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Svoj ProFeSIonálny žIvoT SPojIla So zvIeraTaMI. 
a PredovšeTkýM S eTolóGIou, Teda náukou o Ich 
SPrávaní. „hlavnýM“ vedeckýM zvIeraťoM lucIe 
krškovej Sú už roky PoTkany. SPolu S koleGaMI 
ProSTrednícTvoM nIch zISťujú, ako ProSTredIe, 
kToréMu SMe vySTavení ešTe Pred narodeníM, 
ovPlyvňuje vývIn nášho MozGu. a PoPrIToM  
do hĺbky SkúMajú Ich eMócIe a SPrávanIe.

keď potkany 
pošteklíte,  
smejú sa

Etologička Lucia Kršková

6 7

hlavný rozhovorhlavný rozhovor| 



do rozhlasovej relácie ste raz priniesli zvukovú nahrávku 
zvieraťa – a vykľul sa z toho potkaní smiech. naozaj sa 
potkany dokážu smiať?
Dokážu, hoci si to netreba predstavovať ako škerenie od ucha 
k  uchu (úsmev). Vydávajú však určitý typ zvukov, ktorý je 
spájaný s  prežívaním pozitívnych emócií, a  Jaak Panksepp, 
významný neurovedec a  psychológ, ho označil ako paralelu 
ľudského smiechu. Objavuje sa napríklad pri šteklení. Pod-
mienkou však je, že ich musí štekliť známy človek – takže to 
funguje rovnako ako u nás (úsmev). Tieto potkanie zvuky sú 
inak pre ľudské ucho nepočuteľné, možno ich však, samozrej-
me, previesť do počuteľného spektra.

Potkany sú pokusnými zvieratami vášho pracoviska. zrejme 
sa do veľkej miery zaoberáte tým, ako sa cítia.
Samozrejme, to je základ. Často si s kolegami so smiechom 
povzdychneme, že bodaj by sa aj o nás niekto tak staral ako 
o  potkany (smiech). Existuje mnoho 
testov, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako 
sa potkan cíti, aké emócie prežíva. Dlhé 
roky sa napríklad využíva test, kde sa 
emocionalita hodnotí na základe blusov, 
teda hovienok, ktoré laboratórny hloda-
vec vylúči po umiestnení do neznámeho, 
preň stresujúceho prostredia. Aktuálne 
robíme hodnotenie emocionálneho stavu 
na základe mimiky. Ide o metódu, ktorú 
primárne vytvorili veterinári, aby doká-
zali identifikovať prežívanú bolesť. Dá 
sa z nej však odčítať aj celková miera po-
hody. Je to podobné ako u človeka – keď 
sa zasmejem, zmenia sa mi oči, mimické 
svaly okolo úst, niektorým sa posúvajú 
aj uši. Pri potkanoch si tiež všímame zmeny vo veľkosti oč-
nej štrbiny, v postavení uší a fúzikov, ako aj zmenu v oblasti 
líc a nosa. Napríklad bolesť je u nich sprevádzaná zužovaním 
očnej štrbiny, vyhladzovaním líc a  „naťahovaním“ nosa, stá-
čaním uší dovnútra a ich sklápaním do strán, vytáčaním fú-
zov smerom dopredu a ich tesnejším zoskupením. Na základe 
zmien v mimike vieme hodnotiť prežívané emócie aj pri iných 
druhoch – myšiach, králikoch, fretkách, mačkách, ovciach, 
ošípaných, hovädzom dobytku, koňoch... Práve táto oblasť vý-
skumu sa v posledných rokoch teší zvýšenému záujmu.

aké emócie sa doteraz podarilo u zvierat identifikovať?
O tom, že emócie prežívajú aj zvieratá, nepochyboval už Char-
les Darwin. A určite nájdeme zástancov tohto názoru, aj keď sa 
ponoríme hlbšie do minulosti. Zatiaľ sa viac hovorí o základ-
ných emóciách, hoci pozorovateľné sú aj prvky tých komplex-
ných. Pri fylogeneticky vyšších organizmoch mnohí dokonca 
hovoria o láske či súcite. My vedci sme však pri takýchto for-
muláciách vždy veľmi opatrní, aby sme neskĺzli k antropomor-
fizmu. Radšej sa posúvame pomalými krokmi. V súčasnosti sa 
však hranice medzi nami a zvieratami čoraz viac stierajú, čo je 
veľmi dobré. Všetci sme príslušníkmi živočíšnej ríše a centrá 
emócií v mozgu nám fungujú veľmi podobne.

