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EMOCE VYVOLANÉ ZVÍŘATY II: STRACH A ODPOR 

Silvie Rádlová, Šárka Peléšková, Jakub Polák, Eva Landová, Daniel Frynta 

 

Abstrakt 

Zvířata představují pro člověka prioritizované stimuly, je jim věnována větší pozornost než 

neživým objektům a tento zájem je doprovázen nejen pozitivními, ale také negativními 

emocemi, jako je strach a odpor. Obě emoce mají významnou adaptivní roli v situacích, které 

mohou být pro člověka potenciálně nebezpečné. Strach reaguje na přítomnost predátora či 

jiného strachového stimulu, který jej bezprostředně ohrožuje, zatímco odpor se vyvinul jako 

ochrana před chorobami a infekcemi. Tyto emoce však byly důležité nejen v evoluční minulosti 

člověka, do značné míry nás ovlivňují i dnes, přestože se se zvířaty ve volné přírodě setkáváme 

stále méně. Strach a odpor hrají zásadní roli také ve fobiích ze zvířat. 

Tato práce tedy shrnuje naše dosavadní poznatky o negativních emocích, které v lidech 

vzbuzují zvířata. Zabývá se rozdíly mezi fungováním strachu a odporu, jejich vzájemným 

vztahem a také psychopatologiemi. V neposlední řadě se pak věnuje tomu, které konkrétní 

znaky zvířat ovlivňují nejen jejich přednostní vnímání, ale také pociťování specifických emocí, 

strachu a odporu, u různých skupin zvířat. 

Klíčová slova: vztah ke zvířatům, strach, odpor, zoofobie 

 

 

EMOTIONS TRIGGERED BY ANIMALS II: FEAR AND DISGUST 

 

Abstract 

Animals represent prioritised stimuli for humans, they are given more attention than inanimate 

objects, and this attention is accompanied by not only positive emotions, but also negative ones, 

such as fear and disgust. Both of these emotions play an important adaptive role in potentially 

dangerous situations. Fear represents human reaction to the presence of a predator or another 

fear-inducing stimulus posing an immediate threat, while disgust has evolved as a protection 

against diseases and infections. These emotions were significant during human evolutionary 

history, but they continue to influence us to this day, despite humans coming into contact with 

animals in the wild with increasing rarity. Fear and disgust are also a substantial part 

of animal phobias. 

This work summarises our findings so far regarding negative emotions caused by animals. 

It deals with differences between the function of fear and disgust, their relation to each other, 

and their psychopathologies. Last but not least, it also discusses which specific features of 

animals influence their prioritized perception and experiencing of fear and disgust evoked by 

distinct animal groups. 
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Úvod 

Zvířata představovala v celé evoluční historii člověka jedny z nejdůležitějších stimulů. Lidé se 

je museli naučit v rychlosti rozeznávat, kategorizovat a adekvátně na ně reagovat: lovit drobná 

i větší zvířata pro potravu, a naopak se vyhýbat nebezpečným predátorům (Barkow, Cosmides 

& Tooby, 1992; New, Cosmides & Tooby, 2007; Shipman, 2010). Správné reakce byly 

zajištěné emocemi, které v člověku zvířata vyvolávala (a dodnes do značné míry vyvolávají), 

mimo jiné především strachem či odporem, anebo naopak pozitivní emocí, radostí, které se 

věnoval předchozí článek Rádlové a kolektivu (Rádlová, Janovcová, Polák, Landová & Frynta, 

2018). Evoluční psychologie předpokládá, že lidské smysly i neurální dráhy se v dlouhé 

koevoluci se zvířaty přizpůsobily všem tehdejším potřebám a v jen málo pozměněné podobě 

tak fungují v některých případech dodnes: naše nervová soustava dovede selektivně směrovat 

pozornost vůči těmto stimulům důležitým pro přežití, a činí z nich tzv. prioritizované stimuly, 

které jsou zpracovávány přednostně a hlavně okamžitě (Compton, 2003; New et al. 2007; 

Altman, Khislavsky, Coverdale & Gilger, 2016; Calvillo & Hawkins, 2016; nicméně viz Fox, 

Griggs & Mouchlianitis, 2007). Dovedeme tak např. zpozorovat hada a ucuknout mnohem 

dříve, než nám tato informace dorazí do vědomí (LoBue & DeLoache, 2008).   

Je tedy důležité si uvědomit, že velmi podobné priority (strach z predátorů, lov potravy či snahu 

adekvátně reagovat na konkurenty) měli už předci člověka, kteří též nevznikli z „ničeho“ a 

veškerou genetickou výbavu si přinesli zase od svých předků. Některé z nejdůležitějších reakcí 

a kognitivních schopností si tak možná neseme již od vzniku prvních savců, ne-li dokonce 

suchozemských obratlovců (Landová, Rádlová, Polák & Frynta, 2016; Panksepp, 1998). Tito 

předci se však nenaučili reagovat na konkrétní druhy – to by v tak dlouhém evolučním měřítku 

ani nebylo možné, neboť živočišné druhy se neustále proměňují. Reagovali tedy spíše na 

kategorie, které rozpoznávali a formovali pomocí jednotlivých znaků a vlastností, jejich 

kombinací či přítomnosti v konkrétním kontextu (Rosch, 1999; Thorpe & Fabre-Thorpe, 

