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FYZIOLÓGIA SPRÁVANIA A CIELE JEJ VÝSKUMU

- správanie - adaptačná schopnosť živých 
organizmov

- fungovanie tohto mechanizmu  - prítomnosť 
riadiacich a regulačných mechanizmov

- ich štúdium  - náplň fyziológie správania
(etofyziológie)
- analýza vzťahu medzi faktormi prostredia a 

správaním živočícha
- postupuje z roviny správania živočícha k stále 

elementárnejším prvkom správania

- „klasická“ fyziológia
- snaha porozumieť základným funkciám a až potom 

pátra po súvislostiach



SPÚŠŤACIE MECHANIZMY

- mnoho prvkov správania 
sa dá vyvolať pomocou 
atráp

- Konrád Lorenz
- štúdium obranného 

správania u kačíc - atrapa 
dravca

- Niko Tinbergen
- prejavy bojového 

správania samca 
pichľavky sinej 
(Gasterrosteus aculeatus)

- atrapa konkurenta s 
červeno sfarbeným 
bruškom 



• agresívne správanie 

pichľavky (Gasterosteus aculeatus) 

počas párenia

• samec reagoval na atrapu, 

ak mala červené bruško

• tvar nerozhodoval

• červené bruško – kľúčový 

podnet



• predsvadobné 
správanie pichľavky 
závislé od kľúčových 
podnetov

• samec provokuje 
samičky prudkým 
plávaním z boka na 
bok – „cik-cakovým“ 
pohybom a červeným 
bruškom

• láka samicu ku 
hniezdu

• samička nakladie v 
hniezde ikry

• samček ich oplodní

• ide o reťazovú 
postupnosť 
podnetov

1. dva samce si hrozia
2. samec  láka samicu k treniu (cik-

cakovitý tanec)
3. samica s ikrami naplneným bruškom
4. samec zlepuje hniezdo
5. samec láka samicu k hniezdu a 

znesené ikry oplodní



- správanie mláďat tilapie (Tilapia mossambica/ Oreochromis mossambicus)

- výskyt – Juhoafrická republika, chutné mäso

- objasnenie spúšťacích mechanizmov
- správanie,  ktoré sa objavuje pri hroziacom nebezpečenstve
- mláďatá sa inštinktívne ukryjú v ústnej dutine rodiča
- podobnú vrodenú reakciu však vyvolá aj jednoduchá atrapa v 

podobe gule
- keďže ide o vrodenú reakciu, nie je na ňu potrebná žiadna 

individuálna skúsenosť

https://www.youtube.com/watch?v=c2dPUInKZQ4

https://www.youtube.com/watch?v=c2dPUInKZQ4


- živočíchy  - reakcia na jednoduché a pritom 
schematické kombinácie podnetov

- Jakob von Uexküll
- v CNS vrodené spúšťacie schémy (vzory)
- tie predstavujú zámok
- môžu ho otvoriť iba špecifické podnety (kľúčové) 

analyzované a uznané nervovou sústavou, alebo 
zmyslami

- sprostredkovanie kontaktu s motorickým centrom
- každému druhu zvierat prisudzoval jeho subjektívny svet 

či prostredie  - Umwelt (v ľudskom svete svetom muchy 
lampa) - ten súborom tých faktorov, kt. majú najväčší 
význam pre živočícha – v tomto prostredí sa vyskytujú aj 
spúšťače – tie ako kľúče odmykajú rôzne zámky a 
spúšťajú realizáciu určitého správania



- Lorenz a Tinbergen - pojem schéma nahradený pojmom 
vrodený /dedične fixovaný/ spúšťací mechanizmus (angl. 
innate releasing mechanism) 
- ide o neurosenzorický filtračný mechanizmus

- pri určitom správaní reaguje na spúšťací vzruch (kľúčový 
podnet) a súčasne odfiltrováva neúčinné vzruchy

- ide o také správanie, pri ktorom živočích reaguje biologicky 
zmysluplne, nezávisle na skúsenosti