dá sa pri zvieratách hovoriť aj o zmysle pre humor?
Určite áno (smiech). Vtipkovania sú schopní prinajmenšom 
zástupcovia primátov – ich humor je podobný mentalite 
malých detí. Napríklad šimpanzica z pražskej zoo si vraj uťa-

hovala z  ošetrovateľky, ktorá bola všeobecne známa svojou 
vznetlivosťou i slovníkom. V pavilóne jej pri upratovaní vždy 
v polovici chodby zhasla svetlo, čo, samozrejme, u panej vyvo-
lalo búrlivú reakciu – začala strašne nadávať – a šimpanzica 
mala ohromnú radosť. Spomínam si tiež na dokument, v kto-
rom sa opisovalo, ako sa straka zabávala na tom, že preháňala 
psy – napodobňovala zvuky, ktoré vydávali kačice na jazierku, 
keď sa blížila líška. Keď ich začuli psy, vybehli von ako divé 
a  brechali. Keď sa jej podarilo takto ich nachytať, začala si 
čistiť perie, čo robievala iba v situáciách, keď bola spokojná. 
Mimochodom, niečo podobné som zažívala aj ja so svojimi 
psami a strakou. Jedna z mojich sučiek je taký štekavý „jedoš“ 
a viackrát sa mi pri prechádzke s nimi stalo, že si straka sadla 
na bilbord a začala napodobňovať jej štekanie, na čo sa, sa-
mozrejme, moja sučka poriadne hnevala. Zato straka sa tvárila 
veľmi spokojne (smiech).

objavili sa v poslednom čase zistenia, 
ktoré boli v istom zmysle prevratné 
alebo prekvapili vás osobne?
Fascinuje ma, že si zvieratá robia rituály 
pohrebov. Okrem primátov – predovšet-
kým šimpanzov a slonov – bolo trúchle-
nie pozorované aj pri iných cicavcoch, ale 
dokonca aj pri vtákoch. Profesor Marc 
Bekoff v  jednej zo svojich kníh venova-
ných emocionalite opisuje, ako na svojej 
cyklistickej výprave spolu s  kamarátom 
pozorovali päť strák. Jednu z nich zrejme 
zasiahlo auto a mŕtva ležala na kraji cesty. 
Ostatné stáli okolo nej. Vtom jedna z nich 
k nej pristúpila a jemne sa jej dotkla. To 
isté spravila aj druhá. Ďalšia odletela 

a priniesla trochu trávy, ktorú položila na mŕtve telo. To isté 
urobila štvrtá. Potom všetky zostali na pár sekúnd pri zosnulej 
a jedna po druhej odleteli.

vrátim sa k zvieracím zvukom – čo všetko sa z nich dá zistiť?
Pri mnohých druhoch zvierat je toho pomerne dosť. Pri ma-
čiakovi zelenom napríklad výskum odhalil, že aj vo veľkých 
skupinách sa jedince poznajú podľa hlasu. Púšťali im ich vlast-
né zvuky z reproduktorov a keď sa prehralo nariekavé vola-
nie vystrašeného mláďaťa, ostatné samice sa pozreli smerom 
k jeho matke. Zistilo sa tiež, že používajú odlišné zvuky pre 
upozornenie na nepriateľov – konkrétne leoparda, orla a hada. 
Pri prehraní prvého signálu unikli na strom, pri orlovi zaliez-
li do najhustejšieho krovia, pri hadovi sa postavili na zadné 
a sledovali dianie na zemi. A keď išlo o signál od mláďaťa, po-
zreli sa všetci na jeho mamu – aby si overili, či nejde o planý 
poplach. Pre mňa je fascinujúce i  to, že niektoré zvieratá si 
dávajú mená: delfíny, kravy... Každý delfín má vlastný pískavý 
signál, ktorý používa na ohlásenie svojej prítomnosti. Vytvára 
si ho počas prvých mesiacov života – jedinec potom pláva po 
okolí a oznamuje ho. Delfíny sú schopné tento „hlasový pod-
pis“ kopírovať a privolávať tak svojich blízkych. Pamätajú si ho 
aj dvadsať rokov.