2001). A přestože tyto schopnosti vznikly hluboko v minulosti, dodnes člověka v obrovské 

míře ovlivňují (Frynta, Landová & Lišková, 2014). Ačkoliv se s nimi setkáváme ve volné 

přírodě mnohem méně, v televizi nebo v zoologických zahradách obdivujeme krásná zvířata, 

která v nás vyvolávají radost a obdiv (Landová et al., 2018a); třeseme se strachy nad hady, 

krokodýly a žraloky, kteří se pohybují bezpečně za sklem terária či akvária, nebo se bavíme 

nad bizarností zvláštních druhů, jež bychom často nazvali ošklivými. Které znaky a vlastnosti 

daných zvířat však mohou za to, že je hodnotíme jako krásná, ošklivá, odporná či nebezpečná? 

 

Strach a odpor jako základní emoce 

Zvířata vedle pozitivních prožitků spojených s vnímáním krásy či roztomilosti evokují i 

negativní emoce, jako je strach nebo odpor (Davey, 1994). Podle pojetí Paula Ekmana, 

amerického psychologa a přesvědčeného darwinisty, se jedná o základní lidské emoce (Ekman, 

1992). Ty jsou charakteristické tím, že jsou univerzálně rozšířené napříč lidskými etniky, mají 

jasně mezikulturně rozpoznatelný výraz tváře, specifický neurální substrát, jsou vyvolány 

automaticky a vznikly jako adaptivní reakce na situace spojené s přežitím jedince. V případě 

strachu i odporu se tak jedná o komplexní systém psychologické, fyziologické a behaviorální 

odpovědi na potenciální ohrožení biologické integrity.  

Ačkoliv z funkčního hlediska jsou obě emoce podobné, tedy na základě negativního prožitku 

vyvolávají v nebezpečné situaci takovou reakci, která zvýší šance na přežití, v principu se 

strach od odporu v mnohém liší, a to na všech zmíněných úrovních.  
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Zatímco strach vzniká v případě akutního, bezprostředního ohrožení organismu, které se objeví 

náhle a jedince vystavuje přímému riziku zranění či smrti, odpor je součástí behaviorálního 

imunitního systému, jehož hlavním cílem je vyhnout se zdrojům nákazy (Davey, 2011). Odpor 

je tedy emoční odpovědí na stimuly, které by mohly být potenciálními přenašeči patogenů a 

zdrojem kontaminace (Curtis, 2011). Takové stimuly jsou vnímány jako nechutné, odporné, 

vyvolávající nevolnost. Ohrožení není v tomto případě okamžité, ale může se projevit až po 

delší době, pokud dojde k přenosu nákazy či otravě. Navzdory některým společným 

vlastnostem můžeme vidět hlavní koncepční rozdíl mezi strachem a odporem v charakteru 

působícího nebezpečí a dynamice ohrožení organismu. 

Stejně tak existují i určité rozdíly ve fyziologických korelátech strachu a odporu. Strach 

vyvolává skrze aktivaci sympatické větve rychlou kaskádu tělesných reakcí, mezi které patří 

zrychlená srdeční činnost, frekvence dýchání, vyšší krevní tlak, rozšířené zorničky, svalová 

kontrakce a pocení, které vede ke zvýšení kožní vodivosti (Barrett, Lewis & Haviland-Jones, 

2016). U odporu není vzorec fyziologické reakce tak jednoznačný, existují např. studie 

s protichůdnými výsledky týkajícími se změny (zvýšení vs. snížení) kožní vodivosti či 

krevního tlaku (Stark, Walter, Schienle & Vaitl, 2005). Vysvětlení můžeme hledat v mnohem 

větší variabilitě emoce odporu ve srovnání se strachem. Vzniklá preadaptace této emocionální 

odpovědi, která byla původně zaměřena na stimuly představující zdroje nákazy, se následně 

rozšířila do celé řady dalších funkčních okruhů. Postupně se tak okruh spouštěčů emoce odporu 

přenesl i na takové podněty, jako je porušování morálních norem, politická přesvědčení, 

sexuální orientace, jedinci z odlišné sociální skupiny atd. (Rozin, Haidt & McCauley, 2016). 

Liší se pravděpodobně i neurální substrát zpracovávající obě emoce. Řada studií využívajících 

moderní zobrazovací metody potvrzuje vyšší aktivaci amygdaly při prožívání strachu, zatímco 

insula je hlavní strukturou pro zpracování odporu (Schienle, 2009). 

