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Abstrakt
Agrese je fenoménem, jemuž je v biologické literatuře věnována zejména od počátku 20. století
značná pozornost. V této práci jsou sumarizovány rozdílné přístupy k problematice, s nimiž se na poli
biologie lze setkat. Zostřená pozornost je věnována teoretickým koncepcím agrese, zejména pak
koncepcím nahlížejícím problém agrese z evolučního hlediska, a dále výzkumům na poli hormonální
regulace agrese s důrazem na úlohu hormonu testosteronu a jednotlivé hypotézy stran jeho
vzájemného vztahu s chováním. Empirická část práce je věnována ověřování předpokladů challenge
hypothesis stran vztahu mezi testosteronem a agresivním jednáním. Signifikantní nálezy empirické
části práce poukazují k existenci spojitosti mezi bazální hladinou testosteronu a sklony k agresi a
k negativnímu vztahu mezi bazální hladinou testosteronu a vzestupem jeho hladiny v reakci na
kompetitivní situaci.
Klíčová slova
agrese, rešerše, testosteron, hypotéza výzvy, bazální model

Abstract

Aggression is a phenomenon which acquired a substantial share on attention of biological literature,
especially since the beginning of 20th century. In this thesis, various approaches to the problem from
the field of biology are summarized. Intensified attention is dedicated to the theoretical concepts of
aggression, especially the concepts consulting the problem of aggression from the evolutionary point
of view and to the research on the field of hormonal regulation of aggression, stressing out the role of
the hormone testosterone, and to particular hypothesis, which take account on its mutual relationship
with behavior. The empirical part of the thesis is dedicated to verification of premises of the challenge
hypothesis according to the relationship between testosterone and aggressive behavior. Significant
findings of the empirical part refer to the existence of a link between basal level of testosterone and
aggressive tendencies and to the existence of a negative link between basal level of testosterone and its
increase in reaction to a competitive situation.

Keywords
aggression, review, testosterone, challenge hypothesis, basal model
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1. Vymezení cílů práce
Ve své diplomové práci jsem si vytkl za základní cíle jednak podat přehled biologických (nebo
se k biologii v nějakém smyslu vztahujících) konceptů agrese s přibližným časovým rámcem 20.
století, překročeným tam, kde to pochopení souvislostí vyžaduje, dále zmapovat současný stav
poznání ve věci hormonálního řízení a regulace agrese, a konečně provést a vyhodnotit vlastní
empirický výzkum zkoumající vztah mezi hormonální reakcí na kompetitivní situaci a sklony k agresi
u dospívajících mužů.
V teoretické části práce se věnuji představení a interpretaci koncepcí agrese jednotlivých
autorů s akcentem na odlišnosti, které mezi jednotlivými pohledy na fenomén agrese existují.
V části práce, věnované hormonálnímu řízení a regulaci agrese, se pokouším nastínit současný
stav vědeckého poznání v této věci, a jejím cílem je zformulovat a vyjasnit opěrný bod, na němž ve
třetí části práce stavím hypotézy a cíle svého empirického výzkumu stran vztahu mezi hormonálními
hladinami a různými druhy agrese. Cíle a hypotézy empirického výzkumu představím v samostatném
oddílu práce.
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2. Teoretická část: Představení biologických a s biologií souvisejících
koncepcí agrese
Následující oddíl nepředstavuje pouze nezbytný teoretický úvod k empirickému výzkumu,
nýbrž jedno z rovnocenných jader celé diplomové práce. V tomto oddílu jsem se soustředil na podání
co možná nejreprezentativnějšího výčtu poznatků, které v souvislosti s fenoménem agrese vědecká
literatura posledních sta let (s krátkým exkurzem do 18. a 19. století) obsahuje. Oddíl je věnován
převážně koncepcím autorů, kteří se snažili porozumět agresi jakožto celistvému fenoménu, a tedy ji
interpretovat z úhlu pohledu jak ultimátních, tak proximátních příčin. Přesto si však lze povšimnout,
že u většiny autorů výrazně převažuje zkoumání příčin ultimátních, tedy otázky po původu, evolučním
vývoji a funkci agrese, přičemž zkoumání příčin proximátních je ve většině těchto teoretických
koncepcí spíše upozaděno. Tuto nerovnováhu jsem se pokusil alespoň částečně vyvážit v kapitole,
věnující se stavu poznání stran hormonálního řízení a regulace agrese, což je obor studia, který se
věnuje jednoznačně poznání proximátních faktorů, které agresi ovlivňují.
V oddílu „Teoretické koncepce agrese“ jsem se pokusil podat koncepty jednotlivých autorů
jako ucelené nauky (popřípadě popsat i jejich vývoj v čase) bez ambice jakkoli hodnotit jejich cenu
z pohledu současné úrovně poznání. Oproti tomu oddíl, pojednávající o poznatcích na poli zkoumání
hormonálních faktorů ovlivňujících agresi, je z definice pojat s přihlédnutím ke kumulativnímu
aspektu vědy, a tedy výrazněji reflektuje prvek zpřesňování a získávání nových poznatků.
Cílem teoretické části práce není podat naprosto vyčerpávající prezentaci autorů, kteří se
otázkou agrese z biologického hlediska zabývali (byť si dovolím říct, že podaný soupis autorů je dosti
reprezentativní), ale spíše ukázat celou škálu rozdílných způsobů pojetí fenoménu agrese, které se ve
vědecké literatuře na toto téma objevily. Agrese je fenomén, jemuž se dostává vcelku pochopitelně
v průběhu posledních sta let stále rostoucí pozornosti, a i když odečteme její interpretaci
společenskovědní či filosofickou a pozdržíme se toliko na poli biologie, stále ještě se setkáme s velice
rozmanitými přístupy a úhly pohledu na celou problematiku. Pokud jde o vnitřní členění oddílu
teoretické části práce, rozhodl jsem se ztotožnit jednotlivé kapitoly s prezentací jednotlivých autorů.
Pouze v některých případech (např. Yaleská škola), kdy platí, že více autorů se podílelo na jedné
teorii, pochopitelně neprobírám individuálně jednoho každého z nich, nýbrž beru za rámec danou
teorii jako celek. Kde to ovšem je možné, snažím se pojednat jednotlivé autory skutečně odděleně
s důrazem na odlišnosti v jejich koncepcích i tehdy, pokud si tyto byly relativně blízké (například
v rámci klasické etologie pojednávám zvlášť názory Konrada Lorenze a Irenäa Eibl-Eibesfeldta).
V pojednávání jednotlivých autorů postupuji chronologicky a řadím je za sebou podle data prvního
7

vydání konkrétní publikace či první z více publikací, které se záležitostmi agrese zabývaly. Proto je
kupříkladu kapitola o A. Adlerovi zařazena před kapitolou pojednávající názory S. Freuda, byť by
bylo lze namítnout, že takové řazení je nechronologické vzhledem k tomu, že Adler byl Freudovým
žákem.
Vzhledem k tomu, že k práci věnované jakémukoli takto poměrně jasně ohraničenému tématu
patří v samém úvodu nezbytně ujasnění pojmů, bylo by jistě více než vhodné osvětlit, co vůbec
pojmem „agrese“ hodlám rozumět. Zde se ovšem setkáváme s prvním poměrně značným úskalím,
totiž faktem, že pojetí jednotlivých autorů se vzájemně natolik liší, že podávat v úvodu práce vlastní
jasně vymezenou definici agrese by vedlo spíše ke zmatení pojmů, než k jejich vyjasnění. Platí, že
většina autorů rozumí agresí násilné jednání (či tendenci k němu) mezi jedinci téhož druhu. Jednotliví
autoři se však velmi rozcházejí v názorech na to, zda agrese jako taková slouží k dosažení nějaké
formy zisku či nikoli, či zda lze za agresi považovat i pouhou tendenci, která zůstane v posledku
nerealizována. I základní vymezení agrese coby interakce s jedinci vlastního druhu není všemi autory
následováno, a výjimkou nejsou ani koncepce, které agresí rozumí například i predaci. S ohledem na
tuto variabilitu již v samotném vymezení pojmu jsem se po delším rozvažování rozhodl nepodávat
v úvodu žádnou univerzální definici agrese, a místo toho se zaměřit vždy u každého jednotlivého
autora pečlivě na jeho vlastní pojetí.
Byť je tato práce věnována agresi, jsou v ní velmi často pojednány i fenomény lásky,
náklonnosti, sociability a pospolitosti. Je tomu tak proto, že agrese a afiliativní vazby coby její protipól
tvoří dvě strany téže mince a nutně se vzájemně doplňují, čehož si byla většina autorů píšících na téma
agrese vědoma. Pojetí světa jako stojícího na dynamické rovnováze protikladných principů sváru a
lásky je ostatně velmi staré a setkáme se s ním jak ve filosofických a vědeckých pojednáních počínaje
dobou starého Řecka, tak v prosté neučené intuici (Komárek 2012, s.151).´
Závěrem této úvodní kapitoly si dovolím ještě osvětlit, jak jsem otázku agrese pojal, pokud se
pojednávaných objektů týče. Sledoval jsem víceméně nit úvah autorů, kteří buď své obecné poznatky
rozvíjeli na základě zkušenosti přímo s člověkem (to se týká zejména spekulativních přístupů Kantova
a Freudova) nebo své obecné závěry stran agrese postavili na empirických poznatcích získaných
zpravidla na vyšších obratlovcích s tím, že nakonec se téměř vždy opět obrátili k člověku. Navíc,
pokud psali o lidské agresi, mínili tím v převážné většině agresi mužskou. Proto může tato práce budit
dojem, že shrnuje poměrně omezené poznatky o agresi, neboť se nakonec v centru pozornosti objeví
vždy lidský samec, je ovšem třeba si uvědomit, že je tomu tak právě pro snahu co nejvěrněji podat
pojednávané koncepty.
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2.1. Teoretické koncepce agrese
V následujícím úseku jsem obrátil pozornost k autorům přistupujícím k otázce agrese
z teoretického stanoviska s důrazem především na ultimátní faktory, které jsou za vznik a vývoj
fenoménu zodpovědné.
U některých autorů, kteří se nikdy neobrátili výlučně k agresi jako takové, ale tato spíše hrála
určitou roli v rámci jejich širší nauky (opět se zde jedná zejména o nauky Kantovy a Freudovy), mohlo
dojít k jistým zjednodušením, pokud jsem se musel v průběhu výkladu vydat mírně za hranice mnou
pojednávaného fenoménu. Předem se za tuto skutečnost, která je způsobena snahou držet se přísně
zvolené látky a nepouštět se do exkurzů s tématem práce nesouvisejících, omlouvám a doufám, že
bude čtenářem pochopena.
Hned první pojednaný autor se sice výrazně vymyká předdefinované kategorii biologických
pohledů na agresi, nicméně pokusil jsem se dokázat, že i tak má v rámci této práce potřebné a
nezaměnitelné místo.

2.1.1. Předehra k věcem příštím: Immanuel Kant
Jméno Immanuela Kanta působí v souvislosti s výzkumem fenoménu agrese založeným na
biologickém úhlu pohledu sice nepatřičně, nicméně je třeba si uvědomit, že jeho myšlenky ovlivnily
pozdější badatele, kteří už do biologického diskursu zcela patří (zejména Konrada Lorenze, Denker
1968, s.97). Hovořím-li o tomto přímém Kantově vlivu, mám na mysli zejména jeho dialektické pojetí
působení přírody, která prostřednictvím souboje lidských tendencí k sebelásce a sobectví1 na straně
jedné a k ustavení spravedlivého společenského řádu na straně druhé vede k napětí, které je poté
zdrojem pokroku lidstva. Velmi podobnou myšlenku (byť formulovanou pochopitelně odlišnými slovy
a především podloženou zcela odlišnými východisky) můžeme nalézt i u Lorenze (Lorenz 1993a) a
domnívám se, že se rozhodně nejedná o pouhou shodu okolností. Tento Kantův vliv na pozdější
myslitele, soudím, dobře ospravedlňuje alespoň krátký exkurz do té úzké výseče jeho nauky, která
souvisí s naší problematikou.
Kant spatřuje v člověku dvojí působení Přírody2: Na jedné straně prostřednictvím lidských
sklonů (Neigungen), které představují inklinace a tendence člověku nejvíce příjemné, odpovídající
jeho sebelásce a pohodlnosti (pojem sebelásky, v něm. originále Selbstliebe, užívá Kant pro vyjádření
svéhlavých, umíněných rysů lidské přirozenosti, které vedou k uspokojování jeho sklonů, a kam
můžeme zařadit právě i agresivní jednání3), na straně druhé pak prostřednictvím rozumu, který
1

Kant pochopitelně nepoužívá výrazu „agrese“, nicméně z jeho popisu sebelásky (Kant 1910, s. 25 ad.) můžeme
vyvodit, že to, co agresí v širším slova smyslu rozumíme, je její nedílnou součástí.
2
Příroda je uvedena s velkým „P“, neboť Kant této přiznává božskou povahu a chápe ji jako činnou a
cílevědomou entitu, která prostřednictvím člověka vykonává svůj záměr (Denker 1968, s. 11).
3
Kant vůbec neuvažuje o agresi coby sklonu jako takovém a spíše se v tomto případě jedná o agresi coby
prostředek dosažení vlastních cílů.
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představuje protichůdnou tendenci, toužící po omezení těchto sklonů a jejich svázání ustavením
morálního řádu. Člověk jakožto rozumový tvor se tak snaží přemáhat svou svázanost sklony, ovšem
tato snaha je vždy znovu přemáhána druhou tendencí Přírody v něm působící (což je právě ona
sebeláska), která jej znovu žene k tomu, aby tento řád popíral a vše se snažil zařídit pokud možno
podle své chuti. V důsledku toho se nutně dostává do sváru se snaženími jiných lidí, v nichž Příroda
působí zcela stejně, a nevyhnutelně vznikají konflikty vyplývající ze snahy zmocnit se, vlastnit,
ovládat, prosadit sebe sama. Sebeláska jednoho jedince má potřebu a nutně musí se utkávat se
sebeláskou jiných lidí (Kant 1968, VIII, s.15).
Sebeláska nemůže být podle Kanta maximou morálního rozhodování, neboť jednání takto
založené by nutně vedlo ke zlu (Kant 1968, VI, s. 28 ad.). Přesto ji lze považovat za v jistém smyslu
prospěšnou, a to coby nedílnou složku sváru mezi sobeckými tendencemi jedince a tendencemi naopak
ustavit řád, který tyto bude držet na uzdě. Tento svár je totiž podle Kanta hnací silou, která pohání
vývoj lidstva směrem vpřed, a jako takový je vlastně dobrý, neboť umožňuje rozvíjení vloh, které
Příroda dala člověku do vínku, a které by bez přítomnosti snahy prosazovat sebe samého zůstaly nutně
nerozvinuty. Kant (v jeho pojetí vědomím disponující) Přírodu chválí za prozíravost, s jakou člověka
nadala právě onou zdánlivě škodlivou sebeláskou. Vyplývá z ní sice mnoho zla pro jedince, ale na
druhou stranu umožňuje znovu a znovu vzepětí síly, kterou je poháněn rozvoj přírodních vloh
v lidstvu. Člověk sám o sobě touží po ustavení morálního řádu, chce žít ve shodě s ostatními, v radosti
a hojnosti, ale Příroda dle Kanta sama ví nejlépe, co je pro její nejvyšší plemeno dobré, a právě proto
člověka nadala tímto břemenem, které mu udržování shody neumožňuje a neustále jej pudí k tomu,
aby bažil po vlastnictví věcí a po ovládání ostatních (Kant 1968, VIII, s. 21).
Za vrcholný cíl lidstva považuje Kant ustavení občanského pořádku, který bude schopen
tendence sebelásky přesnými morálními a zákonnými stanovami svazovat. Jak už vidno, naprostá
absence sobeckých tendencí sebelásky by vedla k absenci vývoje a pokroku lidstva, ovšem bezuzdné
uspokojování požadavků sebelásky by znamenalo rovněž hrozbu pro lidstvo, které by se tak zmítalo
v nekončící řadě individuálních konfliktů. Sebeláska představuje tendenci potřebnou, která ovšem
zároveň musí být ohraničena pevnými pravidly, která jí neumožní uvolnit svůj ničivý vliv. Vrcholným
vývojovým stádiem lidské společnosti je tak podle Kanta společnost taková, která současně poskytuje
svým členům nejvyšší možnou míru svobody i její nepřesnější ohraničení. V takovéto společnosti je
poté možno rozvinout veškeré vlohy, které v člověku dřímají, protože poskytuje zároveň napětí
vyplývající ze sebelásky, které stále znovu vede ke vzepětí vnitřní síly uvnitř člověka, i zábrany, aby
táž sebeláska nemohla působit ničivě (Kant 1968, VIII, s.22).
Poměrně podstatné je v Kantově nauce i to, že člověk vlastně nenese zodpovědnost za své zlé
činy; tu nese Příroda dialekticky působící skrze něj, a ta sleduje tímto prostřednictvím své vyšší cíle.
Rolf Denker ve své analýze Kantovy nauky podotýká, že tím je vlastně člověk bytostí zbavenou
svéprávnosti, neboť obě v něm se svářící protichůdné tendence jsou toliko manifestací působení
Přírody a nikoli vlastní lidské svobodné vůle (Denker 1968, s.13). Tento Denkerův soud ovšem nelze
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zcela bez výhrad akceptovat, neboť Kant hovoří i o tom, že Příroda žádá od člověka to, aby veškeré
své vlohy dokázal rozvinout pomocí vlastního úsilí a síly (Kant 1968, VIII, s.22). Úloha člověka
v Kantově pojetí se dá tedy chápat dle mého názoru tak, že disponuje svobodnou vůlí, s jejíž pomocí je
schopen dobýt ze sil Přírody v něm působících pro sebe i pro lidstvo to nejlepší.
Otázka smyslu sebelásky (a všech jejích složek, mezi něž patří i násilné prosazování sebe
sama, které můžeme považovat za asi nejbližší agresi tak, jak ji chápali pozdější myslitelé) je tedy u
Kanta zodpovězena coby prozíravé působení božské Přírody. Existence zla ve světě není dle Kanta
důvodem pochybovat o existenci nebo dobrých záměrech božské entity za konstitucí světa stojící,
představuje naopak podmínku nutnou pro to, aby se lidstvo bylo schopno dále rozvíjet a neuvízlo ve
spokojené hojnosti, v níž by se podobalo (Kantovými vlastními slovy) spíše stádu bezduchých ovcí
nežli plemenu, jež je ze všech přírodních tvorů nejlépe schopno uskutečňovat v sobě nejvyšší záměry
vědomé Přírody (Kant 1968, VIII, s. 21). Tento závěr opět předznamenává pozdější pojetí agrese u
německých etologů (např. Lorenz 1993b, Eibl-Eibesfeldt 1979), a to v tom smyslu, že agrese je právě
tak jako sebeláska elementem nevykořenitelným, který nelze potlačovat, nýbrž toliko usměrňovat a
pokusit se využít co možná nejlépe ve prospěch jedince i společnosti4. Dále je velmi nápadnou i shoda
ohledně morální hodnoty sebelásky, respektive agrese, která v obou případech není vnímána jako čiré
zlo, nýbrž jako nutná vlastnost, která může mít v případě, že je napřena správným směrem, naopak
velmi blahodárné účinky. Byť Kantovo pojetí sebelásky je stále ještě dosti vzdálené tomu, co bychom
mohli vměstnat do kategorie s názvem „agrese“, domnívám se, že jeho soudy v této oblasti jsou pro
pochopení dalšího vývoje v porozumění tomuto fenoménu zcela klíčové a v úvodu této práce mají
nutně své místo.

