváme
mateøským pudem: hnízdící ptaèí matka musí pøi obranì svých mláïat zaútoèit na kadého ivoèicha, na nìho staèí a který se pøiblíí ke hnízdu. Krùta musí být
s to útoèit na myi, krysy, vrány, sojky atd., stejnì jako na
pøísluníky vlastního druhu, kteøí by chtìli zabrat místo
pro sebe nebo jinak ohrozit násadu. Agrese krùty musí
být nepøímo úmìrná vzdálenosti, v jaké se nebezpeèí
nachází od støedu hnízda. Pouze krùatùm, která se líhnou pøímo v ohnisku její agrese, nesmí krùta nic udìlat!
Tato zábrana je vyvolána výhradnì akusticky  pípáním
mláïat (cit. podle Lorenze). Experimentálnì ohluené
samice svá mláïata vskutku uklovou k smrti! Tinbergen
uvádí pøíklad dravce, který v zajetí usmrcuje svá mláïata. Teprve etolog pøiel na to, e mechanizmem zábran
je u nìho hladové otevírání zobáèku, ke kterému v umìlém nadbytku potravy v zajetí nedocházelo; krmení plnilo tedy podobnou funkci jako experimentální ohluení krùty. Pøi relativním nedostatku potravy se pak staly
z rodièù vskutku ti nejpeèlivìjí opatrovníci.
Zbranì pùsobící na dálku ruí pùsobení mechanizmù
zábran (kdo z lovcù el by na podzim na zajíce, kdyby
mìl kadého zardousit vlastními zuby a nehty?). Tím,
e èlovìk uchopil pazourek, vzdálil se od ostatní pøírody,
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nìní spoleèenství. Spoleèenství s hierarchií dominance
se energeticky a personálnì nevyèerpávají destruktivními souboji o zdroje a jsou silnìjími a konkurence schopnìjími navenek.
Lorenz cituje zkuenost Yerkesových spolupracovníkù, e impanzi zásadnì napodobují jen výe postavené
pøísluníky druhu. Jeden impanz s niím spoleèenským
zaøazením byl pokusnì izolován od skupiny a nauèil se
nìkolika komplikovanými manipulacemi získávat banány z pøístroje, který byl pro to speciálnì zkonstruován.
Kdy bylo zvíøe i s pøístrojem pøemístìno zpìt ke skupinì, pokouela se mu výe postavená zvíøata banány, které
získal, vzít, ale ádné z nich nepøipadlo na mylenku nauèit se od nìho pøísluný trik. Jestlie se pokus provedl
s nejvýe postaveným zvíøetem, pozorovali ho ostatní èlenové plni zájmu a okamitì napodobovali to, èemu se
nauèil.
Zde Lorenz pøechází ke tøetí èásti, která je vlastnì hodnocením lidské spoleènosti. Její základní mylenky jsou
tyto: Agrese není reakcí na vnìjí podmínky. Kdyby tomu
tak bylo, nebyla by situace lidstva tak nebezpeèná, jak ve
skuteènosti je. Bylo by toti mono vylouèit ty faktory,
které ji vyvolávají. Jene kdy se v Americe na základì
Freudova upozornìní, e k faktorùm, které podporují
útoèné jednání, patøí frustrace a ztráta lásky v dìtství,
rozíøila výchovná metoda bez omezování, vznikl tam
velký poèet nesnesitelnì drzých dìtí, které byly vechno
jiné ne neagresivní. V dospìlosti se pak tyto no-frustration children pod vlivem sociálních tlakù staly silnì
neurotickými.
Kdy tedy pøipustíme, e i èlovìk je vrozenì obdaøen
agresivitou, budeme s Lorenzem sdílet obavy o osud lidstva a hledat cesty k jeho ochranì. Z etologických zkueností vyplývá, e vhodným nástrojem upokojení mùe
být pøedevím sport, který odvádí znaèné mnoství agresivity a je ritualizovaným soubojem. (Podle Lorenze nám
pøátelské utkání v kopané dnes uspokojivì vynahradí
vypálení sousední vesnice.) Na principu identifikace se
spolu pøi hokejovém turnaji støetávají celé národy. Hledání co moná mezinárodního a nebezpeèného soutìení je i motivem letù do vesmíru. Sport a umìní navíc
umoòují realizaci osobních kontaktù. Proto dùraz na
osobní pøátelství mezi jedinci rùzných táborù patøí k úsilí
o mírové souití. Osobní kontakt ulamuje hrot agrese.