Stejně jako je tomu u jiných psychologických vlastností, existují samozřejmě individuální 

rozdíly i v prožívání strachu a odporu. Přitom není důležité pouze to, s jakou frekvencí lidé 

reagují příslušnou emocí na různé stimuly (tzv. propensita), ale i do jaké míry subjektivně 

vnímají emoci strachu či odporu jako negativní prožitek (tzv. senzitivita; van Overveld, de 

Jong, Peters & Schouten, 2011). Pravděpodobně nejužívanějším nástrojem pro měření 

individuálních rozdílů v tendenci reagovat strachem či odporem jsou jedno- či více-

dimenzionální psychologické dotazníky, ve kterých jedinec posuzuje řadu tvrzení na číselné 

Likertově škále (Likert, 1932). Obecně rozšířeným psychometrickým nástrojem pro měření 

strachu z celé řady objektů či situací je Fear Survey Schedule II (Geer, 1965). Dále existují 

dotazníky zaměřené na specifický strach z konkrétních zvířat, nejčastěji např. hadů (Snake 

Questionnaire, SNAQ: Klorman, Weerts, Hastings, Melamed & Lang, 1974) či pavouků 

(Spider Fear Questionnaire, SPQ: Klorman et al., 1974). V jedné naší studii jsme standardně 

převedli SNAQ do českého jazyka a vytvořili pro něj české normy. Z našich dat sesbíraných 

od více než 450 respondentů např. vyplývá, že klinicky zvýšený strach z hadů na hranici fobie 

vykazují 2-3 % populace. Dále jsme potvrdili předchozí zjištění, že ženy mají v průměru vyšší 

strach z hadů než muži, stejně tak ale i lidé s nebiologickým vzděláním skórují signifikantně 

výše než biologové (Polák, Sedláčková, Nácar, Landová & Frynta, 2016). Je zajímavé, že 

porovnatelné výsledky, co se týče dosaženého průměrného skóre a celkového rozložení dat, 

odpovídají závěrům podobných studií z USA, kde žije neporovnatelně více druhů hadů, včetně 

těch smrtelně jedovatých. Zdá se tedy, že specifický strach z hadů je nezávislý na prostředí, ve 

kterém člověk vyrůstá a není tak příliš ovlivněn zkušeností (viz také Doctor, Kahn & Adamec, 

2010; Landová et al., 2018b). 
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V současnosti nejrozšířenějším nástrojem pro měření individuálních tendencí reagovat 

odporem na různé objekty či situace je dotazník Disgust Scale – Revised (DS-R; Haidt, 

McCauley & Rozin, 1994; modifikován kolektivem autorů Olatunji et al., 2007). Koncepčně 

vychází DS-R z tří-faktorového modelu, který rozlišuje mezi základním (prapůvodním) 

odporem z možných vektorů nemocí, odporem z věcí připomínajících animální původ člověka 

a strachem z kontaminace. I tento dotazník, který se často využívá při výzkumech vztahu 

člověka ke zvířatům, jsme převedli do českého jazyka a standardizovali ho na české populaci. 

Stejně jako u strachu, i zde platí, že ženy a lidé s jiným než biologickým vzděláním mají obecně 

větší sklon k prožívání odporu, v dotazníku skórují signifikantně výše než muži, respektive 

biologové (Polák, Landová & Frynta, 2018).   

Strach a odpor jsou tedy dvě různé emoce s rozdílnou biologickou funkcí a rozlišitelné 

fyziologicky (Comtesse & Stemmler, 2017) i na neurální úrovni (Schienle, 2009). Která zvířata 

však vyvolávají strach a která odpor? A jsou tyto emoce vzájemně se vylučující? Hadi jsou ve 

většině případů považováni za zvířata vyvolávající strach a poměrně málo prací se zabývalo 

tím, zda mohou vzbuzovat i odpor. Pavouci jsou v tomto ohledu studováni mnohem více. Co 

se týče výsledků dotazníků (subjektivních výpovědí), respondenti většinou uvádějí, že v nich 

pavouci vzbuzují ve srovnatelné míře strach i odpor (Olatunji et al., 2009; Olatunji, Huijding, 

de Jong & Smits, 2011; Polák et al., subm; Thorpe & Salkovskis, 1998). Lorenz se svým 

kolektivem (Lorenz, Libarkin & Ording, 2014) se navíc do větší hloubky podívali, který typ 

odporu pavouci vzbuzují, a (opět na základě dotazníků) zjistili, že odpovídá odporu z patogenů. 

Otázkou je, do jaké míry jsou respondenti při zodpovídání dotazníků schopni mezi sebou 

rozlišit odpor a strach a jestli správně chápou jejich význam. Odpor lze někdy chápat i jako 

„strach z kontaminace“, a v případě dotazníků je proto lepší pokládat spíše nepřímé otázky, 

které s danými emocemi souvisí, než se na konkrétní emoci ptát přímo (Olatunji, 2006; 

Sawchuk, Lohr, Westendorf, Meunier & Tolin, 2002). V takovém případě se ukazuje, že 

respondenti v případě pavouků opravdu pociťují jak „strach z pokousání“ (fyzické újmy na 

zdraví), tak „strach z kontaminace“ (Tolin, Lohr, Sawchuk & Lee, 1997). Navíc jsou lidé 

s vysokým strachem z pavouků méně ochotní sníst sušenku nebo oblíbené jídlo, kterého se 

předtím dotkl pavouk (de Jong & Muris, 2002; Woody, McLean & Klassen, 2005), což svědčí 

o tom, že minimálně z části se odpor na „strachu z pavouků“ určitě podílí. 