2.1.2. Charles Darwin
Ani v Darwinově díle se ještě nesetkáme s přímým použitím slova „agrese“, nicméně nelze
popřít, že se daným fenoménem, byť pod jinými názvy, zabýval. Rolf Denker ve svém kompendiu o
agresi praví, že Darwin byl prvním myslitelem vůbec, který se k tomuto fenoménu obrátil prost
metafyzických spekulací a se střízlivým přírodovědeckým pohledem (Denker 1968, s.16). V dílech
On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the
Struggle for Life (O vzniku druhů přírodním výběrem, 1859) a The Descent of Man and Selection in
Relation to Sex (O původu člověka, 1871) je agrese (či lépe řečeno násilné sebeprosazování na úkor
4

Badatelé na poli etologie (např. Eibl-Eibesfeldt 1979, 1996, Lorenz 1993a, de Waal 2006) se ovšem ke
Kantovým závěrům obracejí rovněž kriticky, a to proto, že v jeho pojetí sebelásky jakožto přírodní vlohy oproti
rozumové schopnosti ustavovat spravedlivý řád, vidí pramen ve své době stále ještě nevykořeněného názoru, že
zatímco lidské agresivní a sobecké rysy mají původ v jeho vrozené přirozenosti, veškeré afiliativní rysy a
morálka jsou výdobytkem rozumové schopnosti. Kritizují svorně i Kantovu představu morální nadřazenosti
jednání řízeného z rozumu vyplývající povinností nad jednáním, které člověku přináší samo o sobě požitek.
V pojetí těchto autorů (blíže v kapitolách 2.1.10., 2.1.12. a 2.1.13.) lze naopak vysledovat jasný příklon k názoru,
že lidské afiliativní rysy a smysl pro morálku jsou zakořeněny v jeho přirozenosti právě tak hluboce jako jeho
agrese a sobectví.
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druhých) zasazena do kontextu živého světa vytvářeného přirozeným výběrem. Její úloha zdaleka není
pojímána tak výsostně jako v díle pozdějších autorů vzešlých z pole evoluční biologie (odkazuji zde
opět zejména na práce Lorenzovy a Eibl-Eibesfeldtovy), nicméně s odkazy na ni se můžeme setkat
v explicitní i implicitní (což je častější) rovině. V díle The Expression of Emotions in Man and
Animals (česky Výraz emocí u člověka a u zvířat, 1872) pak je agresivní vyladění spolu s dalšími
emocemi pojímáno v popisnější rovině a sledovány jsou zejména jeho projevy v mimice a držení těla.

Role agrese ve světě přirozeného výběru a boje o život
Samotný Darwinův proslulý pojem struggle for life (a jeho násilnou stránku věci ještě více
akcentující německý překlad der Kampf um Dasein a český boj o život) svádí k interpretaci i
mezidruhových vztahů jako založených na agresi a násilí, nicméně lze říct, že s agresí jako přímou
fyzickou konfrontací nemá tento klíčový pojem Darwinova učení příliš mnoho společného. Darwin
sám poukazuje na metaforickou povahu tohoto svého pojmu a podotýká, že „boj o život“ se v naprosté
většině neděje prostředky přímého boje (Darwin 1923, s.19), byť řada Darwinových následovníků
právě element boje v přírodě nad míru zdůrazňovala (Denker 1968, s.16). Také účelem takovýchto
střetů v přírodě není většinou úspěch v přímém boji, nýbrž úspěch reprodukční, o němž rozhoduje
schopnost druhu či jedince zanechat potomstvo v další generaci (Darwin 1923, s.20). Boj o život je
nevyhnutelným důsledkem tendence živých bytostí rozmnožovat se geometrickou řadou a ničení
těchto bytostí pak nutně následuje v důsledku souboje s bytostmi jinými, ať už na úrovni mezidruhové
či vnitrodruhové (Darwin 1923, s.23). Povaze skutečného boje se pak boj o život blíží tehdy, pokud je
sváděn mezi druhy vzájemně příbuznými, odrůdami nebo jedinci téhož druhu. To je dáno tím, že tito
navštěvují tytéž okrsky, živí se touž potravou a musí se utíkat před týmiž nebezpečími, jsou si
vzájemně podobní tělesnou stavbou5 i chováním (Darwin 1923, s.33). Tento princip platí jak na
mezidruhové úrovni mezi druhy téhož rodu, tak i na úrovni vnitrodruhové. Tuhost tohoto boje mezi
druhy či jedinci vzájemně blízce příbuznými vysvětluje Darwin tím, že tyto „obývají skoro totéž místo
v hospodářství přírody“ (Darwin 1923, s.34). Moderní terminologií bychom to mohli vyjádřit jako
kompetici v rámci určité ekologické niky. K přímému boji, v němž se uplatňuje agrese, se Darwin ve
svém vysvětlení prakticky nedostane, nicméně je možné říct, že se k němu intuitivně blíží právě tezí o
tom, že nejkrutější boj se děje mezi druhy a jedinci vzájemně nejpodobnějšími, kteří se vzhledem
k podobnosti svých nároků dostávají nejčastěji do křížku.
Dvanáct let po spisu On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life následující publikace The Descent of Man and
Selection in Relation to Sex už pojednává o agresi blíže, byť je zřejmé, že tento fenomén nepovažuje

5

Poměrně zajímavé je, že Darwin shledává morfologickou podobnost nejen mezi druhy, které jsou ve vzájemné
kompetici, nýbrž i mezi druhy, mezi kterými existuje predační či parazitický vztah (Darwin 1923, s.34).
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Darwin za natolik podstatný a nenávist a s ní spojená agrese jsou zde pojednávány toliko v kontrastu
ke svému protipólu, lásce a sympatiím či Darwinovými slovy sociálnímu instinktu (Darwin 1913,
s.155 ad.). Tento sociální instinkt, který je vlastní zvířatům žijícím ve skupinách, zatímco ostatní
tvorové se jej jeví postrádat, pokládá Darwin za odvozený od parentálních a filiálních vazeb
rozšířených na celou skupinu (Darwin 1913, s.161). Poukazuje ovšem ihned, že tyto sympatie a
tendence k pomoci jsou u všech sociálních zvířat i u člověka (byť tento je již dle Darwina schopen
záběr svých sympatií i rozšířit, jak uvidíme dále) omezeny pouze na členy téže komunity a v žádném
případě se nevztahují na všechny jedince téhož druhu (Darwin 1913, s.163). Darwin si není jist, zda je
sociabilita6 vlastností zděděnou či zformovanou ranou zkušeností výchovy, nicméně přiklání se spíše
k prvnímu soudu s tím, že samotná tendence k pomoci bližním je vrozená u zvířat právě tak jako u
člověka, zatímco konkrétní prostředky pomoci už jsou ovládány rozumem a takto patrně naučené
(Darwin 1913, s.167). Tak či tak, Darwin spatřuje v sociabilitě velkou selekční výhodu pro ty skupiny,
které jsou jí schopny, a soudí, že právě tyto v průběhu času převážily nad skupinami, jejichž členové
schopnostmi vzájemné pomoci a solidarity neoplývali. Kladnou roli hraje sociální instinkt i ve
válkách, v nichž dle Darwina vždy vítězí ta strana, jejíž členové jsou si schopni pomáhat a podporovat
se7 (Darwin 1913, s.199).
Pudy jdoucí proti sociálnímu instinktu, mezi něž patří i agrese, považuje Darwin v souladu
s pozdějšími autory za původem starší než sociální instinkt sám, nicméně v logice jeho výkladu působí
jako vůči sociabilitě druhořadé – jako cosi, co se objevuje tehdy, pokud sociální instinkt chybí, nebo
co z něj přímo vyplývá v tom případě, že násilí je třeba užít k obraně skupiny (Darwin 1913, s.157).
Darwin soudí, že agresivní obrana komunity u samců některých druhů může přímo vyplývat ze
sociálního instinktu vůči svým druhům, což by nasvědčovalo dokonce tomu, že je agrese odvozená od
sociability (Darwin 1913, s.164). Přes tuto zmínku se ovšem dá říct, že se Darwin přeci jen přiklání
k názoru, že pudy násilí jsou vývojově starší a sociabilita je rysem odvozeným. Dokumentuje to i jeho
teze, že prvotním důvodem pro sdružování do skupin byla právě obrana před nebezpečím, což je
dodnes patrno na lidských rodinách, které se, byť žijí většinu času samy pro sebe, při násilných
hrozbách často spojují ke vzájemné obraně (Darwin 1913, s.167). V Darwinově pojetí tedy v rámci
skupiny společenských tvorů panuje v ideálním případě soulad, schopnost vzájemné pomoci, podpora
a dokonce i schopnost obětovat svůj život ve prospěch skupiny. Podstatný ovšem je již výše zmíněný

6

Spojená navíc v jeho pojetí i s konformitou vůči řádu v dané společnosti (u člověka opět patrnou
z pochopitelných důvodů lépe než u zvířat) a s poslušností vůči vládci, pokud nějakého sociální skupina má.
Darwin dokonce tvrdí, že dobré jednání člověka vůči vlastním druhům je motivováno z velké části prostou
snahou vyhnout se odsudku ze strany svých druhů (Darwin 1913, s.168). Tak vysvětluje i zrod svědomí u
člověka, které v jeho pojetí odráží to, zda se danému jedinci podařilo následovat svůj sociální instinkt či se
naopak podřídil působení pudů a vášní nižších, ovšem často také mnohem silněji působících, které často vedou
k uspokojení jeho momentálních potřeb na úkor zájmů skupiny (Darwin 1913, s.177). Výše zmíněná kantovská
„sebeláska“ vlastně těmto nižším tužbám u Darwina velice dobře odpovídá.
7
Je pozoruhodné, že Darwin hovoří o válce poměrně vznosně a nespatřuje v ní pouze zlo, nýbrž i prostředek ke
kultivaci některých lidských ctností, jako je odvaha, loajalita ke svým druhům či kázeň (Darwin 1913, s.200). I
v tomto ohledu předjímá dílo pozdějších autorů na poli etologie, především Eibl-Eibesfeldta (1979)
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postřeh, že tyto ctnosti jsou vyhrazeny pouze pro jedince blízké a osobně známé, zatímco směrem ven
ze skupiny se často (opět jak u lidí, tak u jiných sociálních zvířat) setkáme s jejich pravým opakem.
V rámci skupiny (Darwin to ukazuje na příkladu hypotetického lidského divokého kmene) je vražda či
násilí (rovněž i krádež či podvod) pokládána za zločin, a pokud by tomu tak nebylo, kmen by nemohl
přežít, zatímco obráceny směrem ven ze skupiny jsou tytéž činy nejen tolerovány či nebrány na
vědomí, nýbrž mnohdy dokonce i oslavovány, jak dokládá prestiží, kterou přináší skalpování nepřátel
u severoamerických Indiánů či lov lebek u některých kmenů Dajáků (Darwin 1913, s.179). V souhrnu
lze říct, že to, co dle Darwina umožňuje chovat se vůči jiným jedincům násilně, je jejich odlišnost od
nás samých. Podkladem násilí je pak nenávist, kterou Darwin označuje za jednu z nejvytrvalejších
emocí a pokládá ji za mimo veškerou pochybnost vrozenou (Darwin 1913, s.172). Emoce lásky a
nenávisti jsou vzájemně komplementární a jak Darwin doslovně praví, jdou ruku v ruce (Darwin 1913,
s.161). Darwin si povšiml i toho, že nenávidět lze i osoby nám naopak velmi blízké a láska je zde
právě od toho, aby svůj protějšek držela na uzdě a zabránila z něj potenciálně vyplývajícím důsledkům
pro jedince blízké, jejichž zničení by mohlo být v některých případech prospěšné i z hlediska boje o
život8 (Darwin 1913, s.161). Jelikož se sociální instinkt (který můžeme s láskou při jistém
zjednodušení ztotožnit) nevztahuje na jedince mimo skupinu, nenávist a z ní vyplývající destruktivní
důsledky jsou pak vyhrazeny právě jim.
Jako většina myslitelů zabývajících se agresí se i Darwin obrací nakonec k otázce, zda lze tuto
tendenci zcela zkrotit a dosáhnout touto cestou míru, v nejlepším případě celosvětového. Dle Darwina
je nutné osvojit si schopnost vztáhnout svůj sociální instinkt nejen na vlastní skupinu (jako jednu
z příčin nízké morální úrovně divokých kmenů uvádí právě to, že jejich příslušníci nejsou schopni cítit
sympatie k žádným jedincům mimo rámec kmene, Darwin 1913, s.183), ale nejprve i na vyšší societu,
v níž již nebude možné znát osobně každého jejího příslušníka (v typickém případě národ) a následně
na celé lidstvo a příslušníky všech ras. Zatímco první stupeň tohoto rozšíření sympatií nad rámec
skupiny provázané osobními známostmi považuje Darwin za ve své době již úspěšně provedený (aniž
by ovšem vytkl rizika, která z takovéhoto spojení národa mohou opět povstat), vztažení sociálního
instinktu na celé lidstvo pro něj představuje ideální cíl pro budoucnost. Tvrdí ovšem, že takovému
rozšíření sympatií stojí v cestě jen umělé bariéry9 a že cestou rozumu by jej mělo být možné dosáhnout
(Darwin 1913, s.188). Celkově lze říct, že Darwin se na možnost nastolení celosvětového míru a
pospolitosti dívá velice optimisticky, ze všech autorů v této práci pojednaných možná
nejoptimističtěji. Naději vidí jednak v pouhé skutečnosti, že člověk coby společenský tvor sociálním
8

Darwin si je samozřejmě vědom i toho, že k násilí vůči osobám blízkým dochází, například pokud nám tyto
způsobí nějaké příkoří. Tehdy mohou nižší pudy převážit nad působením sociálního instinktu a může dojít i
k napadení druha (Darwin 1913, s.172).
9
Pojem „umělé bariéry“ se ovšem jeví problematicky: Tím, co brání sociálnímu instinktu v jeho dokonalém a
všeobecném provedení, jsou jednak nižší pudy a vášně typu agrese či bažení po majetku nebo moci (Darwin
1913, s.191), které v žádném případě nelze považovat za umělé, neboť jak již uvedeno výše, i v Darwinově
pojetí jsou pokládány za vývojově starší než sociální instinkt, dále pak odlišnosti ve zvycích a vzhledu (Darwin
1913, s.188), které pregnantně podtrhávají vzájemnou odlišnost mezi skupinami a jejich překonávání rovněž
spočívá v překonávání předsudků dědičných, nikoli výchovou získaných.
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instinktem, tímto vnitřním soudcem dobrých a zlých činů, disponuje (Darwin 1913, s.174), dále pak
právě ve tom, že sociální instinkt je vývojově mladší, odvozenější a podle všeho, co ve vývoji živé
přírody dokázal Darwin vysledovat, se jeho podíl na emočním prožívání živých tvorů směrem
k člověku neustále zvyšuje. Darwin předpokládá, že ctnostné tendence vycházející ze sociálního
instinktu v průběhu dalšího vývoje lidstva budou dále nabývat na důležitosti oproti tendencím nižším,
sledujícím pouhé sebeprosazení (Darwin 1913, s.192) a v jejich převládnutí spatřuje naději, že
nastolení celosvětové pospolitosti a míru je možné.

Projevy agrese u lidí a zvířat
V práci The Expression of Emotion in Man and Animals (1872) se Darwin věnuje agresi mezi
jinými emocemi nikoli z úhlu pohledu na její úlohu v rámci přirozeného výběru, nýbrž v popisnější
rovině pojednávající o jejích projevech. Celkovým cílem publikace je pro Darwina poskytnutí podpory
jeho myšlence, že člověk povstal z nižších zvířecích forem, a poskytnout ji cestou, pro kterou se o
několik desetiletí po Darwinovi ujalo v rámci klasické etologie označení „srovnávací výzkum
chování“ (blíže k tomuto tématu např.
Heinroth 1911).

Darwin zdůrazňuje

potřebu srozumitelné komunikace mezi
zvířaty a nemá žádné pochyby o tom,
že zvířata svým gestům navzájem
rozumějí (Darwin 1943, s.19). Je
ovšem nutné, aby projevy jednotlivých
psychických

vyladění

nejnápadnější

a

byly

co

nejsrozumitelnější.

