
Přehled ZŠ Na Planině – seminář z přírodopisu 

Základy etologie  
Etologie je nauka o chování živočichů. Zkoumá jednání živočichů, jeho příčiny a projevy. Někdy bývá také označována jako 
„psychologie zvířat“. Etologové se snaží pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí a výsledky se snaží uplatňovat při chovu 
zvířat v zajetí. 

O rozvoj etologie se významně zasloužil i český zoolog, dlouholetý ředitel pražské ZOO profesor Zdeněk Veselovský. 

Vrozené chování – instinkt 
Instinkt je vrozené chování, které se spouští nějakými vn ějšími podněty (zrakovými, 
čichovými a podobně). Každý instinkt má své zákonité fáze: 

 

1. Vnit řní vylad ění 
� v těle živočicha nastane změna, která vyvolá nějakou potřebu a spustí další fáze instinktu: 

například nízká hladina živin v krvi („hlad“), vysoká hladina pohlavních hormonů (potřeba 
rozmnožování) ap. 

 

2. Apeten ční chování 
� živočich vyhledává nějaký podnět, který by uspokojil jeho potřebu: například hladové zvíře 

začne pátrat po potravě, jedinec s potřebou rozmnožování začne pátrat po partnerovi 
opačného pohlaví ap. 

„Vyhledávání podnětu“ neznamená, že se zvíře musí vždycky pohybovat z místa na místo. Často stojí na jednom místě a například 
číhá na kořist nebo na jednom místě nebo láká partnera (vzhledem, zpěvem, pachem…). 

 

3. Setkání s klí čovým podn ětem 
klíčový podnět:  nějaký konkrétní znak, který spustí další fáze instinktu, například spatření kořisti, 

spatření partnera, hlas mláděte… 

Etologie zkoumá, který konkrétní znak (například barva, tvar, zvuk) je klíčovým podnětem. 

Nadnormální („zvětšený“) klíčový podnět je podnět, který je silnější než normální klíčový podnět 
a zvíře mu dá přednost před ostatními podněty, se kterými se běžně setkává. 
 

Například pěvci při krmení často dávají přednost větším mláďatům. Toho využívají kukačky, které 
do hnízd pěvců kladou svá vejce. Z vajec se vylíhnou mláďata kukaček, která jsou větší než ostatní 
mláďata v hnízdě. Rodiče přednostně krmí mláďata kukaček (jsou pro ně nadnormálním podnětem) 
a jejich vlastní mláďata strádají hlady. 
 

Nadnormálních podnětů využívá také reklama, aby povzbudila zákazníky ke koupi – například 
zdůrazňuje nepřirozeně „šťavnaté“ ovoce, nepřirozeně vyvinuté pohlavní znaky (poprsí, lesklé rty, 
zvýrazněné oči…), zdůrazňuje „miminkovské“ rysy u hraček, kreslených postaviček ap. 

 

Velké mládě kukačky je pro 
malého pěvce rákosníka 

nadnormálním podnětem

4. Konečné jednání 
Po setkání s klíčovým podnětem se u zvířete spustí činnost, která vede k uspokojení potřeby, například: 

Hladové zvíře spatří kořist, uloví ji a sežere. 
Jedinec s potřebou rozmnožování spatří partnera, začne se mu dvořit, a pokud jsou oba připraveni, začne se pářit. 
Samice spatří mláďata a začne je ochraňovat. 

vakuový děj – pokud se živočich dlouho nesetká s klíčovým podnětem, jeho vyladění často vzroste tak moc, že se chování spustí i 
bez klíčového podnětu (například osamocení jedinci se chtějí pářit s neživými předměty, samice s uhynulými vlastními mláďaty 
„adoptuje“ mláďata jiného druhu nebo chrání i neživé předměty ap.) 

přeskokové jednání: nastává ve chvíli, kdy v těle živočicha nastává vnitřní „souboj“ (konflikt) dvou silných instinktů a zvíře neví, 
který z nich si má „vybrat“. Nejčastěji se projevuje v okamžiku, kdy se živočich setká se stejně silným soupeřem a váhá mezi 
útěkem (obranný instinkt) a útokem (útočný instinkt). Pak se často spustí úplně jiné chování, které nesouvisí ani s obranou, ani 
s útokem. (Jako by zvířeti „přeskočilo“.) U lidí takovému chování říkáme „rozpaky“. U savců se v okamžiku „rozpaků“ často 
spustí přeskokové jednání, kdy zvíře předstírá péči o svou srst (pes v rozpacích se začne drbat, kočka si olizuje srst, člověk se 
škrábe ve vlasech ap.). 

