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ETOLÓGIA

ethos- správanie, logos- veda 

Biologická vedná disciplína zaoberajúca sa všeobecnou aktivitou, vrodeným a 
naučeným správaním



VÝSKUMNÉ SMERY 

• I.P.Pavlov

• Výskum podmienených reflexov a 
individuálnych prejavov živočíchov

Fyziologický

• B. F. Skinner

• výskum učebných procesov v bludiskách, 
klietkach- napr. skinnerova klietka

Behaviorizmus

• K. Lorentz, N.Tinbergen, Karl von Frisch

• Výskum správania živočíchov v 
prirodzených podmienkach voľnej prírody

Etológia



BURRHUS FREDERIC SKINNER

1904-1990

Americký psychológ a 
sociálny filozof

behaviorizmus

Programované učenie 
(operatívne programovanie

            

      

              

              
           

    



IVAN PETROVIČ PAVLOV

1849-1936

Ruský lekár a fyziológ

1904 Nobelová cena za fyziológiu a 
medicínu- za prácu o vylučovaní 
žaludočných žliaz

Štúdium podmienených reflexov





KONRAD LORENTZ
1903-1989
Rakúsky zoológ
Zakladateľ modernej etológie

1973- Nobelová cena za fyziológiu a 
medicínu- za štúdium správania zvierat

Inštinktívne správanie husi veľkej, kavky 
obyčajnej, včelí tanec



NICOLAS TINBERGEN

1907-1988

Holandský biológ( neskôr prijal anglické občianstvo)

1973- Nobelová cena za fyziológiu a medicínu-
za štúdium správania zvierat

Organizácia a spoločenské správanie živočíchov



KARL VON FRISH

1886-1982

Rakúsky etológ

1973- Nobelová cena za fyziológiu a medicínu-
za štúdium správania zvierat

Zmyslové vnímanie včiel a objasnenie včelieho 
tanca



METÓDY ETOLÓGIA

Priame 
pozorovanie

• Základná 
metóda etológie

• Presné záznamy 
o prejavoch 
správania a ich 
podrobná 
analýza

Modelové situácie

• Vyvolanie 
vrodeného 
správanie 
využitím atráp

Izolácia zvierat

• V rozličnom 
období vývinu 
mláďat a 
sledovanie 
dopadu na 
sociálne 
správanie v 
dospelosti



METÓDY ETOLÓGIE

Výskum učebných 
schopností

• Prostredníctvom 
zariadení( 
bludisko a 
rýchlosť naučenia 
sa správnej cesty 
k cieľu)

Prirodzené 
prostredie v 

prírode

• Skúmanie 
správania vo 
voľnej prírode

• Najčastejšie 
využívaná 
metóda

Poloprirodzené
prostredie

• Skúmanie 
správania zvierat 
v zverniciach 
alebo 
zoologických 
záhradách



TYPY ŽIVOTNÝCH PREJAVOV

vrodené

• Prejavy získané na 
základe dedičnosti od 
rodičov

naučené

• prejavy správania 
naučené získavaním 
skúseností, 
zdokonaľovaním svoje 
činnosti alebo 
napodobňovaním 
dospelých 



VRODENÉ SPRÁVANIE

Relatívne rovnaký priebeh u konkrétneho druhu- druhovo špecifické správanie

Inštinktívne správanie- najdokonalejšia forma vrodených prejavov správania

Vyvolané podnetmi: 

1. exogénnymi- podnety prostredia( svetlo, teplo, ročné obdobie, prítomnosť 
živočíchov)

2. endogénnymi- vnútorná fyziologická, nervová a hormonálna pripravenosť 
organizmu