zaujalo ma, že sa to pozorovalo aj pri kravách.
Áno, aj kravy a ich teľatá komunikujú pomocou volania, kto-
ré je individualizované podobným spôsobom, ako je to pri 
ľudských menách – čiže mamy ich volajú po „mene“. Hovädzí 

vedeckých poznatkov prehodnocuje, hoci to ide dosť pomaly. 
Celkovo sa však mení vnímanie ľudí, čo má veľký vplyv.

kde v praxi sa najviac prejavuje vplyv etológie?
Etologické poznatky ovplyvňujú prakticky každú sféru nášho 
života a  majú svoje nezastupiteľné miesto aj pri formovaní 
etických postojov a zásad welfare (životná pohoda, pozn. red.) 
v samotnej vede. Mne sa však zdá, že by sme mali klásť naj-
väčší dôraz na ich šírenie u detí. Práve preto, keď sa dá, robím 
rada pre ne prednášky. U nich sa to všetko začína – ľuďom 
treba od detstva vštepovať úctu a lásku k zvieratám.

veľkou témou sú veľkochovy. do akej miery sa etológia 
odráža v tejto oblasti?
Už v čase, keď som robila diplomovú prácu – o ošípaných, s do-
centom Martinom Novackým, čo je nestor slovenskej etológie 
–, sa robili výskumy, pri ktorých sa ukazovalo, že každá svinka 
je typologicky iná, úplne inak napríklad spracúva stres. Etoló-
gia teda pomáha pochopiť aj to, ako sa zviera cíti v prostredí 
veľkochovu, čo sa dá pretaviť aj do praxe: zefektívniť trans-
port, nakladanie, prístup... My ľudia sme šťastnejší, keď máme 
veci pod kontrolou. To isté platí aj pre zvieratá. Sú šťastnejšie, 
keď vedia veci ovládať, keď si môžu dať jedlo či vodu, keď ony 
chcú, a podobne.

už v blízkej budúcnosti sa má zakázať klietkový chov slie-
pok. dajú sa vypichnúť aj iné zlepšenia v tejto oblasti?
Ide to po malých krokoch. Pracujem v prostredí základného 
výskumu. Testujeme napríklad kognitívne schopnosti zvierat 
či to, v akom sú emocionálnom rozpoložení. Na základe toho 
sa potom dá veľmi dobre hodnotiť kvalita welfare. Kolegovia 
z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV pri testovaní 
welfare hydiny vychádzajú z  predpokladu, že emočný stav 
jedinca odráža kvalitu a charakter prostredia, v ktorom žije. 
Emocionálne „naladenie“ podmienené prostredím následne 
ovplyvňuje kognitívne schopnosti jedinca, ktoré sú objektív-
ne hodnotiteľnou a merateľnou veličinou. Napríklad prepelič-
ky v špeciálnom boxe učili, že určitý podnet, konkrétne biely 
kruh, je spojený s odmenou – chutnou potravou, kým tmavo-
sivý kruh zas s nepríjemným zvukom. Keď sa túto spojitosť 
zvieratá naučili, boli rozdelené do dvoch skupín – jedna bola 
umiestnená v klietke, druhá vo výbehu s hlbokou podstielkou. 

dobytok je tiež jedným z druhov, pri ktorých bol potvrdený 
regionálny akcent, čiže „nárečie“. Jeho existencia je potvrdená 
aj pri veľrybách, ale aj pri zástupcoch vtáčej ríše. Ešte mi napa-
dá jeden fascinujúci detail pri delfínoch – užívanie rekreačnej 
drogy v  podobe štvorzubca, čo je jedovatá ryba, vylučujúca 
neurotoxín. A pri mladých delfínoch sa zistilo, že si ho podá-
vajú ako vodnú „fajku“ (úsmev).