Míra pociťovaného strachu a odporu tedy někdy může korelovat (zejména u pavouků, Polák et 

al., subm.), rozhodně to však není pravidlem a tyto dvě emoce mohou fungovat i zcela nezávisle 

na sobě (Landová, Marešová, Šimková, Cikánová & Frynta, 2012). Zajímavé je také podívat 

se, jak se k těmto emocím váže „krása“. V mnoha pracích, kde jsme dobrovolníky nechali 

seřadit obrázky zvířat jednak podle „subjektivně vnímané krásy“ a jednak podle pociťovaného 

odporu, se mezi nimi projevila velmi úzká negativní korelace (Janovcová, 2015; Peléšková, 

2016; Frynta, Peléšková, Rádlová, Janovcová & Landová, subm.). Takže se zdá, že alespoň u 

některých skupin zvířat by odpor a „vnímaná krása“ mohly být dvě opačné škály jedné jediné 

osy. V případě srovnání strachu a „krásy“ je situace podobně jako u vztahu strachu s odporem 

poněkud složitější. Přestože pozitivní korelace byla v některých případech statisticky průkazná 

(hadi; Janovcová, 2015), zdaleka to však není pravidlem. Spíše se ukazuje, že některé znaky se 

mohou podílet na hodnocení strachu i „krásy“ zároveň. Tak je tomu například u korálovek rodu 

Lampropeltis, kde hraje roli kontrastní aposematické zbarvení (Landová et al., 2012), či u 

některých savců (Landová et al. 2018a), kde je důležitým faktorem tělesná velikost (Peléšková, 

2016). Přestože zmíněné znaky nebyly ani v jednom případě jediným faktorem určujícím 

hodnocení, zvířata vzbuzující strach mohou být zároveň vnímána jako krásná. 
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Obr. 1: Korálovka Lampropeltis triangulum colubrinae, jejíž aposematické zbarvení 

vzbuzuje strach a které je současně vnímáno jako krásné (podle Landové et al., 2012; 

standardizovaná fotografie, autor původní fotografie Olga Šimková, publikováno 

s osobním svolením autorky). 

 

 

Když se negativní emoce vymknou kontrole: fobie 

V předchozí kapitole jsme si ukázali podstatu rozdílu mezi strachem a odporem, a také že tyto 

emoce nemusí rozhodně být pociťovány u konkrétních stimulů výlučně. Nyní si ukažme, co se 

stane, když se tyto negativní emoce vymknou kontrole. Ačkoliv se jedná o zcela přirozené 

reakce v adekvátních situacích ohrožení, mají strach i odpor díky své dynamice potenciál 

ochromit fungování jedince (LeBeau et al., 2010). Proto vznikla během evoluce organismů celá 

řada regulačních mechanismů, které mají za úkol pomocí řady zpětnovazebných systémů 

utlumit tyto negativní emoce v případě, kdy potenciální hrozba odezní nebo je vyhodnocena 

jako bezpředmětná (Landová et al., 2016). Na neurální úrovni se jedná o nejrůznější korové 

oblasti, především prefrontální, okcipitální a cingulární mozkovou kůru, které jsou řadou 

inhibičních drah propojeny s dalšími oblastmi mozku, včetně amygdaly a insuly (Ward, 2012). 

Po kognitivním vyhodnocení stimulu působícího strach či odpor tak díky působení těchto 

regulačních drah dochází ke zmírnění fyziologického nabuzení organismu a celkovému 

zklidnění. Zároveň je zkušenost s daným podnětem uložena do paměti, což napomáhá rychlejší 

a adekvátnější odpovědi, pokud se s ním jedinec znovu setká někdy v budoucnu. 

Celý tento zpětnovazebný systém je natolik komplexní, že jeho rovnováha je náchylná 

k narušení. Vlivem dosud málo známých psychopatologických procesů, které jsou 

pravděpodobně podmíněné geneticky i situačně, tak mohou kdykoliv během života jedince tyto 

inhibiční mechanismy selhat, což se ve svém důsledku projeví desintegrací jeho duševní 

rovnováhy. Deregulovaný, tedy velmi intenzivní a přitom neadekvátní, iracionální strach 
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z určité osoby, objektu, situace, pocitu či myšlenky, který není sdílen většinou populace, a je 

proto mimo jakékoliv proporce ke skutečnému nebezpečí, se označuje jako fobie (Doctor et 

al., 2010). Při setkání s obávaným podnětem pacienti s fobií často popisují paralyzující hrůzu, 

neschopnost jakéhokoliv pohybu, bolesti hlavy, nevolnost apod. Kromě zahlcujícího 

psychického prožitku, kterým je fobická reakce typická, je doprovázena i velmi silnou 

fyziologickou odpovědí organismu, jako je zvýšený srdeční tep, vysoký krevní tlak, zrychlené 

dýchání, pocení, svalové napětí či třes. Fobie má tak zcela zásadní negativní dopad nejen na 

duševní pohodu postižených lidí, ale významně omezuje i jejich běžné, každodenní fungování. 