Pokud jde o otázku po původu
tělesných manifestací emocí, Darwin
se přiklání k soudu, že tyto jsou ve
velké většině buď vrozené10 (Darwin
Obr. 1: Tělesné projevy agresivního vyladění psa,
Darwin 1943

1943, s.59), nanejvýš sociálním učením
kultivované, nebo se jedná o reflexivní
akce,

nacházející

se

zcela

mimo

možnost kontroly vůlí. Projevy ostatních emocí nyní ponechám při výkladu stranou a budu se věnovat
pouze těm, které souvisejí s agresí, tedy projevům hněvu a zuřivosti. Při projevu těchto emocí, které
přímo souvisejí se střetem s jiným jedincem (může se jednat i o střet mezidruhový, při němž je ovšem
o agresivním vyladění možno hovořit pouze tehdy, pokud se jedinec brání, Darwin 1943, s.16), je na
10

Argument k podepření vrozenosti těchto akcí je velmi podobný jako u klasických etologů: Tyto akce jsou
společné všem jedincům daného druhu, všech jeho odrůd a ras, věkových skupin i jedincům deficientním
(Darwin 1943, s.59).
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držení těla a mimice patrná tendence vzbuzovat respekt či strach. Tato tendence je většinou nevědomá
nebo se dokonce děje cestou přímé akce senzorií, která nepodléhá ani možnosti modifikace vůlí.
Darwin popisuje prostředky, kterými je toho dosaženo – jedná se v prvé řadě o zvětšení tělesné
velikosti. K tomu může u ptáků či savců, kteří mají kožní deriváty (srst, peří), docházet jejich
vztyčením (k němuž dochází činností drobných, vůlí neovladatelných, svalů arrestores pili
v kombinaci s volně ovladatelným svalem panniculus cannosus), u plazů a obojživelníků, kteří těmito
kožními deriváty nedisponují, může být téhož efektu dosaženo inhalací vzduchu, což se u vyšších
obratlovců ostatně taktéž děje (Darwin 1943, s.44). Agresivní živočich má typicky zaťaté svalstvo a
jeho postoj je až toporný (Darwin 1943, s.14). Tento postoj je doprovázen celou řadou volně zcela
nekontrolovatelných dějů: zmíněný svalový tonus vede často i k námaze svalů souvisejících
s vydáváním zvuků, což vede např. u psovitých šelem k vrčení, akcelerace srdeční činnosti a
související činnosti dalších orgánů pak vedou k prudkému přerývanému dýchání, pozorovatelnému
zvedání a klesání hrudníku, rozšíření nosních otvorů, tělnímu třasu a u primátů i k dobře
pozorovatelné změně barvy obličeje (Darwin 1943, s.27-28). Na držení těla agresivního zvířete lze
sledovat kromě celkové tenze motorických svalů rovněž zaujetí pozice k boji, která se pochopitelně
mezi jednotlivými druhy liší. Podstatné ovšem je, že držení těla je za všech okolností praktické, tedy
takové, aby v případě boje poskytovalo co
největší výhodu pro útok a zároveň
nejmenší

riziko

poranění.

Darwin

podotýká, že tyto pohyby a postoje
podléhají principu asociace a zvyku, tedy
že postoje a držení těla pro boj praktické
jsou přijaty pod emoční rámec agrese, a
zvíře je vykazuje i tehdy, pokud se
skutečného boje nezúčastní a pouze hrozí
(Darwin 1943, s.49). Tak můžeme při
agresivním vyladění u psů

pozorovat

odhalení špičáků a zároveň přitažení uší
k hlavě11 (viz obr. 2), které je dle Darwina
motivováno snahou tyto tělní externity při

Obr. 2: Agresivní mimika psa. Lze si všimnout
jednak exponovaných špičáků, jednak uší
přitisknutých blízko k hlavě, jak popisováno
v textu, Darwin 1943.

boji zuby chránit před poraněním. Že toto chování skutečně vzniklo cestou asociace a zvyku
argumentuje Darwin tím, že se s těmito projevy setkáme pouze u zvířat bojujících zuby (kromě psů
uvádí rovněž i koně), zatímco například u přežvýkavců, kteří bojují jiným způsobem, pozorovatelné
nejsou. Darwin uvádí ve své publikaci v kapitole o speciálních výrazových prostředcích zvířat celou

11

Agresivní pes na obr. 1, který má uši vztyčené, se nachází v časnější fázi zaujímání agresivního postoje, kdy se
ještě od potenciálního protivníka nachází v dosti značné vzdálenosti (Darwin 1943, s.54).
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řadu tímto principem řízených postojů a pohybů, ovšem jejich výčet by přesahoval rámec této práce, a
proto odkazuji přímo na danou publikaci (Darwin 1943, s.53-71).
Zajímavým a podstatným principem, který opět z jiného pohledu vystihuje komplementaritu
lásky a nenávisti, s níž se budeme setkávat v různých obměnách i u dalších autorů, je Darwinův
princip antiteze. Tento princip praví, že emoce vzájemně opačné se projeví i zapojením zcela
opačných svalových skupin při držení těla12. Pokud se jedná o agresi, Darwin demonstruje tento
princip opět na psu. Uvádí, že pokud pes pozná v příchozím, k němuž se dosud stavěl agresivně (viz
obr. 1), svého pána, jeho postoj se
okamžitě změní a celou svou řečí těla
vyjadřuje intence zcela opačné (viz
obr. 3). Tyto změny můžeme velmi
dobře vidět na mimice obličeje, držení
těla i ocasu. Darwin tvrdí, že toto
držení těla nemá žádný praktický
význam získaný na základě principu
asociace a zvyku, nýbrž že jde čistě o
snahu co nejsrozumitelněji vyjádřit
Obr. 3: Postoj psa vůči pánovi, kterým na základě
principu antiteze vyjadřuje přátelské úmysly, Darwin
1943.

neagresivní záměry (Darwin 1943,
s.15).

Podobné

jednání

shledává

Darwin i u lidí; pokud tito chtějí dát dostatečně srozumitelně najevo, že nemají nepřátelské úmysly
(Darwin 1943, s.22). Gesta přátelství jsou gestům agrese skutečně v jistém smyslu opačná (např.
otevřená dlaň oproti zaťaté pěsti atd.) a u svalových skupin je neproblematické hovořit o činnosti
opačné (na rozdíl od emočních stavů), neboť svaly mají své antagonisty.
V poslední části knihy The Expression of Emotions in Man and Animals pojednává Darwin o
lidských výrazových prostředcích s důrazem na jejich podobnost k výrazovým prostředkům zvířat.
Poukazuje na podobnost mezi projevy hněvu mezi lidmi a primáty – i u lidí lze sledovat v důsledku
zvýšení srdeční činnosti zrudnutí (či zblednutí nebo zfialovění) obličeje, napnutí žil na obličeji a na
krku, zvedání hrudního koše a chvění rozšířených nosních dírek (Darwin 1943, s.118). Podobnost
s primáty dále Darwin pozoruje i ve špulení rtů či naopak obnažování zubů odtažením rtů, což dle něj
poukazuje na vývojové dědictví dob, kdy předek člověka používal k boji stále ještě zuby (Darwin
1943, s.121). Vývojovým reliktem je dle Darwina i pohrdavý škleb, kterému přisuzuje rovněž
agresivní povahu. Poukazuje na skutečnost, že při tomto gestu pohrdání či výsměchu člověk mimoděk
odtahuje horní ret a obnažuje špičák (Darwin 1943, s.124). Na řadě dalších příkladů Darwin výmluvně
ukazuje podobnost lidských a zvířecích emočních projevů a interpretuje tuto podobnost příbuzností
mezi člověkem a ostatními savci, nejblíže primáty. Celá publikace The Expression of Emotions in Man
12

Bylo by patrně na delší diskuzi, vymykající se rámci dějin biologie, zda lze hovořit o něčem jako o opačnosti u
emočních stavů. Pro účely této práce však předpokládejme, že tomu tak skutečně je.
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and Animals budí dojem, že byla napsána za účelem potvrzení teze, že se člověk vyvinul nižší formy
života, nicméně dá se označit za vlastně první publikaci v oboru srovnávacího výzkumu chování (pro
účely této práce o to cennější, že pojednává i o agresi a jejích projevech) vůbec.
Závěrem této kapitoly lze říct, že pro Darwina sice agrese nepředstavovala fenomén, který by
si zasloužil pozornost sám o sobě, nicméně díky svému výjimečnému pozorovacímu talentu a vyvinuté
intuici dokázal o této oblasti podat řadu střízlivých a kvalitních informací a zahrnout agresi
přesvědčivě do celkového rámce živé přírody.

2.1.3. Alfred Adler
Následující dva autory (Alfreda Adlera a Sigmunda Freuda) je velmi těžké vměstnat do
kategorie biologických pohledů na agresi. Domnívám se ovšem, že stručné zmínění jejich koncepcí
má v této práci své oprávněné místo, a to z několika důvodů. Předně je třeba si uvědomit, že agrese je
fenomén týkající se do značné míry psychiky a psychoanalýza má k ní ze všech mimo biologii
stojících oborů patrně nejvíce co říct. Oba autoři disponovali rovněž díky svému lékařskému vzdělání
dobrými znalostmi biologie a z některých poznámek v jejich dílech lze usuzovat, že v mnohém brali
v potaz i Darwinovu nauku (Freud se dokonce z obdivu k Darwinovu učení otevřeně vyznává, Freud
2007, s.34). Jejich názory jsou navíc diskutovány v pozdější literatuře o biologické povaze agrese
(Dollard et al. 1944, Lorenz 1993a, Scott 1970) a je třeba nezapomenout ani na to, že jak Adler, tak
Freud velice pozoruhodně zpracovali problém agrese obrácené vůči sobě samému, což je fenomén,
který leží jinak mimo rámec zájmu badatelů vycházejících z biologie a je dost možné, že biologie coby
exaktní věda ani nemá, jak tuto stránku věci uchopit.
Z bohatého díla Alfreda Adlera se omezím pouze na jediné krátké pojednání, které je ovšem
co do zpracování problému agrese velmi hutné a vyčerpávající. Jedná se o stať Der Aggressionstrieb
im Leben und in der Neurose z roku 1908. Adler jistě nebyl prvním autorem, který pojmu „agrese“
v literatuře použil, nicméně v časové posloupnosti autorů, které uvádím v této práci jakožto relevantní,
se tento termín objevuje poprvé právě u něj. Samotný pojem pudu chápe Adler jako abstrakci vzniklou
sumarizací elementárních funkcí orgánů a s nimi souvisejících nervových drah. Cílem pudu je
uspokojení potřeb orgánů a jeho vývoj je do značné míry utvářen působením vnějšího světa (Adler
1908, s.577). Podobně jako Freud (např. Freud 2002, s.199) popisuje Adler křížení a spojování pudů,
což má za následek nepříliš jasnou povahu pudové příčiny velké části lidského konání. Pudy mají
dědičnou povahu a působí na nevědomé úrovni, přičemž ovšem mohou proniknout do vědomé sféry a
být tam různým způsobem kultivovány, regulovány či potlačovány (Adler 1908, s.578). Potlačení
pudu se může dít i na nevědomé úrovni a má za následek některé jevy, projevivší se opět ve vědomí.
Tak je možno, aby se pud obrátil ve svůj vlastní protiklad, byl přesměrován na jiný než původní cíl,
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byl obrácen vůči osobě samotné, či aby se jeho síla přenesla na nějaký jiný pud. Adler rozlišuje pudy
primární13 (jedná se vlastně o vyjádření funkcí a potřeb orgánů, jimž pud přísluší, postuluje tak např.
pud zrakový i pudy náležící všem ostatním smyslovým orgánům) a pudy psychické nadstavby,
nesvázané již s konkrétními orgány, kam patří i pud agresivní (Adler 1908, s.580), o němž budu dále
jako o jediném pro účely této práce relevantním pojednávat.
Agresivní pud představuje jakési orgánům nadřazené psychické pole, do nějž proudí veškeré
rozčílení vyplývající z toho, že primárním pudům není umožněno uspokojení. Čím silnější jsou
primární pudy, které do tohoto pole přelévají svůj neuspokojený potenciál (což souvisí dle Adlera
s méněcenností odpovídajících orgánů – viz pozn. 12), tím silnější je i agresivní pud (Adler 1908,
s.581). Agrese představuje vlastně cestu odreagování primárních pudů prostřednictvím pudu
agresivního a uskutečněnou agresí dojde k odreagování obou složek (a tím i k opětovnému navození
křehké psychické rovnováhy), což odkazuje opět k Adlerovu poznatku o obtížné odlišitelnosti
jednotlivých pudů od sebe navzájem. Nejsilněji je agresivní pud probuzen těmi primárními pudy,
jejichž uspokojení na sebe nemůže nechat dlouho čekat (pud po potravě, často i sexuální pud), a to tím
silněji, čím méněcennější je jim odpovídající orgán (Adler 1908, s.581).
Pokud jde o projevy agresivního pudu, Adler hovoří o jeho projevu v čisté (rvačky a fyzické
boje) i vědomou složkou kultivované jemnější formě (kam počítá sport, konkurenční zápolení, touhu
po ovládání druhých, ale i války a náboženské, sociální, národní a rasové boje), dále pak o projevech
vzniklých obrácením pudu proti sobě samému (přílišná pokora, poníženost, tendence k oddanosti
jiným osobám, ovlivnitelnost, morální sebemrskačství, masochismus a v nejzazším případě
sebevražda, dále i vyšší sociální jevy jako je oddanost autoritám) a převrácením agrese ve svůj opak
(takto poměrně svérázně interpretuje i projevy milosrdenství či altruismu14). Všechny tyto možné
varianty realizace agresivního pudu lze sledovat u dětí i dospělých osob, u osob duševně zdravých i
postižených různými neurózami či perverzních (Adler 1908, s.583), přičemž lze říct, že v Adlerově
pojetí se od sebe jedinec duševně zdravý a chorý liší pouze intenzitou provedení a mírou převládnutí
určitého pudu v pudovém životě daného jedince. Je-li tedy například tendence řešit agresivně konflikty
13

