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1 Abstrakt 

Strach z hadů je u primátů a člověka zakořeněný z minulosti, kdy byli hadi první 

predátoři primátů a člověka.  Had je pro člověka negativní stimul, který je schopen 

zaujmout jeho pozornost dříve, neţ podnět neutrální nebo jiný druh negativního stimulu. 

Dokonce je mozek schopen tento stimul zpracovat nevědomě (i kdyţ je stimul maskován). 

Strach z hadů je velmi zajímavé téma, které se zkoumá u lidí a zvířat. U lidí je více 

pouţívaných metod jeho zkoumání. Jsou to dotazníky, pokusy s ţivými hady, s obrázky 

a fotografiemi hadů. Pokusy s ţivými hady slouţí ke zjištění, jak silná je fobie z hadů a zda 

jde fobie kontaktem s hadem a upravením myšlenek o něm potlačit nebo zmírnit. Strach 

lze získat více způsoby. Jedná se o klasické podmiňování, modelování, negativní informaci 

a neasociativní získání strachu. Specifickou otázkou řešenou v této práci je strach 

z korálovcovitých hadů a jejich mimetiků, s nimiţ má člověk nejkratší koevoluci. 

 

Klíčová slova: 

Strach z hadů, měření strachu, klasické podmiňování, modelování, negativní informace, 

neasociativní získání strachu, korálovec, mimetik 

 

Abstract 

The fear of snakes is deeply within humans and primates from past times, when 

snakes were the first predators known to humans and primates. Snake is negative incentive 

for humans, humans are even able to note this stimul earlier than neutral ones or other 

kinds of stimuli, and moreover the brain is able to note this stimuli unconsciously (even 

though this stimuli is masked). The fear of snakes is very interesting topic, which can be 

investigated in the case of humans as in the case of animals. In the case of humans, there 

are more methods to be used to investigate it. These are questionnaires, tests with living 

snakes, furthermore pictures and photographs with snakes. The tests with living snakes 

serve to find out the intensity of phobia and if it is possible to decrease or suppress 

this phobia by contact with snakes and change in thoughts. The fear can be gained by a lot 

of manners. These are classical conditioning, modelling, negative information and non-

associative fear acquisition. The specific question to be solved in this paper is the fear of 

coralsnakes and their mimics as with these the human has the shortest co-evolution.  

Key words: 

http://slovnik.seznam.cz/?q=precis&lang=en_cz
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Fear of snakes, measuring of fear, classical conditioning, modelling, negative information 

and non-associative fear acquisition, coralsnake, mimic 

2 Úvod a cíle 

Tato bakalářská práce by měla shrnout práce zabývající se strachem z hadů u lidí, 

způsoby jeho měření a specificitou předkládaného stimulu. Právě různým způsobům 

měření strachu ze zvířat (hadů) u lidí by měla být věnována v této práci velká pozornost. 

Výše zmíněné fenomény jsou dobře zdokumentovány hlavně v psychologické 

literatuře. Získaná fakta by pak měla být posuzována z hlediska evoluční psychologie, tj. 

jakou roli hraje koevoluce s člověkem (popřípadě s primáty obecně) a jakou roli má druh 

pouţitého stimulu - hada. Do jisté míry tato práce navazuje na bakalářskou práci Lucie 

Kutinové, která se zabývala antipredačním chováním primátů (Kutinová 2007). Hadi totiţ 

vzbuzují strach (či antipredační chování) u mnoha druhů primátů, např. u nártounů 

(Gursky, 2005, 2006), kosmanů (Clara et al., 2008), makaků (Cook & Mineka, 1989; Coss 

et al. 2007; Ramakrishnan et al., 2005; Roberts et al. 2008) a v neposlední řadě také 

u člověka (Hunt et al., 2006; Öhman & Mineka 2003; Öhman et al., 2007; Wright et al. 

2002).  

 Práce je zároveň teoretickou přípravou na práci diplomovou, jejímţ cílem bude 

ověřit, zda je strach z hadů u lidí nespecifický, tj. zda sdílíme s většinou primátů strach 

z hadů obecně, anebo je strach z hadů daleko více výsledkem společné koevoluce člověka 

a daného druhu nebezpečného hada. Z tohoto pohledu je zajímavá poměrně dlouhá 

společná koevoluce předků člověka a jedovatých hadů zejména na Africkém kontinentě 

(podle Isbel 2006 před 55 – 35 mil. let), a jako protipól poměrně krátká koevoluce člověka 

a korálovcovitých hadů v Jiţní a Střední Americe (podle Erlandson et al. 2008 se člověk 

objevil v Americe před  13-11  tisíci lety př. n. l.). Právě strach z korálovcovitých hadů 

a jejich mimetiků, či rozpoznáváním aposematického vzoru obecně (v tomto případě u lidí 

i u zvířat) je jedna z centrálních otázek této bakalářské práce.  

Práce má tedy několik dílčích cílů: 

1) Shrnout práce o existenci strachu z hadů u primátů vyjma člověka 

2) Shrnout práce o evolučních důvodech existence strachu z hadů u člověka  

3) Porovnat různé metody měření strachu z hadů  

4) Shrnout práce o mimezi u korálovců a korálovcovitých hadech a o působení 

tohoto obecně varovného vzoru na zvířecí predátory i člověka 
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5) Navrhnout způsoby měření strachu lidí z korálovcovitých hadů pro budoucí 

diplomovou práci 

3 Chování primátů v přítomnosti hada 

Strach z hadů je u primátů obecně rozšířen, jelikoţ jsou to jejich přirození predátoři 

(Isbell 2006). Tento strach se mohou naučit např. makakové (Cook and Mineka 

1989,1990), ale nejspíš není vrozený (Clara et al. 2008). Vypadá to, ţe se učí strach z hadů 

od starších členů ve skupině (Mineka et al. 1984). U mnohých druhů se vyskytuje chování, 

kdy se přiblíţí a konfrontují ve skupině se svým predátorem při tzv. mobbingu. Vyjímkou 

nejsou ani primáti (Gursky 2006). Mezi projevy strachu u primátů patří alarmující volání 

(Coss et al. 2007, Clara et al. 2008), vyhýbání se hadovi (Ramakrishnan et al. 2005) 

a různé formy napadání a zahánění hadího predátora - mobbing (Eberle and Kappeler 

2008, Gursky 2005, 2006).  

Často jsou kořistí hadích predátorů mláďata primátů, která se věnují hře 

a prozkoumávání neznámých stimulů (Foerster 2008). Hra mláďat můţe být z tohoto 

pohledu nebezpečná aktivita. Zejména sociální hra můţe zvýšit riziko predace, coţ je 

způsobeno nepozorností při hře v husté vegetaci nebo blízko u země. Avšak hra jako 

taková přináší mláďatům primátů silný zisk ve smyslu zvýšené fitness, který můţe převáţit 

cenu zvýšeného rizika predace při hře. Například v Keni byly pozorovány dva případy, kdy 

zmije gabunská (Bitis gabonica gabonica) kousla juvenila kočkodana diadémového 

(Cercopithecus mitis stuhlmanni), nepodařilo se mu však kořist spolknout. Druhým 

případem byl kočkodan bělohrdlý (Cercopithecus mitis albogularis), u kterého byly 

zaznamenány příznaky kousnutí od černé mamby (Dendroaspis polylepis). 

S makaky rhesus (Macaca mulatta) (Mineka et al. 1980) byl prováděn pokus, 

při kterém si makakové měli brát jídlo v přítomnosti různých stimulů, stimul byl umístěn 

mezi nimi a jídlem. Nejdříve u nich probíhala adaptace na pokusnou aparaturu. Aparatura 

se nazývá WGTA (Wisconsin General Test Apparatus). Skládá se z klece pro pokusný 

subjekt, zaslepené pohyblivé klece, z pohyblivé misky pouţívané k prezentaci stimulů 

a zrcadla, za kterým sedí experimentátor a detailně pozoruje průběh pokusu. Na misce je 

umístěn box s lištou na zadní straně, kde se umisťuje jídlo (Mineka et al. 1980). Poté 

následovalo učení, při kterém si makakové měli brát jídlo a museli pro ně sáhnout přes 

nějakou neutrální věc. Experimentátoři měřili dobu, po kterou jim trvalo, neţ si makakové 

jídlo vzali. Ten samý postup byl pouţit i s varovnými stimuly. Jako stimuly slouţil ţivý 

had, hračka hada a jeho model. Jedinci pocházející z přírody měli velký strach z ţivého 
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hroznýše královského (Boa constrictor) a z hračky. Jen u dvou z deseti laboratorních opic 

se projevilo podobné chování. U jedinců z přírody nemohlo jít o zápornou reakci na nový 

podnět. Báli se totiţ mnohem více hračky, neţ modelu, tj. rozlišovali mezi novými stimuly. 

Asi více záleţí na velikosti neţ realistické podobě stimulu (Mineka et al. 1980). Ta samá 

aparatura a postup byly pouţity jednak s hračkami hadů a krokodýlů, které slouţily jako 

strachové stimuly, a také s hračkami kytek a králíčků jako neutrální stimuly v  jednom 

pokusu (Cook and Mineka 1989). V jiném pokusu byly pouţité hračky různě velkých hadů 

a ţivý had (Cook and Mineka 1990). Pokusní jedinci byli makakové rhesusové. Následoval 

film, ve kterém opicím pouštěli ustrašeného jedince v přítomnosti hada. Pokud neměly 

opice ţádný nebo jen malý strach z hadů, po zhlédnutí videa se u nich objevil strach 

z nějakých nebo ze všech hadů. Naopak, kdyţ jim ukázali upravené video, kde se opice 

nebála hada, ale bála se kytky, králíčka, pokusní jedinci později z kytky a králíčka neměli 

strach. Tyto výsledky ukazují, ţe naivní, laboratorně vychovaná opice můţe získat silný 

a stálý strach z hadů – coţ je pro tento druh učení specifický stimulus. Mohou se také učit 

od jiných členů skupiny, co jsou nebezpečné podněty a co ne (Cook and Mineka 

1989,1990). Dalším prováděným pokusem byl pokus nazýván PAN (Cook and Mineka 

1990). Týká se dvou párů stimulů. Jeden stimul je dvojznačný. PA je dvojice obsahující 

pozitivní podnět. P je posilováno na rozdíl od A, které není posilováno, kdyţ páruje s P. 

NA je dvojice obsahující negativní podnět. N není posilováno. V tomto případě je 

posilován podnět A. Tento problém není jednoduše řešitelný. V pokusu PA se neobjevuje 

podnět N a naopak. Makakové měli řešit dva různé PAN pokusy. Jeden se týkal hadů, 

druhý kytek. Řešení vyţaduje změnu v asociativní ceně stimulů. Nebyly nalezeny zásadní 

rozdíly v rychlosti řešení pokusů. Vypozorované různé formování, týkající se odpovědí 

na hady a s nimi spjatý averzní strach, odpovídá přítomnosti selektivní asociace (Cook and 

Mineka 1990). 

Stimuly bývají také umisťovány před klecí. Zvířata se pozorují před a po vystavení 

varovným stimulům. Sledována je reakce zvířat na prezentované stimuly (Barros et al. 

2002). Kosmani černovousí (Callithrix penicillata) byli vystaveni různým typům neţivých 

predátorů: karančovi jiţnímu z čeledi sokolovitých (Polyborus plancus), chřestýši 

brazilskému (Crotalus durissus) a ocelotovi stromovému (Leopardus tigrina). Nebyla 

zjištěna ţádná vokalizace a alarmující volání, kdyţ byli vystaveni hračce, která slouţila 

jako kontrola. Naopak vokalizovali při konfrontaci s ostatními typy stimulů představujících 

predátory. Coţ naznačuje, ţe jsou schopni rozlišit nebezpečné stimuly od neškodných 

objektů. Vyhýbání se predátorovi bylo pozorováno jen, kdyţ jako stimul působila kočka 
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(Barros et al. 2002). Jiné stimuly byly pouţity v pokusu s makaky červenolícími (Macaca 

fuscata) (Murai and Tomonaga 2009). Za pouţité stimuly zde slouţily malé modely 

nábytku, vozidel, savců, hmyzu, ptáků, ryb a plazů. Experimentátor měl modely v ruce. 

Opice si na ně mohla sáhnout a manipulovat s nimi. Makakové měli větší strach ze zvířat 

neţ nábytku a vozidel. Projevy strachu byly silnější při konfrontaci s objekty, které měly 

vlastnosti zvířat. Největší strach měli makakové z plazů. Byla jim ukázána atrapa hada 

a aligátora (Murai and Tomonaga 2009). Rozdíly u laboratorních a volně ţijících jedinců 

v míře strachu z hadů mohou být způsobeny jednak genetickou variabilitou, nebo 

schopností učit se strachu. Vypadá to, ţe hadi jsou rozpoznáváni jako averzivní stimulus 

a jsou pro zvířata snadno asociováni s hrozícím nebezpečím. Takto vytvořené asociace 

jsou odolné i k modifikaci zkušeností (Öhman and Mineka 2003).  