INŠTINKTÍVNY AUTOMATIZMUS

Vnútorné 
vyladenie 
organizmu

Vyhľadávacie 
správanie

Ukončovacie 
správanie

Uspokojenie

Pud- pocit 

smädu, hladu

Objavenie 

kľúčového 

podnetu, 

získanie koristi

Program priebehu inštinktívneho správania

Inštinktívne správanie sa skladá z viacerých automatizmov, potrebných viac 

kľúčových podnetov

Vyhasnutie 

pudu



ATRAPA PERNATÉHO DRAVCA

Úteková reakcia mláďat na pohyb atrapu 
dravca smerom dopredu

Pri pohybe atrapy chvostom dozadu 
reakcia nenastala

Záver: Vrodenú inštinktívnu obrannú 
reakciu mláďat vyvolajú 2 kľúčové 
podnety- obraz dravca a jeho pohyb 
dopredu



ŽOBRANIE POTRAVY U MLÁĎAT

Rodičia vyvrhujú potravu iba pri 
dotyku mláďat na červenej škvrne 
spodnej strane ich zobáka

1. kľúčový podnet- červená 
škvrna

2. kľúčový podnet- spodná časť 
zobáka



NAZNAČENÉ SPRÁVANIE

Dočasné potlačenie niektorého z typov 
správania

Napr. realizácia iba prvej fázy útočného 
výpadu v konfliktnej situácii



NÁHRADNÉ SPRÁVANIE

Prejavenie dvoch 
protikladných vrodených 
foriem správania približne v 
rovnakej intenzite

Neadekvátne správanie v 
danej situácii

Napr. zívajúce opice, 
čistenie, škrabkanie po tele, 
naznačujú príjem 
neexistujúcej potravy, kohúty 
zobúce do zeme



TYPY VRODENÉHO ( FUNKČNÉHO) 
SPRÁVANIA

orientačné potravové komunikácie komfortné

obranné útekové teritoriálne hravé

sociálne rozmnožovacie biorytmy



ORIENTAČNÉ( PÁTRACIE) VRODENÉ 
SPRÁVANIE

Systematické preskúmavanie každého nového miesta, kedy jedinec získa 
poznatky o prostredí a o prítomnosti ďalších živočíchov

Dokáže dočasne potlačiť inú motiváciu( hlad)

Kinéza- najjednoduchšia forma orientačného správania, pohyb ako reakcia 
na intenzitu podnetu, bez ohľadu na lokalizáciu

Taxia- pohyb  v smere pôsobenia podnetu( svetlu)

Zložitejšie formy orientačného správania- využitie znakov na zemi (výšku 
Slnka, magnetické pole pri migrácii, lietaní)



POTRAVOVÉ SPRÁVANIE

Správanie spojené s vyhľadávaním a konzumáciou potravy

Pravidelne sa opakujúce správanie ( špecifické pre druh)

Súvisí  s pachovým značkovaním teritória( exkrementy) a metabolizmom ( 
spôsoby kalenie  a močenia)

Druhy sa informujú o výskyte potravy pachovými, optickými a akustickými 
signálmi

Dôležité pri rodičovskej starostlivosti u krmivých druhov



KOMUNIKÁCIE 

Prenos informácie pomocou vydávaných a prijímaných signálov

Rozdelenie signálov

1. optické ( tvar, sfarbenie, pohyb)

2. akustické ( spev, škriekanie, kvičanie)

3. chemické (feromóny, pachové stopy)

4. dotykové (mláďa- matka, sociálne vzťahy)

5. elektrické ( úhor)



KOMFORTNÉ SPRÁVANIE

Charakteristické pre 
stavovce

Starostlivosť o telo(čistenie 
pokožky, váľanie v piesku, 
škrabanie o kmene, kúpanie)

Aktivity zívania a 
naťahovania- oddych, 
odpočinkové prejavy, 
spánkové polohy

Súčasť sociálneho správania-
typické pre hierarchické 
skupiny



OBRANNÉ A ÚTEKOVÉ SPRÁVANIE

Pud sebazáchovy

3 stupne aktivity vyvolané útočníkom:

1. preventívna obranná aktivita( ukrývanie, istenie, signalizovanie)

2. aktívna ochrana pred nebezpečenstvom ( znehybnenie, útek)