Primární pudy jsou spojeny s vyhledáváním pocitu libosti a vyhýbáním se pocitu nelibosti. Jednotlivé orgány
bojují v Adlerově pojetí cestou pudů o prosazení svých potřeb, které jsou různým způsobem omezovány ať už
působením jiných orgánových pudů nebo zejména tlaky vnějšího světa. Adler předpokládá, že každý orgán a
jeho pud v sobě nesou otisk historie svého vývoje, který je patrný zejména v jejich celkové mohutnosti. Historii
vývoje orgánů a jejich pudů Adler pojímá jako boj o sebeprosazení, v jehož průběhu dochází i k častým
poškozením. Poškození orgánu a jeho pudu (zdá se, že Adler nemá na mysli poškození fyzické, nýbrž spíše
jakési potlačení či poškození funkce) povstává právě z nesouladu vnitřních potřeb orgánů a vnějších tlaků světa a
projevuje se tím, že daný orgán se stane méněcenným. Méněcennost orgánu se pak může projevit na pudové
rovině coby jakási rezignace na provádění jeho funkce a fungování cestou nejmenšího odporu (Adler hovoří o
uposlechnutí poškození) či naopak jako kompenzace, kdy pud působí tím silněji, čím méněcennějším se
odpovídající orgán stal. . Méněcenné oko tak v Adlerově pojetí vykazuje silnější zrakový pud, méněcenný trávicí
trakt silnější pud po potravě či méněcenné orgány sexuální zvýšení sexuálního pudu (Adler 1908, s.580).
K veškerým popsaným skutečnostem pudového a orgánového života může docházet jak ve vývojové historii
linie, přičemž získané charakteristiky jsou děděny, tak v osobní historii jedince.
14
V Adlerově pojetí jsou i tyto všeobecně za bohulibé považované činnosti výsledkem vnitřní tendence ke
krutosti a podotýká, že skutečné pochopení pro utrpení bližních může mít jen ten, kdo se o utrpení původně
zajímal z opačné strany, jeho vlastními slovy „kajícný hříšník“ (Adler 1908, s.583).
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stále ještě projevem duševně zdravého člověka, pak záchvaty vzteku, ataky hysterie, paranoia či
dokonce epilepsie jsou vyjádřením téhož pudu v duševním životě člověka duševně nemocného.
Dalším příkladem je altruismus (agresivní pud převrácený ve svůj opak) člověka duševně zdravého
přerůstající u duševně nemocného jedince v mesiášské bludy (Adler 1908, s.583). Dá se tedy říct, že
v Adlerově pojetí je podmínkou duševního zdraví pudová rovnováha a přílišné zbytnění některého
z pudů (v kterékoli jeho podobě) je naopak spojeno s duševní chorobou. Zvláštní pozornost pak věnuje
Adler fenoménu úzkosti (Angst), který považuje za konstitutivní pro většinu neuróz. Úzkost opět není
dle Adlera ničím jiným než agresí obrácenou vůči sobě samému. Protože je projevem agresivního
pudu, může se úzkost zmocnit jakéhokoli systému lidského těla. Úzkostí zasažený motorický systém
vykazuje třas, napětí, křeče či naprosté vypovězení funkce, zasažení vazomotorického systému se
projevuje například srdeční palpitací. Úzkost může ochromit jakýkoli tělesný orgán a zmocnit se i
vědomé úrovně organismu, na níž způsobuje nejrůznější jevy od pocitů strachu a nátlaku až po
smyslové halucinace či pocity onemocnění (jež se dle Adlera týkají zejména právě toho méněcenného
orgánu, od něhož se převedením primárního pudu na agresi a jejím obrácením vůči sobě samému celá
kaskáda dějů odvíjí (Adler 1908, s.584). Coby projev agrese obrácené vůči sobě samému vysvětluje
Adler i rozmanité bolesti orgánů a k nim příslušejících nervových drah (Adler 1908, s.584).
Ať už se ovšem jedná o osobu psychicky zdravou či nemocnou, agresivní pud hraje dle Adlera
vždy podstatnou úlohu. Podobně jako další pudy psychické nadstavby má pud agrese vliv na celkovou
motilitu, na pozornost, emoce, vnímání a další fenomény vědomí a za pomoci podkládajících
primárních pudů se může kdykoli přihlásit ke slovu (Adler 1908, s.582). Adler spatřuje působení
agrese nejen v násilných konfliktech a válkách, ale i v řadě uměleckých děl coby asociované
s primárními pudy a v kultivované formě. I dětské hry, lidové pohádky či hrdinské kulty jsou
v Adlerově pojetí podkládány agresivním pudem. Agrese je dokonce zodpovědná i za volbu povolání,
a to nejen ve zřejmé podobě (voják, zápasník), nýbrž i právě prostřednictvím převrácení pudu ve svůj
protiklad (tak dle Adlera stojí agrese i za volbou povolání učitele či duchovního, Adler 1908, s.582).
Povaha agrese je v Adlerově pojetí spíše proaktivní (řečeno pozdější terminologií), tedy předpokládá
pro ni vrozený organický a funkční substrát, na jehož základě se odvíjí. Nese ovšem i jisté reaktivní
rysy, které spočívají v tom, že při odreagování agrese nejde pouze o snížení napětí vyplývajícího
z agresivního pudu samotného, ale zástupně i z primárního pudu, jehož neuspokojení vyvolalo prve
napětí, které se poté přeměnilo v agresivní pud (Adler 1908, s.581).
Za nejpodstatnější regulátor agrese považuje Adler člověku vrozený cit pro pospolitost
(Gesamheitsgefühl), svou povahou a působením poměrně blízký Darwinovu sociálnímu instinktu.
Tento cit je pramenem lidského jednání právě tak jako agresivní pud a jejich vzájemný poměr je pak
určující pro utváření duševního života člověka a jeho stanoviska ke světu (Adler 1908, s.584).
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2.1.4. Sigmund Freud
Sigmund Freud (citováno dle Denker 1968, s.30) uvádí, že shledává podobnost svého a
Darwinova učení v tom, že oba srazili člověka z výšin domýšlivosti, s níž ten prve postavil ve svém
pojetí přírody pevnou hranici mezi sebou a zvířaty. U Freuda tento útok na lidskou domýšlivost
spočívá v odhalení klíčové úlohy nevědomých procesů, které člověk není s to vůlí ovládat. Právě
fenoménu agrese se tento Freudův znepokojivý objev týká do všech důsledků. Freudův pohled na
agresi se vyvíjel spolu s celou jeho koncepcí pudového života a dá se zhruba říct, že v průběhu vývoje
své nauky přikládal agresi v jejím rámci stále větší význam. Předem celé následující kapitoly bych rád
předeslal, že tím, že jsem z Freudova učení, které je podstatně košatější a hlubší než nabídnutý nástin,
vyňal pouze otázku agrese, může samozřejmě dojít k jistým výkladovým zjednodušením tam, kde se
problém agrese stýká s jinými aspekty Freudových nauk. Za to se předem omlouvám – jedná se mi
skutečně pouze o pro účely této práce postačující podchycení určité úzké výseče z jinak mnohem širší
nauky, a tak bych byl také rád, aby čtenář následujícím řádkům rozuměl.
Vývoj Freudových úsudků stran agrese je možno rozvrhnout do tří období. V prvním z nich
věnoval Freud pozornost převážně libidinózním fenoménům a agrese představovala pouhou jejich
komponentu. Freudovy poznatky z tohoto období jsou vyjádřeny v práci Drei Abhandlungen zur
Sexualtheorie (česky Tři pojednání k teorii sexuality) z roku 1905. Freud zde uvádí některé projevy,
které je možno považovat za agresivní, při popisu jednotlivých vývojových fází lidského jedince. Tak
například kousání dítěte do prsních bradavek kojící matky vysvětluje jako společný projev dosud
vzájemně nediferencovaných pudů sexuálního, zmocňujícího se a pudu po příjmu potravy (Freud
2000, s.51). I v následující fázi organizace osobnosti, tzv. fázi sadisticko-anální, lze u dítěte pozorovat
řadu krutých a ničivých skutků vůči jiným objektům či zvířatům15 (Freud 2000, s.77). Právě snaha o
zmocnění se objektu (u dítěte v popsané orální a sadisticko-anální fázi organizace osobnosti dosud
neoddělená od ostatních pudových hnutí) představuje ekvivalent agrese. Jsa odvozena od libidinózních
pudů, není Freudem vnímána jako apriorně patologická, nýbrž ji považuje jednoduše za realizaci určité
komponenty sexuálního pudu, která je v některých ohledech z biologického hlediska dokonce
prospěšná. Freud uvádí, že sexualita většiny mužů vykazuje příměs agrese coby sklonu k přemáhání
sexuálního objektu, které patrně bylo při vývojové historii člověka zcela na místě (Freud 2000, s.50).
Agresivní sexuální komponenta (Freud ji ztotožňuje se sadismem) nicméně může zbytnět a přesunout
se na samotný vrchol pudové hierarchie, což už je případ, kdy je agresivní sexuální jednání možno
15

Zjednodušeně lze uvést, že veškeré tyto pudové projevy, které jsou Freudem rozuměny jako pro danou fázi
vývoje organizace osobnosti normální, jsou chápány jako projevy neurózy či perverze v období dospělosti, tedy
tehdy, kdy by již v sexuální oblasti měla převládnout genitální organizace osobnosti. Freud rovněž na mnoha
místech svých Tří pojednání k teorii sexuality uvádí, že neuróza a perverze představují vlastně v jistém ohledu
regresi do časnějších fází organizace osobnosti (Freud 2000).
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nazývat perverzí (Freud 2000, s.51). Freud podotýká, že vývoj agresivních komponent jednání
předchází v individuální ontogenezi jednoznačně vývoji schopnosti soucitu (Freud 2000, s.77), ovšem
tento soucit jako další odvozenina libidinózních pudů dokáže později držet agresivní pud na uzdě
alespoň do té míry, aby u duševně zdravých jedinců nedocházelo v sexuálním životě k jeho přílišnému
projevování. Pro celkové zhodnocení Freudova pojetí agrese v rámci sexuální teorie je podstatné, že o
daném fenoménu hovoří výhradně ve spojitosti s libidem a uplatňování agrese v jiných oblastech
života nevěnuje prozatím žádnou pozornost.
Druhou fází vývoje Freudova přístupu k agresi představuje zavedení pudu „já“ (Ichtrieb) do
jeho teoretického konceptu16. Pud „já“ představuje souhrn pudů usilujících o sebezachování a jako
takový stojí v protikladu k sexuálním pudům, které směřují ke spojení s jinými jedinci (nejsou-li
realizovány na sobě samém). Agrese vstupuje do hry na obou stranách – je-li ohrožena sebezáchova
jedince nebo dochází-li k potlačování sexuálních pudů (Freud 2002, s.204). Její role se dá ovšem
jednoznačně označit za životu podpůrnou. Tento názor poměrně dost připomíná pozdější Lorenzovu
koncepci, v níž rovněž agrese představuje prostředek vedoucí k prosazení zájmů jedince nebo jeho
sexuální reprodukce, byť tato shoda je nejspíše konvergencí a oba autoři k tomuto stanovisku (u
Freuda navíc přechodnému, neboť v další fázi vývoje své nauky zahrnul agresi pod tzv. pudy smrti,
které představují naprostý opak právě řečeného), došli na základě zcela rozdílných předpokladů. Do
tohoto období spadá i Freudova významná práce pojednávající o válce, Zeitgemäßes über Krieg und
Tod (česky Aktuální poznámky o válce a smrti), kterou ovšem z praktických důvodů pojednám až na
konci kapitoly spolu s dopisem adresovaným Albertu Einsteinovi Warum Krieg? (česky Proč válka?),
neboť obě řečená díla odlišuje od ostatních zde pojednaných Freudových prací právě téma skupinové
agrese, a proto si zaslouží, aby byla pojednána zvlášť. Právě práce Zeitgemäßes über Krieg und Tod
ovšem obsahuje i cenné poznámky k otázce agrese individuální.
Tím, že do svého teoretického konceptu zahrnul i tzv. pudy smrti (Todestriebes), dovršil Freud
vývoj své nauky o pudech a rovněž přiznal agresi mnohem podstatnější úlohu v celém pudovém životě
člověka než ve svých předchozích pracích, byť se odklonil od představy agrese coby tendence životu
podpůrné a tato se naopak ocitla zapřažena plně do služeb pudů smrti. Freud sám přiznává, že se ve
svých úvahách dostal již daleko za hranice empirie a jeho koncept je už do značné míry založen na
spekulacích; skutečně je třeba říct, že toto rozpracování nauky už působí místy metafyzicky a
mysticky, byť jeho vnitřní logika je ohromující.
Základní princip pojetí pudů je i tentokrát dualistický – tentokrát se ovšem nejedná již o
dichotomii pudů sexuálních a pudů egoistických, nýbrž o protistojnou dvojici pudů života oproti
16

Je třeba stále držet v paměti, že pro Freuda nebyla přinejmenším v prvních dvou nastíněných fázích jeho
názorového vývoje agrese klíčovým předmětem zájmu a všechny zde prezentované úvahy jsou v jeho díle
primárně vedeny z úhlu pohledu vnitřního pudového života, přičemž fenomén agrese jsem pro účely této práce
zdůraznil oproti mnohem bohatšímu pudovému „podhoubí“).
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pudům smrti. Oba základní pudové proudy vyžadují uvolnění napětí, buď zcela, nebo alespoň jeho
snížení na co nejmenší možnou míru (Freud 1998, s.298). Zatímco pudy života (kam nyní Freud řadí
původně víceméně protikladnou dvojici libidinózních pudů a pudů „já“) usilují o toto odstranění
napětí cestou sexuálního uspokojení či odstranění hrozby, pudy smrti se snaží vymanit z bytí jako
takového a prostřednictvím smrti dosáhnout odstranění veškerého napětí jednou provždy (Freud 1998,
s.211). Život jedince tak plyne jako obraz neustálého souboje těchto dvou protichůdných tendencí.
Oba pudy vycházejí z nitra jedince a to, jaký objekt si ke svému odreagování zvolí, záleží na
jejich vzájemném spolupůsobení a vnějších okolnostech. V zájmu pudů života je samozřejmě
sebezachování, tudíž se musí snažit17 usměrnit agresivní pudy tak, aby nepůsobily na jedince
samotného, nýbrž na nějaký jiný objekt v dosahu. A zde už se právě dostáváme k agresi coby projevu
pudů smrti – je nutným projevem směřujícím směrem ven z jedince, který poškozuje jiné, aby se
vyhnul poškození sebe sama. V základu organismu leží pud smrti, který Freud také nazývá prasadistickým a identifikuje jej s masochismem (Freud 1998, s.298). Tento masochismus by v případě,
že by se nemohl odreagovat na vnějších objektech, nutně vedl záhy ke zničení jedince, proto je třeba,
aby se prostřednictvím agrese vůči okolnímu světu neustále snižovalo škodlivé napětí uvnitř jedince.
Část masochismu také podle Freuda splývá s libidem, což jen přispívá k těžko čitelnému a zastřenému
charakteru celkového pudového života, v němž se jednotlivé pudy života i smrti mezi sebou do té míry
mísí, proplétají a navzájem ovlivňují, že je zcela nemožné jednotlivé pudy v jejich čistotě navzájem od
sebe rozeznat (Freud 1998, s.299).
Tímto pojetím sadismu a masochismu Freud převrací svou původní pozici v pohledu na tuto
problematiku. Původně ve své sexuální teorii razil Freud názor, že sadismus je z libidinózních pudů
vyplývající komponentou, která je do jisté míry žádoucí, a potíže způsobuje až tehdy, pokud se
osamostatní a ovládá ostatní pudy. Masochismus v tomto časnějším pojetí považuje Freud za
odvozený od sadismu (Freud 2000, s.51) jeho obrácením proti vlastnímu subjektu. Po zavedení pudu
smrti se ovšem Freud domnívá, že primární tendencí je masochismus, který se za okolností, za nichž je
mu to umožněno, projevuje jako sadismus (agrese je zaměřena na vnější objekt), a teprve tehdy, pokud
není umožněno plné odreagování agrese na vnějších objektech, se převrací opět ve svůj opak a vzniká
tzv. masochismus sekundární, projevující se nejrůznějšími formami fyzického i psychického (což je
podstatně častější) sebetrýznění (Freud 1998, s.303).
Souboj pudů života a smrti je ve Freudově pojetí podkladem celé fylogeneze. Hovoří o tom, že
v jednobuněčném stádiu vývoje života se u organismů jednalo o čistý souboj pudů života (pudících ke
slučování, nárůstu komplexity a později pohlavnímu rozmnožování) a smrti a teprve vznikem
mnohobuněčných organismů bylo umožněno vnitřní pud smrti obrátit navenek ve formě
destruktivního pudu (Freud 1998, s.212). S tím souvisí i vývoj muskulatury a dalších orgánů
umožňujících obracet agresi navenek.
17

Jsem si vědom toho, že se o pudech v těchto ohledech vyjadřuji jako o živých bytostech (používaje k tomu
rovněž rodu činného), ale pro nedostatek přiléhavějších slov tak přesto činím.
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Ve Freudově bohatém díle nalezneme i dvě menší práce, které se věnují tématu, k němuž
nutně došli i další badatelé zabývající se agresí, kteří problém chápali v širším rámci a a zabývali se i
jeho společenskými konotacemi a důsledky pro celé státní útvary či svět jako takový, totiž práce o
příčinách velkých konfliktů a válek, a rovněž o možnostech řešení tohoto palčivého problému. Freud
se tomuto tématu poprvé věnuje v eseji Zeitgemäßes über Krieg und Tod z roku 1915, kdy byla
Evropa čerstvě konfrontována s válečným konfliktem do té doby nepoznaných rozměrů a přinášejícím
bezprecedentní míru utrpení a zla.
Freud nejprve popisuje mírovou společnost, v níž je agrese zapovídána mravními i právními
normami. Tato kultura je schopna pospolitého života, tento se ovšem děje na účet omezování
jednotlivce, který je pod neustálým tlakem nutícím jej zříkat se uspokojování svých (nejen
agresivních) pudů (Freud 2002, s.285). Po propuknutí války může jednotlivec náhle zpozorovat, že
násilné jednání je jednotlivci státem zapovídáno nikoli proto, že by bylo principiálně špatné, nýbrž
proto, že stát si násilí monopolizoval pro sebe podobně jako obchodní komodity (Freud 2002, s.283).
Jednotlivec je pak dle Freuda postaven před deziluzi způsobenou skutečností, že stát ve válce náhle
může vše, co je mravními normami jednotlivci zapovězeno – lhát, podvádět a také zabíjet (Freud
2002, s.284). Toto poznání nemorálního jednání státu má pak nutně vliv na morálku jednotlivce, který
může za těchto okolností odhodit své dosavadní zábrany a uvolnit své tendence k uspokojení dosud
potlačovaných pudů. Člověk se dle Freuda nemůže řídit ani svým svědomím, neboť svědomí není
vlastností vrozenou, nýbrž vybudovanou výchovou a založenou na „sociálním strachu18“ (Freud 2002,
s.283). Tento sociální strach pochopitelně pomine v situaci, kdy stát sám zdivočí a přestane se řídit
dosud uplatňovaným kodexem, a jedinec už pak necítí žádné zábrany k bezuzdnému uspokojování
všech pudů, jež předtím nebylo slučitelné s kulturní úrovní jeho státu (Freud 2002, s.288).
Charakter jedince je ve Freudově pojetí založen na pudové „slitině“ vyplývající z vývojové (na
úrovni ontogeneze jedince) historie, během níž dochází k míšení, zadržování, přesměrovávání co do
objektů, ovlivňování jednoho pudu druhým a k dalším dynamickým procesům, než dojde k jakémusi
konečnému vyprofilování charakteru jedince. Charakter je tedy ovlivňován faktory vnitřními (zde
hraje roli právě vzájemné působení pudů, například tlumivý vliv libidinózních pudů na agresivní
projevy pudu „já“) právě tak jako vnějšími (které reprezentuje především tlak kultury, která nutí
jedince k tomu, aby se své pudovosti vůbec zřekl). Každopádně konečný charakter jedince nelze dle
Freuda označit ani jako dobrý ani jako zlý, vždy je jako takový posuzován jen aktuálním pohledem
18