Anonymita naopak usnadòuje agresivní chování. Dalím prostøedkem znekodnìní agrese je vìdomé ovládnutí nadení. K bojovému nadení jsou tøeba: 1. hodnoty, které hájíme, 2. nepøítel, který je ohrouje, 3. dostateèný poèet spolunadencù, (eventuálnì) 4. postava vùdce. Fyziologické projevy nadení jsou buzeny a synchronizovány rytmickými zvuky, u goril buením do prsou,
u lidí pochodovými písnìmi. Funkce nadení je v mnoha
ohledem stejná jako funkce triumfálního pokøiku hus
velkých, kde také hraje roli silné sociální pouto na èleny
spoleèenství a agrese vùèi nepøátelùm. Proto atrapa nepøítele je dosud jetì velmi pùsobivým prostøedkem
demagogù; stále jetì bojovné náboenství (svatá válka) je politicky úspìné. Nadchnout lidi pro pokojné
ideály bez pouití atrapy nìjakého nepøítele není tedy
vùbec tak snadné, jak to podnìcovatelé nenávisti èiní
s její pomocí.
Èím víc je oblastí, v nich se èlovìk identifikuje s jinými
lidmi (napø. hudba, poezie, pøíroda, vìda, sport), tím
ménì je skupin, proti kterým se mùe obracet s nepotlaèenými bojovými reakcemi. Je tedy tøeba zvyovat po-
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kde velikost zábran je pøímo úmìrná nebezpeènosti zbraní. Èlovìk se tak ocitl ve vesmíru v postavení, které mu
biologicky nepøísluí. ádný váleèný pilot nebyl by patrnì s to vlastníma rukama napáchat ve mìstì to, co zpùsobil zmaèknutím knoflíku na palubní desce letadla.
Ritualizace znamená odstranìní zhoubných následkù agrese tím, e boj se odehraje za rùzných pravidel jako
ceremoniál, bez vraedného finále. Poraený dostateènì
uzná svou podøízenost a není tøeba jej zabíjet. Souboje
napø. vysoké zvìøe neprobíhají jako válka, nýbr jako
jakési lesní olympijské hry. Boj v ivoèiné øíi uívá
náznakù, výstrah, hrozeb, simulovaného násilí apod. Øada
rituálù se osamostatní a spolu s ceremoniály majícími
pùvod jinde, napø. v pøeskokové aktivitì, prodìlávají svùj
vlastní vývoj.
Napø. u mnoha druhù krouilek se vyvinul rituál, kdy
sameèek bezprostøednì pøed páøením pøedá své vyvolené chycenou koøist. Zatímco samièka je zamìstnána poíráním tohoto daru, mùe ji sameèek odpáøit bez nebezpeèí, e bude pøitom serán  nebezpeèí, které zøejmì
existuje u vech hmyzoravých much. Toto nebezpeèí
vyvolalo nepochybnì vývojový tlak na vznik obdarování. Ceremoniál daru se pak udrel i u tìch druhù (napø.
severských krouilek), u nich samièka u nepoírá ádný hmyz: výjimkou je jen svatební hostina. U jiných
krouilek, napø. krejèovských, nechytají sameèkové u
vùbec hmyz, ale spøádají kouzelné závojíèky (srovnej ceremoniál daru, svatební hostiny a závoje u èlovìka  zøejmì jde pouze o analogii, nikoliv o homologický rudiment).
Novì vzniklá motorika ritualizovaného chování se
èasto osamostatní jako instinkt. Tím se vyvolávací situace stane vlastnì kýenou (viz motivace). Jinými slovy: øetìz zpùsobù chování, který pùvodnì slouil nìjakému
úèelu, stal se samoúèelným, jakmile se stal rituálem. Rituál uskuteèòuje skoro nemoné: znekodní vnitrodruhovou agresi, ani by vyøadil její funkce nutné pro udrení species (Lorenz).