- mláďatá tilapie  - ich úkrytová reakcia na atrapu 
- spúšťací mechanizmus je fylogeneticky adaptovaný
- patrí ku genetickej výbave druhu

- spúšťacie mechanizmy sú však u dospelých stavovcov 
všeobecne komplexnejšieho charakteru



Upravený podľa Košťál, 2012/13

dedične fixovaný spúšťací mechanizmus DFSM



Príklad:
neskúsený krkavec

- pri stavbe hniezda zbiera 
všetky, často krát 
nevhodné predmety 

skúsenosť 

- poučí sa, ktoré predmety 
sú pre stavbu hniezda 
najvhodnejšie

- v priebehu ontogenézy zbiera živočích skúsenosti

- dedične fixované/vrodené spúšťacie mechanizmy sa 
obohacujú - ide o tzv. skúsenosťou modifikované 

dedične fixované spúšťacie mechanizmy



- učením môžu medzi podnetom a reakciou naň 
(situáciou) vzniknúť úplne nové väzby - učením 
získané spúšťacie mechanizmy

- čajky v prímorských oblastiach často kŕmené tak, že im ľudia 
vyhadzujú potravu z okien

- už len otvorenie okien = spúšťací mechanizmus potravného 
správania

Príklad:



- etologická analýza pomocou atráp 
- ktoré kľúčové podnety spúšťajú určitý typ správania ???                

= spúšťacia funkcia jednotlivých podnetov 

- kľúčové podnety majú komplexný charakter
- mláďatá čajky smejivej

- kľúčový podnet - červená škvrna na dolnej časti zobáka, ale aj 
pohyb, ktorým je zobák od zeme dvíhaný a tiež tvar zobáka

- bez významu ostáva napríklad sfarbenie hlavy a tvar hlavy

- jednotlivé spúšťacie podnety pôsobia aditívne –
ich účinok sa sumarizuje
- čím viac sčítacích podnetov je prítomných, o to silnejšia bude 

reakcia

- atrapy s neprimeranými (supernormálnymi) 
podnetmi
- spúšťajú silnejšiu odpoveď ako objekty s prirodzenou 

spúšťacou funkciou
- ich evolúcia končí vtedy, ako náhle začínajú neprimerane 

ovplyvňovať prežitie



- supernormálny podnet je účinnejší pri vybraného 
správania ako atrapa reflektujúca prirodzený 
podnet



Príklad:

lastúrničiar strakatý 
(Haematopus ostralegus)

- dá vždy prednosť väčšej 
znáške pred svojou 
zvyčajnou

kulík piesočný (Charadrius 
hiaticula) 

- dá prednosť väčšej a 
kontrastnejšie sfarbenej 
atrape vajíčka 





- nebezpečenstvo spustenia správania nepravými 
spúšťacími podnetmi 
- prichádza k nemu len príležitostne napríklad u hmyzu 

- u stavovcov je omyl vopred vylúčený
- dedične fixované spúšťacie mechanizmy úzko špecifické 

- intenzita a frekvencia určitých foriem správania
- vyvolaná:

- spúšťacími podnetmi
- pripravenosťou k jednaniu 

- za priestorovú orientáciu určitého správania sú zodpovedné 
vonkajšie podmienky - smerové  podnety 



Samček okáča metlicového (Hipparchia semele)  
- letí pri tvorbe páru aj za  samičkami iných druhov 
motýľov
- až jednotlivé fázy toku rozhodujú o tom, či sa 
„spamätá“

Reflexné otváranie zobáka u mláďat drozdovitých –
pokiaľ je mláďa slepé, reaguje na dotykové podnety

– keď začne vidieť, reaguje na podnety optické

Príklady:



- niektoré podnety pôsobia na správanie 
tlmivo - tlmivé kľúčové podnety

- znemožňujú napríklad napádanie samičiek 
a mláďat samčekom

- mláďa šimpanza (Pan troglodytes) majú po narodení biely „chvost“ (ide o srť v oblasti nad

zadkom)