donedávna sa verilo, že človeka od zvierat najviac odlišuje 
to, že nedokážu konať eticky. avšak situácie, keď pes 
zachráni mačku či medvede topiaceho sa vtáka, hovoria 
o niečom inom.
Áno, toto chápanie je už značne posunuté a veľakrát sa stret-
neme s  tým, že zviera je empatickejšie ako mnoho našich 
spoluobčanov. Robili sa pokusy napríklad s primátmi, ako je 
makak rézus. Naučili ho ťahať za dva povrazy, pričom potia-
hnutie každého bolo spojené so získaním iného množstva 
potravy. Následne sa to zmenilo – keď potiahol za povraz spá-
janý s väčším množstvo jedla, jeho druh, ktorého videl, dostal 
elektrický šok. Dve tretiny makakov radšej uprednostňovali 
menšie dávky jedla, než aby spôsobovali druhovi utrpenie, 
zvyšná tretina v  záujme záchrany partnera lano odmietla 
ťahať a vystavila sa hladovaniu. Empatie sú však schopné aj 
potkany – ak je „kolega“ uväznený, uprednostnia jeho oslobo-
denie pred získaním tej najlákavejšej potravy. Zaujímavé sú 
aj prejavy vzájomnej dôvery. Malpy kapucínske (opice, pozn. 
red.) majú „oko-strkacie zasadnutia“, trvajúce až hodinu, počas 
ktorých jeden druhému strčí prst do očnej jamky. Žijú vo veľ-
kých skupinách a tento zrejme bolestivý rituál používajú na 
otestovanie sily ich sociálnych väzieb – kamarátstva. Niektoré 
samce paviánov si zas navzájom držia semenníky pred spoloč-
ným bojom voči vyššie postaveným jedincom – zrejme ide tiež 
o vyjadrenie vzájomnej dôvery.

dochádza pod vplyvom týchto pozorovaní v rámci etoló-
gie k nejakej zmene paradigmy? definujú sa zvieratá inak 
ako v minulosti?
V dejinách sa striedali rôzne etapy vnímania zvierat. Boli časy, 
keď s nimi ľudia žili vo veľkom súznení, a boli aj éry, keď sa 
tvrdilo, že sú ako stroje. Buchnete po klavíri, vydá zvuk. Buch-
nete po psovi, tiež vydá zvuk. Ešte donedávna bolo u  nás 
zviera definované ako vec. Aj legislatíva sa však pod vplyvom 

„
Často si  

s kolegami 
so smiechom 

povzdychneme,  
že bodaj by sa aj  
o nás niekto tak  

staral ako  
o potkany. 

Lucia Kršková
etologička a pedagogička na katedre živočíšnej 
fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty uni-
verzity komenského. S kolegami sa venuje štúdiu 
prenatálneho programovania postnatálnych 
behaviorálnych stratégií či štúdiu welfare zvierat 
žijúcich v podmienkach zoologických záhrad. 
zaoberajú sa tiež výskumom správania člove-
ka – do akej miery ovplyvňuje jeho schopnosť 
empatizácie a odčítavania emócií z tváre miera 
prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám 
testosterónu. S dcérou barbarou krškovou,  
ilustrátorkou, spoločne vytvorila knihu pre deti  
nie je opica ako opica.

»
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Po nejakom čase boli opäť testované v spomínanom boxe, no 
tentoraz im okrem bieleho kruhu a tmavosivého kruhu pre-
zentovali aj kruhy s rôznou intenzitou sivej, čiže na pomedzí 
pozitívneho a negatívneho podnetu. Potvrdilo sa im, že kliet-
kové prostredie spôsobuje „pesimistické“ skreslenie úsudku, 
kým podstielkové zas pozitívne. Takže to funguje rovnako ako 
u  človeka, ktorý podľa svojho emocionálneho rozpoloženia 
vníma ten istý pohár buď ako takmer plný, alebo ako takmer 
prázdny.