Mezi strachem a fobií existuje několik zásadních rozdílů, kterých si všiml a poprvé je ve své 

hypotéze o biologické před připravenosti shrnuje Seligman (1971). Za prvé, strach je reakcí na 

reálně existující nebezpečí, a je tedy naprosto přirozený, zatímco jedinec prožívající fobii si 

nedokáže svou reakci racionálně vysvětlit. Ačkoliv rozumí neadekvátnosti svého prožívání, 

nemá nad ním žádnou volní kontrolu. Fobie na některé objekty, především ty evolučně 

relevantní, jsou tak vysoce rezistentní, v podstatě neovlivnitelné podmiňováním a mohou být 

navozené velmi rychle, často během jedné expozice či dokonce bez jakékoliv negativní osobní 

zkušenosti (např. v případě hadů či pavouků).  Za druhé, zatímco strach aktivuje organismus a 

připravuje ho na rychlou reakci, panický fobický záchvat je pro organismus spíše paralyzující. 

Strach je také specificky vázaný na konkrétní objekt či situaci, zatímco fobie má tendenci 

generalizovat, a vztahuje se tak i na podobné podněty. Od strachu se fobie navíc liší nejen 

intenzitou, ale i časovým průběhem a chronicitou. Kvůli nedostatečným regulačním 

mechanismům prožívají lidé s fobií akutní úzkostnou odpověď mnohem déle než v případě 

přirozeného strachu, který většinou rychle odezní, a podobná reakce se může vyskytnout 

v průběhu celého jejich života.  

Existuje celá řada podnětů, které byly u předků člověka fixované jako nebezpečné, a mohou 

tak nastartovat fobickou reakci bez ohledu na svou současnou faktickou nebezpečnost. Téměř 

nekonečnému seznamu fobických stimulů však dominuje jediná kategorie podnětů, a tou jsou 

právě zvířata. Zoofobie je vůbec nejčastější a nejurputnější specifickou fobií s průměrnou 

prevalencí v obecné populaci 3,3 - 5,7 % (LeBeau et al., 2010), což představuje zhruba 

polovinu všech specifických fobií. Panické hrůze vyvolané zvířaty pak dominují především 

dvě skupiny živočichů, hadi a pavouci. Předpokládá se, že patologický strach z hadů 

(ofidiofobie) připadá na celou polovinu všech zvířecích fobií s prevalencí 2 – 3 %, což 

odpovídá i našim závěrům (Polák et al., 2016). Pravděpodobně ještě vyšší prevalenci má 

v běžné populaci arachnofobie, tedy extrémní strach z pavouků, přičemž v rozšíření zoofobií 

obecně existují značné mezipohlavní rozdíly (Fredrikson, Annas, Fischer & Wik, 1996). 

Kromě hadů a pavouků je několik dalších typů zvířat, které v člověku vyvolávají fobickou 

reakci častěji než jiné – např. myši, tuři, netopýři, žáby, vosy, červi nebo vši (Doctor et al., 

2010). Proč právě tyto podněty? Čím jsou specifické a čím se naopak liší podněty, na které 

člověk emocionálně reaguje? 

 

Zvířata představující prioritizované stimuly 

Nebezpečí bylo potřeba umět velmi rychle detekovat, protože i malé zpoždění mohlo pro naše 

předky představovat rozdíl mezi životem a smrtí. Proto se vyvinul velmi komplexní neurální 

systém pro rozeznání stimulů, které byly pro naše přežití důležitější, a dodnes tyto tzv. 

„prioritizované stimuly“ přitahují přednostně naši pozornost a dovedeme je detekovat ve 

zlomcích sekundy (Öhman & Mineka, 2001; Compton, 2003). Jejich zpracování probíhá 
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v mozku mnohem dříve, než se nám informace o jejich přítomnosti dostane do vědomí (Öhman 

& Soares, 1994; Williams, Morris, McGlone, Abbott, & Mattingley, 2004), a zrovna tak na 

zhodnocené nebezpečí dovedeme urychleně reflexně reagovat. Které stimuly ale patří mezi ty 

prioritizované? A podle kterých znaků je rozeznáváme? Máme vrozenou představu 

konkrétních znaků, na které reagujeme rychleji, a/nebo pouze vrozený mechanismus, který je 

modifikován učením? 

Mnoho prací se shoduje na tom, že nebezpečná zvířata (tzv. „predatory animals“, Yorzinski, 

Penkunas, Platt & Coss, 2014) představují prioritizované stimuly, a nejčastěji jsou v tomto 

ohledu studováni právě hadi. Hadi jsou rychleji detekováni mezi ostatními stimuly (LoBue & 

DeLoache, 2011), fungují jako silné distraktory pro jinak neprioritizované stimuly (Soares, 

Esteves & Flykt, 2009) a EEG studie ukazují, že jsou v mozku zpracováváni přednostně ve 

srovnání s jinými stimuly, jako jsou pavouci nebo ptáci (Van Strien, Eijlers, Franken & 

Huijding, 2014). Na druhou stranu, jiné studie ukazují, že rychlejší reakce je na zvířecí stimuly 

obecně, pokud jsou vyhledávány mezi nepohyblivými stimuly, jako jsou květiny a houby 