- zabezpečuje im láskavejšie prijatie v sociálnej skupine

- mizne až vo veku troch rokov

Príklad:



ENDOGÉNNA A EXOGÉNNA KONTROLA 

POHOTOVOSTI K BEHAVIORÁLNEJ AKTIVITE

- intenzita reakcie na kľúčový (spúšťací) 
podnet je závislá na:

- sile a charaktere kľúčového (spúšťacieho) 
podnetu, 

- na vnútornom stave jedinca – pohotovosti, 
pripravenosti k jednaniu (angl. responsiveness)

- motivácií (angl. motivation)



- úloha motivačnej analýzy

- meraním vyjadriť pohotovosť k behaviorálnej 
aktivite a to vo vzťahu k endogénnym, alebo 
exogénnym faktorom

- pohotovosť k behaviorálnej aktivite

- nie je priamo merateľná

- dá sa za konštantných podmienok odvodiť od 
merateľných parametrov, ako je:

- intenzita prebiehajúceho pohybu

- početnosť a trvanie jednotlivých prvkov správania

- obdobie latencie a podobne

- na ich základe môžeme pozorovať zvýšenú 
pohotovosť k behaviorálnej aktivite



- doba latencie

- interval medzi momentom, kedy začína podnet 
pôsobiť do momentu, v ktorom je odštartované 
príslušné správanie

- so skracujúcim sa obdobím latencie koreluje 
zvyšujúca sa pripravenosť/pripravenosť 
k behaviorálnej aktivite

- hierarchická organizácií pohotovosti 
k behaviorálnej aktivite

- každá podriadená pohotovosť pôsobí do určitej 
miery samostatne, je však spoločne s ostatnými 
prejavmi podriadenej aktivity závislá na 
nadradenej pohotovosti



- príčinné faktory môžu pôsobiť na rôznych 
úrovniach hierarchicky usporiadaných 
pohotovostí

Všeobecná rozmnožovacia “pohotovosť” je u pichľavky sinej (Gasterosteus
aculeatus) napríklad závislá na dlhých dňoch a na zvýšenej teplote vody.

Príklad:



- mnohé prvky správania sa dajú vyvolať iba 
počas určitého ročného obdobia, alebo v určitej 
fáze pohlavného cyklu („stupeň” 
pohotovosti k behaviorálnej aktivite)

- pohotovosť k behaviorálnej aktivite je často 
aktivovaná pomalšie, behom niekoľkých minút.  
- hovoríme tu o tzv. „zahrievaní”                           
(angl. ”warm - up”).

- v prípade konštantného pôsobenia                     
podnetov sa určité prvky správania                
(napr. určité pohyby pri toku) neprejavujú 
rovnomerne, alebo náhodne v určitom časovom 
úseku, ale v tzv. skokoch, resp. „dávkach“ 
(angl. bouts)
- fáza zníženej a zvýšenej pohotovosti k aktivite sa 

strieda  

Spevavce (na obr. penica hnedokrídla) si 

bránia svoje hniezdne teritóriá iba na jar. 

Pavúky čeľade skákavkovitých (Salticidae) napríklad reagujú na
korisť orientovaným obratom už pri miernom hlade, k odchytu
koristi však prichádza až po vystupňovanom hladovaní. Aj určitá
fáza toku je často viazaná na vystupňované sexuálne správanie.



- perzistencia pohotovosti k aktivite
- správanie spustené časovo obmedzenými vonkajšími podnetmi 

môže pretrvať (aj keď podnet už priamo nepôsobí)

- ak pôsobí niekoľko spúšťacích podnetov naraz, 
reaguje na ne živočích v závislosti na 
motivačnom stave

- rozhodujúca je pritom relatívna sila pohotovosti 
k aktivite
- ak prevažuje hlad, dá zviera prednosť potrave pred sexuálnym 

partnerom  

Poplašné volanie muchárika červenohlavého (Ficedula hypoleuca) nedoznieva hneď po
zmiznutí nepriateľa, ale postupne a tým pomalšie, čím intenzívnejšie bola vyvolaná reakcia.