Tato formulace by nasvědčovala neveselé představě, že člověk je tvorem principiálně zlým, jehož jen tuhé
sociální normy drží na uzdě, a to ještě jen v době, kdy má společnost sílu a schopnost je vynucovat. Freud ovšem
sám tak daleko nejde – odmítá sice pochopitelně představu, že člověk je od narození dobrý, ovšem netvrdí ani
opak. Člověk je předně ovládán nejhlubší, tedy pudovou, rovinou své osobnosti, a pudy nelze označit samy o
sobě za dobré ani za zlé. Jako dobro či zlo se projevují až ve společenských souvislostech a formativní vliv na
jejich konečně projevení má pochopitelně výchova (Freud 2002, s.284). Pokud jsou kulturním působením
posilovány některé projevy našeho pudového života a jiné naopak potlačovány, není pak příliš velkým
překvapením, že v momentu, kdy kultura působit přestane, se ke slovu přihlásí právě ty pudy, které až do té doby
byly společenskými normami spoutány a potlačeny.
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společnosti (Freud 2002, s.286). Jak vidno, není to tedy pouze kultura, která brání člověku chovat se
krutě, bezohledně a agresivně; právě tak to může být skutečná vnitřní motivace vyplývající z působení
libidinózních pudů, která člověku brání konat zlo nebo jej dokonce přiměje k altruistickým skutkům.
Tyto dvě motivace je ovšem dle Freuda velice těžké od sebe rozeznat a je zde pochopitelně i značný
prostor pro pokrytectví (Freud 2002, s.285). Uvědomíme-li si tedy tuto komplexitu utváření lidského
charakteru, není podle Freuda kruté jednání mnohých ve válečném stavu již tak zarážející a
nepředstavuje také takový nevysvětlitelný pokles lidské úrovně. Freudovo stanovisko k deziluzi stran
jednání do té doby mírumilovných a čestných jednotlivců ve válečném čase by se dalo shrnout
následujícím citátem z pojednávaného eseje: „Neklesli (míněno lidé, pozn. aut.) tak hluboko, jak jsme
se obávali, neboť ve skutečnosti nebyli nikdy tak vysoko, jak jsme doufali.“ (Freud 2002, s.288).
Freudovo poslední vyjádření k problému války a vůbec fenoménu agrese jako takové, Warum
Krieg?, pochází z roku 1932 a nejedná se o esej, nýbrž o dopis Albertu Einsteinovi, který Freuda
požádal o vyjádření k problému, kterak by bylo možno zamezit jednou provždy válečným konfliktům.
Tento dopis nicméně velice dobře shrnuje poznatky o problému agrese, k nimž Freud během svého
celoživotního bádání dospěl, a velice dobře odpovídá i požadavkům této práce, neboť konečně
pojmenovává problém agrese přímým jménem a tuto představuje jako svébytný fenomén, a nikoli
pouze odvozeninu jiných psychických proudů.
Na úvod dopisu diskutuje Freud otázku práva, které se po jeho soudu vyvinulo z násilí, aby
bylo možné kompenzovat sílu mocného jednotlivce cestou spojení množství jednotlivců slabších
(Freud 1998b, s.18). Právo stojí na nutnosti existence trvalého spojení mezi jeho podílníky. Toto
spojení je zajištěno citovými vazbami mezi nimi, které reprezentují libidinózní pudy v jejich nejširším
slova smyslu. Přes existenci napětí v takto organizované společnosti, kdy lze ze strany vládnoucí
složky pozorovat tendenci vrátit moc regulovanou právem zpět k původní vládě násilí, zatímco ze
strany podrobených se jedná o snahu změnit aspekty nerovného práva směrem k co nejspravedlivější
společnosti, zajišťuje právo přeci jen výrazně vyšší pravděpodobnost mírového řešení sporu (Freud
1998b, s.20). Tato skutečnost platí směrem dovnitř dané společnosti, nicméně nemá možnost nikterak
zabránit konfliktům mezi jednotlivými útvary. Freud upozorňuje, že dlouhé epochy míru v historii
lidstva (např. tzv. Pax Romana19) se vždy odehrávaly na úkor vnějších výbojů daného státního útvaru
odstředivým směrem. Freud dovozuje, že válka je skutečně určitým prostředkem pro dosažení
vnitřního míru, ale selhává zcela, pokud má přinést mír i směrem navenek (Freud 1998b, s.20).
Freud odpovídá i na Einsteinovu otázku, proč je možné lidi tak snadno nadchnout pro válku, a
tato odpověď je vlastně esencí závěrů, k nimž Freud v otázce agrese vůbec dospěl. Pud agrese a
destrukce dle Freuda působí u kořene této skutečnosti, nicméně vzhledem k prolínání pudů to není
pouze on; jsou-li lidé vyzváni k válce, působí tato výzva současně na mnoho jejich sklonů, ať už
ušlechtilých či zcela nízkých, a samotná libost z uskutečnění agrese se zde mísí s ideovými motivy a
19

Období historie starověkého Říma datované do let 27 př.n.l. až 180 n.l., kdy se v celém Středozemí
neodehrávaly žádné závažné válečné konflikty.
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dokonce i s pudy libida, je-li apelováno na pospolitost (Freud 1998b, s.22). Svou roli v náchylnosti lidí
k válce hraje i nutnost obracet svůj vnitřní pud smrti navenek, čímž je zabráněno vlastní destrukci na
úkor života jiných. Toto uvolnění pudu smrti znamená podle Freuda pro každou živou bytost úlevu
(Freud 1998b, s.23).
Einsteinovu myšlenku ústřední moci vybavené právem rozhodovat v zájmových konfliktech
vidí Freud jako problematickou, neboť takový orgán potřebuje k úspěchu jak ideové vybavení, tak
moc k jeho prosazování. Dobová Společnost národů představuje podle Freuda instituci splňující do
velké míry první podmínku, ale zcela se míjející s druhou. Idea navíc musí apelovat na citové vazby
svých podílníků (opět tedy na libidinózní prvek lidské přirozenosti) a dobová ideologie nacionalistická
se Freudovi právem jeví jako působící naprosto opačným směrem (Freud 1998b, s.21). Komunistická
ideologie se Freudovi jeví jako spíše působící ve směru míru, ovšem poukazuje na skutečnost, že ani
tato se neobejde bez zbrojení a agresivního vymezování se vůči těm, kteří ji nezastávají (Freud 1998b,
s.23).
Vykořenění agresivních sklonů je dle Freuda nemožné. Je ovšem dle něj schůdné apelovat na
protihráče destruktivních pudů, tedy na libido. Upevňování citových vazeb mezi lidmi působí proti
válce a dle Freuda by se imperativem civilizovaných lidí měla stát láska vůči ostatním lidem zbavená
sexuálního rozměru, jakási novodobá verze křesťanského přikázání „Miluj bližního svého jako sebe
samého.“ Dosáhnout by toho mělo být možné neustálým akcentováním vzájemné identifikace mezi
lidmi napříč celým světem. Další možností je dle Freuda zdůraznění úlohy rozumu na úkor pudového
života, nicméně obě zmíněné možnosti pokládá sám spíše za myšlenkový experiment než za
uskutečnitelnou cestu (Freud 1998b, s.24). V závěru dopisu ovšem přesto vyjadřuje naději na ukončení
válek, které by mohla vyplynout z postupujícího vývoje lidstva, který s sebou dle jeho názoru nese
neustálé zesilování vlivu intelektu na úkor pudů a současně zvnitřňování agresivních sklonů (Freud
1998b, s.25). Ani jednu z popsaných tendencí nechápe Freud jako bezproblémovou, nicméně soudí, že
tyto nové postoje, které vlivem postupujícího kulturního vývoje zastává čím dál větší podíl lidstva,
povedou k tomu, že lidé již válku nesnesou. „Vše, co podporuje rozvoj kultury, působí současně proti
válce,“ uzavírá Freud svůj dopis Einsteinovi s opatrnou nadějí, že by skutečně mohlo jít o cestu, která
povede v budoucnosti k ukončení válek (Freud 1998b, s.26).

2.1.5. Henry Eliot Howard
Dílo H. E. Howarda představuje oproti autorům pojednaným v předchozích kapitolách zcela
odlišný přístup k problému. Howard, amatérský ornitolog z Velké Británie, se ani v nejmenším
nezajímal o otázky agrese související s člověkem; jeho pozornost byla napřena k chování ptactva. Ve
své práci Territory in Bird Life z roku 1920 Howard podrobně rozebírá (jako jeden z prvních autorů
vůbec) otázku povahy ptačího teritoria a snaží se je uvést do souvislosti s rozličnými skutečnostmi
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v ptačím životě s akcentem na adaptivní hodnotu takového útvaru. Velká část jeho obsáhlé publikace
je rovněž věnována problematice agrese20 v souvislosti s teritoriálním způsobem života.
Howard chápe jako univerzální cíl veškerých procesů v živé přírodě dosažení úspěchu při
reprodukci (Howard 1920, s.3). Nejinak je tomu v případě ptáků (příklady ležící mimo tuto živočišnou
třídu v jeho publikaci vůbec nenajdeme), u nichž hraje teritorium v dosažení tohoto cíle velice
významnou úlohu (Howard 1920, s.3). Naprostá většina ptáků, o nichž Howard píše (lhostejno, zda se
jedná o druhy migrující či nikoli), žije teritoriálním způsobem života jen v jisté části sezóny, a to v té,
která bezprostředně předchází a kryje se s obdobím rozmnožování a odchovu potomstva.
S fenoménem teritoria pak souvisí celá řada jevů, jako jsou agresivní konflikty, izolace vůči ostatním
jedincům téhož druhu, komplikovaný fenomén ptačího zpěvu a další (Howard 1920, s.7-15). Všechny
výše popsané jevy a výrazové prostředky úzce souvisí s životní strategií daného druhu a podléhají
velkým změnám v průběhu sezóny. Co však pokládá Howard za nepochybný řídící faktor celého
komplexního chování obsazování a udržování teritoria, je sexuální instinkt. Tento instinkt prochází
v průběhu sezóny množstvím proměn co do projevu a vyjádření a obrana teritoria, potažmo jeho
obrana agresivními prostředky, představují toliko varianty téhož primárního instinktu, který sleduje
biologický cíl úspěšné reprodukce (Howard 1920, s.109). V souvislosti s pozicí agrese v Howardově
koncepci lze tedy říct, že agrese je odvozena od sexuálního instinktu (Howard 1920, s.19). Howard ji
pojímá jako adaptivní chování, které je jedinci i druhu nepochybně k užitku a přispívá významnou
měrou k dosažení nejpodstatnějšího cíle, totiž úspěšného zplození a odchování potomstva.
Teritorium je tedy převážně sezónním fenoménem, který je především v počáteční fázi
utváření vázán na samce (ať už jde o jakýkoli ptačí druh). V zimním období se nemigrující ptáci
zpravidla sdružují v hejnech, která se dle Howarda formují pod tlakem okolností, zejména potřeby
obstarávat si potravu. Lze pozorovat dokonce i hejna složená z více druhů, v jejichž rámci panuje
soulad a kooperace (Howard 1920, s.20). Podobnou absenci vzájemné nesnášenlivosti uvádí Howard i
v případě skupin migrujících druhů ptáků předtím, než dosáhnou sezónního stanoviště. Hovoří
v těchto případech dokonce o neexistenci individuality v rámci hejna; individualita emerguje až
s příchodem organických změn patrně právě pod vlivem prosazujícího se sexuálního instinktu
(Howard 1920, s.5). Ať už se jedná o druh migrující či nikoli, závěrem zimy (přesné časové určení se
pochopitelně pro jednotlivé druhy liší, ale obecně se pohybuje21 od závěru ledna po závěr března) se
samci daného druhu odpojují od svého hejna (v případě migrujících druhů často samci přilétají o
několik dnů až týdnů dříve než samice, Howard 1920, s.24) a vyhledávají vhodné, pokud možno
vyvýšené místo, na němž tráví určitou část dne zpěvem a obhlížením okolí. Vůči jiným jedincům
téhož druhu, kteří se mu přiblíží na jistou vzdálenost (teritorium nepovažuje Howard za statický
okrsek s přesně vyměřenými hranicemi, nýbrž za v čase a prostoru se dynamicky proměňující území,
20

Howard nepoužívá termínu „agrese“, nýbrž výrazu pugnacity, který lze do češtiny přeložit jako „bojovnost“ či
„agresivita“.
21
Je třeba mít na paměti, že časové údaje vycházejí z Howardových pozorování, prováděných v jižní a střední
Anglii.
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určované zejména pozorností a schopnostmi svého vlastníka), se chová nepřátelsky. Pozoruhodné je,
že samci své teritorium ještě poměrně často opouštějí a připojují se zpět k původnímu hejnu, v jehož
rámci se opět vůči ostatním chovají snášenlivě. Postupně se ovšem intervaly trávené v teritoriu
prodlužují, až v něm nakonec samci zůstanou natrvalo (Howard 1920, s.61). Howard interpretuje tuto
ambivalenci v chování ptačích samců22 jako konflikt dvou instinktů. Po celou zimu převažuje
v samcích agregační instinkt, ovšem s příchodem jara se v nich začne probouzet instinkt teritoriální
(jak již zřejmo, představující podmnožinu sexuálního instinktu) a dokud tento instinkt zcela nepřeváží,
působí v samci oba pudové proudy současně (Howard 1920, s.72).
K naplnění klíčového biologického cíle pochopitelně nepostačuje pouhé obsazení teritoria,
v němž by se stále bez vědomí nebo i proti vůli jeho vlastníka mohli vyskytovat nežádoucí jiní jedinci
(Howard 1920, s.73). Zde vstupuje do hry agrese za účelem obrany teritoria před nežádoucími vetřelci.
Howard upřesňuje Darwinovu domněnku, že se jedná o spor o samičku, a tvrdí, že předmětem, o nějž
se bojuje, je právě a pouze teritorium (Howard 1920, s.79). Toto své tvrzení dokládá obšírnými
pozorováními (zejména chování strnada rákosního), při nichž si povšiml, že mezi sebou nebojují jen
jednotliví samci, ale často také samec s neznámou samičkou, celý pár s vetřelcem samčího i samičího
pohlaví či dva páry mezi sebou (Howard 1920, s.85). Na intenzitu boje mezi samci navíc nemá dle
Howarda vliv ani skutečnost, zda již mají partnerku či nikoli (Howard 1920, s.88). Nezávisle na
okolnostech jde tedy při agresi vždy o obranu teritoria (Howard 1920, s.91), byť Howard přiznává i
možnost, že agrese může být samostatnou potřebou, kterou je třeba odreagovat nezávisle na
okolnostech a obrana teritoria může představovat toliko vhodnou podmínku, při jejímž splnění je
agresivní instinkt přístupný stimulaci (Howard 1920, s.108).
Howard se ovšem i přes tuto úvahu přiklání spíše k názoru, že agrese představuje prostředek
sloužící plně reprodukčnímu cíli. Dokládá to i vypozorovanou skutečností, že agresivní projevy
vlastníků teritoria nikdy nepřesahují rámec tohoto teritoria. Agresivní reakce jedince je vždy spuštěna
tím, že hranici jeho teritoria přestoupí jiný jedinec (předtím, než vnitřní organické změny spustí
sexuální instinkt v čisté podobě coby touhu se pářit, je často takto nesnášenlivě vnímána i přítomnost
samičky). Jak již poznamenáno výše, hranice teritoria není nijak stabilní a je určována schopností
daného jedince udržet svůj díl prostoru v pozornosti a pod svou mocí. Agrese jedince je vždy nejvyšší
v centru teritoria, zatímco směrem k jeho kraji postupně ochabuje, až nakonec zcela zmizí na
pomyslné hranici, prostor za níž již jedinec nepovažuje za své území (Howard 1920, s.93). Vetřelec,
takto mimo své teritorium, je rovněž poměrně neagresivní a často ustupuje před obráncem teritoria
dříve, než vůbec dojde ke skutečnému boji. Pokud se stane, že pronásledovatel překročí hranice mezi
svým teritoriem a teritoriem původně pronásledovaného, situace se velmi často obrátí a nárůst agrese
lze pozorovat u jedince, který původně ustupoval (Howard 1920, s.97). Howard z toho dovozuje, že
instinkt k udržení teritoria je za všech okolností silnější než agresivní instinkt a pokládá druhý
22

Převážnou většinu pozorování v tomto případě učinil u čejky chocholaté, ovšem na základě pozorování
chování dalších ptačích druhů své závěry zobecnil.
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zmíněný za podléhající přísné kontrole, v jejímž důsledku zůstává stále prospěšným a adaptivním
rysem chování. Samotná pozice je tak v jeho pojetí nejdůležitější proměnným faktorem rozhodujícím
o tom, zda dojde k agresi (Howard 1920, s.96). Agrese může (byť ve většině případů tomu zabrání
právě defenzivní chování vetřelce) vyústit ve skutečný fyzický konflikt, který Howard často pozoroval
zejména u jedinců budníčka většího, ovšem vždy jí předchází i fáze hrozby, do níž spadá zpěv a
hektické škubání křídly. Tato hrozba je často k vyhnání vetřelce z teritoria postačující. Kromě přímé
fyzické konfrontace si Howard povšiml také existence náznakových soubojů, které mohou boj
rozhodnout, aniž by obránce teritoria vetřelce napadl (Howard 1920, s.96). Interpretuje tyto jevy jako
možné zbytkové úkazy někdejších skutečných bojů, a byť je přímo nepojmenovává, lze z tohoto
stanoviska vyvodit, že si Howard byl vědom fenoménů, jež klasická etologie nazývala formalizací či
ritualizací. Rovněž si povšiml, že obránci teritoria jsou velmi často podstatně nepřátelštější vůči
jedincům téhož druhu než k predátorům, které lze považovat za objektivně větší nebezpečí, zejména
v případě, že teritoriální pár již pečuje o mláďata. Dokládá to na příkladě pozorování strnada
rákosního, pokoušejícího se zastrašit typickými agresivními projevy lasici, který jí ovšem ve chvíli
překročení hranic teritoria jiným strnadem rákosním zcela přestane věnovat pozornost a zuřivě se
vrhne na vetřelce svého druhu (Howard 1920, s.95).
Samostatnou kapitolu své práce věnuje Howard ptačímu zpěvu. Howard rozlišuje mezi
volacím signálem (call-note) společným celému druhu nezávisle na pohlaví a písní (song), která je
vázána na samčí pohlaví a nese rysy individuality (Howard 1920, s.146). Píseň vyluzují samci pouze
v části sezóny, v níž vytvářejí teritoria (Howard 1920, s.123), a Howard ji předkládá jako další doklad
komplexních změn, které se v tomto období v chování samce odehrávají. Nejedná se totiž zdaleka
pouze o zvýšenou tendenci k agresi, nýbrž i o celkovou snahu o co největší nápadnost, která je
v ostrém kontrastu oproti tendenci být co nejlépe skryti v průběhu zbytku sezóny (Howard 1920,
s.125). V rámci této strategie se ptačí samci snaží o to, aby byli nejen co nejlépe vidět (za tímto
účelem zaujímají často vyvýšená místa v centru svého teritoria, která Howard označuje jako
headquarters, tedy česky „ústředí“ či „sídlo“), ale právě i slyšet. Píseň interpretuje Howard opět jako
snahu o zajištění teritoria a pokládá ji za sice mírový prostředek k dosažení tohoto cíle, ovšem stále za
akt vedený nepřátelskými tendencemi (Howard 1920, s.147-154).
Howard věnuje pozornost i agresi mezi jedinci odlišných druhů. Přitom se ovšem velmi přesně
drží pojetí agrese jakožto prostředku kompetice a nepočítá do této kategorie predační vztahy. K agresi
mezi jedinci odlišných druhů dochází dle Howardových pozorování velmi často, a to zejména tehdy,
pokud se výrazně překrývají potřeby daných druhů ve vztahu k prostředí23 a tím i jejich teritoriální
požadavky. Uvádí příklady agresivních konfliktů mezi jedinci krkavce velkého a sokola stěhovavého
na západním pobřeží Anglie (Howard 1920, s.217) či žluny zelené a špačka obecného (Howard 1920,
s.218). Agresivní chování může být buď vzájemné či je může projevovat jen jedna strana konfliktu
23

V rámci současné terminologie by se jistě dalo říci, že se jedná o překryv ekologických nik, ovšem tohoto
termínu Howard nepoužívá.
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(Howard 1920, s.235). Všechny tyto konflikty mají ovšem dle Howarda společného jmenovatele
v tom, že se odehrávají pouze v období udržování teritorií, zatímco ve zbytku sezóny lze pozorovat
snášenlivost i napříč druhy (Howard 1920, s.230).
Ptačí teritorialitu považuje Howard v konečném účtování za neoddiskutovatelně adaptivní rys
chování, zajišťující nejen samci získání partnerky, ale i zajištění potravy a bezpečí mláďatům. Proto
také teritoriální instinkt převládá u obou pohlaví až do úspěšného odchování potomstva (Howard
1920, s.215). Kromě nepopiratelných výhod, které vlastnictví teritoria přináší jedinci, považuje
Howard teritorialitu za výhodnou i pro celý druh, neboť zajišťování teritoria představuje i jakýsi
pomyslný filtr, jímž projdou jen zdatní samci i samice (Howard 1920, s.110-115). Teritorium
představuje také podmínku nutnou k vyvolání agrese, byť přítomnost partnera opačného pohlaví hraje
v jejím vybuzení rovněž podpůrnou roli (Howard 1920, s.115). Pokud jde o povahu behaviorálních
rysů, které se při teritoriálním způsobu života uplatňují, Howard je považuje za převážně vrozené, byť
modulované učením (např. Howard 1920, s.67, s.97, s.110). Jeho celkový přístup k problému teritoria
a agrese je čistě biologický a v souladu s darwinistickými principy. V mnoha ohledech Howard coby
ornitolog, který se předmětu svého zájmu věnoval čistě amatérsky, projevuje překvapivou
interpretační schopnost a předjímá některé vědecké názory, na akademické půdě vyjádřené až o
mnoho let později. Proto si jeho dílo nepochybně zasluhuje pozornosti.