Je-li agrese urèitého ivoèicha nìjak odvracena od druhého urèitého jedince, kdeto jejímu vybití na ostatních
jedincích není bránìno, vzniká pojednou rozliení mezi
pøítelem a cizincem a na svìtlo se poprvé vynoøuje osobní pouto. Osobnost zaèíná tam, kde ze dvou jednotlivých ivoèichù hraje jeden ve svìtì druhého úlohu, jakou nemùe jen tak pøevzít nìkdo jiný, tedy tam, kde
vzniká osobní pøátelství. Osobní pøátelství patøí svým pùvodem a funkcí k mechanizmùm uspokojujícím agresi.
Dalím takovým mechanizmem je hierarchie dominance. Hiearchie dominance znamená takové uspoøádání spoleènosti, kdy jsou jedinci sobì nadøízení, respektive podøízení. Napø. u slepic vidíme, e ta nejzdatnìjí
(oznaèujeme ji a) si dovolí klovat vechny ostatní; pod ní
stojí v ebøíèku b, která nemùe klovat a, ale ostatní
ano, atd. a na konci øady je w. (Tzv. pecking order je
pùvodnì oznaèení hierarchie dominance právì u klovavých ptákù.) Hierarchie dominance se projevuje dále
napø. v poøadí pøi èerpání zdrojù, tj. u jídla, v poøadí pøi
získávání teritoriálních výhod, sexuálních partnerù
a v prezentaci podøízených pozic vùèi nadøízeným jedincùm (u nìkterých opic je to nastavování dlanì k poimrání, které uspokojuje a stvrzuje postavení v hierarchii).
Na základì pozorování tìchto projevù lze sestavit strom
hierarchie dominance. Hierarchie dominance se ve fylogenezi rozíøila, zvýhodnìna øadou selekèních tlakù,
z nich nejmocnìjím je právì potøeba vnitøního zklid-
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èet takových identifikací. Oblasti, jako hudba a výtvarné
umìní, nejsou navíc falzifikovatelné jazykovými pøeklady. Sdìlují tudí jasnì, e i na druhé stranì jsou lidé,
kteøí slouí kráse a dobru. Proto by podle Lorenze umìní mìlo stùj co stùj zùstat apolitickým, má-li být úèinným odzbrojovacím prostøedkem. Takových návrhù je
v knize celá øada. Lorenzovu dílu zde byl vìnován vìtí
prostor proto, e reprezentuje dùleitou epochu studia
chování a je klasickým východiskem modernìjích koncepcí.

n Uplatnìní etologie v medicínì
Teorie motivací, vèetnì teorií etologických, modifikují
souèasné pojetí vztahu hormonù a chování, kde nelze
pøedpokládat lineární kauzalitu; jak jednotlivé prvky
chování, tak jednotlivé biologické podmínky bývají kooptovány rùznými motivaèními okruhy, take jejich vzájemné pøiøazování je velmi mnohoznaèné.
Etologické teorie tvoøí základ moderní sexuologie. Pøedobraz chápání sexuálního chování jakoto komunikaèního procesu, jím se realizuje systém dílèích motivaèních stavù (Madlafousek a spol., 1981), lze spatøit ji
u Tinbergena (1955) (obr. 3.42).
Etologie zasazuje medicínu do celkového pøírodovìdného kontextu a obrací pozornost i k jiným ivoèiným
druhùm, co mùe ve svých dùsledcích vést k zajímavým
aplikacím, napø. znalostí entomologie v soudním lékaøství, kde hmyz napadající mrtvé lidské tìlo pomáhá urèit dobu a místo vrady (Smith, 1986).
Studium hierarchie dominance pøineslo pozoruhodné výklady fylogeneze deprese a jiných duevních poruch
(Price, 1967; kap. 13.7) a není vylouèeno, e pomùe i pøi
objektivizaci psychického stavu duevnì nemocných, jak
u nás ukázala skupina pracovníkù Psychiatrického centra Praha (døíve VÚPs) a 3. LF UK (antovský a spol., 1989).