Důleţité jsou zejména studie antipredačního chování a projevů strachu prováděné 

v přírodě. Takto byli studováni makakové kápoví (Macaca radiata) na jejich reakce 

na atrapy různých druhů hadů (Ramakrishnan et al. 2005). Dva stimuly představovaly 

nejedovaté  Macropisthodan plumbicolor, patřící mezi vodní uţovky a ptyas velkooký 

(Ptyas mucosus). Mezi další atrapy hadů patřili smrtelně jedovatí hadi kobra indická (Naja 

naja) a bungar modravý (Bungarus caeruleus). Poslední atrapa patřila hadovi krajtě 

tygrovité (Python molurus), která je v přírodě predátor těchto opic. Atrapy byly skupinám 

opic ukazovány na krmných stanicích. Byla sledována jejich reakce a doba, za kterou si 

jich všimly. Nebyly zjištěny ţádné velké rozdíly ve věkových skupinách v čase, kdy si 

opice povšimly hada. Juvenilové a subadulti koukali na hady delší dobu neţ dospělí. 

Dospělí nejdéle pozorovali krajtu (Python molurus). Podle sledovaných reakcí se zdá, 

ţe tento druh makaka dokáţe rozlišit hady jedovaté, nejedovaté a ty, kteří je loví. Před 

jedovatými většina jedinců utíkala (Ramakrishnan et al. 2005).  

Formování strachu na základě pozorování jiných jedinců je zahrnuto v původu 

mnoha lidí a primátů (Mineka et al. 1984). Například, mláďata makaků rhesusů (Macaa 

mulatta) neprojevovala strach z hadů, pokud s nimi neměla ţádné specifické zkušenosti 

na rozdíl od rodičů, kteří se hadů báli. Mláďata získala intenzivní a stálý strach z hadů 

teprve pozorováním rodičů, kteří se chovali ustrašeně v přítomnosti ţivého hada, hračky, 

či modelu hada (Mineka et al. 1984). 

Také věk je důleţitý faktor, který hraje roli při získávání strachu z hadů u mláďat. 

Věk ovlivňuje chování k matce v situacích, kdy jsou mláďata v nějaké situaci nejistá. 

Roberts et al. (2008) ukazovali mláďatům makaků magotů (Macaca sylvanus) gumového 

hada, tak aby byl mimo dohled matky. Starší mláďata ve věku od pěti do dvanácti měsíců 
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koukala na matku častěji v přítomnosti hada, neţ mladší mláďata ve věku od tří do čtyř 

a půl měsíce. Starší mláďata mohou mít více rozvinutou amygdalu a prefrontální orbitální 

kortex, tj. centra spojená s proţíváním strachu a rozpoznáváním a rozhodováním o stimulu 

a mohou proto hada vyhodnotit jako více nebezpečný stimul. Chování mláďat bylo 

obezřetné a nebylo bojácné (Roberts et al. 2008). 

Odlišná skupina pokusů se zabývá zkoumáním strachu u opic, kterým byla 

poškozena amygdala nebo bilaterálně orbitální kortex, tj. neurální substrát přímo spojený 

s proţíváním strachu. Napříkal Prather et al. (2001) provedli selektivní lézi amygdaly 

u dvou týdenních makaků, kteří pak byli vráceni k matce na výchovu. V šesti aţ osmi 

měsících na nich zkoumali strach. Byla jim předloţena zavazadlová cedulka a gumový 

had. Srovnáním s kontrolami se zjistilo, ţe se bojí méně nových objektů. Zato během 

dvojitých sociálních interakcí (kontakt zdravého mláděte s mládětem s lézí) projevovali 

podstatně větší strachové chování, neţ zdravá mláďata. Poškození amygdaly neodstraňuje 

strachovou odpověď, ale vede ke zvýšenému strachu během sociálních interakcí. U mláďat 

s poškozenou amygdalou bylo zjištěno mnoho typů sociálního chování. Toto zjištění 

indikuje, ţe poškození amygdaly u opic nezpůsobuje autisticky vypadající chování. 

Poškození amygdaly v mládí má také zcela jiné následky na sociální chování neţ, 

poškození vytvořené u dospělých (Prather et al. 2001), kde například u dospělých jedinců 

makaků rhesusů (Macaca mulatta) vedlo poškození amygdaly naopak k nárůstu sociálních 

interakcí, poklesu úzkosti a zvýšení odvahy ve srovnání s kontrolami (Emery et al. 2001). 

Vliv bilaterálního poškození orbitálního kortexu a amygdaly na emoční odpověďi a další 

chování makaků rhesusů (Macaca mulatta) ukázal Izquierdo et al. (2005). Byly 

zaznamenávány reakce makaků na gumového hada i chování v přítomnosti neznámého 

člověka, který slouţil jako sociální stimul. Makakové měli dosáhnout na potravu 

přes gumového hada, ke srovnání slouţily neutrální objekty a gumový pavouk. Při druhé 

části pokusu v přítomnosti člověka byla opice ponechána v místnosti v kleci sama po dobu 

pěti minut. Člověk přišel do místnosti a strávil zde pět minut. Měl se vyvarovat očnímu 

kontaktu. Po tří minutové pauze, se opět vrátil do místnosti a pět minut zíral na opici. 

Při obou poškození se projevily otupělé emoční odpovědi na falešného hada. Poškození 

bilaterálního orbitálního kortexu způsobilo mírnější agresi na člověka neţ u kontrol. 

U poškození amygdaly nebyly zaznamenány takové změny chování. Moţná neurony 

bilaterálního orbitálního kortexu inhibují jiné struktury například amygdalu. A jeho 

poškození mohlo narušit vyvolání přiměřené agresivní odpovědi (Izquierdo et al. 2005).   
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Antipredační chování vůči hadům má různou podobu. Někteří primáti na hady 

odpovídají ignorancí, alarmujícím voláním nebo mobbingem. Mobbing, jako antipredační 

obranu, provozují například nártouni v indonéské přírodě na Sulawesi. Průběh mobbingu 

silně koreloval s počtem zvířat, které ho provozovali. Záleţí na věku, pohlaví 

a reprodukčním stavu primátů. Účastnilo se ho více samců, přestoţe se skupiny skládají jen 

z jednoho samce. Had pravděpodobněji ustoupí, kdyţ se mobbingu účastní více členů 

(Gursky 2005, 2006). Průměrný počet nártounů provádějících mobbing je o něco málo více 

neţ pět a trvá okolo 33 minut. Alarmující volání vydávají při spatření kaţdého hada, 

ale více reagují na větší, jako byla atrapa hroznýše královského (Boa constrictor) (Gursky 

2005). Nejčastěji byl mobbing pozorovaný na krajtu mříţkovanou (Python reticulatus). Je 

to nejspíše dáno její velikostí a loveckou strategií. Pokusy s atrapami dokázaly, ţe by to 

mohly být i jiné faktory, jelikoţ byl mobbing zaměřen i na jiné hady (Gursky 2006). Jiní 

primáti z Madagaskaru maki trpasličí (Microcebus murinus), kteří samostatně shánějí 

potravu a jsou noční, mají kooperativní obranu před predátorem. Mobbingem brání jedince 

stejného druhu. Nejspíše je to dáno kin selekcí, která je primární evoluční silou, která 

udrţuje kooperativní záchranu (Eberle and Kappeler 2008). Chování spojené s mobbingem 

je spojené s nízkou hladinou fyziologického stresu (kortizolu). Clara et al. (2008) 

srovnávali odpověď u dvou skupin kosmanů modrovousých (Callithrix jacchus) na model 

hada. Skupiny se lišily ve věku a zkušenostech. Jedna skupina v minulosti trpěla stresem. 

Vyvinula si fóbickou odpověď na specifické stimuly. V minulosti stresovaná skupina pak 

hlasově reagovala na všechny stimuly (Clara et al. 2008). Naivní tamaríni pinčí (Saguinus 

oedipus), narození v zajetí, nerozpoznali hada jako predátora. Jejich odpoveď 

na hroznýšovce duhového (Epicrates cenchria maurus) v boxu se nelišila od reakce 

na potkana (Rattus norvegicus). Experimentátoři ani nebyli schopni je naučit se jich bát 

nebo provozovat mobbing. K tomu pouţili hlasový playback s nahrávkou hlasového 

projevu (voláním) souvisejícího s mobbingem. Aby zvýšili jejich pozornost a pocit 

nebezpečí, umístili vedle hada mrtvé mládě, které umřelo z přirozených důvodů (Campbell 

and Snowdon 2009). Byly nalezeny rozdíly v alarmujícím volání u makaků kápových 

(Macaca radiata), kdyţ jim byly prezentovány atrapy levharta (Panthera pardus) a krajty 

(Python molurus). Rozdíly mohou odráţet stupeň vnímaného nebezpečí, neţ typ predátora. 

U toho, kdo vydává alarmující volání, se odráţí stupeň bázlivosti v odchylkách 

v harmonickém zvuku v průběhu volání. Hlasitější volání bylo u reakce na šelmu (Coss et 

al. 2007). 
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Strach z hadů a s ním spojené antipredační chování bylo v přírodě pozorováno 

u mnoha primátů. Jedná se o makaky rhesusy (Mineka et al. 1984), makaky kápové (Coss 

et al. 2007), nártouny (Gursky 2005, 2006) a maki trpasličí (Eberle and Kappeler 2008). 

I v zajetí se primáti hadů bojí, ale zdá se, ţe s nimi potřebují mít negativní zkušenost nebo 

se strach naučit od jiného jedince. Strach není nejspíše vrozený. Naivní makakové 

nevykazují ţádný strach a musí se ho naučit (Cook and Mineka 1989, 1990). Zato někteří 

primáti ani nejsou schopni se strachu a antipredačnímu chování naučit, například tamaríni 

pinčí (Campbell and Snowdon 2009). Antipredační chování umoţňuje predátorům včasnou 

detekci predátora v celé skupině, moţnost úniku a zahnání predátora (Gursky 2005, 2006, 

Öhman and Mineka 2003). Jsou schopni rozlišit o jakého hada (jedovatý, jejich predátor, 

neškodný) se jedná a podle toho se zachovat (ignorance, vyhýbání, alarmující volání) 

(Ramakrishnan et al. 2005). Amygdala a bilaterálně orbitální kortex hrají u primátů roli 

ve vnímání strachu. Při jejich poškození projevují méně strachu (Emery et al. 2001, 

Izquierdo et al. 2005, Prather et al. 2001). 

4 Proč se lidé bojí hadů? 

Primáti mají dlouhý společný evoluční výskyt s hady, kteří byli pravděpodobně 

jejich prvními predátory. Nejdříve na ně byl kladen predační tlak ze strany škrtičů a poté 

pokračoval i s jedovatými hady. Některá zvířata si vyvinula rezistenci vůči hadímu jedu, 

naopak primáti jsou schopni lépe vizuálně detekovat hady ještě před útokem (Isbell 2006).  

Některé struktury mozku jsou u savců velmi konzervativní. Týká se to i těch 

oblastí, které jsou zapojené v ostraţitosti, strachu, učení i v paměti spojené se strachovými 

stimuly například predátory. Některé tyto oblasti se u primátů rozšířily a jsou silněji 

spojeny s vizuálním systémem. Expanze mozku se u primátů liší a je závislá na délce 

evoluční koexistence s recentními jedovatými hady. Největší expanze je u opic „starého 

světa“ a lidoopů (catarrhines). Ti stále pokračují v koexistenci s původními druhy 

jedovatých hadů. Opice „nového světa“ mají tuto koexistenci přerušenou, ale setkávají se 

s novými druhy jedovatých hadů. Některé druhy primátů s africkými jedovatými druhy 

nikdy nekoexistovali – na Madagaskaru (Isbell 2006). 

Existuje tedy oprávněný předpoklad, ţe člověk můţe s africkými primáty sdílet jak 

podobnou koevoluční historii, tak podobné neurální struktury zodpovědné za proţívání 

strachu. Nadruhou stranu je moţné, ţe člověk si během evoluce osvojil i mnohem lepší 

rozpoznávání nebezpečných stimulů. Recentně by mohla být jeho reakce mnohem více 

specifická i vzhledem k současnému kosmopolitnímu rozšíření člověka. 
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4.1 Fobie a strach 

Specifická fobie je v psychologické literatuře definována jako iracionální a stálý 

strach z nějakých objektů nebo zvířat (Errera 1962, podle Merckelbach et al. 1996). Strach 

je pak definován jako aktivovaný averzní emoční stav, který slouţí k motivování 

organismu, aby se vyrovnal s hrozivými situacemi (Öhman 2000, podle Öhman 2005). 