2.1.6. Richard William Hingston
Důstojník britské koloniální armády Richard W. Hingston publikoval roku 1933 práci The
Meaning of Animal Colour and Adornment, v níž poskytl novou interpretaci významu barev a tělních
externit v živočišné říši, oponující do té doby všeobecně přijímaným vysvětlením pocházejícím
z Darwinovy nauky o pohlavním výběru. Hingston se sice sám považoval za darwinistu a zcela
uznával mechanismy působení přirozeného výběru v souladu s Darwinovou interpretací (Hingston
1933, s.8), nicméně se domníval, že Darwinova nauka o výběru pohlavním má značné limity, a proto
vyžaduje zásadní přepracování. Hingstonovo pojetí je pro tuto práci obzvlášť zajímavé z toho důvodu,
že agrese má v jeho rámci snad vůbec nejvýznamnější místo v obrazu utváření živé přírody ze všech
zde pojednaných koncepcí. Není pouze jedním z rovnocenných pudů živých organismů, nýbrž
společně s antagonistickým pudem, totiž strachem, představuje sílu, která ovlivňuje veškerý vnější
vzhled organismů a následkem toho i jejich vzájemné interakce, které jsou pro podobu a chod živého
světa zcela kruciální. Oproti Darwinově představě komplementárně působícího přírodního a
pohlavního výběru staví Hingston svou teorii konfliktu barev (v anglickém originálu the theory of
colour conflict), jež je dle něj schopna vysvětlit význam veškerých vnějších charakteristik organismů,
obzvláště pak jejich zbarvení a výrazných struktur, považovaných obvykle za výsledky působení
pohlavního výběru.
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Teorie konfliktu barev je v principu velice jednoduchá a Hingston ji v rámci svého širokého
kompendia formuluje hned v úvodu, aby ji následně podpořil řadou příkladů z živočišné říše, přičemž
u jednotlivých případů základní schéma své teorie dále upřesňuje a obohacuje. Veškeré vnější
charakteristiky organismů (Hingston se převážně věnuje barvám, ovšem jeho teorie se týká i dalších
vnějškových rysů včetně chování) jsou dle Hingstona důsledkem dvou antagonistických potřeb –
potřeby žít skrytě a potřeby být naopak nápadný při hrozbě (Hingston 1933, s.15), které odpovídají
dvěma základním emocím, totiž strachu a útočnosti neboli agresi (Hingston 1933, s.249). Tyto dvě
strategie jsou nejen principiálně vzájemně protistojné, ale představují rovněž dva nejzazší body
přírodního kontinua, a skutečná životní strategie jednotlivých druhů a jedinců je pak vždy jen
kombinací mezi těmito dvěma extrémy či v některých případech čistou realizací jednoho z nich
(Hingston 1933, s.15). Dané strategie rovněž není možné realizovat současně v tentýž moment, byť
naprostá většina živočišných druhů v průběhu svého života musí uplatňovat obě (Hingston 1933, s.16).
Konflikt barev je tedy konfliktem dvou životních strategií. Obě strategie mají adaptivní význam.
Užitečnost nenápadného zbarvení je očividná, užitečnost zbarvení hrozebného a hrozby vůbec spatřuje
Hingston ve vzbuzení strachu u rivala, jenž poskytuje jedinci, jenž signál vysílá, výhodu v boji
(Hingston 1933, s.27), a to jak ve vnitrodruhovém, tak v mezidruhovém (Hingston 1933, s.189).
Vzhledem k již zmíněné potřebě většiny zvířat využívat v daném okamžiku jedné či druhé životní
strategie lze dle Hingstona tento konflikt barev vysledovat v utváření jejich vnějšího vzhledu a
zbarvení. Tělní útvary, sloužící k signalizaci hrozby24, jsou proto velmi často utvářeny tak, aby je
živočich mohl v případě potřeby skrýt zrakům svých rivalů a nepřátel či naopak vystavit je v plné
nádheře imponování a hrozby. Univerzálně rovněž platí i intuici přístupná skutečnost, že krycí
zbarvení je evolucí modelováno tak, aby co nejlépe splývalo s přirozeným habitatem organismu,
zatímco barvy agrese se od něj musí výrazně lišit. Univerzálními barvami hrozby jsou podle
Hingstona u diurnálních (u tvorů, kteří aktivují především v noci, lze samozřejmě vysledovat zcela
opačné schéma, Hingston 1933, s.37-39) živočichů pestré barvy (z nich nejvýrazněji červená) a barva
černá. Tato skutečnost je dle Hingstona odvozena jednak z kontrastní povahy zmíněných barev oproti
okolí, a jednak z jejich fyziologického základu v přírodě. Červené zbarvení hemoglobinu dobře
odpovídá skutečnosti, že při agresivním vyladění lze u živočichů často pozorovat zvýšený přísun krve
do orgánů sloužících k signalizaci jako jsou výrazné obličejové útvary mandrila či i lidský obličej
(Hingston 1933, s.70). Navíc Hingston uvádí, že pigment kůže a kožních externit melanin je
metabolitem hemoglobinu, a že lze tedy původ veškerých signalizaci agrese sloužících barev v přírodě
24

Hingstonovo pojetí stojí právě na předpokladu, že klíčovou schopností živých organismů je vysílání a příjem
signálů a rovněž schopnost porozumět jim. Tato vlastnost utváří vnější charakteristiky organismů ve fascinující
míře – dle Hingstona se na povrchu těl zvířat v podstatě nevyskytují struktury, které by neměly signalizační
význam (i krycí zbarvení chápe jako svého druhu signál), a převážná většina těchto signálů slouží právě dyádě
strach – útočnost. Toto pojetí také předpokládá vysokou vnímací schopnost všech organismů (Hingston ve svém
průřezu živou přírodou nezmiňuje nižší bezobratlé, pravděpodobně právě proto, že jejich signalizační a
receptivní schopnosti pokládá za velmi nízké) včetně široce rozšířené schopnosti vnímat barvy (Hingston 1933,
s.76).
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vystopovat právě k hemoglobinu (Hingston 1933, s.69). Tuto zajímavou myšlenku, která by mohla
poskytnout velmi dobrý podklad hypotéze konfliktu barev nejen na logické úrovni, ale ustavený i na
fyziologických skutečnostech, ovšem Hingston bohužel nesleduje dále, podobně jako věnuje celkově
velmi malou pozornost vnitřním fyziologickým pochodům organismů a drží se výhradně na úrovni
vnější signalizace.
V agresivní signalizaci savců hraje nejvýraznější úlohu právě melanin, účastnící se tvorby
signálních útvarů tmavé až černé barvy. Hingston poskytuje tomuto tvrzení podklad ve výmluvném
souhrnu příkladů: kontrastní tmavé zbarvení nese například lví hříva (Hingston 1933, s.11), ušní boltce
a ocasy dalších kočkovitých šelem (s.19), zakončení veškerého tělesného ochlupení u šelem psovitých
(s.21), tmavé skvrny na exponovaných částech těla u antilop (s.52) a obrovské množství dalších
útvarů, jejichž výčet představuje naprostou většinu obsahu Hingstonovy práce. Nepokládám ovšem za
podstatné tento výčet v rámci své práce reprodukovat, a proto nyní obrátím pozornost
k podstatnějšímu aspektu Hingstonovy nauky – totiž interpretaci vztahu mezi agresivními signály a
odpovídajícím chováním jejich nositelů. Podstatné totiž je, že tmavá barva, sloužící agresivní
signalizaci, se nachází na těch útvarech těla, které se v situaci agresivní motivace mohou vztyčit, otočit
či nějakým jiným způsobem v rámci celého těla zvýraznit (podstatné je, aby byl tento signál
jednoznačně obrácen směrem k nepříteli, proto lze dle Hingstona agresivní zbarvení nalézt pouze na
předních částech těla, které má oponent možnost spatřit, Hingston 1933, s.111). Výmluvný je příklad
černých zakončení chlupů u psovitých šelem – v důsledku vztyčení srsti při agresivním vyladění se
tato černá zakončení stanou podstatně výraznějšími (v situaci motivované potřebou být skrytý
převažuje kryptické zbarvení, které nese chlup na většině své délky) a kromě optického zvětšení
kontur těla dojde i ke změně celkové barvy těla na mnohem tmavší (Hingston 1933, s.21). Hingston
nepochybuje o zastrašující funkci tohoto signálu, pracujícího s kontrastem. Mezi vnějšími projevy
fyziologie agrese a zbarvením vidí Hingston velice úzký vztah, byť ve své práci hlubší popis prvého
spíše opomíjí.
Hingston si je vědom skutečnosti, že se pokouší postulovat zákon s ambicí univerzální
platnosti v celé živočišné říši. Proto kromě příkladů z třídy savců uvádí na podporu své teorie
konfliktu barev i řadu dalších příkladů ze skupin ptáků, plazů i bezobratlých. Třída ptáků je z hlediska
jeho teorie velmi podstatná v tom ohledu, že v ní velmi často dochází k akcentování psychologického
boje oproti skutečnému fyzickému konfliktu. Jelikož jde v přírodě především o signalizaci, skutečná
schopnost boje není nijak nucena odpovídat bojové signalizaci. Hingston se domnívá, že skutečná
konfrontace sil je zpravidla pro organismus velmi nežádoucí, zatímco rozhodnutí konfliktu již na
úrovni vzájemné signalizace brání případným zraněním vyplývajícím ze střetu. Hingston poukazuje na
skutečnost, že velmi mnoho bojů mezi zvířaty i lidmi rozhoduje strach (Hingston 1933, s.117). Toto
tvrzení platí pro všechny živé organismy, nicméně u ptáků lze pozorovat skutečně výrazný příklon
k psychologickému boji oproti skutečným střetům. K signalizaci agrese ptákům slouží řada tělních
externit, výraznou funkci signalizace nese např. zobák (Hingston 1933, s.138), hřebeny, umožňující
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impozantní signalizaci agresivního vyladění, právě tak jako ukrytí veškerých bojových signálů
v situaci, kdy jsou tyto nežádoucí (s.128), či krycí peří (s.147). Hingston dokonce postuluje názor, že
peří má primárně signalizační funkci a udržování teploty, jež je mu obvykle přisuzováno, představuje
pouze jeho sekundární vlastnost (Hingston 1933, s.147). Proto je rovněž peří na místech
exponovaných rivalovi zpravidla delší a výrazněji zbarvené než na ostatních částech těla. Pokud jde o
barevnou signalizaci, u ptáků mnohem spíše než u savců lze vysledovat podstatnou úlohu červené
barvy a ptačí peří je celkově výrazně pestřejší než savčí srst. Hingston tuto skutečnost přisuzuje již
výše zmíněnému rozdílu mezi psychologickým a skutečným bojem, přičemž k prvnímu inklinují ptáci
výrazně více než savci (Hingston 1933, s.118). Výrazné tělní externity, které může živočich dle
situace buď exponovat či skrývat, mají i plazi a nižší obratlovci (Hingston 1933, s.157 ad.) i velké
množství zástupců kmene členovců (Hingston 1933, s.181 ad.), u nichž poprvé Hingston naráží na
význam agresivních signalizačních prostředků nejen jako nástrojů vnitrodruhového, nýbrž i
mezidruhového boje coby obrany vůči predátorovi (Hingston 1933, s.198).
Výsledné vnější zbarvení druhu či jedince představuje tedy dle Hingstona výsledek
kompromisu mezi konfliktními tendencemi ke skrytosti a nápadnosti. O významu nápadných rysů
jsem již šíře pojednal, zbývá tedy krátce zmínit právě protikladnou tendenci, podkládanou dle
Hingstona emocí strachu. O strachu hovoří Hingston jakožto o pasivnější ze zmíněné emoční dyády, a
tudíž je dle něj pochopitelné, že se manifestuje pasivními mechanismy signalizace – barvy
odpovídající potřebě skrytosti jsou pochopitelně nevýrazné a splývají s přirozeným prostředím
organismu a při snaze o ukrytí nevstupují do hry zdaleka tak výrazné pohyby tělních externit jako je
tomu u agrese (Hingston 1933, s.250). Zajímavé je, že strach dle Hingstona podkládá i konání
predátora bez přirozeného nepřítele, u něhož je existence krycího zbarvení dána pouze potřebou být
nenápadný při přibližování se ke kořisti – tvrdí, že krycí zbarvení je vnějškovým vyjádřením strachu
predátora, že jej kořist uvidí dostatečně včas, aby mohla utéct (Hingston 1933, s.251). Vnucuje se
otázka, zda Hingston nesklouzává k přílišné psychologizaci přírodních procesů, které namnoze mohou
fungovat na zcela nevědomé úrovni, ovšem toto tvrzení je v souladu s jeho snahou o důslednou
redukci přírodních jevů na základní dvojici protikladných emocí. Antagonistické pojetí strachu a
agrese u Hingstona (v mnohém připomínající výše zmíněný Darwinův princip antiteze) se poměrně
dosti liší od pozdějších koncepcí behavioristické školy i etologie, které obě dospěly podle všeho
nezávisle na sobě k názoru, že strach a agrese jsou emoce nejen vzájemně dosti blízké, ale i
zajišťované poměrně blízkými fyziologickými mechanismy (Scott 1970, Lorenz 1993b).
Ze svého agresí a strachem podkládaného obrazu živé přírody Hingston nevyjímá ani samičí
pohlaví, nicméně všímá si, že v přírodě jsou až na výjimky samci agresivnějším pohlavím (Hingston
1933, s.221). Je tomu tak dle Hingstona proto, že samčí životní strategie v přírodě obecně inklinuje
k polygamnímu způsobu života spojenému s nutností bojovat o pářící privilegia. Hingston si všímá, že
tendence k polygamii koreluje s pohlavním dimorfismem, agresí a rovněž s mírou expozice
výhrůžných barev (Hingston 1933, s.221). Tvrdí, že u méně četných případů polyandrie je naopak
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agresivnějším, fyzicky silnějším a výrazněji zbarveným pohlavím samice, např. u křepelky druhu
Turnix pugnax, kde popisuje přesnou reverzi mezi obvyklými úlohami i vzhledem obou pohlaví
(Hingston 1933, s.223).
V následujícím odstavci uvedu několik dalších pozoruhodných souvislostí, které Hingston
v rámci svého pojetí v přírodě objevil, jež pomohou dokreslit představu o jeho důsledné nauce.
Hingston například tvrdí, že funkcí očí u živočichů je kromě poskytování vidění rovněž signalizace
hrozby, zvýrazněná velmi často bílými skvrnami v jejich blízkosti, což je rys, který Hingston sleduje
napříč celou živočišnou říší (Hingston 1933, s.54). Oči slouží dle Hingstona k signalizaci hrozby
natolik dokonale a jedná se o natolik výrazný a univerzální výhrůžný vzor, že si mnohé druhy,
zejména ze skupiny bezobratlých, vyvinuly falešné oční vzory na různých částech těla (Hingston 1933,
s.56, s.188). Podobné zdůraznění jako u očí lze u řady savců pozorovat i v okolí tlamy, kde bílé skvrny
slouží ke zvýraznění hrozby pomocí odhalených zubů (Hingston 1933, s.56). Že výrazné barvy
představují agresivní výrazový prostředek a nikoli sexuální atraktor, vyvozuje Hingston i z fenoménu
blednutí výrazných barev u zvířat žijících v zajetí (Hingston 1933, s.238), kde dle jeho soudu dochází
k poklesu agrese25 a tím i ke ztrátě úlohy signalizační výbavy. Totéž platí dle Hingstona i pro zvíře,
které se nachází ve špatné kondici (Hingston 1933, s.241), či zvíře mrtvé (Hingston 1933, s.244).
Jakožto důsledek převážení vnitrodruhového výběru v důsledku boje (ovšem nikoli vnitrodruhového
pohlavního výběru!) chápe Hingston i existenci nejrůznějších extenzivních útvarů, plnících úlohu
zbraní, jako jsou například sloní kly, špičáky prasat, paroží jelenovitých či ptačí zobáky (Hingston
1933, s.253-267). Domnívá se, že v těchto případech došlo k převážení psychologického boje nad
bojem skutečným, často v důsledku nepřítomnosti přirozeného nepřítele druhu, vedoucímu až na
hranici životaschopnosti daného druhu. Dyádě strachu a útočnosti slouží dle Hingstona i ptačí zpěv26
(Hingston 1933, s.271) a přepeřování ptactva (Hingston 1933, s.298). Hingston postupuje ve svém
vyvozování dominance agresivního pudu tak daleko, že i samotný sexuální akt chápe primárně jako
projev agrese. Všímá si totiž, že v přírodě sestává sexuální akt vždy ze dvou složek, z nichž první je
rivalita mezi jednotlivými samci, a druhou pak samotný koitus, který v jeho pojetí ovšem představuje
rovněž akt násilí samce vůči samici (Hingston 1933, s.325). Rivalita mezi samci neznamená dle
Hingstona pouze nutnost vypořádat se s konkurentem, nýbrž i nutný krok vedoucí k rozvinutí
finálního sexuálního vyladění (Hingston 1933, s.326). Agresivní podstatu pak má v autorově pojetí i
námluvní chování (courtship behavior) a opět tvrdí, že selekční tlak na vývoj působivých samčích
znaků nepředstavuje samičí estetické vnímání, nýbrž souhra strachu a agrese. Považuje tento svůj
závěr za definitivní ránu do vazu teorie pohlavního výběru, která je, jeho vlastními slovy řečeno,
„zranitelná i v srdci vlastní citadely“ (Hingston 1933, s.332).
25