Príklad:



Psychohydraulický (energetický) model inštinktov

„splachovacie inštinktívne WC“
- „klasická“ Lorenzova predstava
- dedične fixované koordinácie/fixné 

vzorce správania/ spotrebovávajú 
špecifickú akčnú energiu

- ak nepríde dlhšiu dobu k jej uvoľneniu, 
akumuluje sa endogénne v CNS
(psychohydraulický model)

- potom príde k „otvoreniu ventilu“
- to je ovplyvňované silou vonkajšieho 

podnetu tzn., že čím viac špecifickej 
energie sa nahromadí, tým slabší 
kľúčový podnet stačí na jej 
uvoľnenie

- ak sa však „rezervoár“ vyprázdni, 
nemôže prebehnúť žiadne správanie -
absentuje totiž „špecifická akčná 
energia“ 

- ide však len o hypotetický model!!!
- v skutočnosti sa v organizme žiadny 

rezervoár, kde by sa hromadila špecifická 
akčná energia nenachádza





KONZUMAČNÝ AKT
(angl. consumatory action)

- odvíjajúci sa reťazec prvkov správania je 
zakončený konzumačným aktom
- angl. consumatory action, alternatívne názvy v slovenčine: 

konečné jednanie, resp. tlmiaci alebo upokojujúci pud

- po jeho realizácií pohotovosť k behaviorálnej 
aktivite na dlhšiu, alebo kratšiu dobu doznieva, čo 
vedie k zvýšeniu prahovej hodnoty
- z hľadiska energetického modelu je potreba väčšej akčnej 

energie na jej prekonanie, na spustenie danej formy správania
- k nastoleniu normálnej  hladina akčnej energie potrebnej na 

spustenie určitého správania prichádza až po určitej dobe

- ak sa konečné správanie (konzumačný akt) nespustí 
ani po dlhej dobe, pohotovosť k behaviorálnej aktivite sa 
zvýši a prahová hodnota potrebnej akčnej energie 
sa zníži - na vyvolanie reťazca prvkov správania stačí 
“minimálny” kľúčový podnet



APETENČNÉ SPRÁVANIE
(angl. appetitive behaviour)

- termín zavedený Walacom Craigom 
(Whitmanov žiak)

- ak nepríde ku konzumačnému aktu dlhšiu 
dobu
- prahová hodnota energie potrebnej na 

jeho vyvolanie sa zníži

- zviera dostane na určité jednanie „chuť“

- vedie to k cielenému vyhľadávaniu 
kľúčového podnetu (spúšťacieho 
podnetu) – apetenčné správanie

- ak prebehne úspešne  - nastupuje 
dedične fixovaná koordinačná 
schéma/FVS (je však potrebná 
pripravenosť k jednaniu)

- apetenčné správanie je na rozdiel od 
dedične fixovanej koordinačnej schémy 
značne variabilné a nešpecifické

- to, čo živočích hľadal sa dá rozpoznať až 
po dosiahnutí cieľa  

Hladná svorka vlkov (Cannis lupus) sa
napríklad zdanlivo bezcieľne pohybuje po
okolí až kým nenájde korisť.



BEHAVIORÁLNA AKTIVITA NA PRÁZDNO

(angl. vacuum activities)

- ak sa prahové hodnoty 
„energie” potrebnej na 
spustenie správania 
extrémne znížia

- prebehne dedične fixovaná 
koordinačná schéma aj bez 
prítomnosti spúšťacieho 
podnetu

Samička kanárika (Serinus canarius) často stavia tzv. „fiktívne“ hniezdo - spracováva
imaginárny stavebný materiál. Aj tu je však veľmi problematické vylúčiť prítomnosť
kľúčového (spúšťacieho) podnetu

Príklad:



SENZORICKÉ SPÄTNÉ VÄZBY

- prestávka po prebehnutí konzumačného aktu - môže 
byť aj výsledkom senzorickej spätnej väzby
- živočích vystavený zmyslovému dráždeniu
- to spôsobuje prechodný pokles v pohotovosti k aktivite

- okrem vonkajších podnetov tu majú význam aj podnety 
vnútorné 

- z predchádzajúcich údajov o existencii senzorickej spätnej 
väzby ako kontrolného mechanizmu vyplýva určité 
obmedzenie Lorenzovho energeticky motivačného modelu

- do popredia sa dostáva otázka: Na koľko je pohotovosť 
k jednaniu ovplyvnená endogénnymi, na koľko 
exogénnymi mechanizmami?

- každopádne však platí pasáž o „hromadení energie” (fáza 
sexuálnej zdržanlivosti sa strieda s fázou zvýšenej sexuálnej 
pohotovosti)



Príklady:
- po kopulačnom akte u samičky Drosophila melanogaster)                        

klesá ochota k páreniu prakticky na nulovú hodnotu
- je tomu až do okamihu, kým sa spermie uložené v zbernom váčku 

nespotrebujú (je to časový interval 6-9 dní)

- u samčeka pichľavky sinej (Gasterosteus aculeatus) po oplodnení ikier 
veľmi rýchle klesá pohotovosť k sexuálnemu správaniu (táto pohotovosť je 
obnovená až po 10 –30 min.)

- za pokles aktivity zodpovedná prítomnosť čerstvých ikier v hniezde
- po oplodnení jednej, alebo viacerých znášok klesá jeho sexuálna aktivita 

dlhodobo na 5-8 dní
- po vyliahnutí mláďat nasleduje správanie spojené so starostlivosťou 

o potomstvo
- čím je počet znášok vyšší, tým je táto forma správania intenzívnejšia



AGRESIVITA
- hromadenie agresivity  - nevyriešený problém

- ide o problém endogénneho, alebo exogénneho riadenia pohotovosti k jednaniu?

- vysvetľovanie jej pôvodu  - názorová nejednotnosť 
- agresivita v sebe skrýva celú škálu prvkov správania rôznej biologickej hodnoty

- medzidruhová agresivita
- strachom vyvolaná agresivita
- zviera zahnané nepriateľom iného druhu nemá inú možnosť riešenia 

vzniknutej situácie ako je sebaobrana – agresivita reflexnej povahy

- vnútrodruhová agresivita
- slúži na obranu vlastníctva, obhájenie teritória, postavenia 

v hierarchickom rebríčku a pod.
- má rôzne formy, ktoré závisia od celej škály činiteľov
- je iná pri konfliktoch mláďat, dospelých zvierat, pri boji o samicu, 

teritórium, o potravné zdroje

- agresívne správanie samíc a samcov
- základy v rôznej motivácii, ktorá je pod oddelenou genetickou kontrolou
- samce bojujú o samičku
- samičky bojujú o samčeka, alebo ochraňujú svoje mláďatá

- potreba „vyrovnávania“ resp. „uvoľňovania“ agresivity sa objaví napríklad 
vtedy, keď sa zviera vzdiali na dlhšiu dobu od svojej sociálnej skupiny
- opätovné stretnutie je potom obyčajne spojené s vystupňovaním agresivity





SOCIÁLNA IZOLÁCIA

- vlastníctvo teritória rešpektované len vtedy, keď 
vlastník demonštruje svoju silu 
a pohotovosť k agresivite - spontánna 
agresivita
- hierarchia zostane zachovaná iba v prípade, že 

dominantné zviera z času na čas demonštruje svoju 
dominanciu aj navonok

- dlhšia sociálna izolácia jedinca môže viesť 
k nahromadeniu agresivity
- sociálna izolácia v rôznych fázach ontogenézy vedie 

k zmenám v agresívnom správaní

- doteraz nie je úplne jasná úloha frustrácie, 
ako motivujúceho faktora agresivity