Jako obranné chování k tomu slouţí různé projevy chování jako nepohyblivost, únik a útok 

(Öhman and Wiens 2003, podle Öhman 2005). Americká psychologická asociace (APA, 

American Psychological Association) standardně pouţívá k rozdělení a charakterizaci 

jednotlivých typů fobií diagnostický a statistický manuál mentálních onemocnění, tzv.: 

„The Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fourth edition“ (DSM-IV 

1994) (podle Merckelbach et al. 1996). Tento standardní manuál pouţívá tři centrální 

charakteristiky specifických fobií: 1) strach je řízený limitovanou skupinou stimulů. 2) 

konfrontace s těmito stimuly vyvolá intenzivní strach a vyhýbavé chování. 3) strach je 

bezdůvodný, nesmyslný a nadměrným stupněm zasahuje do ţivota. Fobie je pak rozdělena 

do několika typů: 1) zvířecí fobie, kam patří i strach z hadů, 2) fobie z přírody, prostředí, 

například strach z výšek, 3) fobie z krve, injekcí a bolesti, sem můţeme například zařadit 

strach ze zubního lékaře, 4) situační fobie, příkladem můţe být klaustrofobie, 5) posledním 

typem je různorodá kategorie, kam bychom mohli zařadit fobii z dušení.  

Podle Bracha (2006) můţe být seskupení fobií do jednotlivých kategorií zavádějící. 

Jelikoţ fobie z různých zvířat jsou v jedné kategorii a přitom se mohou lišit v tom, jak byly 

evolučně získány, nebo kdy v minulosti vznikly. Jako příklad můţe být uvedena fobie 

ze psů a hadů. Strach ze psů není s největší pravděpodobností vrozený, kdyţ zváţíme 

15 000 -letou koevoluci lidí a psů. Strach z hadů je vrozený po 20 000 000 let. Bracha 

(2006) rozdělil fobie do jiných kategorií zaloţených na době, ze které pocházejí: 

1) druhohorní (savčí) – její předpokládaná doba vzniku je 140 000 000 let. Patří sem 

extrémní strach z dospělých nepříbuzných muţů u batolat a extrémní strach z vyvýšenin 

u dospělých. 2) třetihorní (Cenozoic) (opičí) – její předpokládaná doba vzniku je 

20 000 000 let. Do této kategorie se řadí strach z hadů, plazů, omezeného prostoru, tmy, 

ponoření do vody a další. 3) svrchně paleolitické (doba H. sapiens) – před 70 000 let. Patří 

sem chorobné kontrolování zámku, hromadění nástrojů, zbraní, extrémní strach z hmyzu 

a myší a další. 4) neolitické před 12 000 let. Patří sem psychogenní slepota, nerovnováha 

a pseudo-somatické symptomy.  
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Strach z některých podnětů je častý, z jiných nikoli. Běţný strach je částečně stálý 

a je získaný. Predispozice k vyvinutí si strachu z nejběţnějších podnětů jsou vrozené 

a univerzální. Roli můţe hrát i to, kdyţ se lidé častěji setkávají s určitým stimulem 

vyvolávajícím strach. Habituovaní jedinci se pak budou tohoto stimulu bát  méně,  neţ ti, 

co se s ním setkávají vzácně (Rachman 2002). Fobie ze zvířat začíná uţ u dětí mezi 

čtvrtým aţ osmým rokem (Bauer 1976, podle Merckelbach et al. 1996). Öst (1987a, podle 

Merckelbach et al. 1996) tuto hranici určil mezi sedmým aţ osmým rokem ţivota. 

Pohlavní hormony mohou ovlivňovat projevy strachu. Ţeny před menstruací projevovaly 

zvýšenou náchylnost k formování strachu (Van der Molen et al. 1988, podle Merckelbach 

et al. 1996). Hadi jsou podle některých autorů typickými stimuly vyvolávající intenzivní 

strach u lidí (Öhman and Mineka 2003), proto je zajímavé podrobněji prozkoumat strach 

z konkrétních druhů, které mají různou koevoluční historii s člověkem a jeho předky. 

4.2 Získání strachu 

Právě pro rozřešení problému, zda je výsledný strach z hadů důsledkem dávné 

koevoluce (sdílené s většinou primátů), nebo zda je specifickou evoluční zkušeností předků 

člověka, či zda se jedná o reakci zcela recentní je důleţité vědět, jak je strach z dalších 

stimulů získáván a jaké tedy existují vysvětlení pro přítomnost stachové reakce. 

Marks (2002) zmiňuje, ţe v některých situacích se objeví defenzivní reakce i bez 

traumatické zkušenosti. Tyto reakce jsou nejspíše vrozené, jsou poměrně silné a jakoby 

předpřipravené. Například mrkání očí, kdyţ se k nim objekt rychle přibliţuje. Tato reakce 

je kompletně neasociativní. Dalším případem je strach z jiných situací, které jsou z větší 

části vrozené, ale ne úplně. Takový strach můţe zůstat nečinný, pokud subjekt nemá 

traumatickou zkušenost s příslušnou situací. Objeví se potom, co subjekt podstoupí trauma. 

Biologická obrana, jako je strach z hadů, vyţaduje nějaké asociativní formování. Takový 

strach není kompletně neasociativní, protoţe vyţaduje nějakou traumatickou zkušenost 

(Marks 2002). Tento názor je v rozporu s názory, ţe člověk sdílí strach s dalšími primáty 

a je hlavně důsledkem evoluční minulosti (Poulton and Menzies 2002, McNally 2002). 

I načasování minimální strachové zkušenosti můţe být důleţité. Čím později vidí psi 

člověka, tím větší z něho mají strach (Marks 2002).  

Lidé se mohou začít bát nějakých věcí či zvířat určitými způsoby. Je to klasické 

podmiňování, modelování nebo negativní informace (Rachman 1977, podle Poulton and 

Menzies 2002). Další moţností je neasociativní získání strachu (Poulton and Menzies 

2002). 
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4.2.1 Klasické podmiňování 

Úzkost je naučená odpověď na vyskytující se signály (podmíněné stimuly), které 

jsou varovné v situacích zranění nebo bolesti (nepodmíněné stimuly) (Mowrer 1939, podle 

Rachman 2002). Strach, z původně neutrálního stimulu, můţe být vysledován v minulosti, 

kdy se stala nějaká událost týkající se tohoto stimulu a vysoce averzního incidentu. 

Například lidé, kteří se bojí psa (neutrální stimul) poté, co byli pokousáni (averzní 

incident). Strach můţe být podmíněn spárováním podmíněného stimulu s averzním 

nepodmíněným stimulem (Merckelbach et al. 1996). Neutrální stimul spojený s bolestí se 

stane strachovým. Jeho síla záleţí na bolesti a počtu opakování (Rachman 2002). Model 

klasického podmiňování vysvětluje, proč lidé reagují subjektivním a fyziologickým 

strachem, kdyţ jsou vystaveni fobickému podmíněnému stimulu (Merckelbach et al. 

1996). 

4.2.2 Modelování 

Dalším způsobem získávání strachu je modelování, nebo také zastupující přenos 

strachu. Modelování se týká případů, kdy lidé nemají ţádnou přímou zkušenost 

s podmíněným stimulem (fobický subjekt) a/nebo s nepodmíněným stimulem v minulosti. 

Fobie můţe být získána pozorováním jiných jedinců, kteří reagují ustrašeně na stimul 

(Rachman 1977, 1990b, 1991, podle Merckelbach et al. 1996). Tento způsob získávání 

strachu byl prokázán například u makaků rhesusů, kteří získali strach pozorováním jiných 

makaků na videu (Cook and Mineka 1989, 1990). 

4.2.3 Negativní informace 

U člověka existuje i zcela specifický způsob získávání strachu, který výzkum 

o evolučně podmíněném strachu z určitých stimulů hodně ztěţuje. Jde o verbální 

informace o stimulech poskytované jinými (např. rodiči) nebo získané z knihy, televize, 

které mohou zvýšit strach z těchto stimulů (Rachman 1977, 1990b, 1991, podle 

Merckelbach et al. 1996). 

Fobie zaloţené na přímém formování (klasické podmiňování) jsou detekovatelné, 

protoţe by  měly mít jasné behaviorální  a fyziologické projevy (třes, pláč atd.). Nepřímo 

získané fobie (modelování a negativní informace) by měly být charakterizované 

kognitivními symptomy – vyhýbavé chování (Rachman 1977, podle Merckelbach et al. 

1996). 
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4.2.4 Neasociativní získávání strachu 

Neasociativní model získání strachu předpokládá existenci limitovaného počtu 

vrozených, evolučně příslušných strachů. Strach z něčeho se můţe objevit bez ţádné 

zkušenosti, bez příslušného asociativního učení. Také předpokládá, ţe nějaká hrozba bude 

více odpovídající pro strach z něčeho neţ jiná. Neasociativní model uznává, ţe evolučně 

příslušné stimuly strachu mohou být získány přes proces podmiňování, ale zachovává, ţe 

by to mělo být spíše výjimkou, neţ pravidlem. Evolučně příslušné stimuly nevyţadují 

podmiňování nějaké události, zatímco evolučně neutrální to vyţadují (Poulton and 

Menzies 2002).  S neasociativním učením souhlasí McNally (2002) a píše, ţe 

za předpokladu, ţe určitý strach zvyšoval fitness u ancestrální populace, neasociativní 

učení je vhodné vysvětlení a je potřeba identifikovat evoluční význam strachu. 

Formální rozhodnutí, zda je získaný strach asociativní nebo není, záleţí na tom, 

kolik asociace (učení) je potřeba k vyvolání strachu. Méně averzního párování je potřeba 

k vytvoření takového strachu, který je více vrozený. Jde pak o strach relativně 

neasociativní (Marks 2002). O tom, ţe vţdy nejde o asociativní získávání strachu, svědčí i 

fakt, ţe lidé, kteří se něčeho bojí, mají často méně příslušných přímých traumatických 

zkušeností neţ ti, co tento strach nemají (Poulton et al. 1998, podle Poulton and Menzies 

2002). 

4.3 Modul pro vnímání a projevy strachu 

Lidé mají v mozku vyvinutý komplexní neurální systém zachycující, vyhodnocující 

a zrychleně reagující na potenciálně nebezpečné stimuly a situace, jde o tzv. strachový 

modul. Například lidskou pozornost automaticky zaujme had v komplexu jiných 

vizuálních stimulů. Modul strachu je tedy relativně nezávislý behaviorální, duševní 

a neurální systém, který se vyvinul, aby asistoval savcům v obraně proti potencionální 

hrozbě. Modul je selektivně citlivý a je automaticky aktivován stimuly souvisejícími 

s periodicky objevující se hrozbou. Předpokládá se, ţe modul se vyvinul během evoluce 

savců. Hadi reprezentují právě takový typický stimul (Öhman and Mineka 2003). 

Pravděpodobněji přijmeme strach, fobii ze subjektů a situací, které poskytovali přeţití 

našich předků, jako jsou nebezpeční predátoři, výšky, široký otevřený prostor, neţ 

pro potenciálně nebezpečné subjekty a situace, které pocházejí ze současnosti, jako jsou 

pistole a dopravní prostředky. Dokonce, i kdyţ mohou být později stejně nebo s větší 

pravděpodobností spojovány s traumatem v našem kaţdodenním ţivotě (Mineka and 
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Öhman 2002). Modul je selektivní, coţ znamená, ţe u lidí a primátů je aktivován 

specifickými strachově příslušnými stimuly, pravděpodobně s evolučním původem. 

Snadno se spojí selektivní asociace s averzivní událostí. Evolučně strachově příslušné 

stimuly se často stanou objektem lidské fobie. To pomáhá vysvětlit selektivitu fobií 

s ohledem na subjekty nebo situace, které je vyvolají. Modul je automaticky aktivován 

strachově příslušnými stimuly a nepotřebuje tedy vědomé zpracování. Modul je také 

nepřístupný k vědomé kognitivní kontrole. Pokud je modul aktivován efektivním 

strachovým stimulem a strach je skutečně aktivován, fobie nemůţe být zrušena 

uvědoměním si, ţe had je fakticky neškodný. Z neurálního substrátu je pro fungování 

modulu  důleţitá hlavně amygdala. Evolučně získané strachové stimuly jsou vhodné 

k aktivaci strachového modulu, pokud je situace alespoň mírně averzní. U strachově 

nepříslušných stimulů se modul aktivuje později (Öhman and Mineka 2001). 