Toto tvrzení je v rozporu s pozorováními pozdějších etologů (Lorenz 1993b, de Waal 2000), kteří
z pozorování vyvodili, že v zajetí agresivita živočichů nejen neklesá, ale dochází v těchto případech dokonce
k mnohem častějším agresivním konfliktům s letálními následky.
26
Tuto interpretaci poskytl již o třináct let dříve E. Howard (1920), ovšem Hingston jeho dílo necituje, a tudíž
se lze domnívat, že k témuž závěru dospěl nezávisle na Howardovi.
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Místem, v němž je naopak dle mého soudu zranitelná Hingstonova teorie konfliktu barev, je
jeho interpretace výrazových prostředků u domestikovaných zvířat. Nikoli snad v tom ohledu, že by
při probírání tohoto tématu Hingston pozbyl fascinující vnitřní logiky svého výkladu, nicméně spíše
s ohledem na to, že v některých ohledech jsou Hingstonovy závěry v rozporu s mnoha pozorováními
jiných autorů i obecnou zkušeností. Pokud jde o zbarvení domestikovaných živočichů, je si Hingston
vědom skutečnosti, že jejich barevné varianty často vůbec neodpovídají sklonu ke strachu či agresi,
který by bylo lze předpokládat ve volné přírodě. Vykládá to velmi rozumně skutečností, že
domestikant je zpravidla zbaven jakýchkoli přirozených nepřátel, a proto se u něj projevuje značná
variabilita znaků, která by ve volné přírodě byla tlumena přirozeným výběrem (Hingston 1933, s.242).
Na variabilitu rovněž může pozitivně působit umělý výběr. U domestikantů tak lze pozorovat i
výrazně zbarvené či tmavé variety velmi krotkého temperamentu. Dle Hingstona je to dáno
skutečností, že nepřítomnost přirozených nepřátel u nich potlačila prvek strachu, aniž by muselo nutně
dojít k nárůstu agrese – odpadá pouze jedna složka emoční dyády, která umožňuje druhé manifestovat
se výrazněji (Hingston 1933, s.393). Jsou-li z prostředí živočicha odstraněny podněty vyvolávající
strach, může se agresivní vyjádření barev rozvinout výrazně více, aniž by to nutně předpokládalo
odpovídající motivaci (Hingston 1933, s.394). Až potud je Hingstonovo vysvětlení plausibilní,
nicméně opomíjí vyložení důvodu obecné krotkosti domestikantů. Bylo by jistě možné připsat je
působení lidského umělého výběru, ovšem Hingston tuto možnost opomíjí. Další potíží, s níž se
Hingstonovo schéma v případě domestikantů potýká, je jeho odvození sexuálního aktu od agrese.
Tvrdí, že je-li zvířeti znemožněn iniciální agresivní akt, dochází ke značnému ztížení úspěšného
oplodnění samice. Tímto způsobem vysvětluje Hingston časté potíže s oplodněním u divokých zvířat
žijících v zajetí (Hingston 1933, s.327). Domestikanti jsou ovšem rovněž zvířata žijící v zajetí, a platí,
že se zpravidla množí mnohem lépe (a rovněž s menší vybíravostí vůči sexuálním partnerům) než
jejich divocí příbuzní (např. Lorenz 1993b). Tyto nesrovnalosti uvádím pouze jako příklad drobných
nesouladů v Hingstonově koncepci, které autor do důsledků neřeší, a tím své teorii ubírá na
přesvědčivosti.
Již jen velmi krátce se zmíním o aplikaci Hingstonovy teorie konfliktu barev na člověka. Platí
zde dle autora totožné zákonitosti jako v celé živočišné říši, totiž že výrazné barvy a barva černá jsou
spojeny s nepřátelstvím, čehož si lze povšimnout například na slavnostních vojenských uniformách
(Hingston 1933, s.74) či válečných barvách divokých kmenů (s.75). Funkci výstražnou (nikoli
ornamentální) pak mají i mužské sekundární pohlavní znaky jako vous27 (Hingston 1933, s.76), vlasy
27

Hingston na tomto místě využívá svých bohatých zkušeností z armády a přináší i svědectví z vlastní
zkušenosti, kdy za svého působení v britské koloniální armádě v Indii obdržel rozkaz, zapovídající vojákům
úplné vyholování tváře. Rovněž šednutí vousu je dle Hingstona často maskováno jeho černěním, neboť je toto
podvědomě vnímáno jako výraz úbytku sil. Hingston se domnívá, že veškeré činnosti úpravy vousu se u mužů
odehrávají na nevědomé úrovni, ovšem plně sledují jeho výstražnou signalizační úlohu. Z vlastního pozorování
bych k Hingstonovým závěrům dodal, že s pěstováním vousu se lze v současné době setkat při veškerých
skupinových mužských aktivitách, vyžadujících emoční angažovanost, které vlastně představují sublimovaný
válečný akt. Dobrý příklad poskytne například pohled na tváře sportovců v kolektivních odvětvích sportu,
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(s.81) či tělesné ochlupení (s.84). Celkový úbytek tělesného ochlupení u člověka Hingston vysvětluje
nikoli jako důsledek vynálezu oděvů, nýbrž coby dopad změny lidské bojové strategie, která již není
založena na přímé fyzické konfrontaci, nýbrž na lsti, taktice a v neposlední řadě také na vynálezu
zbraní, umožňující oddálení jedince od jeho vlastního agresivního aktu (Hingston 1933, s.85).
Hingstonova koncepce konfliktu barev je fascinující svou důslednou redukcí téměř veškerých
procesů v jednání a veškerých výrazových prostředků zvířat i lidí na emoční dyádu strachu a útočnosti.
Přes drobné nedůslednosti, jejichž příklady jsem uvedl výše, se jedná o mimořádně vnitřně
soudružnou teorii, proti níž lze ovšem vznést několik námitek. První z nich je, že Hingston zůstává při
svém vysvětlování psychických procesů v přírodě téměř bez výjimky pouze na úrovni signalizace a
jevů, a pokud se pokouší o interpretaci motivací a dalších hlubších skutečností, pouští se zároveň
zpravidla do oblasti čiré spekulace. Sám si je vědom této skutečnosti (Hingston 1933, s.395), ovšem
zároveň je dalek toho, aby ji považoval za výrazně limitující s ohledem na pravdivost svých závěrů. Za
další potíž Hingstonovy teorie pokládám skutečnost, že autor se zaměřuje výhradně na vizuální
prostředky signalizace, zatímco zcela opomíjí další možné faktory, které mohou vyvolávat emoční
odpověď; například akustické a zejména pachové. Za další potíž Hingstonovy koncepce pokládám
rovněž fakt, že důsledné trvání na teorii konfliktu barev neumožňuje Hingstonovi reflektovat možnou
slučitelnost jeho teorie s koncepcí sexuální selekce, a to přesto, že na úzkou souvislost mezi sexualitou
a agresí naráží téměř na každém kroku svého myšlenkového proudu. Jinými slovy, vidí v teorii
pohlavního výběru koncepci zcela neslučitelnou s vlastním pohledem, byť v mnoha případech jeho
závěry přímo volají po pokusu o vzájemné sloučení obou teorií. Trvání na pravdivosti teorie konfliktu
barev vede Hingstona v některých případech k absurditám, kdy například odmítá vidět v živočišné říši
i takové způsoby námluv, které nevykazují žádný agresivní podklad, a v jediném případě, kdy si
takového způsobu námluv povšimne, tedy v případě lidském, přičítá absenci agrese kulturnímu vlivu
estetiky a intelektu (Hingston 1933, s.333).
Poněkud stranou zaměření této mé práce pak stojí Hingstonovo pozoruhodné vitalistické
uchopení evolučních procesů, kdy tvrdí, že generativní silou vývoje je vitální síla samotných
organismů, zatímco přírodní výběr představuje pouze modelující faktor těchto vnitřně vzniklých
tendencí (Hingston 1933, s.398).

bojujících v závěrečné fázi sezóny o sportovní trofej či dokonce na tváře členů amerických studentských
bratrstev ve zkouškovém období.
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2.1.7. Yaleská škola: Frustrační hypotéza vzniku agrese
Roku 1939 formulovala skupina vědců28 z Yaleovy univerzity v New Havenu v americkém
státě Connecticut hypotézu vzniku agrese, která v následujících letech a desetiletích konstituovala
jednu ze stran patrně nejvýraznějšího teoretického sporu o povaze tohoto fenoménu v celé historii jeho
zkoumání. Z americké behavioristické nauky vzešlá frustrační hypotéza vzniku agrese jev označila za
reaktivní fenomén, vznikající coby následek frustrace potřeb, zatímco převážně německá klasická
etologie razila přístup k agresi, jakožto k fenoménu vrozenému29. Pozoruhodné je, že oba konkurenční
koncepty vycházely alespoň částečně z týchž předcházejících prací, zejména z díla Sigmunda Freuda
(viz kapitolu 2.1.4.), nicméně se velmi lišily ve způsobu uchopení problematiky a v míře pozornosti,
která v jejich rámci byla věnována jednotlivým aspektům problému. Značnou roli v tom, proč se
zastánci obou konceptů stali tak nesmiřitelnými rivaly30, hrála i rozdílnost materiálu, s nímž pracovali.
Zatímco klasická etologie vycházela z pozorování živočichů (zejména vyšších obratlovců, ovšem
často i bezobratlých) ve volné přírodě, americký behaviorismus stál blíže pomyslné hranici se
společenskými vědami a mnohem více využíval laboratorních experimentů za přesně daných
podmínek s vyloučením vlivů přirozeného prostředí, a rovněž mnohem více inklinoval k práci
s lidským materiálem (blíže k tomuto rozdílu Jahn et al. 2000, s.589-600 nebo Lorenz 1993, s.13-19).
Spor těchto dvou názorových proudů je poučný s ohledem na to, jak výrazně samotný materiál, s nímž
je pracováno, ve vědecké práci ovlivňuje celý způsob uvažování a tím i závěry, které z vědecké práce
vzejdou.
Frustrační hypotéza vzniku agrese vychází zejména z prací I.P. Pavlova o podmiňování
(Pavlov 1927), W. McDougalla o instinktu boje coby reakci na překážku (McDougall 1923) a již
zmíněných Freudových prací, pocházejích ovšem z období před zavedením pudu smrti, kdy ještě
Freud vnímal agresi jako reakci na neuspokojení jáských pudů osobnosti (Freud 2000, 2002). Coby
koncepce stojící na pomezí společenských a biologických věd čerpá frustrační hypotéza vzniku agrese
také ze předchozích sociologických prací J. Dollarda (např. Dollard 1937) i z marxistické doktríny o
původu třídního boje, takto aktu agrese, jakožto reakci na ekonomické a sociální frustrace dané
uspořádáním společnosti. Jak vidno, v případě frustrační hypotézy vzniku agrese tedy nestojíme před
čistě biologickým pohledem na věc. V rámci sporu s proaktivní koncepcí agrese nicméně tato

28

Pod zásadní prací formulující poprvé principy této hypotézy, Frustration and Aggression, jsou podepsáni John
Dollard, Neal E. Miller, Leonard W. Doob, O. H. Mowrer a Robert A. Sears, nicméně jednalo se o názorový
proud zastávaný širší skupinou autorů.
29
Blíže k tomuto přístupu viz kapitoly 2.1.10. a 2.1.12.
30
Je třeba si uvědomit, že spor mezi americkou behavioristickou školou a evropskou (zejména německou)
etologií se netýkal pouze otázky agrese, nýbrž povahy celého chování (ať už člověka či jiných živočichů), a to
nikoli na úrovni jevů, jež naopak obě koncepce popisují často poměrně shodně (což ovšem můžeme tvrdit pouze
v souvislosti s uchopením problému agrese, neboť na jiných úrovních neměly obě koncepce vzhledem k odlišné
metodice často ani přístup k jevům, které popisuje koncepce druhá), nýbrž na úrovni jejich interpretace, zejména
otázky, zda je chování svou povahou vrozené či naučené. O tomto sporu se budu zmiňovat mnohokrát i
v následujících kapitolách práce.
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hypotéza vstoupila na pole biologie, a coby protipól této naopak čistě z biologie vycházející
interpretace problému musí být v této práci rovněž zmíněna.
Základní premisou této hypotézy je předpoklad, že agrese je vždy následkem frustrace a
existující frustrace rovněž vždy vede k nějaké formě projevu agrese (Dollard et al. 1944. s.1). Základní
modelový příklad hypotézy představuje člověk, který touží po realizaci nějakého cíle. Autoři hovoří o
tzv. cílové odpovědi (goal response), která se nachází na konci sekvence úkonů, které je třeba provést,
aby bylo dané cílové odpovědi dosaženo. Touha po dosažení cílové odpovědi je autory nazvána
v originálním znění instigation (Dollard et al. 1944, s.3), což lze do češtiny přeložit jako
„podněcování31“. Podnícení32 je dle autorů kvantitativní veličina, která může mít různou velikost, čímž
se liší od stimulu. Porušení sekvence úkonů směřujících k cílové odpovědi v kterémkoli jejím bodě
pak autoři nazývají frustrací (Dollard et al. 1944, s.5). Frustrace vyplývá ze skutečnosti, že původní
podnícení zůstává, ale cílová odpověď je zablokována (Dollard et al. 1944, s.6). Výsledkem takovéto
frustrace je pak agrese, jejíž cílovou odpověď představuje zranění osoby (nikoli nutně fyzické), která
frustraci způsobila vstoupením do sekvence aktivit vedoucích k cíli. Agresi považují autoři za primární
a charakteristickou odpověď na frustraci, která se v takovém případě objeví vždy (Dollard et al. 1944,
s.7), a již lze i kvantifikovat jako přímo úměrnou míře frustrace, jak autoři dokazují prostřednictvím
experimentů s kojenci, jimž byla odebírána láhev s mlékem po různé době kojení, reprezentující
v rámci experimentu rozdílnou míru sytosti a tím i rozdílnou míru frustrace způsobenou odebráním
láhve (Dollard et al. 1944, s.21). Pochopitelně, že i samotná agrese představuje sekvenci úkonů
s cílovou odpovědí (již zmíněné ublížení osobě, která vyvolala frustraci), do níž může být vstoupeno
za účelem zamezení dosažení cíle. Tyto interference pak způsobují sekundární frustraci a vedou
k dalším komplikovaným cestám projevení agrese, o nichž pojednám dále.
Jak vidno, základní východisko frustrační hypotézy vzniku agrese je tedy velmi jednoduché.
Nepoměrně složitější jsou ovšem další osudy agresivního podnícení33. Autoři poukazují na skutečnost,
že pokud by bylo možné reagovat na každou frustraci výbuchem otevřené agrese, pnutí vyplývající
z podnícení by se odreagovalo a frustrace by se dále nehromadila. To je ovšem nepřípustné z hlediska
společenských norem (Dollard et al. 1944, s.8), a do hry tak vstupuje učení podmiňováním, z nějž
vyplývá nutnost řešit nemožnost projevit agresi buď cestou nahrazení celé cílové odpovědi odpovědí
substituční (Dollard et al. 1944, s.4), jež poskytuje subjektu místo původního cíle jinou
akceptovatelnou odměnu, například reakce na frustrující zpoždění očekávaného vlaku zapálením si
cigarety, či cestou realizace agrese jinou formou, která není sociálním okolím trestána. Zatímco
31