Tito autoøi pøijali k hospitalizaci na psychiatrické oddì-

samec

samièka
objeví se

klièkuje
dvoøí se

lení 2 pozorovatelky  trénované pomocné vìdecké síly,
které maskovanì (v roli pacientek) zaznamenávaly postavení jednotlivých spolupacientù v ebøíèku dominance, utváøeném podle poøadí jak pøi rozdávání jídla, tak
pøi rozdìlování lékù. Navíc sledovaly teritoriální chování
a interpersonální interakce. Autoøi zjistili, e postavení
v hierarchii dominance pøece jen koreluje zápornì s tíí
psychopatologie hodnocené lékaøi pomocí klasických
stupnic.
Etologická metoda pozorování v pøirozených podmínkách nala uplatnìní i v dalích oblastech medicíny. Tak
studentky 3. LF UK ve svém pøíspìvku k otázkám pohlavního dimorfizmu lidské psychiky (Novotná a spol.,
1987) sledovaly v pøirozeném experimentu pohlavní rozdíly v délce telefonních hovorù uskuteènìných z veøejných automatù a v délce odpovìdi na standardní dotaz
(nota bene takto posuzovaná verbální produkce nevykazuje pohlavní dimorfizmus). Tá pracovní skupina testovala hypotézu, e uívání umìlého sladidla vyøazuje
nìkteré satiaèní mechanizmy a vede k následnému vyímu pøíjmu potravy ne slazení cukrem. Hypotéza byla
zavrena v pøirozeném experimentu, kdy pokusné osoby nezasvìcené do rozvrhu studie vypily ráno nalaèno
ekvivalentní mnoství roztoku cukru, respektive aspartamu a bìhem dopoledne se jim zaznamenávala jak chu
k jídlu, tak objektivnì neomezovaný bezplatný pøíjem
potravy.
Hlavním pøínosem tìchto prací je uplatnìní etologie
jakoto výzkumné metody v lékaøství. V etologii má svùj
zdroj také studium nonverbální komunikace èlovìka (viz
napø. Scheflen a Scheflenová, 1972; Klein, 1984; Klein,
1998). I pøes rozhodující význam øeèi a vìdomí je u èlovìka nonverbální komunikace, napø. tzv. body language,
nezanedbatelnou slokou komunikaèního procesu. Dùleitost nonverbální komunikace nespoèívá z hlediska
psychiatra pouze v tom, e v nìkterých situacích se nonverbálnì pøenáí vìtina informací, nýbr v jejím tìsném
sepjetí s podvìdomými a nevìdomými mechanizmy,
k nim mùe klinik najít snadnìjí pøístup právì s vyuitím nonverbálních technik, jako psychogymnastiky, arteterapie a muzikoterapie. Nonverbální sloka interpersonální komunikace je dobøe prostudována a zmapována
i z transkulturálního hlediska (Scheflen a Scheflenová,
1972; Morris, 1977; Klein, 1998). Její souèástí je i studium výrazu tváøe, tedy faciální exprese (Ekman, 1973).
Zde etologické prameny sahají pøímo a k Charlesu Darwinovi.
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Obr. 3.42 Schematické znázornìní vztahù mezi samcem a samièkou koljuky tøíostné (podle Tinbergena, 1955)
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Obr. 3.43 Faciální elementy navrené Cücelogluem (upraveno
podle Ekmana, 1973)
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Pøíkladem studia faciální exprese mùe být práce Cücelogluova citovaná v Ekmanovì sborníku (1973). Cüceloglu rozdìlil výrazy tváøe podle ètyø poloh oboèí, tøí typù
oèí a pìti typù úst (obr. 3.43). Jejich kombinacemi (4 × 3
× 5) získal 60 výrazù, jejich interpretaci testoval ve tøech
sociokulturních oblastech (u studentù v USA, v Japonsku
a v Turecku). Nejménì shody nalezl u výrazù, které neobráely ádnou skuteènou emoci a které se tedy v ivotì
pøirozenì nevyskytují. Obrázek 3.44 ukazuje pøíklad jednoduchých emocí (horní øádek) a jejich kombinací (dolní øádek).