Z výše uvedených fází instinktu existuje výjimka: U obranných instinktů není nutné, aby zvíře bylo vyladěno a aby prošlo fází 
apetenčního chování. Stačí, když se setká s klíčovým podnětem (například zajíc spatří lišku) a hned se u něj spustí konečné jednání 
(zajíc začne utíkat). 



Chování získané b ěhem života 
Vtišt ění (imprinting) 
� zvláštní způsob „učení“, který funguje u mláďat ptáků a savců velmi krátce po narození 

� mládě po narození si trvale „vtiskne“ do paměti podobu rodičů a uloží si ji po celý život 

Příklady: Zvířecí mláďata, která byla uměle odchována člověkem, často považují člověka za svého „pravého“ rodiče – nechají se od 
něj vodit a projevují člověku mláděcí náklonnost. Problém však nastává v době, kdy mláďata dospějí. Pak často považují 
člověka za svého partnera k rozmnožování a odmítají partnery ze svého druhu.  
Podobný problém mívají děti, které v prvních dnech v porodnici nemohly být v kontaktu s matkou. Takové děti si 
nevtisknou obraz matky trvale do paměti, což může do budoucna narušit citovou vazbu dítěte k matce. Proto se v moderních 
porodnicích čím dál častěji umožňuje společný pobyt matky a dítěte už od okamžiku porodu. 

Klasické u čení 
� nejvíce ho můžeme pozorovat u mláďat  

� zvíře se pokouší dosáhnout určitého cíle (vylézt na strom, ulovit kořist...) 

� učení probíhá formou „pokusu a omylu“, tedy formou úspěchu („odměny“) a neúspěchu („trestu“) 

� chování, které vede k úspěchu („odměně“) zvíře opakuje a postupně zdokonaluje, neúspěšné chování („omyl“) zvíře neopakuje 

„Zv ědavost“ 
� zvláštní chování, kdy zvíře projevuje se zájmem o všechno nové a neznámé (zvíře zkoumá každý nový předmět, který mu vložíme 

do klece ap.) 

� vyskytuje se jen u nejvíce inteligentních ptáků (papoušci, straka, kavka, sojka, loskuták…) a nejinteligentnějších savců – primátů 
(včetně člověka), hlodavců (myši, potkani, křečci…), kytovců (delfíni…) a některých šelem. Jiná zvířata tuto schopnost nemají. 

Tradice 
� mladší jedinci napodobují jednání starších jedinců (opakují chování, které se starší jedinci 

dříve naučili) 
Příklady: Divoké kachny a labutě jsou velmi plaší ptáci. Mláďata městských kachen a labutí se 

však od starších jedinců učí nebát se člověka a přicházejí žadonit o potravu. 
Mnohé lidové tradice – sice už ztratily svůj původní smysl (náboženský, namlouvací, 
hospodářský), přesto se udržují. 

 

Vhled 
� vyskytuje se jen u nejvíce inteligentních savců (primáti, některé šelmy...) a ptáků (např. papoušci) 

� zvíře dokáže vyřešit nějaký problém i bez (bez metody „pokusu a omylu“), protože pochopí jednoduchou souvislost (například 
opice pochopí, že si může klackem přitáhnout banán ze sousední klece) 

Sociální chování 
Sociální chování je chování vůči jedincům stejného druhu. 

Rituál 
Rituál je zvláštní chování, které slouží ke komunikaci (vzájemnému dorozumívání). Živočich naznačuje nějaké chování (které kdysi 
mělo nějaký účel), aby tím jinému jedinci cosi sdělil. 