4.4 Role amygdaly v aktivování strachu 

 Strach je kontrolován evolučně starší oblastí mozku a jak uţ bylo zmíněno výše, je 

primárně ovlivňován amygdalou. Amygdala je soubor neurálních jader umístěných 

před hippocampem na vrcholu temporálního laloku (Öhman and Mineka 2001). Na základě 

pokusů provedených Morris et al. (1998, podle Öhman and Mineka 2001) se amygdala  

účastní zejména učení strachu a hippocampus je zase podstatný pro vědomé kognitivní 

učení. Maskované stimuly aktivovaly pravou část amygdaly a levá byla aktivována 

nemaskovanými (Morris et al. 1998, podle Öhman and Mineka 2001). Pod pojmem 

maskovaný stimul si můţeme představit takový stimul, který nepůsobí na člověka 

dlouhodoběji, je ukryt mezi jinými stimuly. Např. slovo, týkající se hada, se objeví 

na obrazovce mezi jinými slovy jen krátce, ale člověk je schopen si ho všimnout 

(Wikström et al. 2004). Jak uţ z koncepce strachového modulu vyplývá, vědomé 

rozpoznání strachových stimulů není nezbytné pro aktivaci strachové odpovědi. Ani 

pozornost zaměřená na stimul není nutná k automatické aktivaci amygdaly. Subkortikální 

síť v mozku soustředěná v amygdale způsobí, ţe strachový stimul aktivuje strachovou 

odpověď a téměř okamţitě zaujme naši pozornost. Levá část amygdaly je aktivována 

všemi strachovými stimuly (had, pavouk), bez ţádných rozdílů, nezáleţí, zda se lidé 

nějakých nebojí.  Z toho vyplývá, ţe amygdala zpočátku odpovídá na hrozbu potenciálních 

stimulů, neţ jen specificky na některý ze stanovených strachových stimulů. Kdyţ nastoupí 

vědomé zpracování stimulů, zlepšuje se odpověď amygdaly na stimul a je aktivována 

kortikální síť. Síť zahrnuje anteriorní cingulátní kortex a anteriorní insulu (Öhman 2005). 
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Počáteční odpověď amygdaly na strachově příslušný stimul, kterého se ale pacienti nebáli, 

zmizí s vědomým zpracováním a kortikální síť není aktivovaná. Naopak je aktivován 

dorsolaterální a orbitofrontální kortex, který zabrání amygdale v odpovědi. 

U nemaskovaných strachových stimulů se objevila silná bilaterální aktivace amygdaly na 

strachové stimuly, kterých se pacienti skutečně báli. Taková aktivace se neobjevila 

u stimulů, kterých se lidé nebáli. Aktivace amygdaly je přenášena subkortikální cestou, 

která vede skrze coliculi superior středního mozku a  pulvinární  jádro thalamu (Öhman 

2005). Amygdala je bohatě spojená s neokortexem. Má více odstředivých neţ dostředivých 

spojení (Öhman et al. 2007). Amygdala můţe být rychle aktivována přes thalamus, 

nevyţaduje aktivaci kortexu. Amygdala můţe být aktivována, i kdyţ kortikální zpracování 

strachových stimulů je nemoţné kvůli poškození příslušného senzorického kortexu 

(LeDoux 1990, podle Öhman et al. 2007). I podle dat od pacientů s poškozením 

v primárním vizuálním kortexu, můţe být amygdala aktivována, kdyţ chybí kortikální 

zpracování vizuální informace. To podporuje hypotézu, ţe vizuální stimuly mohou 

aktivovat amygdalu přes coliculi superior a pulvinární jádro thalamu (Öhman et al. 2007). 

 

Myslím si, ţe lidé mohou fobii a strach z potenciálně nebezpečných subjektů 

a situací, které pocházejí ze současnosti, získat klasickým podmiňováním, modelováním 

a negativní informací. Ale fobii a strach ze subjektů a situací, které souvisely s přeţitím 

našich předků, máme zakořeněné (McNally 2002, Poulton and Menzies 2002). Existuje 

určitá předpřipravenost k vyvinutí si takové fobie, nebo strachu (Rachman 2002). 

Traumatická zkušenost nemusí být zapotřebí k jejímu vyvolání (Poulton and Menzies 

2002). Spíše, kdyţ se lidé budou více setkávat s fobickými subjekty a situacemi, mohou 

zabránit jejímu vyvinutí (Poulton et al. 1998, podle Poulton and Menzies 2002, Rachman 

2002). Pro fobii z hadů by tedy nejlépe odpovídal model neasociativního získání strachu. 

4.5 Měření strachu 

Je mnoho zvířat, kterých se lidé bojí, popřípadě z nich mají fobii. Můţeme je 

rozdělit do čtyř kategorií. První kategorií jsou zvířata opravdu nebezpečná pro člověka, 

vzbuzující oprávněně strach. Do této kategorie patří i had. Do druhé kategorie zvířat 

vzbuzujících strach patří sušší neslizcí bezobratlí ţivočichové. Do třetí kategorie zvířat 

vzbuzujících strach patří slizká nebo mokře vypadající zvířata. Poslední kategorií jsou 

farmářská zvířata (Arrindell 2000). Strach z hadů u lidí a primátů je běţný, učí se ho 

jednodušeji (Öhman and Mineka 2003). Na měření strachu jsou různé metody a pokusy. 
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Strach se jednak orientačně zjišťuje různými dotazníky, kde si lidé ohodnotí vlastně svůj 

strach sami. Další moţné metody pouţívají fotofrafie, obrázky hadů, ale také videa 

a dokonce i ţivé hady. Strach se zkoumá jak lidí, tak i u zvířat. Nejvíce samozřejmě 

u primátů, jelikoţ je to skupina, u které se předpokládají evoluční důvody strachu, jelikoţ 

hadi byli jejich první predátoři (Isbell 2006).  

4.5.1 Dotazníky 

Ve většině pokusů slouţí dotazníky pro výběr účastníků pokusu. Experimentátoři 

většinou potřebují ty, kteří se bojí hadů, ale nemají z nich aţ panickou hrůzu, a také ty, 

kteří se hadů vůbec nebojí pro kontrolu. Dále uvádím některé typy dotazníků a jejich 

vyuţití: 

1) Snake Questionaire (SNAQ) (Klorman et al. 1974, podle Teachman et al. 2001) 

Jedná se o dotazník se 30 otázkami, na které lidé odpovídají, zda to pro ně platí, čili 

pravda nebo leţ. Podle počtu pravdivých odpovědí se určí stupeň fobie. Lidé ohodnocují 

pocity, které zaujímají vůči hadovi a jejich vyhýbání se mu a únikové chování. 

2) Fear Survey Schedule II (FSS II) (Geer 1965, podle McGlynn et al. 1995) 

Pomocí tohoto dotazníku se získá souhrnný soubor lidí, kteří mají strach z různých 

subjektů a událostí. Uvádí se, jak velký strach lidé pociťují. Zjišťuje se, zda mají strach 

například z hadů, psů a bouřek. 

3) Fear Survey Schedule III (FSS III) (Wolpe and Lang 1964, podle Wright et al. 2002) 

Lidé do dotazníku vyplňují, jak velký mají strach z deseti věcí, který ohodnotí 

od jedné do pěti. Dotazník se týká strachu z hadů, letadel, krve, davů atd. Při jiném pokusu 

tento dotazník obsahoval dokonce 108 potenciálních věcí, z kterých mohou mít lidé strach. 

Byly ohodnoceny od nuly (ţádný strach) do čtyř (velký) (Koch et al. 2004). 

4) Anxiety Disorders Interview Schedule Revised (ADIS-R) (Dinardo and Barlow 1988, 

podle Rose et al. 1995) 

Dotazník se zakládá na pohovoru zaměřenému ke zjištění rozdílů diagnózy 

úzkostlivých onemocnění podle DSM-III-R kritéria (The Diagnostic and Statistical Manual 

of mental disorders, fourth edition). Coţ je kritérium pro jednoduché fobie (APA-

American Psychiatric Association 1987). Pouţité např. v práci Rose et al. (1995). 

5) Anxiety Disorders Interview Schedule-IV (ADIS-IV) (Brown et al. 1994b, podle Koch 

et al. 2004) 
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Rozhovor je navrţen k ohodnocení úzkostlivých onemocnění. A připouští rozdíl 

diagnóz mezi úzkostlivými onemocnění podle DSM-IV kriteria (APA 1994). Pouţité např. 

v práci Koch et al. (2004). 

6) State Trait Anxiety Inventory (STAI-T) (Spielberg et al. 1970, podle Wikström et al. 

2004) 

Tento dotazník obsahuje 20 věcí, které měří trvalé symptomy úzkosti. 

7) Cognitive-Somatic Anxiety Questionnaire (CSAQ) (Schwartz et al. 1978, podle Koch et 

al. 2004). 

Dotazník je také pouţíván k ohodnocení zvířecích fobií. Obsahuje 14 věcí 

s oddělenými kognitivními a somatickými měřítky, sedm věcí kaţdá. Kaţdý symptom je 

ohodnocen od jedné do pěti.  

Mezi nejpouţívanější dotazník patří SNAQ (Klorman et al. 1974, podle Teachman 

et al. 2001). Pouţit např. v pracích od Constantine et al. (2001), Flykt and Caldara (2006), 

Hunt and Fenton (2007), Koch et al. (2004), McGlynn et al. (1995), Miltner et al. (2005), 

Rose et al. (1995), Teachman et al. (2001), Wikström et al. (2004), Wright et al. (2002). 

Tento dotazník je pouţíván, aby ohodnotil stupeň strachu. SNAQ bývá často kombinován 

s jinými dotazníky (ve většině výše uvedených pracích). Ty většinou slouţí autorům 

k výběru osob účastnících se pokusu. V takových dotaznících je uveden soupis věcí, 

ze kterých mohou mít lidé fobii. Účastníkům není dopředu sděleno, kterou fobii budou 

v pokusu zkoumat. To můţe slouţit autorům ke správnému výběru účastníků, jelikoţ chtějí 

vybrat pro svůj pokus většinou ty osoby, které mají větší strach z hadů. Nemělo by se tedy 

stát, ţe by osoby podaly nesprávné informace kvůli snaze dostat se do pokusu. 

4.5.2 Pokusy s živým hadem 

Dále budou podrobně rozebrány pokusy, kde byl jako stimulus pouţit ţivý had, 

jelikoţ jde metodicky o nejrealističtější strach vzbuzující stimulus, i kdyţ není pouţíván 

příliš často. V pokusech, kde jsou lidé vystaveni ţivému zvířeti tzv. „vystavení za ţiva“ 

(in vivo exposure) jsou účastníci konfrontováni s ţivým hadem, který působí jako fobický 

stimul. 

Wright et al. (2002) pouţívali ţivého hada při metodě tzv. modelu odhadu strachu 

(Estimation model of fear). Tato metoda je zaloţena na přítomnosti účastníka pokusu 

v místnosti s hadem v teráriu. Účastníkovi jsou kladeny otázky „Jak velký máte strach?“, 

„Jak moc se cítíte v bezpečí?“, „Jak nebezpečný je had?“ a podobné. Tyto otázky jsou 

kladeny ještě před začátkem pokusu, účastník si má hada jen představovat. Poté jsou 
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otázky kladeny v místnosti s hadem a na závěr v úplné blízkosti terária. Experimentálně 

bylo navíc zmanipulováno nebezpečí, které účastník z hada pociťoval, a bezpečí v pokusné 

místnosti tím, ţe účastníci na počátku experimentu četli skripta o hadovi, který byl 

v teráriu. Jedna polovina měla skripta obsahující informace o  vysokém nebezpečí a o tom, 

ţe had je velmi pohyblivý a jedovatý. Druhá polovina četla o jeho potravních návycích. 

Pocit bezpečí byl manipulativně navozen v místnosti, kde bylo terárium s hadem. Někteří 

lidé stáli blízko východu a částečně jim asistoval experimentátor. Jiní měli východ 

zatarasený. Tyto manipulace ovlivnily předvídání a pociťování strachu, ačkoli nebyly 

signifikantní. Efekt manipulace s nebezpečností hada byl mírně větší při niţším bezpečí 

(Wright et al. 2002).    

McGlynn et al. (1995) pozměnili pokus, kdy byl had opět zavřený v teráriu, ale 

ůčastníci mohli ovlivňovat svou vzdálenost od terária pomocí transportní aparatury 

(McGlynn et al. 1995). Obdobný pokus proveden Rose et al. (1995). K zjištění strachu byl 

měřen tep a vodivost kůţe. 

Behaviorální přibliţovací test (Behavioral Approach Test BAT). V tomto testu 

se měří u účastníků pokusu kontaktní čas, vzdálenost od zvířete a účastníkova reakce. 