Jak hluboce jsou fylogeneticky zakoøenìny v oblasti
výrazu sociální spoutìèe, ukazuje rozhodující úloha tvaru hlavy pro sputìní rodièovských reakcí u èlovìka.
Dùleitý je pøedozadní rozmìr (obr. 3.45).
Kniha Scheflena a Scheflenové (1972) poskytuje jakýsi inventáø lidských postojù (napø. v depresi schoulení, pokleslost, svìení hlavy, ruce v klínì) a gest (zdvih
rukou pøi vítìzných momentech apod.) spolu s jejich
interpretací jako dùleitých regulátorù sociálního chování. Nonverbální chování mj. znaèkuje rùzné èinnosti. Doèee-li matka dítì, poplácá je lehce po hlavì. Tento krátký pohyb sdìluje U jsem tì doèesala, u mùe
jít, avak je formálnì mnohem struènìjí, lze ho povaovat za ukonèovací znaèku èesání. Pøi komunikaci je
dùleitý úhel, jaký spolu komunikující osoby uzavírají.
Èím je úhel uzavøenìjí, tím více dvojice sdìluje okolí,
e vyluèuje z komunikace dalí osoby. Nepomùe-li uza-

Obr. 3.45 Mláïata prezentující signální podnìty, které spoutìjí
rodièovské chování u èlovìka (vlevo) v porovnání s dospìlými,
kteøí takové chování nespoutìjí (vpravo) (podle Lorenze, 1943)
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Obr. 3.44 Fotografie 1 pøedstavuje pøekvapení, fotografie 2
strach. Snímky 3 a 4 pøedstavují jejich smìs danou pouhou kombinací oèí 1 a úst 2, respektive úst 1 a oèí 2 (modifikováno podle
Ekmana, 1973, foto J. Walterová, Výzkumný ústav psychiatrický,
Praha).

vøený úhel, pøidá se tzv. rámování, tj. ruce v bok nebo
hlavu v dlaò s rukama sloenýma a loktem vyènívajícím
do smìru, odkud pøichází nevítaný uchazeè o komunikaci. Mezi rámování se poèítá i úkryt oblièeje pod dlanì s opøením hlavy a s lokty na stole (studuji, nerute
mne). Obrys tìla u èlovìka pohybujícího se ve vlastním teritoriu (by provizorním) je vìtí ne pøi pohybu
v cizím teritoriu, kde dochází k choulení, krèení a vùbec k omluvné manifestaci potøeby pokud mono nebýt. Komunikativnost postoje se hodnotí i pøi klinickém vyetøení v psychiatrii a je souèástí vyetøení
pøítomného stavu. U sociálnì staených schizofrenikù èi u hebefrenikù mùe být postoj nekomunikativní. Nápadnì nekomunikativní postoj (nemocný svírá
s vyetøujícím lékaøem úhel 90°a více, vyhýbá se pohledu) mùe být známkou negativizmu; kadopádnì znamená silnì poruenou komunikaci, jak tomu bývá
u nìkterých psychóz.