Príklady:
- mláďatá koralových rybiek rodu Microspathodon chrysurus
- potravné teritóriá na koralových útesoch
- po niekoľko dňovej sociálnej izolácii si jedinec bráni hranice svojho 

potravného teritória s omnoho väčšou intenzitou
- jedince toho istého druhu vysielajú určité signály, ktoré bezprostredne agresivitu 

nespúšťajú, ale ovplyvňujú pohotovosť k jednaniu

- u samčeka akvarijnej rybky Haplochromis burtoni sa v izolácii agresivita 
radikálne znížila

- prítomnosť atrapy ako motivujúceho činiteľa viedla k nárastu jej hodnoty na 
normálnu úroveň

- agresivita u mláďat, ale aj dospelých jedincov nie je totožným fenoménom
- u mláďat slúži na zabezpečenie kvalitnej potravy a nezávisí od prítomnosti samčích 

pohlavných hormónov
- u dospelých samcov slúži na obranu teritória a závisí od koncentrácie samčích pohlavných 

hormónov 
- sociálna izolácia spôsobuje pokles hladiny testosterónu



- agresivita sa môže vyvíjať cestou 
frustrácie aj u ostatných vyšších 
živočíchov

- frekvencia výskytu agresívnych 
prejavov môže byť ovplyvnená učením 

- pohotovosť k behaviorálnej 
aktivite = výsledok vzťahu medzi 
exogénnymi a endogénnymi faktormi 
na jednej strane a medzi samotným 
jednaním na strane druhej

- správanie môže pôsobiť spätne na 
endogénne aj exogénne faktory

- merateľné parametre správania sú 
určované jednak pohotovosťou k 
aktivite a jednak spúšťacími podnetmi 

- ak zakážeme človeku určitú
cielenú aktivitu, často reaguje
agresívne
- ak zavoláme dieťa k jedlu počas
hry, môže reagovať zlostne

-ak prestaneme potkany za určité správania 
odmeňovať, začnú napádať najbližšieho „suseda”
- šimpanzy presmerovávajú agresivitu na neživé 
predmety vo svojej blízkosti



VZŤAHY MEDZI RÔZNYMI TYPMI POHOTOVOSTI   

K BEHAVIORÁLNEJ AKTIVITE

- na živočícha žijúceho v prirodzených podmienkach pôsobí 
súčasne niekoľkých kľúčových - spúšťacích podnetov = 
je vystavený niekoľkým pohotovostiam k behaviorálnej 
aktivite

- v najjednoduchšom prípade vystupujú jednotlivé pohotovosti 
vedľa seba a prejavujú sa simultánne

- pri ritualizovanom správaní prichádza k prekrývaniu
pohybových prvkov rôzneho pôvodu, napríklad pohybových 
prvkov útoku a úteku

- väčšinou sa však väčší počet pohotovostí k behaviorálnej 
aktivite nemôže manifestovať naraz – prichádza k alternácii

- slabé pohotovosti sa často prejavujú paralelne - ak jedna 
aktivita zosilnie, automaticky druhá zoslabne
- bojujúce jedince si napríklad nevšímajú predátora, čo vedie k 

skracovaniu únikovej vzdialenosti
- to iste platí aj pre vtákov sediacich na vajciach 





Príklady:

- Ak vták sedí na vajciach, môže sa táto aktivita prekrývať 
s aktivitou zameranou na výstavbu hniezda. Prichádza k 
prekrývaniu, tzn. že vták sedí na vajciach a súčasne si 
upravuje hniezdo.

- Mečúň mexický (Xiphophorus helleri) strieda rýchle, 
nepravidelné tokanie v blízkosti jednej samičky s 
ohrozovaním inej samičky.



INTENČNÉ POHYBY

- ide o prvky správania nižšej intenzity
- živočích pohyb iba naznačí, čím zároveň 

naznačí úmysel

- intenčné pohyby sa často spájajú 
s ritualizáciou a často sa vyskytujú 
napríklad pri dvorení 

Pes pri hre hryzenie iba 
„náznakovo”, rodič sa na neposlušné 
dieťa zaženie rukou tiež iba 
„náznakovo”.