Kontaktním časem je myšlen fyzický kontakt se zvířetem a délka kontaktu. Vzdálenost 

od zvířete je ohodnocována body. Bez bodu je účastník, který ani nevstoupil do místnosti 

se zvířetem. Maximum bodů je 30. Tolik bodů dostane účastník, kdyţ je schopen drţet 

zvíře po dobu 60 sekund. Také se zaznamenávají účastníkovi reakce jako je pláč, chvění 

a odvrácení očí (Koch et al. 2004). Tento test byl prováděn u kaţdého účastníka ve snaze 

sníţit projevy strachu. Při léčbě chtěli docílit generalizace, aby se účastníci přestali bát 

všech hadů, a nejen toho jednoho, na kterého si mohli během pokusu zvyknout. Proto byl 

pokus prováděn dvakrát, pokaţdé s jiným hadem (Hunt et al. 2006). 

Wright et al. (2002) ve svém pokusu ukázali, ţe míra strachu záleţí i 

na podmínkách, ve kterých je zkoumána. Z těchto metod se mi nejvhodnější zdá 

behaviorální přibliţovací test. Osoby mají moţnost si hada dobře prohlédnout, takţe by se 

při tomto typu pokusu dobře porovnávala reakce na různé hady. Je zaznamenáváno více 

typů reakcí souvisejících se strachem jako je pláč, třes, odvrácení očí i míra ochoty přiblíţit 

se k hadovi. 

4.5.3 Pokusy s obrázky a fotografiemi hadů 

 Dále bych chtěla popsat pokusy, kde jako stimulus neslouţí ţivý had, ale jeho 

ztvárněná podoba. Jedná se o obrázky, fotografie, videa, ale někdy mohou být pouţita jen 
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slova, která se fobického stimulu týkají. Popisuji zde zkrácený popis a princip vybraných 

pokusů. 

„The Pictorial Emotional Stroop paradigm“ ohodnocuje selektivní zpracování 

emočních podnětů. Obrázkové podněty mají pozitivní i negativní emocionální vliv, některé 

zaujímají nepřiměřenou pozornost. V tomto pokusu slouţil jako negativní stimul had, 

pozitivní stimul králíček a neutrální stimul kráva. Přes obrázky stimulů, byly pouţity 

barevné filtry (modrý, zelený, červený, ţlutý). Účastníci měli co nejrychleji říci barvu 

a ignorovat obrázky. Na obrazovce se na začátku pokusu objevil bílý kříţ po dobu 1000 

ms, poté se na obrazovce objevil stimul, který tam zůstal, dokud účastník neřekl barvu. 

Nakonec se na dobu 500ms objevila prázdná obrazovka (Constantine et al. 2001). 

V asociačním testu (The Implicit Association Test – IAT) účastníci pokusu popisují 

stimuly, v tomto případě obrázky, slovy. Slova, která v nich vyvolávají strach, pocit 

nebezpečí nebo vyjadřují znechucení z obrázků. Pomocí těchto slov se měří strach 

související s automatickou asociací. Slova byla zařazena do popisné kategorie a obrázky 

do kategorie cílové. Při pokusu byly na obrazovce dvě slova a dva obrázky. Jeden obrázek 

se slovem byl umístěn v levé části obrazovky, druhý obrázek se slovem v pravé části 

obrazovky, například had nechutný, pavouk půvabný. Účastník si mohl vybrat jednu část 

obrazovky, která mu přišla bliţší. Rychlejší odpověď by měla být v situaci, kdyţ by byla 

cílová a popisná kategorie v souladu s automatickou asociací jednotlivých účastníků 

(Teachman et al. 2001). 

Velká část pokusů bývá zaloţena na tom, ţe účastníci pokusu hledají v souboru 

obrázků jeden obrázek, který tam nepatří. Tento pokus bývá nazýván „Detecting the snake 

in the grass“ (Öhman et al.  2001). Obrázky jsou postaveny ve třech řadách a třech 

sloupcích, dohromady tedy obsahují devět obrázků. Další variantou jsou jen čtyři obrázky. 

Obrázky jsou rozmístěny v rozích většího setu obrázků a mezi nimi je černé pozadí. 

Účastníci hledají mezi obrázky, které přísluší k obrázkům vyvolávajícím strach (strachově 

příslušné), obrázek, který mezi ně nepatří, nevyvolává strach (strachově nepříslušné). Také 

mohou hledat obrázek, který vyvolává strach mezi obrázky, které ho nevyvolávají. Hadi 

a pavouci byli pouţiti na obrázcích, které vyvolávají strach. Květiny a houby byly pouţity 

na obrázcích, které nevyvolávají strach. Obrázky byly promítány na obrazovce umístěné 

jeden metr před účastníky pokusu. Před spuštěním pokusu se na obrazovce objevil červený 

bod. Účastníci měli k dispozici dvě tlačítka, v pravé a levé ruce. Jejich úkolem bylo 

zmáčknout tlačítko ihned po detekci obrázku z jiné kategorie. Pokud byly všechny obrázky 

stejné, mačkali tlačítko druhé (Öhman et al.  2001). Tento typ pokusu někteří autoři také 
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nazývají úlohou vizuálního hledání (visual search task) například Flykt and Caldara 

(2006). U lidí měřili reakční čas, povšimnutí si cílového obrázku a tep. Pokus také 

obměnili tím, ţe účastníci pokusu měli odpovídat jen na některé promítnuté obrázky. To 

slouţilo k udrţení vysokého stupně pozornosti. U těchto lidí zaznamenávali EEG a ERP 

(event relevant potential měření). ERP slouţí ke zjištění emočního efektu stimulů.  

Obdobný pokus byl prováděný s fylogenetickými a ontogenetickými stimuly. Jako 

fylogenetické stimuly byli pouţiti hadi, pavouci, kytky a houby. Jako ontogenetické 

stimuly byly pouţity zbraně, stříkačky, hrníčky a mobilní telefony (Brosch and Sharma 

2005). Tento pokus lze provádět i na dětech, kdyţ jim je uzpůsoben. K dispozici jim byla 

dotyková obrazovka. Dětem byl pokus prakticky ukázán. Nejdříve se měly na obrazovce 

dotknout jednoho obrázku. V dalším kroku si měli vybrat ze dvou obrázků. Poté 

následovalo několik pokusů nanečisto s výběrem cílového obrázku. Jako stimuly byly 

vybrané květiny, hadi, housenky a ţáby. Ţába byla vybrána jako stimul kvůli její 

příbuznosti k hadovi. Housenka naopak kvůli specifickému tvaru těla (LoBue and 

DeLoache 2008). 

Obrázky s příjemným, neutrálním a negativním stimulem se mohou promítat 

i jednotlivě. Účastníci pokusu je ohodnocují slovně podle toho, jak se jim líbili od jedné 

do devíti (jedna-velmi příjemný). Dalším kritériem, které ohodnocují, je pocit z obrázku od 

jedné do devíti (jedna-velmi klidný). Hadi a pavouci byli pouţiti jako negativní stimuly. 

Štěňata, zajíčci, koťata a koloušci byli pouţiti jako pozitivní stimuly. Za neutrální stimuly 

byly povaţovány hračky dospělých ryb a ptáků. U lidí se měřilo ERP, EEG a pohyby očí 

s tím i spjatý artefakt mrkání (Miltner et al. 2005). 

Flicker task úloha je zaloţená na rychlé prezentaci obrázků. Účastníkům pokusu 

jsou ukázány dva obrázky. Na druhém obrázku je jedna změna. Jakmile si účastník změny 

všimne, zmáčkne tlačítko. Po zmáčknutí tlačítka má pět sekund na to, aby slovně popsal 

změny. Zaznamenává se, jak dlouhou dobu trvá určit změnu a počet opakování párů 

obrázků. První obrázek je promítnut na obrazovce po dobu 240 ms. Následuje 

interstimulus, kdy je na obrazovce prázdný obrázek po dobu 80 ms. Druhý obrázek se 

změnou je na obrazovce také 240 ms. Ten samý pár obrázků je ukazován do té doby, neţ si 

účastníci všimnou změny. Změna můţe být v oblasti centrálního zájmu nebo v oblasti 

okrajového zájmu (McGlynn et al. 2008).  

Na stejném principu je zaloţena úloha od News et al. (2007), kterou autoři nazývají 

paradigma změny detekce (change detection paradigm). Na počátku pokusu je 

na obrazovce umístěn fixační kříţ po dobu 500 ms. První obrázek je na obrazovce 250 ms, 
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po stejnou dobu na obrazovce není nic a tu samou dobu zde setrvá druhý obrázek se 

změnou. Jako cílové kategorie zde byli pouţiti lidé, zvířata, budovy, květiny, dopravní 

prostředky. 

Strach u malých dětí se také měřil pomocí filmů. Na filmu bez zvuku byl natočen 

had, ţirafa, lední medvěd, hroch a slon. Jelikoţ děti neměly jiné reakce na hada, film byl 

doplněn i o zvukové stimuly. Na audionahrávkách mluvily muţské nebo ţenské hlasy 

nesmyslné fráze. Kaţdý hlas byl ale rozlišný. Jeden hlas byl hrozivý, druhý příjemný. 

Audionahrávky byly náhodně spárovány s filmy. Had a jiné zvíře se na obrazovce 

objevovalo stejně často. Buď na levé straně obrazovky, nebo na pravé. Tento pokus byl 

proveden i s fotografiemi (DeLoache and LoBue 2009).  

„The conscious identification task“ – úloha na vědomou identifikaci. Při tomto 

pokusu byli vybráni lidé s fobií z hadů. Měřila se u nich vodivost kůţe a tzv. „Stroop 

interference“ – věnovaná pozornost. Účastníci pokusu měli říci cílové slovo. Slovo bylo 

schováno mezi řadou písmen X. Řada písmen byla stejně dlouhá jako cílové slovo. Byla 

před slovem i za slovem. Kaţdé z těchto slov či řadou písmen bylo na obrazovce 

promítáno po dobu 17 ms (Wikström et al. 2004). 

„The emotional Stroop task“ – úloha emoční pozornost. Tento pokus se lišil 

od předešlého tím, ţe účastníci pokusu měli říct barvu, kterou bylo slovo napsáno. Slova 

se týkala hadů, pavouků, květin a hub. Pokus byl prováděn na dvou úrovních. Dokud 

účastník neodpověděl, tak na displeji zůstala písmena X. Účastník nemohl být vědomě 

ovlivněn cílovým slovem, proto tento postup můţeme nazvat maskovanými podmínkami. 

V druhém případě na displeji zůstalo zobrazeno cílové slovo. Takový postup při pokusu 

můţeme nazvat nemaskovanými podmínkami. Cílové slovo mohlo déle působit 

na účastníky (Wikström et al. 2004). 

Pokusy s natočenými videi hadů mohou mimo jiné pomoci dobře ohodnotit vliv 

pohybu na vnímání a pocit strachu z hadů (DeLoache and LoBue 2009). Ale nejčastěji jsou 

pouţívané různé typy obrázkových metod, např. paradigma změny detekce (News et al. 

2007), flicker task úloha (McGlynn et al. 2008) a další metoda zaloţená na stejném 

principu hledání obrázku mezi jiným typem obrázků nazývaná buď „Detecting the snake in 

the grass“ nebo úloha vizuálního hledání (Brosch and Sharma 2005, Flykt and Caldara 

2006, LoBue and DeLoache 2008, Ohman et al.  2001). Z tohoto typu testu lze dobře 

vyhodnotit, zda pozornost u jedinců zaujme dříve určitý typ stimulu, neţ jiný. Lze 

porovnat tento čas i srdeční tep a vyhodnotit, zda se reakce u lidí liší. Ale přestoţe 

experimentátoři pouţívají obrázky s různými hady, vyhodnocují je společně. Nezkoumají, 
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zda někteří hadi způsobí větší strach neţ jiní. Bylo by proto zajímavé, se na tento typ 

vyhodnocení zaměřit. 

4.5.4  Potlačování strachu z hadů, možnosti snížení strachu 

a jeho léčby 

V této kapitole bych chtěla poukázat na moţnosti, kterými je moţné docílit sníţení 

strachu u lidí. Experimentátoři se nezabývají jen studiem, jak had působí na člověka, ale 

chtějí nalézt i vhodnou léčbu. 

Relaxační cvičení je sloţené z několika sezení se svalovými cviky. Tento trénink 

můţe sníţit projevy strachu během „vystavení za ţiva“ (in vivo exposure) (McGlynn et al. 

1995).  

Při behaviorální léčbě jsou lidem poskytnuty instrukce, jak bude léčba probíhat. 