Pøi posuzování nonverbální komunikace mezi dvìma
osobami mùeme hodnotit také podobnost jejich postojù: èím víc odpovídajících èástí jejich tìl zaujímá paralelní polohu, napø. jejich pae, pøedloktí, stehna èi lýtka, tím více si rozumìjí, jsou v souladu. Podobná zákonitost platí i pro rytmus jejich pohybù (potøásání hlavou, trupem, pøikyvování, gestikulace): èím jsou jejich
rytmy podobnìjí, synchronnìjí, tím vìtí shodu mùeme pøedpokládat i na verbální úrovni. Tyto signály
bývají narueny rovnì u schizofrenií a jsou nìkdy jedinou známkou, která definuje poruchu v komunikaci:
napø. absence prùvodních zpìtných pokynù (mhm,
mhm), které znamenají, e pøíjemce opravdu poslouchá, a které nastavují tempo rozhovoru a dávkování jeho
obsahu na odpovídající úroveò, pùsobí v hovoøícím
zvlátní pocity nejistoty a naruí posléze i verbální sloku rozhovoru. Také výrazný nesoulad v rytmu nonver-
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bálních signálù mùe vìtit buï poruchu komunikace
u nìkterého z jejích úèastníkù, anebo konflikt. Dùleitou velièinou v této oblasti je také vzdálenost komunikujících osob, která v daných podmínkách bývá dosti
konstantní a souvisí s osobním prostorem (personal space). Jak její zvìtení, tak její redukce vyvolávají u druhého
úèastníka specifické pocity. Zvìtení signalizuje nií
komunikativnost (odstup), zmenení mùe znamenat
dotìrnost, lípavost, agresi aj. Pozorujeme-li na psychiatrickém oddìlení rozhovor mezi dvìma chronickými schizofreniky, mùeme si vimnout vìtí vzdálenosti mezi
komunikujícími, nìkdy i nìkolik metrù. Osobní prostor je samozøejmì modifikován situací: zmenuje se
v pøeplnìných dopravních prostøedcích a ve frontách,
zvìtuje se pøi jednání na úøadech a vude tam, kde je
mezi komunikujícími velký odstup v hierarchii dominance.
Dalím odvìtvím, kam etologie nezadritelnì proniká, je preklinická farmakologie. Etologie je mj. objektivní metodou studia chování pokusných zvíøat pøi preklinickém zkouení lékù. Pozorovaný behaviorální prvek
se stává smysluplným a v kontextu: dùleité není ani
tak to, e krysa bìí, ale spíe to, od èeho bìí, nebo k èemu
bìí, je nastaven hlad, strach, obrana, reprodukce? S vyuitím moderní záznamové techniky se chování dá klasifikovat a kvantifikovat.
Ve vztahu evoluèní biologie a psychiatrie se také nìkdy hodnotí adaptivní význam poruch, u kterých se pøedpokládá urèitý adaptaèní význam, který je udruje
v populaci. Zatímco deprese je podle etologù a sociobiologù odpovìdí na posun nebo ohroení postavení v dominantní hierarchii (Price, 1967), schizofrenie je extrémní fenotyp role schizoida  odtìpeneckého vùdce. Role
byla evolucí selektována k podpoøe teritoriálního tìpení skupin. Schizofrenie je také chápána nìkterými
jako maladaptivní varianta genu pro asymetrii mozkových hemisfér, která podmiòuje rozvoj jazyka. Úzkostné poruchy brání riskantnímu chování v zátìových situacích a demence je adaptivní rys zabraòující soutìi
s mladými nositeli genù.
Ve, co zde bylo o etologii uvedeno, je dnes souèástí
psychiatrického vzdìlání. Michael T. McGuire a Lynn
A. Fairbanks z Kalifornské univerzity v Los Angeles
uspoøádali a vydali v roce 1977 monografii s názvem
Etologická psychiatrie: psychopatologie v kontextu
evoluèní biologie. R. A. Hinde v této knize vytváøí jakousi etologickou paralelu k psychoanalýze, na rozdíl
od které vak nachází pøedobraz neurotických poruch
i u subhumánních ivoèichù, tedy bez výluèného vztahu ke konceptualizaci. Ostatnì Morrison a McKinney
v dalí kapitole upozoròují správnì, e idea experimentální (tj. non-humánní) neurózy pochází od I. P. Pavlova. Zvíøata v mládí separovaná od matky a izolovaná
projevují známky deprese obdobnì jako lidé. Dána do
normální situace, vykazují pak vyí hodnoty kortikoi-
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Obr. 3.46 Prostorový (a) a interakèní (b) sociogram znázoròující
procento nemocných (N®) èi personálu, (P®), kteøí mají nemocného (®N), èlena personálu (®P) nebo nikoho (®sám) jako nejblií osobu v prostoru do vzdálenosti 3 m (a) nebo kteøí iniciují
interakci (b) s nemocným (®N) èi personálem (®P). Ze sociogramù jasnì vyplývá, e pøísluníci obou skupin definovaných podle
rolí (nemocný versus personál) tráví zhruba 2× více èasu ve fyzické blízkosti pøísluníkù vlastní skupiny ne druhé. Prostorová segregace je navíc zdùraznìna segregací spoleèenskou (b) (podle
Coleho, McGuireho a Fairbanse, 1977).