a dochádza teda k nejakým ďalším zmenám vo 
veľkochovoch?
Mne osobne sa ťažko vyjadruje k praxi veľkochovov, keďže 
tam priamo nepôsobím. No na základe vlastných skúsenos-
tí viem, že aj moji kolegovia sa snažia nájsť cestu, ako po-
znatky zo svojich výskumov aplikovať do praxe. Samozrej-
me, „od stola“ sa to všetko robí veľmi ľahko, realizácia však 
nie je možná z hodiny na hodinu. Isté je, 
že šťastné zviera vytvára aj kvalitnejšie 
produkty, takže dokonca aj zo zištných 
dôvodov by sme sa mali snažiť, aby bolo 
zvieratám lepšie. Kedysi boli napríklad 
ošípané – matky zatvárané do pôrod-
ných boxov, ktoré výrazne obmedzovali 
ich slobodu, keďže všeobecne panova-
la obava, že zaľahnú svoje potomstvo 
a  budú veľké straty. Viaceré výskumy 
však ukázali, že ak všetko funguje, ako 
má, matka mláďatá nezaľahne. Dnes 
tieto boxy vyzerajú inak a  poskytujú 
matkám aj mláďatám predsa len väčší 
a  lepší priestor. V  mnohých chovoch 
však zašli ešte ďalej. Matky nie sú izo-
lované, chovajú sa viaceré spolu, majú hlbšiu podstielku, 
aby si v nej mohli ryť, aby sa ich mláďatá mohli spoločne 
„vyblázniť“...

keď je reč o ošípaných, dnes už je všeobecne známe, 
že ide o oveľa inteligentnejšie zviera, ako sme si kedysi 
mysleli. dokážeme už lepšie porozumieť aj ich „reči“?
Určite áno, a na jej základe možno výraznou mierou pri spieť 
k ich welfare. Dlhý krochkavý zvuk napríklad znamená spo-
kojnosť; krátke krochkanie sa objavuje počas odpočinku, 
ak má zviera o  niečo záujem; vysoké krochkanie zname-
ná hlad; hlboký prerušovaný hlas zas výhražné správanie; 
dlhé krochkanie so silným tónom ohlasuje nebezpečenstvo; 
mrmlavé krochkanie sa objavuje, keď prasiatka odlúčia od 
prasnice a tak ďalej. Aj kone, o ktorých som zas robila dizer-
tačnú prácu, majú relatívne bohatý slovník – a zrejme len 
málokto vie, že v puberte mutujú (úsmev).

okrem iného ste skúmali aj to, ako na zvieratá v zoo 
pôsobia návštevníci. Čo ste sa dozvedeli?
Pravdou je, že my ľudia sa niekedy nevieme správať. Na jed-
nej strane riešime rôzne dôležité otázky, na druhej strane 
dovolíme vlastným deťom, aby ručičkami poriadne pobú-
chali po skle výbehu. Nám by sa však tiež nepáčilo, keby 
dvesto ľudí denne dobehlo k  našim balkónovým dverám 
a začalo po nich trieskať. Na jednej strane sa v zoo moder-
nizujú výbehy, na druhej strane sú zvieratá neustále vysta-
vené stresorom zo strany ľudí.

„
v skupine detí boli 

aj dvaja tínedžeri 
a nevedeli, ako sa zblížiť. 

Pomohlo im morča. 
obaja ho hladkali 

a chlapec začal v istej 
chvíli hladkať aj ruku tej 

dievčiny.

zaoberali ste sa aj animoterapiou. naozaj platí, že na kaž-
dého človeka dokáže zviera pôsobiť terapeuticky?
Pravdepodobne áno – ak vyberiete zviera, ku ktorému človek 
inklinuje. Existujú aj ľudia, ktorí sa zvierat boja, no takých je 
zrejme len zanedbateľné percento, pričom korene toho stra-
chu sa nachádzajú v  detstve. Kolegyňa robila animoterapiu 
s pacientmi s Alzheimerovou chorobou a ja s autistami. V mo-
jom prípade sa spojili záujem o problematiku autizmu, ktorej 
sa na pracovisku venujeme, a dlhoročná skúsenosť s morča-
tami. Viem, že pre rodičov hendikepovaného dieťatka môže 
byť psík záťažou, takže som chcela otestovať nejaké menej 
náročné zviera. Bežne sa využívajú aj v zahraničí. Dopadlo to 
veľmi dobre, jednoznačne sa preukázalo zvýšenie frekvencie 
sociálnych kontaktov s neznámou osobou a objavili sa aj nové 
formy sociálneho správania. V  skupine detí, s  ktorými som 
pracovala, boli aj dvaja tínedžeri, dievča a chlapec, a bolo zjav-
né, že sa k sebe majú, no nevedia, ako sa zblížiť. A krásne bolo, 