Setkají se s hadem při behaviorálním přibliţovacím testu. Pokud chtějí, terapeut jim 

asistuje při plnění testu. Mohou si při testu kdykoli odpočinout. Kognitivní-behaviorální 

léčba se od behaviorální léčby liší v tom, ţe terapeut vybízí pacienty, aby přemýšleli nad 

situacemi, kterých se bojí. Pokládá otázky jako třeba „Co si myslíte, ţe se stane, kdyţ dáte 

ruku do terária s hadem?“. Vedou diskuzi o pacientových myšlenkách. Obě tyto léčby 

tlumí fobii z malých zvířat. Jsou podobně efektivní (Koch et al. 2004).  

Hunt et al. (2006) vyzkoušeli i jiné léčby, které měly potlačit strach. Jedná se 

o minimální vystavení – relaxační kontrolu, “vystavení za ţiva“ a kognitivní 

restrukturování. Skupina lidí, která podstoupila minimální vystavení – relaxační kontrolu, 

se dívala na video. Na tomto videu se terapeut přibliţoval k hadovi. Učili se dýchací 

techniky. Byli informováni, ţe se díky tomu aktivuje parasympatický nervový systém, 

který napomáhá, aby se člověk cítil více relaxovaný. Pouštěli jim i relaxační video. Druhá 

skupina podstoupila léčbu “vystavení za ţiva“. Pacienti měli sestavit hierarchii úzkosti. 

Hierarchie úzkosti se skládá z deseti kroků, které zvyšují strach a úzkost v blízkosti hada. 

Kaţdý krok zpracovávali do té doby, neţ byl jejich strach potlačen nebo sníţen. Vlastně se 

jedná o habituaci na stimul, který vyprovokovává úzkost. Terapeut pokládal otázky týkající 

se strachu. Poslední skupina podstoupila kognitivní restrukturování. Zpočátku 

identifikovali jejich hrozivé představy. Dalším krokem byla modifikace hrozivých 

představ, které souvisely s hadem. Aby došlo k modifikaci představ, terapeut například 

informoval pacienty například, proč se takové jednání u hada vyskytuje. Terapeut také 

konstatoval „Co by na tom bylo tak špatného?“. Pacienti si také měli představit humorné 
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scény. Například, jak by vypadal had bez zubů. Srovnáním výsledků těchto tří skupin se 

zjistilo, ţe léčby “vystavení za ţiva“ a kognitivní restrukturování jsou stejně efektivní 

při potlačení strachu. Obě jsou více efektivní neţ minimální vystavení. Pacienti, kteří 

neměli tak veliký strach z hadů, pokládali kognitivní léčbu za sloţitější. Neměli tak zásadní 

představy o svém strachu. Představy subjektů o fobických stimulech mohou hrát roli 

v udrţení strachu z obecných fobických stimulů (Hunt et al. 2006). Později se k těmto 

léčbám přiřadila kombinovaná léčba. Kombinovaná léčba byla o trochu úspěšnější 

neţ “vystavení za ţiva“ a kognitivní restrukturování. Tato léčba je kombinací kognitivní 

terapie a “vystavení za ţiva“. Pacient si mohl otestovat jeho představy s ţivým hadem. 

Kognitivní terapie se týká identifikace katastrofických pověr, přezkoumání 

pravděpodobnosti zranění a identifikaci automatických negativních myšlenek (Hunt and 

Fenton 2007). 

Nejúspěšněji lze fobii zmírnit kombinovanou léčbou, která je kombinací kognitivní 

terapie a „vystavení za ţiva“ (Hunt and Fenton 2007). Je zajímavé, ţe projevy fobie lze 

u některých lidí zmírnit pouhou modifikací představ o hadovi, vysvětlením, ţe had nás 

nechce při první moţnosti kousnout a ţe není jedovatý, tudíţ se ho nemusí bát (Hunt et al. 

2006, Koch et al. 2004). Tyto negativní představy mohou být u lidí zakódované 

z minulosti, od předků (Isbell 2006). Kdyţ mají lidé méně zkušeností s fobickým 

stimulem, pravděpodobněji se u nich fobie objeví (Poulton et al. 1998, podle Poulton and 

Menzies 2002, Rachman 2002). Při léčbě se jedinci více setkávali s hady a představami 

o nich, proto jsou asi léčby úspěšné. Otázkou ale je, jak by reagovali na jedovatého hada, 

jelikoţ ten pro nás představuje hrozbu pořád. Nezkoumalo se, jestli by se u lidí objevil 

větší strach z určitého druhu hada neţ z jiného, a tím pádem by mohla být léčba méně 

úspěšná, nebo neúspěšná. 

4.5.5 Závěry a výsledky strachu z hadů 

V této kapitole bych chtěla uvést názory a výsledky, které vyplývají z předchozích 

kapitol o měření strachu z hadů. Ukazují, jak hadi na člověka působí a ovlivňují ho 

v porovnání s jinými stimuly. Člověk je schopen rychleji hada detekovat. Had zaujímá 

větší pozornost neţ pozitivní nebo neutrální stimul.  

 Člověk je schopen rychleji reagovat na hada a s ním souvisejícími slovy. Ti, co se 

bojí hadů, mají usnadněné hledání obrázků hada mezi jiným obrázky, jak ukázali Öhman et 

al. (2001) a Flykt and Caldara (2006). Ale uţ nejsou rychlejší v detekci pavouka, kterého 

se nebojí, přestoţe patří ke strachově příslušným stimulům. Čas nalezení strachově 
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příslušného obrázku nezáleţí na jeho umístění, coţ neplatí pro strachově nepříslušné 

obrázky. Z toho vyplývá, ţe strachově nepříslušné obrázky člověk hledá sériově, coţ 

znamená, ţe si prohlíţí obrázky postupně jeden po druhém, jak po sobě následují. 

Strachově příslušné obrázky člověk hledá paralelně, coţ znamená, ţe si je neprohlíţí 

popořadě, ale náhodně (Öhman et al. 2001, Flykt and Caldara 2006). Nejenţe je had 

schopen zaujmout pozornost člověka dříve neţ jiné stimuly, dokáţe i déle udrţet jeho 

pozornost. Lidem, kteří mají fobii z hadů, trvá déle odvrátit pozornost od obrázků, které 

zahrnují hada. Díky tomu jim trvá déle si povšimnout nějaké změny u neutrálního obrázku, 

kdyţ obrázek následoval po obrázku s hadem (McGlynn et al. 2008). Had ovlivňuje 

i pozornost u lidí, kteří mají fobii z hadů. Na lidi, kteří mají fobii z hadů, silně působí 

i slova, která se týkají hadů. Existuje u nich silná „stroop interference“ (věnovaná 

pozornost) pro nemaskovaná slova (Wikström et al. 2004). Někteří lidé jsou schopni si 

generalizovat strach i věci s ním spojené jako je pocit nebezpečí a pociťovaná nechutnost 

k fobickým stimulům. Tím, ţe automatická asociace je spojena s takovou generalizací, je 

člověk schopen rychleji zařadit nějaký stimul, byť jen trochu spojený s fobickým, do 

kategorie, která v něm vyvolává pocit strachu (Teachman et al. 2001).   

 DeLoache and LoBue (2008) chtěly zjistit, zda zkušenost s hadem hraje významnou 

roli v lidském vnímání hadů, proto otestovaly malé děti tři aţ pěti-leté, které ţádnou 

zkušenost neměly. I děti rychleji detekovali hada neţ jiné zvíře. Dalšími stimuly byla ţába, 

která je hadovi podobná, příbuzná. A housenka, která má podobný tvar těla. Hadi mohou 

zaujmout větší pozornost díky jejich pohybu, tvaru těla a schopnosti stočit se. Zkušenost 

s hadem tedy nemusí hrát roli v lidském vnímání hadů (LoBue and DeLoache 2008). 

Důleţitost pohybu u hada byla prokázána u menších dětí v pokusech s filmy zvířat. 

Pohybujícího hada jsou schopny si spojit se strachem. Při tom samém pokusu pouze 

s fotografiemi, neodlišují své chování k hadům od jiných zvířat. Moţná se strach z hadů 

vyvíjí v pozdějším věku (DeLoache and LoBue 2009). 

 Jsou rozdílné názory na působení ontogenetických (pocházejících ze současnosti, 

např. zbraně, injekční stříkačky, dopravní prostředky) a fylogenetických (pocházejících 

z minulosti, např. had, pavouk) nebezpečných stimulů na člověka. Z práce od Brosch and 

Sharma (2005) vyplývá, ţe pro člověka nejsou hrozivé fylogenetické stimuly důleţitější. 

Pozornost, která je k nim zaměřená, je srovnatelná s ontogenetickými stimuly. Je 

důleţitější, ţe stimul vyvolávající strach je nebezpečný. Néně důleţité je jeho evoluční 

stáří. Stimuly zaujmou pozornost a částečně brání v jejím ukončení. Naopak z práce od 

New et al. (2007) vyplývá, ţe lidé rychleji a přesněji zaznamenávají změny u lidí a zvířat. 
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A to i ve srovnání s dopravními prostředky, které jsou v dnešní době také ţivot ohroţující. 

Proto tvrdí, ţe lidé mají vizuální monitorovací systém odvozený od předka. Naše priority 

čeho si všimnout více jsou zděděné po předcích, nejsou moderní. Systém vnímání pro 

rychlejší mobilizaci obrany potenciální kořisti můţe být naladěný k rychlejší detekci 

hrozby. Behaviorální systém pro shánění potravy u predátorů můţe být lépe naladěný 

k detekci kořisti. V tomto pojetí zde lidé vystupují jako predátoři (Öhman 2007).  

 I v mozku můţeme zaznamenat změny při zpracovávání různých stimulů. U lidí, co 

trpí fobií z hadů, byla zjištěna větší amplituda pozdní ERP fáze v centro-parietální 

a okcipitální části mozku při zpracovávání strachově příslušných stimulů (Miltner et al. 

2005). 

Lidé, kteří se bojí hada, jsou schopni rychlejší detekce hada neţ jiného stimulu 

(Öhman et al. 2001, Flykt and Caldara 2006, LoBue and DeLoache 2008).  Jelikoţ i děti 

rychleji reagují na hada neţ na jiný stimul (LoBue and DeLoache 2008) musí být strach 

nebo alespoň určitá ostraţitost vůči němu vrozená. Malé děti neměli ţádnou moţnost se 

této ostraţitosti, strachu naučit. Autoři se neshodují v představě, zda jsou fylogenetické 

stimuly pro člověka podstatnější neţ ontogenetické. Brosch and Sharma (2005) navrhují, 

ţe jsou stimuly pro člověka stejně důleţité, naopak New et al. (2007) zastávají názor, ţe je 

pro člověka důleţitější fylogenetický stimul. Autoři si většinou do pokusů vybírali lidi, 

kteří trpí strachem z hadů. Jejich výsledky pak srovnávali s výsledky lidí, kteří se jich 

nebojí, tito lidé nebyli rychlejší v detekci hada (Öhman et al. 2001, Flykt and Caldara 

2006). Tudíţ ne kaţdý se hadů bojí. 

5 Strach z korálovcovitých hadů a jejich mimetiků 

Korálovcovití hadi jsou jedni z nejjedovatějších druhů ţijících na americkém 

kontinentě, proto by strach z jejich vzhledu (vzoru) měl být dobře zafixován jak u zvířat, 

tak u lidí. Kdo se bojí a nebojí korálovců? Vrozený strach ze vzoru mají někteří ptáci. 

Naopak někteří savci, například nosál, strach z korálovcovitých hadů nemají vůbec. 

O tomto tématu se rozepisuji v oddělení korálovky jako mimetici. 

Lidé mají ke korálovcovitému vzoru a jejich mimetikům vztah hodně rozporuplný. 

Jsou schopni typicky varovný vzor vnímat a srovnávat čistě z hlediska estetického. 

Mimetiky aposematiků třídí do jasně vymezené kognitivní kateorie v rámci barevně velmi 

variabilní skupiny korálovek (Marešová et al. 2009). Na druhou stranu jsou lidé schopni 

podobně třídit ţivé korálovky i jejich fotografie čistě podle strachu (Landová et al. 

In prep). Problém strachu z korálovcovitých hadů je však velice komplexní a zahrnuje 
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hodně teoretických otázek. Jednak týkajících se koevoluce modelu (korálovců) a mimetiků  

(korálovek) a jejich predátorů i potenciálních nepřátel (včetně člověka) a proto bude 

v následujících kapitolách stejně široce pojednán. 

5.1 Mimikry 

Mimikry, tj. jakékoliv napodobování, jsou v přírodě široce rozšířené a to nejen 

u hadů, ale například i u hmyzu. Můţeme je rozdělit do několika kategorií, v kaţdé 

kategorii mají mimikry jiný význam a jsou pro ţivočicha různě výhodné. Ať uţ je to 

získání potravy, nebo ochrana před nepřítelem. 