3. aktívna obrana ( aktívne bránenie sa jedinca)

Útekové správanie- nasleduje po prekročení útekovej vzdialenosti predátorom ( 
najkratšia vzdialenosť predátor- korisť, kedy začne koriť utekať)

Kritická vzdialenosť- predátor prekročil útekovú vzdialenosť, korisť cíti strach, vyvíja 
obranný útok



TERITORIÁLNE SPRÁVANIE

Obhajoba teritória pred príslušníkmi vlastného druhu

Hranice teritória značkujú (pachmi, vizuálne, akusticky) a obraňujú ako vlastné 
územie

Zabezpečuje rozptyl živočíchov( zníženie konfliktov, súperenia)

Spôsoby obrany teritória

1. Imponovanie- jedinec dáva najavo prevahu( nafukovanie sa, špecifickým 
pohybom)- úloha v sociálnom správaní a tvorbe hierarchie

2. Vlastná obrana- prejav vnútrodruhovej agresivity( vynútenie podradenosti-
výnimočne zranenie, usmrtenie), prenasledovanie a ústup



HRAVÉ SPRÁVANIE

Forma učenia sa a 
precvičovania činností

Rôzne druhy pohybovej 
aktivity, lovenie potravy, 
konzumácia, sexuálne 
aktivity, imponovanie, bojové 
aktivity

Od prirodzeného správania 
sa líši poradím aktivít

Typické pre mláďatá

Význam pre tvorbu 
pozitívnych vzťahov v 
skupine



SOCIÁLNE SPRÁVANIE

Rôzne prejavy a vzťahy v skupine rovnakého druhu s vytvorenými sociálnymi 
vzťahmi ( societe)

Rozdelenie spoločenstiev podľa vzťahov

1. Párové spoločenstvo- materské, otcovské rodiny a rodiny oboch rodičov

2. Náhodné zoskupenie- agregácie- zoskupenie, ktoré sa po čase rozíde( 
motýle pri potravovom, vodnom zdroji)

3. Anonymné spoločenstvo- živočíchy to istého druhu, ktoré sa navzájom 
nepoznajú( vtáky, ryby) alebo spojené pachovými stopami( včely, hmyz)

4. Neanonymné spoločenstvo- živočíchy sa navzájom poznajú, vytvorený 
hierarchický systém poradia, pozitívna sociálna väzba





ROZMNOŽOVACIE 
SPRÁVANIE

1. predsvadobné -
epigamické( ruja, tokanie) 
končia párením

2. materské (výchova 
mláďat, gravidita, 
inkubácia)

Rozmnožovacie cykly v 
súlade so zmenou ročných 
období

Medzidruhový rozdiel 
najväčší v počiatočných 
fázach rozmnožovania-
predsvadobné správanie



BIOLOGICKÉ RYTMY

Prebiehajú v rôzne dlho trvajúcich cykloch

1. Niekoľkoročné- gradácia populačných stavov

2. Ročné- rozmnožovanie stavovcov

3. Mesačné- ovulačné cykly

4. Cirkadiálne rytmy- interval priebehu aktivity cca 24 hodín

5. Niekoľkosekundové- činnosti vnútorných orgánov

Riadené vnútorne( hormónmi), koordinované a spresňované exogénnym 
činiteľom- časovačom( svetlo/tma, zmena teploty, mesačné fázy)



NAUČENÉ SPRÁVANIE

prejavy správania naučené získavaním skúseností, zdokonaľovaním svoje 
činnosti alebo napodobňovaním dospelých 

Ľahšie ulovenie koristi pri 
vode

Miesto smrteľného 
zahryznutia

Kvalita vhodného 
materiálu na stavbu 

hniezda



OBLIGÁTNE SPRÁVANIE

Prechod medzi vrodeným a naučeným

Učenie v ranom veku života mláďat ( kvôli intenzívnejšiemu vnímaniu a 
zapamätaniu)