že morča im v  tom pomohlo. Obaja ho 
hladkali a chlapec začal v istej chvíli hlad-
kať aj ruku tej dievčiny. Raz som so sebou 
zobrala aj korytnačku. A  iného chlapca, 
ktorý dovtedy vyzeral, že ho zvieratá vô-
bec nezaujímajú, okamžite očarila.

ešte sa vrátim k potkanom. Čím presne 
sa v súvislosti s nimi zaoberáte?
Štúdiom prenatálneho programovania 
postnatálnych behaviorálnych stratégií: 
ako prostredie, ktorému sme vystavení 
ešte pred narodením, ovplyvní vývin náš-
ho mozgu – a celkovo fyziologické nasta-
venie –, a teda aj správanie v neskorších 
obdobiach vývinu. A  to so zreteľom na 

vznik behaviorálnych zmien súvisiacich s civilizačnými alebo 
neurovývinovými ochoreniami, napríklad autizmom.

Čo ste doteraz zistili?
Náš výskum je zameraný na pochopenie mechanizmov, pros-
tredníctvom ktorých k zmenám v správaní dochádza. Na labo-
ratórnom potkanovi sme napríklad študovali úlohu prenatál-
neho testosterónu v procese formovania autistického spektra 
správania. Podarilo sa nám zistiť, že vystavenie jeho zvýše-
ným hladinám v takzvaných citlivých periódach vývinu viedlo 
v období po narodení k objaveniu prvkov správania spájaných 
s autizmom. Následne sme sa pustili do skúmania animálne-
ho modelu autizmu – potkany prenatálne ovplyvnené kyse-
linou valproovou. Animálne modely sú totiž jednou z  ciest, 
ako ochorenia bližšie skúmať, keďže u ľudí narážame na etické 
bariéry. Výstupom z tohto nášho výskumu bolo zistenie, že ich 
verifikácii musíme venovať naozaj veľkú pozornosť. V našich 
experimentoch sa totiž neprejavili inými autormi uvádzané 
zmeny v sociabilite zodpovedajúce tým, ktoré vidíme u ľudí 
s autizmom a ktoré patria medzi hlavné diagnostické kritériá 
tohto ochorenia. V ďalšom projekte sme sa pokúšali pochopiť 
možnú súvislosť medzi výskytom autistického spektra a pre-
natálnym vystavením zmesi v  prostredí najčastejšie sa vy-
skytujúcich ftalátov a naozaj sme pozorovali niektoré zmeny, 
ktoré ju podporujú. Naša práca je však ako puzzle, roky hľa-
dáte a skladáte jednotlivé čiastočky k sebe a tešíte sa z toho, 
že z nich raz vnikne konečný obrázok, ktorý možno vy počas 
svojho života ani neuvidíte. ■

Pri Práci so zvieratami je dôležitý handling – privykanie si na 
človeka. Iba tak môže byť vybudovaná vzájomná dôvera.

Lucia KršKová používa pri práci rúško. 
vyvinula sa u nej alergia na potkany.  

uKazovateľom miery prenatálneho vystavenia testosterónu, 
ktorú skúmajú, je pomer druhého a štvrtého prsta. 

väČšIna z náS Sa v PrácI STreTáva len S ľuďMI. k SPoloČníkoM 
eToloGIČky lucIe krškovej PaTrIa aj PoTkany. výSkuM, na kToroM 
„SPoluPracujú“, by nebol Možný bez vzájoMnej dôvery.

v obkľúčení potkanov

maLé PotKany, rovnako ako deti, 
trávia pomerne veľa času spánkom. 

PotKan vo vyvýšenom bludisku, 
slúžiacom na testovanie úzkosti.
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