Mimikry se v širším slova smyslu týkají nejméně tří subjektů.  Podle Wicklera 

(1968, podle Brodie 2004) existují dva subjekty vysílající signál a jeden, který signál 

přijímá. Tedy  signaler 1, 2 a receiver (příjemce signálu). Nazývány také jako „tripartite 

mimicry“. Později podle Vane-Wrighta (1976, podle Brodie 2004) je signaler 1 nazýván 

model,  signaler 2 nazýván mimetik a „reciever“ neboli příjemce je označován 

za operátora. Signalizující subjekty vydávají nějaký signál, ať uţ jde o signál sluchový, 

optický či chemický. Operátor (receiver) pouţívá signál jako základ pro jeden z typů 

behaviorální odpovědi. „Tripartite mimicry“ mohou být rozděleny na fixní sloţky mimikrů 

a variabilní sloţky mimikrů (Vane-Wright 1976, podle Brodie 2004). 

U fixní sloţky mimikrů jsou signály od signalizujících subjektů pro příjemce 

nerozeznatelné. Příjemce si spojí jeden z následků se signálem od modela a tím získá 

mimetik výhodu přes interakci S1 a R. 

U variabilní sloţky mimikrů příjemce napodobuje určitou roli ve vztahu ke 

kaţdému vysílajícímu subjektu. Jeho role nesmí být stejná, můţe být pozitivní či negativní. 

Interakce operátora a mimetika můţe mít různé následky pro model.   

Mimikry mohou mít pozitivní nebo neutrální působení mimetika na model. 

Například u kajmanky, která láká kořist pomocí jazyku připomínajícího nějakého 

bezobratlého ţivočicha například červa. Nebo mohou mít negativní působení, se kterým se 

můţeme setkat třeba u parazitických kukaček. (Brodie 2004).  

Mimikry můţeme, jak uvádí Brodie (2004), rozdělit do několika kategorií. 

1) Ochranné mimikry – organismus získá ochranu podobností druhému. Ty můţeme 

rozdělit na Batesovské a Müllerovské mimikry. O Batesovských mimikrech mluvíme, kdyţ 

je mimetik pro predátora jedlý nebo neškodný a těţí z podobnosti s jedovatým nebo 

nechutným modelem. Bates tento typ mimiker navrhl na příkladu motýlů. Bělásci rodu 

Leptalis jsou svoji podobností s rodem Ithomia chráněni a méně loveni predátory. 
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Predátoři loví jen ty méně podobné mimetiky, tudíţ se bělásci snaţí fenotypově se co 

nejvíce podobat předloze (Bates 1859, podle Komárek 2004). O Müllerovských mimikrech 

mluvíme, kdyţ je mimetik pro predátora škodlivý. Model i mimetik jsou tedy pro predátora 

nejen podobní, ale i přibliţně stejně nebezpeční. Müller předpokládal, ţe jsou predátoři 

naivní. Podle něj je pro oba druhy výhodnější být si podobní, protoţe predátorů je konečný 

počet. Jejich predace se rozloţí mezi oba druhy. Zvláště výhodné to můţe být pro málo 

početný druh (Müller 1879, podle Komárek 2004). Rozdíl je vlastně v působení mimetika 

na model (Wickler 1968, podle Brodie 2004). Setkání predátora s jedlým mimetikem můţe 

mít negativní vliv na modelový druh, naopak setkání se škodlivým mimetikem upevní 

predátorovo vyhýbání takto zbarvené kořisti (Vane-Wright 1976, podle Brodie 2004).  

Mertens (1956, podle Komárek 2004) usoudil, ţe se predátoři nemohou naučit 

vyhýbání hadům například rodu Micrurus, kdyţ jsou smrtelně jedovatí. Proto 

předpokládal, ţe jsou jim vzorem středně jedovatí Colubridi (Erythrolamprus, Pseudoboa). 

Podle něj v minulosti Micrurus skutečně slouţil jako vzor, teprve evoluce jejich prudké 

toxicity z nich udělala mimetiky. Mertensovské mimikry se staly všeobecně známé díky 

knize od Wicklera (1968, podle Komárek 2004). 

2) Agresivní, později nazývány Peckhamovské, jak uvádí Komárek (2004) mimikry 

přitahují predátora, který se pak sám stává kořistí. Například hadi vábí svou kořist ocasem, 

který více připomíná neurčitého malého bezobratlého ţivočicha, neţli specifický druh 

(Wickler 1968, podle Brodie 2004). Tyto mimikry mají negativní vliv na operátora, ale 

pro mimetika jsou výhodné pro získávání potravy. Model (bezobratlý ţivočich) můţe 

z tohoto vztahu také získat, protoţe potenciální predátor se sám stává kořistí a je odstraněn 

z bezprostředního okolí (Vane-Wright 1976, podle Brodie 2004). 

3) Sexuální mimikry fungují uvnitř jednoho druhu. Bývají tedy nazývány mimikry 

vnitrodruhové (Wickler 1968, podle Brodie 2004), nebo společné mimikry (conjuct) 

(Vane-Wright 1976, podle Brodie 2004). Jako příklad můţe být uvedena uţovka 

prouţkovaná (Thamnophis sirtalis), kde samec vysílá chemické signály podobné samicím, 

které jsou atraktivní pro jiné samce. Ti kolem něj vytvoří svíjející klubko, ale spekuluje se, 

jakou to má pro něj funkci (termoregulační funkce, devalvování konkurence apod).  

4) Automimikry se týkají druhů, který mají různé obranné strategie. Často jde 

o obranou funkci, kde druh napodobuje konkrétní části těla. Řada hadů odklání útok 

na méně citlivá místa tak, ţe otáčí a přemisťují ocas přes hlavu (Wickler 1968, podle 

Brodie 2004) (Gehlbach 1972, podle Brodie 2004). 
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5) Resemblance mimikry – jsou zmiňovány jako krypse nebo kamufláţ (Cott 1940, 

podle Brodie 2004). Jde o napodobování podkladu, nebo části neţivého prostředí. 

6) Abstraktní mimikry – u jedovatých hadů. Modelem není pro mimetika jediný druh, 

ale častěji celá skupina podobných druhů (Pough 1988, podle Brodie 2004). Absolutně 

přesný model v přírodě neexistuje. Mimetik napodobuje několik existujících modelů 

najednou. Greene a McDiarmid (1981) uvádí příklad dvojitých mimikrů, kdy jeden 

mimetik napodobuje více druhů korálovců. 

Mimetik vţdy vyuţívá určitou smyslovou modalitu. Hlavně Wickler (1968, podle 

Brodie 2004) pouţívá jako primární odlišnost mezi typy mimiker rozdíly v sensorické 

modalitě, na kterou subjekt vysílající signál působí. Klasifikační systém zdůrazňuje tři 

základní body: 1) Model i mimetik musí ve svých signálech vyuţít podobné smyslové 

modality. 2) Efektivní mimetický signál je sensorického typu, který je chápán příjemcem. 

3)Vysílající subjekt můţe mít několik typů signálů. Kaţdý signál můţe být důleţitý 

v jiném kontextu nebo pro různé příjemce. Barevný vzor u aposematického (výstraţného) 

zbarvení má funkci proti denním predátorům. V noci mohou predátora varovat sluchové, 

či čichové signály a mají stejné (matoucí) informace. Většina identifikovaných vztahů 

a příkladů mimiker se týká vizuálních podnětů, jako je barevný vzor, forma, nebo další 

komplikované struktury (Wickler 1968, podle Brodie 2004). U aposematického zbarvení se 

jedná o pestré zbarvení, které neslouţí příslušníkům vlastního druhu. Predátorům 

s optickou orientací naznačuje nepoţivatelnost či toxicitu. (Wallace, podle Komárek 2004, 

pp. 61). Nejčastěji barvy aposematického zbarvení jsou červená, oranţová, nebo ţlutá. 

Zřídka bílá s černou, či dokonce s tmavě hnědou, nebo modrou. Mohou být zkombinované 

tři nebo čtyři barvy (Komárek 2004). 

Operátor (predátor) vytváří selekční tlak na model a mimetika. Tento jedinec má 

zkušenost s modelem i mimetikem, nemusi se však vyskytovat na stejném místě - 

sympatricky (Poulton 1908, podle Brodie 2004). Operátor se ale musí časově, nebo 

prostorově překrývat s modelem i mimetikem. Klasickým příkladem jsou migrující ptáci, 

kteří se naučí varovný signál modelu, neţ migrují. Na signál reagují stejně i na svém 

zimovišti (Smith 1980). Předpokládá se, ţe odpověď na signály jsou většinou naučené 

(Vane-Wright 1976, podle Brodie 2004). Provedené pokusy však ukazují, ţe některé druhy 

ptáků mají vyhýbání vzoru korálovcovitých hadů vrozené (Smith 1975). 

Model a mimetik vytvářejí nepřímý selekční tlak jeden na druhého. Síla a forma 

selekce je soubor interakcí. Interakce modelu a mimetika, relativní frekvence setkávání se 
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příjemce s kaţdým typem zvířete vysílajícího signál. Selekce tedy působí hlavně 

přes vnímání operátora (predátora) (Brodie 2004).  

5.2 Korálovci 

Patří do čeledi Elapidae, kteří jsou vysoce jedovatí. Dělí se na podčeleď Elapinae 

a Hydrophiinae. Elapinae obsahuje dvě hlavní větve. První jsou korálovci sensu stricto 

(Calliophis,Sinomicrurus, Micruroides, Micrurus, Leptomicruru). Druhá obsahuje Afro-

Asijské druhy zahrnující kobry, krajty, mamby a Hemibungarus. V Novém světě se 

vyskytují jen tři rody Leptomicrurus, Micrurus a Micruroides (Castoe et al. 2007).  

Jejich rozšíření je od JV a JZ Spojených států, přes Mexiko, centrální Ameriku 

do Jiţní Ameriky a centrální Argentinu. Ţijí v různých habitatech, jako jsou níţiny, deštný 

les, pouště a velehory do 3000 metrů. Dosahují délky od 50 do 150 cm. Mají malou hlavu, 

která je málo rozšířená oproti tělu, a štíhlé válcovité tělo. Nejvíce korálovců má barevný 

vzor kombinující červenou, ţlutou nebo bílou a černou barvu obvykle uspořádanou do 

prstenců. Nejčasti v této kombinaci barev. Ţlutá-černá-ţlutá-černá-červená. Předpokládá 

se, ţe vzor má aposematickou funkci. Mnoho podobně zbarvených neškodných hadů 

z rodu Colubridae jsou předpokládanými mimetiky (Campbell and Lamar 2004). 

Korálovci neslouţí jako model jen korálovkám. Byla navrţena i jiná zvířata, která 

by mohla být jejich potenciálními mimetiky a mít z toho prospěch. Patří mezi ně larva 

čeledi lišajivitých (Pseudosphinx tetrio) a ţelva kouzelná (Rhinoclemmys 

pulcherrima)ţijící v Národním parku Santa Rosa v Kosta Rice. Jako jejich potenciální 

model byl navrţen korálovec středoamerický (Micrurus nigrocinctus). Domněnka, ţe larva 

by mohla napodobovat korálovce, má dva důvody. První důvod je, ţe larva má na těle 

prstence červené, černé a ţluté barvy od prvního do posledního instaru. Druhý důvod je, 

ţe mává svojí anteriorní částí. Larva se ţiví toxickou rostlinou plumérií červenou 

(Plumeria rubra), coţ nezaručuje toxicitu larvy. Proto se nedá říci, zda by se jednalo 

o Batesovské či Müllerovské mimikry. Ţelvy se podobají korálovcům svým částečným 

zbarvením. Do dvou let mají ventrální okraj karapaxu barevně pruhovaný. Jedná se 

o červené, černé a ţluté pruhy. Při stárnutí barvy zesvětlávají, ale za hlavou zůstávají syté 

celý ţivot. Mladší ţelvy mají měkčí krunýř a predátoři jim ho mohou prokousnout. Toto 

zbarvení by jim mohlo poskytnout čas na únik před predátorem, pokud predátor zkoumá, 

zda se jedná o korálovce či nikoliv (Jenzen 1980). 
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5.3 Korálovky 

Všechny patří do rodu Lampropeltis, pocházejí z Ameriky. Jsou rozšířené 

od Kanady aţ po jiţní Washington a jiţně aţ po severozápadní Jiţní Ameriku. Jsou to 

svalnatí škrtiči, kteří se ţiví celou řadou obratlovců a také, ovšem méně, bezobratlými. Ţijí 

ve velmi odlišných biotopech od suchých oblastí přes deštné pralesy aţ k vlhkým oblastem 

ve výškách mezi 0 – 3000 metrů. Svým vzorem a barvou se podobají korálovcům. Mají 

různé barevné formy (Markel 1994). 