(Lipp, Derakshan, Waters & Logies, 2004; ale viz LoBue, 2010a), popř. na zvířata, která jsou 

považována za krásná (Tipples, Young, Quinlan, Broks & Ellis, 2002). Obecně se zdá, že tento 

efekt není binární, ale spíše kontinuální, a jestli je jeden stimulus upřednostňován před jiným 

záleží na kontextu (Van Strien, Christiaans, Franken & Huijding, 2016; Van Strien, Franken & 

Huijding, 2014). Např. hadi jsou rychleji zpracováváni než jiní plazi, a ti rychleji než ptáci 

(Van Strien & Isbell, 2017). Novodobé nebezpečné stimuly, jako jsou nože a zbraně, bývají 

také často detekovány přednostně, a to na stejné úrovni, jako hadi, někdy i rychleji (Blanchette, 

2006; Fox et al., 2007). Nejvyššího efektu lze pak dosáhnout, pokud je had v útočné pozici 

vůči respondentovi (Landová et al., 2018b) či zbraň namířená přímo na repondenta (Carlson, 

Fee & Reinke, 2009). Z toho vyplývá, že i naučené stimuly mohou být předmětem 

prioritizované detekce (LoBue, 2010b). 

Jaké vlastnosti ale musí mít stimulus, abychom na něj přednostně reagovali? Estetika se již 

dlouhou dobu zabývá fenoménem ostrých a oblých hran (Gómez-Puerto, Munar & Nadal, 

2016). Předměty s oblými hranami bývají často preferované (Silvia & Barona, 2009). Wolfe, 

Yee & Friedman-Hill (1992) se domnívají, že oblý tvar je jedním ze základních vodítek při 

vizuálním vyhledávání, neboť předměty s oblými hranami jsou i rychleji detekovány mezi 

ostatními předměty s ostrými tvary. Na druhou stranu, obrazy s ostrými hranami jsou rychleji 

rozeznávané, pokud se promítají zamaskované pod nebo na hranici rozeznatelnosti (Guthrie & 

Wiener, 1966). Je možné, že je to kvůli tomu, že ostré hrany evokují nebezpečí (Bar & Neta, 

2006) a jsou celkově vnímány negativně (Üher, 1991), což se projevuje i na neurální úrovni 

vyšší aktivací amygdaly při sledování ostrých předmětů (Bar & Neta, 2007). Vrátíme-li se do 

světa zvířat, respondenti jsou schopní rychleji detekovat nejen hady, kteří mají sami o sobě 

zaoblený tvar, ale také zatočené dráty (LoBue & DeLoache, 2011). Je tedy otázkou, jestli je 

rychlejší detekce těchto zvířat způsobená skutečně tím, že jsou to zvířata nebezpečná a 

vyvolávající strach, nebo jestli je to díky nějakému obecnějšímu principu rychlé detekce 

určitých struktur, mezi něž patří oblost hran. Souchet & Aubret (2016) se domnívají, že 

nebezpeční a jedovatí hadi naopak využívají toho, že ostré hrany jsou považované za 

nebezpečné, a přizpůsobili tomu svůj tvar – např. zmijovití hadi mají trojúhelníkovitý tvar 

hlavy, ostré viditelné šupiny a někdy využívají i kontrastní „cik-cak“ vzorování, jež je samo o 

sobě také vnímáno negativně a v mnoha kulturách používáno v agresivním či defensivním 

kontextu (Uher, 1991). Kontrastní textura šupin zmijí nebo korálovců může navíc využívat 

toho, že jsou lidé schopní zpracovávat rychleji výraznější světelný kontrast (Näsänen, Ojanpää 
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& Kojo, 2001). Textura hadích šupin je sama o sobě pro detekci velmi důležitá. Lidský mozek 

reaguje rychleji na obrázky detailu hadí kůže než na podobně zbarvený, ale jinak texturovaný 

detail ptačího peří (Van Strien & Isbell, 2017). Schopnost rozeznat hada (nebezpečí) jen 

z úseku textury hadí kůže byla pozorována i u kočkodanů červenozelených (Isbell & Etting, 

2017) a malpy kapucínské, které jsou na základě vzoru schopné rozeznat, jedná-li se o hada 

nebezpečného, či neškodného (Meno, Coss & Perry, 2013). Barva naopak příliš důležitá není, 

protože detekce hadů je velmi efektivní i v černobílém provedení (LoBue & DeLoache, 2011; 

u dětí nicméně barva k rozeznání pomáhá, viz Hayakawa, Kawai & Masataka, 2011).  

Van Le et al. (2013) ve svém experimentu promítali makakům červenolícím obrázky hadů, 

obličejů makaků, rukou a jednoduchých geometrických tvarů. Ukázalo se, že neurony 

v mediálním a dorsolaterálním pulvinaru selektivně aktivují při zobrazování hadích stimulů, 

což autoři považují za neurobiologický důkaz toho, že v minulosti existovala selekce na 

rychlou detekci hadů. Pokud byl v minulosti selekční tlak ze strany hadů tak výrazný, že 

zformoval lidské smysly a schopnost detekovat nebezpečí (Isbell, 2006), je možné, že rychlejší 

detekce některých obecných vlastností, jako je např. oblost tvarů, vznikla právě na základě naší 

dlouhodobé koevoluce s těmito nebezpečnými zvířaty. 