Příklady: Mláďata mnoha ptáků a savců žádají rodiče o potravu tím, že se svými ústy dotýkají úst rodičů. Dospělí jedinci si navzájem 
naznačují „žádost o potravu“, když si chtějí navzájem vyjádřit náklonnost (jakou má mládě k rodičům). Polibek je tedy 
rituál. 
Lidé používají i mnohem složitější rituály – náboženské (například při křesťanské mši se přijímáním hostií a vína 
„naznačuje“ poslední večeře Ježíše před ukřižováním) a spousty dalších (rituálem je například svatba, pohřeb ap.). 

Teritorium 
Teritorium je oblast, ve které živočich žije a které splňuje všechny jeho životní potřeby (zdroj potravy, 
úkryt, místo k odpočinku, prostor k rozmnožování…). 

Živočichové si své teritorium označují  například pachem (močí ap.), hlasem (zpěv ptáků, řev lva…) 
nebo tím, že se postaví na vyvýšené místo, aby je všichni viděli. 

Pronikne-li do teritoria cizí jedinec, živočich se ho snaží zastrašit hrozbami. 

Nepomohou-li hrozby nastává boj. Cílem nebývá protivníka zabít, ale pouze ho zastrašit a vyhnat. 
Proto jedinci většinou nepoužívají své nejsilnější zbraně (například zápasící tygři mají zatažené drápy). 

 



Obranná hrozba 
Obranná hrozba je zvláštní způsob „hrozby“, který se vyskytuje hlavně u savců. Zvíře krátce odhalí zuby a vydá tichý zvuk. Tím 
druhému jedinci sděluje: „Vím o tobě. Nechci na tebe útočit, ale když mě napadneš, budu se bránit.“  

Hlavním poselstvím obranné hrozby je to, že jedinec nechce útočit – dává tím tedy najevo přátelské úmysly. Typickým příkladem 
obranné hrozby je pozdrav a úsměv. 

Distan ční a kontaktní živo čichové 
distanční živočich: při setkáni s jiným jedincem svého druhu si udržuje odstup (alespoň malý), těsný tělesný kontakt snese jen 

s jedinci, které velmi dobře zná (partner, sourozenci, potomci, rodiče…) 
Typickým příkladem je člověk. 

kontaktní živočich: při setkání s jiným jedincem svého druhu vyhledává tělesný kontakt, těsný tělesný kontakt ho uklidňuje 
Kontaktní jsou skoro všichni primáti (s výjimkou člověka) a například také hlodavci. 

Rozmnožovací chování 
Slouží k navázání kontaktu mezi jedinci opačného pohlaví a k následujícímu rozmnožování. Zpravidla obsahuje následující fáze: 

1. Vyhledávání partnera: lákání, předvádění… 

2. Namlouvání: předávání darů a různé společné činnosti („svatební tance“), jimiž se oba ujišťují, že chtějí založit pár 

3. Páření 

3. Péče o mláďata 

Chování ve spole čenstvích 
Mnoho živočichů vytváří společenství - pevně uspořádané skupiny (například stádo koní, smečka vlků, tlupa opic). 

Jedinci ve společenstvích navzájem upevňují vztahy různými projevy přátelského chování, například: 

� vzájemnou péčí o srst (u lidí je takovým projevem vzájemné dotýkání, hlazení, plácání po zádech ap.) 

� společnou konzumací potravy a komunikací při jídle (u lidí například společné hostiny, večírky, posezení v restauraci ap.) 

Uspořádaná společenství mají pevný společenský žebříček s nadřízenými a podřízenými jedinci. Typický společenský žebříček 
(například v tlupě opic nebo ve vlčí smečce) vypadá takto: 

1. „alfa jedinec“  – vedoucí jedinec (nejsilnější a nejzkušenější samec), vůdce skupiny 

2. „beta jedinci“ – skupina několika silných samců, kteří jako jediní mají právo bojovat o místo vůdce skupiny 

3. samice s mláďaty 

4. mladé samice 

5. mladí samci, kteří ještě nejsou dost silní a zkušení, aby se probojovali na druhé místo v žebříčku (tito jedinci bývají jako první 
vysíláni do boje, když je skupina ohrožena) 

 

 
Tlupa opic při přesunu: Skupinu vede alfa samec, uprostřed jsou samice s mláďaty a mladé samice, které chrání silní beta samci. 
Mladí samci jdou úplně vpředu a úplně vzadu, protože tam hrozí největší nebezpečí útoku levharta nebo jiného predátora. 

 


