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Etologie – lišíme se chováním od zvířat? 

• Etologie = věda, která se zabývá chováním živočichů, jak 
vzniká a jak se dále vyvíjí 

• Tak jako lidé i ostatní živočichové mají vlastní vzorce chování 

 

• Chování obecně můžeme rozdělit podle způsobu osvojení: 

– Vrozené, které je nám dáno od narození – instinkty, reflexy 

– Získané chování osvojené pozorováním, učením, zkušeností 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darwin-chart.PNG?uselang=cs > 



Etologie – lišíme se chováním od zvířat? 

• Všichni živočichové obývající naši planetu vznikli velmi 
dlouhým vývojem – evolucí. Proto sdílíme mnoho znaků 

• Např. všichni savci mají sací reflex. Nikdo nás nemusí učit sát 
mateřské mléko, již jsme se s ním narodili 

• Podobně je to s mnohými vzorci chování či reakcí, které máme 
zděděné a často je vykonáváme podvědomě 

• I když se my lidé považujeme za nadřazené bytosti a na rozdíl 
od zvířat máme mnohem složitější systém chování a 
společnosti, přesto se v neobvyklých situacích chováme stejně 
jako pták, ryba nebo pes 

 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chimpanzee-Head.jpg> 



Etologie – lišíme se chováním od zvířat? 

• Klasickým příkladem je obranné chování. V případě ohrožení 
často jednáme bezmyšlenkovitě. Ať už utečeme a schováme 
se nebo se bráníme. Stejně reagují i živočichové  

• Stejným způsobem jako ostatní provádíme i své rozmnožovací 
námluvy. Snaha zaujmout protějšek a překonat konkurenty je 
stejná pro všechny 

• Mnoho živ. druhů žije ve společenstvech – hejnech, smečkách, 
stádech. Člověk také žije ve skupinách, rodině a tak dále. 
Skupina je pro každého výhodnější 

• Jak mravenci, tak vlčí smečka funguje na vztazích mezi jedinci 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:People.svg> 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wolf_Pack.jpg> 



Etologie – lišíme se chováním od zvířat? 

• Vzhledem k faktu, že mnohé způsoby našeho chování sdílíme 
se zvířaty, je opravdu těžké říci, jestli se od nich vůbec lišíme 

• Pokud jste viděli film nebo knihu o Tarzanovi, sirotkovi 
vychovanému opicemi v pralese, tak si vzpomenete, jak Tarzan 
vypadal a jak se choval. Jako divoké zvíře. Řízen svými pudy a 
chováním převzatým od opic se stal jedním z nich 

• Z hlediska evoluce tomu není dávno, kdy člověk neměl řeč, 
písmo, nebyl schopen rozdělat oheň a tak dále. Tehdy byl jen 
jedním ze živočišných druhů. Až poté se začal odlišovat a tvořit 
civilizaci, kulturu a společnost jakou máme dnes. Avšak člověk 
zbaven těchto objevů by byl opět pouhé zvíře 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Size_comparison_Murphy's_Irish_Stout,_Human_Head.jpg> 
[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimpanzee-Head.jpg> 