 

Děsivé a odporné znaky 

I pokud je zvíře vyobrazené jen na obrázku a nepředstavuje tedy reálnou hrozbu, dovedou 

respondenti určit, který druh v nich vyvolává větší či menší emoci strachu (hodnocení podle 

strachu bylo shodné jak u živých zvířat, tak u jejich fotografií; Landová et. al., 2012) a/nebo 

odporu (Polák et al., subm.). Pak se můžeme ptát, které konkrétní znaky mohou za to, že lidé 

danou emoci pociťují.  Matthews, Naran & Kirkby (2015) manipulovali obrázky pavouků tak, 

aby vytvořili „superstimuly“ – pavouky, ze kterých půjde větší strach než z realisticky 

zobrazených druhů. Následně nechali všechny pavouky (včetně nemanipulovaných) zhodnotit 

podle míry strachu, který v člověku vzbuzují. Nakonec vybrali dvojice, u kterých 

manipulovaná verze vyšla jako ta děsivější, a s danými dvojicemi dále pracovali. Podle míry 

vyvolaného strachu bylo pořadí manipulovaných stimulů následující (sestupně): 1) deset extra 

pavouků, 2) klepítka s kapkou krve, 3) dvě extra hlavy, 4) jeden extra pavouk, 5) šest extra 

nohou a 6) tři extra pavouci. Praktičtější metodou je nechat zhodnotit skutečné druhy zvířat a 

následně pomocí analýzy zjistit, které znaky lidem přijdou jako ty nejděsivější nebo 

nejodpornější. Tuto metodu jsme využili v mnoha pracích zabývajících se emocemi 

vyvolanými zvířaty, a to zejména u hadů (Landová et. al., 2012; Landová et. al., 2018b), ale i 

u jiných skupin zvířat, jako jsou obojživelníci (Peléšková 2016; Frynta et al., subm.), ptáci 

(Lišková & Frynta, 2013) nebo savci (Landová et. al., 2018a). V práci Landová et al. (2012) 

jsme zjistili, že na hodnocení strachu z korálovek mají vliv především velikost hada a 

přítomnost černé barvy: velcí černí hadi vyšli jako nejděsivější. Korálovky jsou sytě 

pestrobarevní a kontrastní hadi snažící se napodobit smrtelně jedovaté aposematické korálovce, 

a analýza toho, jak moc děsivě tyto vzory na člověka působí, je proto extrémně zajímavá. 

Mimezi korálovek lze považovat za zdařilou, neboť se ukázalo, že člověk ve skutečnosti 

nedovede tyto dvě skupiny hadů od sebe rozlišit a strach v něm obě skupiny vyvolávají ve 

stejné míře (Landová et al., 2016). Podobně jako u krásy, i zde hrají roli hlavně znaky, jako 

jsou černá a červená barva a celková složitost vzoru (Průšová, 2013). V případě, že lidé 

nehodnotí obrázky hadů, ale jen redukované tvary – tyčinky nebo kolečka se vzorováním, které 

odpovídá skutečným hadům, znaky považované za děsivé se nemění, jen k nim přibývají i 
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žlutooranžová barva, sytost barev a celková světelnost. U jiného souboru hadů z oblasti 

Evropy, severní Afriky a Středního východu vnímání strachu nejvíce ovlivňuje šířka hlavy, očí 

a ocasu a bílá barva. Jako nejnebezpečnější jsou vnímáni hadi se zmijovitým tvarem těla 

(trojúhelníkovitá hlava, odlišený krk a zavalitější tělo), naopak delší tělo a růžová barva jsou 

znaky, které člověk nepovažuje za nebezpečné (Landová et al., 2018b). 

Hadi a pavouci jsou nejčastějším předmětem zoofobií, nicméně i jiná zvířata mohou v člověku 

vzbuzovat negativní emoce. Hodně častý je například odpor z obojživelníků jako jsou žáby, 

zejména ropuchy (Doctor et al., 2010; Ipser, Singh & Stein, 2013). Při detailnějším 

prozkoumání obojživelníků ze všech čeledí nebo podčeledí z celé taxonomické škály této 

skupiny můžeme vidět, že jako nejodpornější se respondentům jeví skupina červorů 

(Peléšková, 2016). Žáby jako takové jsou hodnoceny jako nejméně odporné, nicméně v rámci 

celé skupiny žab se najdou i odporné druhy, jako jsou Nasikabatrachus sahyadrensis, 

paropucha křížová (Notaden bennettii) a drápatka vodní (Xenopus laevis). Celkový tělesný tvar 

je tedy nejvýznamnějším faktorem, který přispívá k pociťovanému odporu, částečně přispívá 

ale také černá barva s bílým odleskem, která činí zvíře „slizkým“. Dále respondentům přijdou 

odporní hnědí obojživelníci a celkově zvířata s nízkou sytostí barev. Následně jsme se podívali, 

které znaky jsou považované za odporné v rámci jednoho tělesného plánu, a podrobněji jsme 

zanalyzovali skupinu žáby. I v rámci této tvarově relativně uniformní skupiny vyšel tvar 

jakožto nejdůležitější faktor, zejména délka končetin, těla a velikost očí: odporné se zdají být 

žáby s krátkými končetinami, zavalitým tělem a malýma očima. Velmi negativně také působí 

přítomnost bradavic a mírně přispívají také růžová a šedá barva. Zelená barva naopak lidem 

přijde krásná, a tedy nikoliv odporná (Peléšková, 2016; Frynta et al., subm.). 