dù v plazmì i v moèi (srovnej s DST u èlovìka). Zvíøecí
modely duevních poruch slouí farmaceutickému prùmyslu i vìdì k vývoji nových psychofarmak. Jestlie tato
psychofarmaka jsou pak u lidí úèinná, mùe jít i o homologie ve studovaných oblastech chování lidí a zvíøat.
Esser a Deutsch v následující kapitole knihy pojímají
psychopatologii jako výraz regrese k rigidnìjím, stylizovanìjím a primitivnìjím stadiím dominance a teritoriality. Jejich koncepce i nìkterá pozorování daly
podnìt k naí vlastní práci na tomto úseku (antovský
a spol., 1989). Ostatnì poruchy komunikace u schizofrenních nemocných, jejich ambivalence a emoèní oplotìlost, lze popisovat mj. v termínech teritoriálního èi dominantního chování.
Obrázek 3.46 ukazuje pøíklad prostorového (a) a interaktivního (b) sociogramu sestaveného na psychiatrickém oddìlení. Ze sociogramu vyplývá, e: 1. nemocní a personál na psychiatrickém oddìlení jsou segregování, 2. nemocní vykazují obecnì ménì sociálního chování ne personál. Vzhledem k prostorové segregaci nemocných (a) je pozoruhodné, e polovina vech
jejich interakcí je vùèi personálu (b). Zatímco personál
má tendenci se separovat (a, b), nemocní zjevnì preferují personál jako zdroj sociální interakce, jak vyplývá
z (b), zváíme-li nepomìr v poèetním zastoupení obou
skupin na oddìlení.
Také je zajímavé, e frekvence výskytu abnormálního
chování u nemocných je podle Coleho (Mc Guire a Fairbanks, 1977) nepøímo úmìrná poètu lidí v místnosti.
Z uvedených pøíkladù vyplývá, e praktickému uplatnìní etologie v psychiatrii se stále jetì otevírají dosud
nevyuité monosti: Etologie se dotýká jak problémù biologických, tak sociálních. Mohla by se tak stát jedním
z pojítek mezi oblastmi, které jsou dosud umìle a nesprávnì stavìny do protikladu.
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Sociobiologie

Sociobiologie naèrtává konceptuální a empirické spojení mezi biologií a sociálním chováním ivoèichù, vèetnì
Homo sapiens. Její hlavní otázka zní: Jaké povahy je spojení vedoucí od genù pøes psychiku ke kultuøe?
Souèasná sociobiologie pokrývá iroké teoretické pole
s rùznými filozofickými konsekvencemi, z nich nìkteré jsou pøekonané nebo pøíli triviální, jako tzv. sociální
darwinizmus hlásající v sociální oblasti právo silnìjího,
které odvozuje ze zákonitosti pøirozeného výbìru (survival of fittest). Vzhledem k dalímu rozvoji poznatkù
a k postupujícímu pokroku v oblasti studia genetických
determinant duevních poruch se vak sociobiologie stává dùleitou souèástí vìd o chování.