Vzor korálovek a korálovců není kryptický a nemá rušivý efekt, který by 

znesnadňoval predátorům jejich detekci (Buasso et al. 2006). Vzor má aposematickou 

funkci. Experimentálními pokusy s atrapami (hnědými a tříbarevnými) bylo dokázáno, 

ţe útoky nazáleţeli na umístění atrapy. Zkoumaly se jak na přírodním substrátu, tak 

na bílém papíře (Brodie III 1993, Buasso et al. 2006). 

Fylogeneze korálovek je sloţitá, ale zdá se, ţe skupina Lampropeltis je 

polyfyletická (Bryson et al. 2006). 

5.3.1 Korálovky jako mimetici 

Bylo mnoho námitek k tvrzení, ţe korálovky mimetují korálovce.Podle stejného 

barevného vzoru, který se rozkládá na velké ploše, a výskytu jen několika předpoládaných 

jedovatých modelů vyplýva, ţe mírně jedotí hadi (Colubridae) mimetují vysoce jedovaté 

hady (Elapidae) (Greene and McDiarmid 1981). 

Při vzniku Batesovských mimiker u zvířat napodobujících korálovce bylo potřeba 

alespoň dvou barev ze vzoru korálovců a také prstence, které byly srovnatelné v šířce 

s modelem. Graduální zlepšení v mimikrech korálovců by mělo být očekáváno kdysi, kdyţ 

částečný mimetik získal nějakou ochranu před predátorem (Hinman et al. 1997).  

Bylo prováděno mnoho pokusů, aby se zjistilo, zda existuje obecné vyhýbaní 

prstencovému vzoru korálovců a korálovek. Alespoň u některých skupin ptáků bylo 

zjištěno (Smith 1975) vrozené vyhýbání, ale ne všichni predátoři mají vrozené se jim 

vyhýbat, někteří se to učí a u jiných se nevyskytuje. 

Vrozené vyhýbání bylo zjištěno u momota hnědého (Eumomota supercilios), který 

má společný areál s korálovci i korálovkami. Ptáci byli odebráni rovnou z hnízda, tudíţ 

neměli šanci se s korálovci setkat, i přesto se razantně vyhýbali červeným a ţlutým 

prstencům. Takto barevné pruhy a jiné barvy prstenců jim na atrapě nevadili (Smith 1975). 

Zobecněné vyhýbání jedovatým hadům bylo prokázáno i u volně ţijících ptačích 
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predátorů. Pokusy prováděné s hnědými a tříbarevnými replikami dokázaly, ţe predátoři 

v přírodě se vyhýbají více tříbarevným replikám. Útoky na ně byly podstatně menší 

(Brodie III 1993). I díky pokusům jen s dvoubarevnými (červeno-černými) replikami, 

kterým se ptáci vyhýbali. Vyhýbali se jim, i kdyţ se na jejich území vyskytuje jen 

korálovec s tříbarevným vzorem (Brodie III and Janzen 1995).  

Ţádná vrozená averze nebyla nalezena u vrabců domácích (Passer domesticus), 

sojek chocholatých (Cyanocitta cristata) a vlhovců červenokřídlých (Agelaius 

phoeniceus). Sojky a vlhovci, ale mají moţnost se vyhýbání aposematickému vzoru naučit 

neţ dorazí do areálu, kde ţijí korálovci. Jelikoţ je aposematický vzor tak hojně rozšířen 

i mezi hmyzem, mohou se to naučit přes jeho nechutnost (Smith 1980).  

Někteří predátoři nemusí být vystaveni vrozenému vyhýbání vzoru korálovců a ani 

v dospělosti se jim nebudou vyhýbat. Jedním z případů můţe být káně rudochvostá (Buteo 

jamaicensis),který byl nalezen umírající po uštknutí korálovcem ţlutavým (Micrurus 

fulvius),kterého ulovil. Ale mohl to být také migrant, který se s takovými to hady 

nesetkával a tudíţ se to ani naučit nemohl (Brugger 1989). Ţivým hadům s korálovčím 

vzorem se nevyhýbal ani volně ţijící nosál bělonosý (Nasua narica)(Beckers 1996). I kdyţ 

v předešlých pokusech s atrapami, byl výsledek zcela opačný. Je moţné, ţe atrapy byly pro 

nosály něco nového a abstraktního, ţe si je nemuseli s hady spojit a chovat se k nim jako 

k neznámým objektům s jasně červenou a ţlutou barvou (Beckers 1996).   

Korálovky napodobující korálovce se mohou vyskytovat v sympatrii, ale také 

v alopatrii. Větší predací trpí korálovky, které se vyskytují v alopatrii. Je to asi dáno 

selekcí, která působí na predátory, aby se vyhýbali těmto vzorům. Selekce je citlivá, její 

velikost bude dána hojností korálovce. Čím bude více korálovců, tím bude větší tlak na 

predátory, aby se takovému vzoru vyhýbali. (Pfennig et al. 2001). Predace můţe být 

frekvenčně závislá. Byly prováděny pokusy s třemi fenotypy korálovek sedlatých, prvním 

je Lampropeltis triangulum triangulum (ţádný mimetik), druhým L. t. temporalis (špatný 

mimetik) a poslední L. t. elapsoides (dobrý mimetik) napodobující korálovce ţlutavého 

(Micrurus fulvius).Ty ukázaly, ţe dobrý mimetik trpí větším predačním tlakem, tam kde 

chybí jeho model, v alopatrii. To platí, pro alopatrické regiony, kde by se takový 

mimetický fenotyp v historii setkával s predátorem (Pfennig et al. 2007). Mimetici se liší 

v míře podobnosti jejich modela, je to závislé na početnosti modelu na daném místě. 

Mimetici v oblasti s větším výskytem modela jsou fenotypově variabilnější, kdeţto 

na okraji areálu modela jsou mu fenotypově podobnější. Jen dobrý mimetik se můţe 

vyskytovat tam, kde je jeho model vzácný. Střídání hustoty modela v různých oblastech 
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můţe určit přírodní výběr na mimetický fenotyp a vysvětlit, proč se mimetici často liší 

v podobnosti jejich modelu (Harper and Pfennig 2007). V alopatrických oblastech 

s dobrým mimetikem se predátor moţná naučil nebo se u něj vyvinula preference 

pro nápadnou, jedlou kořist, s kterou se často setkává. Dobrý mimetik moţná netrpí tak 

intenzivním predačním tlakem v alopatrických regionech, kde je vzácný. Moţná mají 

predátoři nejsilnější preferenci pro fenotyp lokální korálovky, jakousi představu šablony. 

Tato šablona můţe být geneticky zakódovaná nebo se moţná naučí detekovat častý 

fenotyp, který potkávají (Pfennig et al. 2007).  Ale jak je moţné, ţe se korálovky vyskytují 

i v alopatrických oblastech, kde nejsou pod tak velkou ochranou svého vzoru? Moţná 

mimetický vzor udrţuje tok genů mezi sympatrickými a alopatrickými oblastmi (Pfennig et 

al. 2001). Genový tok můţe vysvětlit proč se Batesovské mimikry vyskytují v alopatrii. 

Mimetický fenotyp do alopatrie přináší spíše samci, ale ten je v alopatrii nepříznivý. 

Přírodní výběr můţe často potlačit takový tok genů a podporovat evoluci nemimetického 

fenotypu v takových oblastech. Intenzita selekce proti mimetickému fenotypu v alopatrii 

vzrůstá se vzrůstající vzdáleností od sympatricko-alopatrické hranice (Harper and Pfennig 

2008). Genový tok nemusí vţdy probíhat anebo je minimální. U sympatrických populací 

korálovek sedlatých (Lampropeltis triangulum) ze západního Kentucky a Tennessee 

zřejmě ţádný neprobíhá, obě populace mají zachované své charakteristiky. Vyskytují se 

zde dokonce dvě populace Lampropeltis triangulum elapsoides, které se liší ventrální částí, 

obývají různé niky (Armstrong et al. 2001).  

Vyhýbání se mimetikům korálovců predátory závisí na šířce prstenců (Greene and 

McDiarmid 1981) i na kombinaci a počtu pouţitých barev. Ptačí predátoři neútočili 

na jednobarevné repliky, ale na dvoubarevné uţ ano (Smith 1975, Brodie and Janzen 

1995). Tudíţ uţ částečný mimetik získá nějakou ochranu před predátorem. Ale ne všechny 

elementy vzoru korálovců jsou srovnatelně důleţité. Šířka černého prstence je pro ptačí 

predátory důleţitější k rozpoznání vzoru korálovců neţ šířka červeného (Hinman et al. 

1997). Predátoři můţou detekovat drobné rozdíly mezi prstencovými vzory u hadích druhů 

(Buasso et al. 2006). 

5.3.2 Strach a krása korálovek vnímané lidmi 

Lidé jsou schopni řadit korálovky nezávisle podle dvou emocí , tj. krásy i strachu 

(Landová et al. in pre). Lidé neměli řadit set obrázků korálovek do nějakých skupin, ale jen 

podle krásy. Přesto vyšlo, ţe je lidé řadí do skupin, pro ně podobné dávají dohromady. 

První skupinu tvořili převáţně černí a hnědí hadi. Druhou skupinu tvořili hadi se šedou 



35 

barvou. Poslední skupina obsahovala typicky zbarvené hady s červeno-černo-bílým/ţlutým 

vzorem. Lidé hodnotili celého hada, nebo jen jeho hlavu či vzor těla. Porovnávali je podle 

dvou mnohorozměrných os. Kdyţ hodnotili celého hada, řídili se počtem pruhů a poměrem 

červené barvy. Kdyţ hodnotili jen hlavu či část hada, řídili se druhou osou, která 

zahrnovala poměr červené a černé barvy. Jen podle první osy určovali, co je krásné a co 

není. Lidé rozpoznávají vzor korálovcovitých hadů jako souvislou kategorii, ale estetická 

hodnota se liší podle toho, zda hodnotí celek nebo izolovanou část (vzor těla, hlavu) 

(Marešová et al. 2009). 

6 Závěr 

V pracích, které jsem si přečetla o měření strachu z hadů, mi chybělo porovnání míry 

strachu z různých druhů hadů, jako například jedovatí a nejedovatí, malí a velcí, 

aposematičtí a kryptičtí hadi. V pokusech s ţivými hady většinou pracovali s jedním 

druhem hada a uţ nezkoumali, zda by se strach u lidí lišil v přítomnosti různých hadů. 

V pokusech s obrázky bylo zahrnuto více druhů hadů, ale autoři je vyhodnocovali jako 

jednotnou skupinu. Nesrovnávali, zda jsou v rychlosti jejich detekce rozdíly. Do své 

diplomové práce bych takové srovnání chtěla zahrnout. 

Nechtěla bych zkoumat strach z hadů jen s jedinci, kteří z nich mají fobii. Z tohoto 

důvodu nepovaţuji pouţití dotazníku za důleţité. Chtěla bych zjistit, jak širší veřejnost 

vnímá různé druhy hadů a kterých se více bojí. Při pokusech s ţivými hady bych 

navrhovala behaviorální přibliţovací test, prováděný na účastnících pokusu vícekrát s jinak 

vypadajícími hady. Před testem a po testu bych měřila srdeční tep pro srovnání, jak moc 

byl jedinec rozrušený a z kterého hada nejvíce. Vhodné by bylo zjišťovat, zda jsou lidé 

schopni rychlejší detekce některých druhů hadů, neţ jiných. Pro tento účel bych sestavila 

soubory obrázků s některými neutrálními stimuly (například květiny), mezi kterými by se 

vyskytoval jeden obrázek hada. Navrhovala bych jeden soubor obrázků s korálovkami, 

druhý s korálovci a třetí s africkými hady. Kaţdý jedinec by podstoupil pokus se všemi 

soubory obrázků. U kaţdého jedince by se pak porovnávala rychlost detekce souboru 

obrázků s hady. V kterém souboru detekovali hada nejrychleji, nebo zda se rychlost 

detekce nelišila. Dále by bylo moţné pouţít obrázkovou metodu, kde by lidé srovnávali, 

jakých hadů se více bojí. Podle strachu by nejprve seřazovali set obrázků jen s korálovci, 

poté kombinaci korálovců a korálovek, jen africké hady a nakonec korálovce a africké 

hady. Obrázky by bylo vhodné zkombinovat s videi natočených hadů v útočné pozici, jak 

loví a jen při jejich pohybu. To by slouţilo k porovnání, jestli a popřípadě jak velký má 
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vliv pohyb a útok hada na míru strachu. Bylo by vhodné, kdyby se u lidí při hodnocení 

videí měřil srdeční tep, který by slouţil k porovnání intenzity rozrušení. 
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