Každý druh má vrodenú dispozíciu zapamätať si jednorazový zážitok na celý 
život

spojené s podnetovými situáciami

Vrodená schopnosť tvorby väzby s prvým objektom/ bytosťou po vyliahnutí/ 
narodení- vpečatenie( prvé spoznanie vzhľadu rodiča)



FAKULTATÍVNE SPRÁVANIE

Prebieha po celý život 
jedinca

Orientačno-pátracie 
správanie

•havran skúma všetky 
predmety, v období 
rozmnožovania z nich stavia 
hniezdo, zdokonaľuje sa z 
roka na rok

•Naučené činnosti šimpanzov 
v laboratóriách ( spoznanie 
tvarov, farieb, jednoduché 
abstraktné pojmy)



GENERALIZÁCIA( VHĽAD)

Najdokonalejšia schopnosť 
učenia

Schopnosť nájsť určité 
spoločné znaky v 
nerovnakých predmetoch 
alebo situáciách

Schopnosť riešiť situáciu 
pochopením súvislostí( nie 
pokus- omyl)

Napr. delfíny, šimpanzy, 
gorily



SPRÁVANIE ZVIERAT V ZOO

Uzavretý priestor neumožňuje útekové vzdialenosti  a sťažuje uplatňovanie 
vrodených ritualizovaných prejavov

Vznik konfliktných situácii

Motorické stereotypné reakcie

Kanibalizmus, zvýšená agresivita



ZDROJE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev

https://www.royblog.sk/diva-zver/kuna-lesna/

http://www.spevavce.sk/

https://sk.travel-question.com/15205109-10-fun-facts-and-surprising-information-about-coffee-beans

https://www.webnoviny.sk/mladata-medveda-bieleho-mali-premieru-v-holandskej-zoo-uskutocnila-sa-
vsak-bez-publika/

https://www.topky.sk/d/2/17847/Zivajuca-opicka?page=104&order=0

https://www.bumm.sk/cimke/etologia

https://www.artmajeur.com/en/germanaconca/artworks/8822593/konrad-lorenz-con-il-suo-chow

https://www.nextech.sk/a/V-laboratoriu-prvykrat-vytvorili-chimeru-cloveka-a-opice

https://www.kniznica.sk/detail-oznamu/nobelova-cena-za-literaturu-putuje-do-francuzska-675/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee_dance.svg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
https://www.royblog.sk/diva-zver/kuna-lesna/
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https://www.topky.sk/d/2/17847/Zivajuca-opicka?page=104&order=0
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https://www.artmajeur.com/en/germanaconca/artworks/8822593/konrad-lorenz-con-il-suo-chow
https://www.nextech.sk/a/V-laboratoriu-prvykrat-vytvorili-chimeru-cloveka-a-opice
https://www.kniznica.sk/detail-oznamu/nobelova-cena-za-literaturu-putuje-do-francuzska-675/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee_dance.svg


ZDROJE

https://www.tinbergen.de/projekte/

https://www.gettyimages.com/photos/karl-von-frisch

https://riz2021.wordpress.com/2018/09/14/classical-conditioning/

https://psychpics.com/2015/12/11/behaviorism-i-historical-progress/

http://www.saint-petersburg.com/famous-people/ivan-pavlov/

http://www.mackoviteselmy.weblahko.sk/Lev.html

https://www.webnoviny.sk/vyberte-meno-pre-mlada-pandy-musi-zacinat-na-fu/

https://www.tinbergen.de/projekte/
https://www.gettyimages.com/photos/karl-von-frisch
https://riz2021.wordpress.com/2018/09/14/classical-conditioning/
https://psychpics.com/2015/12/11/behaviorism-i-historical-progress/
http://www.saint-petersburg.com/famous-people/ivan-pavlov/
http://www.mackoviteselmy.weblahko.sk/Lev.html
https://www.webnoviny.sk/vyberte-meno-pre-mlada-pandy-musi-zacinat-na-fu/