PRESKOKOVÉ AKTIVITY

- jedná sa o irelevantné (dislokované) správanie

- na ich vysvetlenie sú dve hypotézy:
- hypotéza orientovaná na energetický motivačný model - protikladné vzruchy 

nemôžu  v konfliktnej situácii prebehnúť – energia pretečie treťou dráhou,
- uvoľňujúca (odbrzďujúca) hypotéza - preskokovo sa veľmi často prejavujú  také 

aktivity, ktoré môžu byť ľahko tlmené inými pohotovosťami k jednaniu. 

- preskokové aktivity sa často objavujú vtedy,  ak obe zúčastnené 
pohotovosti k jednaniu v rovnováhe

- posúdiť, čo je normálne jednanie a čo preskoková aktivita nie je naozaj ľahké 
(nie vždy na to stačia hypotézy)

- ritualizované signálne jednanie sa dá často odvodiť od intenčných 
pohybov, alebo od preskokového správania

(angl. displacement activities)

Bojujúce kohúty občas prerušia boj 
a náznakovo zobú. Potrava im však 
chýba.



Príklad:

- pri rovnováhe medzi poplachovou a hniezdnou 
pohotovosťou u rybára dlhochvostého (Sterna 
paradisea) „odpadajú“ vplyvy tlmiace čistiacu 
pohotovosť



AMBIVALENTNÁ MOTIVÁCIA SIGNÁLNEHO SPRÁVANIA

- signálne správanie je viazané na konfliktné situácie
(dvorenie a hrozba)

- ak obe jednania majú za základ súčasne dve protichodné 
pohotovosti k jednaniu, sú obe ambivalentne motivované

- v prospech ambivalentnej motivácie signálneho jednania svedčia tri 
na sebe nezávislé argumenty - tri analýzy:
- situačná analýza – signálne správanie prebehne len vtedy, ak sú 

súčasne aktivované dve pohotovosti k jednaniu 
- napríklad hrozba na hranici teritória - vo vnútri teritória dominuje útok, 

za hranicou útek 

- sekvenčná analýza - za predpokladu, že sa situácia nezmení za 
hrozbou nasleduje útok, alebo únik
- u čajky je našuchorenie peria vonkajším prejavom konfliktu medzi 

útočnou a únikovou pohotovosťou a pod.,  

- tvarová analýza - póza hrozby často krát zostavená z intenčných 
pohybov útoku a úniku
- napríklad u čajky považujeme za agresívne pohybové elementy 

vzpriamený postoj, vzpriamený krk, pokles zobáka, „vetranie“ krídel; 
za pohybové elementy úniku naopak považujeme zdvíhanie zobáka, 
priloženie krídel k telu



- u cicavcov sa často sila pohotovosti k 
jednaniu prejaví vo všetkých detailoch 
tváre ambivalentne

- určitý prvok správania je potom v súlade s 
kolísaním motivácie extrémne tvarovo premenlivý

- teórie ambivalencie signálneho jednania boli 
študované hlavne na príklade agresívneho 
signálneho jednania

- zistilo sa, že hrozba je nepochybne 
ambivalentná (ambivalentne motivovaná) 



PREORIENTOVANÉ SPRÁVANIE

(angl. redirected activity)

- objavuje sa v konfliktných situáciách

- ide hlavne o agresivitu preorientovanú na 
nezúčastneného jedinca alebo predmet

- prichádza k nej v situácií, v ktorej jedinec agresivitu 
nemôže „naplno” prejaviť (napríklad ju nemôže 
prejaviť voči tomu, komu je určená) 

- samček čajky striebristej (Larus argentatus), ktorému na teritórium prenikla samička
začne súčasne vysielať podnety vyvolávajúce, ale i podnety tlmiace agresivitu
- ak sa v blízkosti ocitne iný samec, vzlietne a „bezdôvodne” ho napadne

Príklad:



Ďakujem za pozornosť!