 

Obr. 2: Nasikabatrachus 

sahyadrensis, druh vníma-

ný jako nejvíce odporný 

v rámci žab a jako druhý 

nejodpornější v rámci 

všech obojživelníků (podle 

Peléškové, 2016; standar-

dizovaná fotografie; autor 

originální fotografie Kar-

thick Bala, publikováno 

pod licencí CC BY-SA 3.0 

umožňující využití v této 

práci). 

 

 

 

Savci a ptáci jsou obecně oblíbené skupiny (Seddon, Soorae & Launay, 2005), přesto i v nich 

lze nalézt druhy, či dokonce celé skupiny druhů, které mohou člověku připadat odporné a 

nebezpečné (Peléšková, 2016). Ze savců jsou hodnocené jako nejodpornější čeledi rypošovití 

(Bathyergidae, zejména rypoš lysý), vakokrtovití (Notoryctidae) a krtkovití (Talpidae), tedy 

skupiny zahrnující podzemní zavalité druhy s redukovanýma očima. Nejobávanějšími savci, 
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kteří naopak v respondentech vyvolávají strach, jsou nosorožec, hroch a mrož, přičemž tuto 

volbu lze vysvětlit tělesnou velikostí hodnocených zvířat. 

V případě ptáků se druhy považované za odporné a nebezpečné částečně překrývají. V obou 

případech lze volbu vysvětlit hlavně tělesnou velikostí. Vliv má také relativní velikost zobáku 

a tmavé barvy s nízkou sytostí. Mezi nejodpornější druhy ptáků patří kondor menší (Cathartes 

burrovianus), perlička černá (Agelastes niger) a kasuár přílbový (Casuarius casuarius), mezi 

nejobávanější pštros dvouprstý (Struthio camelus), člunozobec africký (Balaeniceps rex) a již 

zmiňovaný kondor menší. Často jsou to tedy druhy s malou hlavou ve srovnání s tělem, které 

mají zároveň lysé části nebo kožovité výběžky (Peléšková, 2016). 

 

 

Obr. 3: Hroši (čeleď Hippopotamidae) byli hodnoceni jako druzí nejobávanější savci 

v diplomové práci Peléškové (2016; standardizovaná fotografie; autor původní 

fotografie Ross Robinson, publikováno pod licencí CC0 umožňující využití v této 

práci). 

 

Závěr 

Zvířata v člověku vyvolávají nejen pozitivní, ale také negativní emoce významné z hlediska 

přežití, především strach a odpor. Během dlouhé evoluční historie, ve které pro nás zvířata 

představovala smrtelně nebezpečné predátory, konkurenty i cenné zdroje, jsme se naučili na ně 

přednostně reagovat a naše smysly i neurální procesy se díky nim zformovaly do dnešní 

podoby. A přesto že se náš přístup ke zvířatům v dnešní moderní době liší, stále pro nás 

představují podstatné stimuly a významnou součást našeho každodenního života, a je velmi 

důležité chápat náš pohled na ně i emoce, které v nás zvířata vyvolávají. 

Tento článek shrnuje výsledky našich dosavadních prací, které se zabývaly konkrétními 

morfologickými a barevnými vlastnostmi zvířat a jejich působením na vnímání zvířat člověkem 

z hlediska vzbuzovaného strachu a odporu. Podobně jako v případě krásy se ukazuje, že také 
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na hodnocení zvířat z hlediska negativních emocí má vliv především celkový tvar těla a obecné 

barevné atributy jako sytost či jas. Konkrétní barvy mají spíše vedlejší roli a jejich působení se 

u různých skupin liší. Jak již bylo detailněji rozebráno v článku Rádlová et al. (2018), znalosti 

toho, které vlastnosti zvířat působí na člověka pozitivně a které negativně, mohou být využity 

také v dalších oblastech, jako je umění či reklama a v neposlední řadě také ochrana přírody, 

neboť se ukazuje, že „ošklivým“ zvířatům věnujeme pozornost mnohem méně ochotně. 

Studium negativních emocí vyvolaných zvířaty může mít zásadní opodstatnění také v oblasti 

psychologie. Pochopíme-li, které konkrétní emoce se účastní fobií z daných zvířat, a kam až 

člověk dokáže zobecnit vlastnosti, které považuje za nebezpečné či odporné, můžeme vyvinout 

nebo zefektivnit stávající terapie na míru jednotlivým fobickým pacientům. Zároveň můžeme 

lépe pochopit, proč některá zvířata vyvolávají fobii snáze než jiná, a to přesto, že nejsou 

skutečně nebezpečná, např. švábi.  
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