Podle Wilsona (1975) je sociobiologie systematickým
studiem biologických základù sociálního chování. Barash a Lipton (Kaplan a spol., 1980) upozoròují na dvì
základní pravidla sociobiologie: princip interakce a ústøední sociobiologický postulát. Princip interakce øíká,
e vechny fenotypy, vèetnì chování, jsou dùsledkem interakce genotypu jedince s jeho prostøedím. Sociobiologie by ráda zruila protiklad vrozeného a získaného,
respektive instinktu a uèení tím, e kadé této komponentì upírá determinující význam. Øíká, e genetický
vliv na sociální chování je více ne nulový, nikoliv vak
urèující. Ústøední postulát vak vychází právì z toho, e
chování obráí alespoò z èásti genotyp a e jedinec se
tedy chová tak, aby maximalizoval svoji celkovou zpùsobilost, která je definována jako evoluèní úspìch, jako
míra, se kterou jedinec postupuje své geny dalím generacím. Je to èíslo, kterým násobíme zastoupení urèitých
èlenù v jedné generaci, abychom vypoèetli jejich zastoupení v generaci následující. Jde o souhrn osobní zpùsobilosti (personal fitness) jedince a jeho pøíbuzných, kteøí
pøispívají k reprodukènímu úspìchu jedincových genù
tím ménì, èím ménì jsou tyto geny v nich zastoupeny.
Míra tohoto zastoupení se vyjadøuje koeficientem pøíbuznosti (kp). Dítì sdílí se svým rodièem polovinu genù,
je mezi nimi tedy kp = 1/2, mezi sourozenci je také 1/2,
prarodièe  dìti 1/4, bratranci 1/8 atd. Jestlie tedy dvì
alely, A a a, soutìí o stejný genetický lokus, pøièem A
ovlivòuje svého nositele k chování X, kdeto a k chování
Y, záleí na evoluèní zpùsobilosti nositelù produkujících

to èi ono chování, jak se která alela prosadí. Je-li chování
X evoluènì zpùsobilejí ne chování Y, je v dalích generacích více jedincù, kteøí podìdí alelu A, která se tak íøí
v populaci na úkor a, je mùe nakonec i vymizet. Sociobiologie poukazuje tedy na dùleitou roli nejen morfologie a fyziologie, nýbr i na chování, které se rovnì podílí na reprodukèním úspìchu genù. Zajímavý je spor
o to, co je jednotkou pøirozeného výbìru, tedy co je vybíráno: jedinec? rodina? druh (species)? Pøes to, e
v pøírodì najdeme pøíklady skupinové selekce, e tato selekce je modelovatelná na poèítaèi a e nìkteøí významní
vìdci (Lorenz) vìøí, e pøirozený výbìr pracuje pro dobro
species, vìtina sociobiologù se domnívá, e subjektem
pøirozeného výbìru je jedinec nebo dokonce molekula
DNA, respektive gen (Dawkins, 1982). Tento spor také
odliuje sociobiologii od klasické etologie (viz kap. 3.6).
Ostatnì etologie studuje evoluci v historické perspektivì,
kdeto sociobiologie s ní zachází analytickým, prediktivním a èasto i spekulativním zpùsobem.
Pro ilustraci sociobiologického mylení uvedeme zde
podrobnìji výklad Dawkinsovy knihy The Selfish Gene
(1976), doplnìný o údaje ze základního díla Wilsonova
Sociobiology. The new synthesis (1975), z prací Triversových (1971), Maynarda-Smithe (1975) a dalí Dawkinsovy knihy Extended phenotype (1982). Zájemce odkazujeme dále na práce Lumsdena a Wilsona (1982),
Barashe (1981), u nás té na kritický sborník Neubauerùv (1985).
Dawkinsova kniha The Selfish Gene (Sobecký gen)
tìí zjevnì z prací Johna Maynarda Smithe, biologa se
zájmem o teorii her, a Roberta Triverse, který proslul
zejména svou koncepcí vzniku mutuálního altruizmu
a sociobiologickým pohledem na vztah rodièù a dìtí.
Abychom porozumìli dalímu textu, musíme pøijmout alespoò dva axiomy:
1. Akceptovat bezvýhradnì darwinistický výklad evoluce
jako výsledku mutací a selekcí. Tato licence zcela vyluèuje lamarckistický pøístup. Informace proudí z DNA,
nikoli do DNA. Budoucí èlovìk nebude mít velkou
hlavu a chabé tìlo proto, e moc myslí a málo se pohybuje, nýbr proto (a jen tehdy), e takoví jedinci jsou
dnes úspìnìjí a víc se reprodukují.
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