Samotná povaha slova „podněcování“ poukazuje intuitivně ke skutečnosti, že se nejedná o potřebu vzešlou
z nitra bytosti, tedy proaktivní, nýbrž že je toto toužení podníceno zvnějšku. To se jeví jako poměrně
problematické zvláště tehdy, je-li cílovou odpovědí realizace fyziologických potřeb člověka, jako je například
ukojení hladu či potřeby močit, které nepochybně nejsou ve své podstatě podníceny (byť mohou být
modifikovány) reakcí na vnější stimul, nýbrž vycházejí z vnitřní potřeby samotného organismu.
32
Výraz záměrně používám v dokonavém i nedokonavém rodě podle kontextu.
33
Záměrně nepoužívám výrazu „pud“, jehož jsem se ve velmi podobných souvislostech neobával použít při
výkladu Freudovy koncepce, a to právě s ohledem na předpoklad vnějšího původu tohoto pnutí v rámci
frustrační hypotézy vzniku agrese.
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substituční odpověď snižuje úroveň původního podnícení a tím přitažlivost původní cílové odpovědi,
projevení agrese reguluje pouze sekundární podnícení k agresi a autoři tvrdí, že po odreagování
agresivního pnutí se podnícení k původní cílové odpovědi vrací v nezměněné intenzitě (Dollard et al.
1944, s.7).
Je-li agresivní podnícení již jednou přítomno, vyžaduje totéž odreagování jako podnícení
k jakémukoli jinému řetězci chování zakončenému cílovou odpovědí (Dollard et al. 1944, s.20). Jak
jsem již zmínil výše, otevřená agrese vůči narušiteli řetězce chování je ve většině situací společensky
nepřijatelná a nutně dochází k její inhibici. Nejčastěji se tato inhibice realizuje nějakou formou trestu,
který jednak potlačí společensky nepřijatelnou formu agrese, a jednak vytvoří podmíněné očekávání
téhož trestu v budoucnosti (Dollard et al. 1944, s.24). Zda bude trest při potlačení dané formy agrese
efektivní, záleží na tom, v jakém vzájemném poměru jsou míra frustrace vzniklá z předchozího
narušení a obava z trestu. Autoři považují tyto antagonistické síly za kvantifikovatelné a dokládají to
příklady z vlastního praktického výzkumu (Doob and Sears 1939). Alternativou k trestu je rovněž
předpoklad prohry v dané situaci, který považují autoři za v dané souvislosti trestu ekvivalentní
(Dollard et al. 1944, s.25). Podstatné je, že jakákoli forma trestu může sloužit pouze k eliminaci
specifického projevu agrese (nejčastěji otevřeného), nicméně nikoli k eliminaci agresivního podnícení
jako takového. Člověk se tak v průběhu své socializace uchyluje k reziduu agresivních reakcí, které
dosud nebyly potrestány či u kterých trest nepředpokládá, jež představují zejména agresivní reakce
nezjevné (non-overt). Důležitou úlohu hrají rovněž akty agrese přesměrované vůči jiné osobě, než
která způsobila frustraci, či vůči neživému předmětu, a (což představuje rozšíření oproti Freudově
nauce) celkové zvýšení podnícení k agresi vůči veškerému okolí obecně (Dollard et al. 1944, s.31).
Kromě představení obecných principů nabízejí autoři i celou řadu příkladů frustrace a
agresivní reakce na ni z průběhu celé výchovy jedince a nejrůznějších společenských situací. Zcela
v souladu s behavioristickým přístupem nahlížejí na výchovu a socializaci jakožto na trénink, v jehož
průběhu se jedinec nutně musí vzdávat svých sklonů (zde autoři připouštějí mezi řádky nutnou míru
vrozenosti alespoň některých behaviorálních rysů) a přizpůsobovat se požadavkům svého sociálního
prostředí. V tomto pojetí je celá výchova počínajíc ranou socializací dítěte v rámci rodiny vnímána
jako nekončící řetězec frustrací, ve své podstatě nutný pro zdárné fungování společnosti. Autoři
využívají svých vlastních výzkumných zkušeností a jejich příklady pocházejí vcelku pochopitelně
v naprosté většině z amerického prostředí. Jedna kapitola knihy je sice věnována rovněž
socializačnímu procesu v diktátorských režimech Německa, Itálie a Sovětského svazu 34 a další národu
Ašantů, žijícímu na území dnešní Ghany, nicméně informace o těchto kulturách čerpali autoři ze
sekundárních pramenů a zejména v případě evropských diktatur je možné si povšimnout dosti

34

První vydání práce Frustration and Aggression vyšlo roku 1939.
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spekulativního charakteru jejich výkladu, přičemž i autoři sami přiznávají, že z těchto kultur nemají
k dispozici žádná solidní data.
Frustrace člověka, který je zapojen do výchovného procesu, začínají již v rodinném prostředí.
Frustraci představují takové interference vnějšího okolí jako např. odstavení od kojení, omezování
exploračního chování, oddalování močení a vyměšování, zamezování dětské masturbaci, výchova k
dodržování genderových rolí a v neposlední řadě výchova k úloze dítěte, jemuž nepřísluší tytéž
možnosti jako dospělým lidem, které ve svém okolí vidí (Dollard et al. 1944, s.39-50). Rodiče tedy
představují v životě každého jedince nejpůvodnější zdroj frustrace, na který ovšem nelze otevřeně
zaútočit, neboť tato cesta odreagování agrese je silně inhibována možným i uskutečněným trestem.
K frustracím výchovy v rodině se brzy přidávají i frustrace ze zapojení se do školního kolektivu
(zejména frustrace z náhlého nárůstu počtu rivalů), adolescentní (frustrace sexuální i sociální povahy)
a nekonečná řada frustrací pokračuje po celou dospělost, přičemž se týká i posledních věcí člověka –
frustrací z nevyhnutelného stárnutí a smrti (Dollard et al. 1944 s.50-53).
Jedinec tedy potřebuje v každé fázi své socializace odreagovat velké množství agrese.
Otevřená forma agrese je nicméně v naprosté většině případů nepřípustná už jen proto, že lidská
společnost vyžaduje směrem dovnitř sebe od svých členů kooperativní jednání, s nímž je agrese
v přímém rozporu (Dollard et al. 1944, s.55). K fyzickým trestům výchovy v rodině (rovněž lze často
sledovat odepírání odměny, což je v podstatě totéž) se s pokračující socializací přidává trest, který není
natolik zjevný, nicméně ve svém důsledku není o nic méně tvrdý, totiž sociální vyloučení (Dollard et
al. 1944, s.61). Agrese je tedy výrazně modifikována co do cíle a formy, přičemž obojí je třeba pečlivě
volit s ohledem na společenskou akceptovatelnost takového konání. Frustrující faktory již
nepředstavují jen rodiče, nýbrž i sourozenci, přátelé či autority. Platí ovšem rovněž, že všechny
zmíněné skupiny mohou být toliko cílem přesměrované agrese a skutečný původ frustrace je velmi
často jiný. I forma agrese podléhá s postupujícím věkem stále větší společenské regulaci – zatímco
jistá míra násilí proti vrstevníkům je v dětském věku ještě nejen přípustná, ale někdy i ze strany rodičů
podporovaná, s rostoucím věkem představuje tato rostoucí riziko trestu nejčastěji právě formou
sociálního vyloučení (Dollard et al. 1944, s.61). Pokud jedinec nenalezne žádnou schůdnou formu
odreagování své agrese, tato se velmi často nakonec obrátí proti němu samotnému. Autoři poukazují
na to, že takto stižených jedinců je v americké společnosti velké množství a že jejich zvnitřněná agrese
se nejčastěji projevuje problémy s osobní integritou či neurózami, vyplývajícími z chronického stavu
frustrace, který vede k pocitům bezmoci, závislosti a dalším problémům neslučitelným s mentálním
zdravím (Dollard et al. 1944, s.55).
Formou odreagování agrese, která je (či vnímáno v kontextu současné doby, který se od toho,
v němž byla publikace Frustration and Aggression psána, již v mnoha ohledech liší, byla) přípustná
pro jakoukoli societu, je její namíření proti vnější skupině (out-group). Takovéto substituční cíle
představují např. zločinci či jiní společenští renegáti nebo skupiny odlišné národnosti či rasy. Na tyto
cíle pak členové společnosti vrhají veškeré agresivní projevy vyplývající z neodreagované frustrace
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uvnitř vlastní society. Autoři poukazují podobně bystře jako Freud či němečtí klasičtí etologové, že
ideálním cílem substituční agrese jsou zejména takové skupiny či jedinci, kteří se co možná nejvíce
odlišují od vlastní skupiny ať už vnějším vzhledem či chováním. Pro takovouto skupinu či jedince
používají pojmenování „obětní beránek“ (scapegoat, Dollard et al. 1944, s.63).
Zostřenou pozornost věnují autoři otázce spojení mezi frustrací a agresí u adolescentů, u nichž
spatřují dva zásadní zdroje frustrace. Prvním z nich je tabuizace sexuálních otázek v americké
společnosti, stojící v přímém protikladu k potřebám, které právě v období puberty a adolescence
přicházejí ke slovu, druhým pak konflikt mezi potřebou sociálního uplatnění a přetrvávajícím statutem
nesvéprávného dítěte, který dospívající stále mají (Dollard et al. 1944, s.68). Adolescence je dle autorů
obdobím, kdy jsou potřeby jedince nejen nejsilněji frustrovány společenským tlakem, neboť jejich
rapidní nárůst se nesetkává s adekvátní společenskou odezvou, ale kdy společnost i velmi silně brání
jejich otevřenému projevu (Dollard et al. 1944, s.71). Proto představuje fáze adolescence v koncepci
autorů období nejsilnější inklinace k nalézání substitučních cílů agrese, jimiž se stávají nezávisle na
tom, kde leží původní příčina frustrace, zejména autority (Dollard et al. 1944, s.72), a rovněž období
vynalézání nejrůznějších substitučních aktivit, které umožňují uniknout sociální frustraci
prostřednictvím ustavení vlastního řádu věcí. Sem spadají například studentská bratrstva, tolik typická
pro americké vysoké školy, ovšem i kriminální gangy a další sociálně problematické jevy (Dollard
1944, s.75). Pro další směřování této práce je podstatná i skutečnost, že v kapitole o adolescenci se
objevují rovněž úvahy o spojitosti mezi zvýšenou mírou agrese a zvýšenou produkcí pohlavních
hormonů (Dollard et al. 1944, s.73), byť tyto nejsou nijak rozvedeny.
Posledním podstatným cílem interpretačního úsilí frustrační hypotézy vzniku agrese je
fenomén kriminality. Autoři přiznávají jistý vliv celé řady proměnných faktorů vyplývajících ze
společenských okolností, nicméně jejich závěrem je, že skrze veškeré tyto proměnné působí dva
nejpodstatnější faktory, představené již v úvodu jejich práce – frustrace a anticipace trestu (Dollard et
al. 1944, s.79). Veškeré ostatní proměnné (např. socioekonomický status, úroveň vzdělání, inteligence,
věk, fyzická zdatnost, zdraví, rasová a národnostní příslušnost, pohlaví či výchova, Dollard et al. 1944,
s.80-99) představují spíše okolnosti, jejichž vlivem je buď podněcována frustrace, nebo snižována
citlivost k možnému trestu, nicméně žádné z nich nelze přiřknout dominantní vliv na to, zda daný
jedinec bude páchat kriminální činnost či nikoli.
Frustrační hypotéza vzniku agrese představuje svébytný úhel pohledu na danou problematiku a
nedá se jí upřít jistá komplexita a šíře záběru. Pozoruhodná je například skutečnost, že v rámci této
hypotézy jsou rovnocenně chápány příčiny agrese jak u mužů, tak u žen. Na rozdíl od koncepce agrese
vycházející z klasické etologie věnuje pozornost i agresi obrácené vůči jedinci samotnému. Jejím
autorům nelze upřít citlivost k mnohým společenským jevům a snahu o jejich velice zevrubný popis.
Pokud jde o interpretační stránku této hypotézy, předpokládá jen velmi omezenou úlohu vrozených
vlastností, která navíc není nikde ve výše uvedených publikacích explicitně zmíněna. V důsledku toho
41

se koncepce dostává do těžkostí zejména v situaci, kdy hovoří o primárních potřebách. Lze si rovněž
povšimnout tendence k přísné racionalizaci všech psychických hnutí, která funguje velice dobře u
jednoduchých řetězců jednání, nicméně ve složitějších případech selhává. Individuální odlišnosti ve
sklonech k agresivnímu odreagování frustrace vysvětluje hypotéza na základě osobní historie daného
jedince (míněno jeho výchovy) bez připuštění možnosti, že by se tato odlišnost mohla zakládat
alespoň částečně na vrozených předpokladech (např. Dollard 1944, s.63, s.72). Rovněž pokládám za
velkou škodu, že není více rozvedena v úvodu naznačená situace, v níž je zdrojem frustrace vlastní
osobnost. Výchova je v rámci koncepce prezentována jako řetězec frustrací, nicméně autoři se
nezabývají nijak otázkou, zda nepřítomnost jakékoli výchovy, zejména v jistých fázích vývoje
osobnosti, nemůže představovat rovněž frustrující faktor. Přes své výše zmíněné problematické
aspekty, jak jsem si je dovolil vytknout, je nicméně frustrační hypotéza vzniku agrese pozoruhodným
a zejména v popisu jevové stránky věci velmi bystrým přístupem k problematice a jako taková nemůže
být jako celek zcela zavržena.

2.1.8. Raymond Dart
Australský antropolog a paleontolog Raymond Dart sehrál velice podstatnou roli v řešení
otázky evolučního původu člověka a hledání chybějících vývojových článků mezi moderním
člověkem a jeho příbuznými ze skupiny lidoopů, zároveň je ovšem autorem jednoho
z nejsvéráznějších přístupů k interpretaci lidské agrese, jehož svéráznost pramení patrně právě ze
skutečnosti, že těžiště Dartova vědeckého zájmu leželo zcela jinde a problém agrese pojal zcela
spekulativně.
Dartovým klíčovým objevem bylo nalezení kosterního pozůstatku tzv. taungského dítěte
(pojmenovaného podle města Taung na severu Jihoafrické republiky), které později popsal jako
příslušníka do té doby neznámého živočišného druhu Australopithecus africanus (Dart 1925).
V následujících desetiletích se Dart věnoval pokusům o rekonstrukci životní strategie australopitéka a
o zasazení tohoto tvora do historických souvislostí vývoje moderního člověka. Z otázek
nesouvisejících přímo s agresí, nicméně zajímavých z pohledu antropologie, můžeme jmenovat
například jeho dovozování existence kultury, předcházející době kamenné (tzv. doby kostěné, Dart
1963, s.93, s.143) či snahu o to, aby se v diferenčních charakteristikách, odlišujících člověka od
lidoopů, uplatňovaly spíše kulturní rysy oproti do té doby převládajícím charakteristikám
anatomickým (Dart 1963, s.142).
Australopitéka Dart považuje za první formu na cestě k modernímu člověku, která již byla
schopna permanentně kráčet po dvou končetinách a v důsledku toho dokázala rukama manipulovat
nejrůznějšími nástroji. Manipulační schopnost rukou a rozvoj mozku šly podle Darta ruku v ruce (Dart
1953, s.205). Právě tuto skutečnost považuje Dart za klíčovou s ohledem na vývoj životní strategie
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tohoto živočišného druhu i pozdějších odvozených forem včetně moderního člověka (Dart 1953,
s.211), totiž na přechod od původní býložravosti k masožravosti. Ruka schopná manipulace s nástroji
či sevření v pěst představuje v Dartově pojetí nikoli pouhé zdokonalení techniky, ale vlastně
podmínku loveckého způsobu života vůbec. Problematický bod této spíše zběžně načrtnuté koncepce
evolučních souvislostí mezi anatomií a životní strategií druhu spočívá v tom, že lovecký způsob života
Dart ztotožňuje s veškerou ostatní agresí a krutostí, kterou člověk disponuje. O tom, že Dart v podstatě
nerozlišuje mezi vnitrodruhovou agresí a predací na jiných druzích, svědčí následující citát z jeho
publikace Dobrodružství s chybějícím článkem (v originále Adventures with the Missing Link, 1959):
„Život australopitéka byl chmurný. Nemilosrdně zabíjel druhé australopitecíny a živil se jimi jako
masem jiného zvířete, mladého nebo starého. Byl masožravcem a musel se zmocňovat potravy, kde se
dalo, a chránit ji dnem i nocí před jinými masožravými lupiči. On sám a příslušníci jeho tlupy mohli
kdykoli padnout za kořist jinému hladovému loupežníkovi, číhajícímu leopardovi nebo lstivé hyeně.
(…)“ (Dart 1963, s.194). Jak vidno, dával Dart agresivní jednání do souvislosti především
s obstaráváním potravy a nepřihlížel ke skutečnosti, že ke krutým a násilným skutkům dochází u
člověka i ve zcela jiných souvislostech. Na základě fosilních nálezů vyvodil, že australopiték, podobně
jako pozdější lidské formy konče moderním člověkem, se často živil kanibalismem, ať už z čiré
potřeby nebo i ve formě rituálu. Odtud pak Dart činí velký skok do již historicky zaznamenané doby
existence moderního člověka, když výše uvedené agresivní skutky lidských předků a primitivních
národů dává do souvislosti s relativně recentními fenomény lidských civilizací počínaje lidskými i
zvířecími oběťmi božstvům přes krutosti páchané ve jménu náboženství až po relativně nedávné hrůzy
první a druhé světové války. „Hnusnou krutost člověka k člověku,“ píše Dart, „lze vysvětlit jen jako
jeden z nevyhnutelných následků jeho krvelačnosti; tento příznačný lidský rys je možno vysvětlit jen
původní masožravostí a kanibalismem“ (Dart 1963, s.202). Poukazuje na to, že akty lidské krutosti
nemají ve zvířecí říši obdoby a že představují velmi jasnou diferenční charakteristiku člověka
v porovnání s jeho lidoopími příbuznými (Dart 1963, s.203).
V rámci této práce není mým cílem podrobovat jednotlivé koncepce kritice, neboť každá
z nich byla plodem své doby a byla vždy jistou skupinou zastánců vnímána jako správná. Pokud jde o
interpretaci ultimátních příčin agrese, nelze pochopitelně s jistotou říct, že názory, které zastáváme
v současnosti, jsou správné. Přesto však pokládám za potřebné upozornit na tomto místě na některé
limity a nedostatky Dartova přístupu k problému agrese, vyplývající spíše ze samotného uchopení
problému než z neznalosti skutečností, které v současnosti již považujeme za zřejmé35.

35

V souvislosti s recentními objevy na poli agrese primátů bych poukázal pouze na jedinou skutečnost: Dart ve
své práci tvrdí, že kruté akty člověka k člověku nemají obdoby ve zvířecí říši vůbec a zejména mezi primáty se
s nimi vůbec nesetkáme (Dart 1953, s.208). O desítky let později uvedli Wrangham a Peterson velké množství
případů krutých a násilných skutků (od znásilnění po skupinové nájezdy, jejichž cílem je nejen loupit, nýbrž i
zabíjet příslušníky jiných skupin), pozorovaných mezi africkými šimpanzi, čímž nabourali do té doby
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Samotné Dartovo pojetí agrese je problematické v tom ohledu, že nijak nerozlišuje mezi
násilnými skutky páchanými člověkem a jeho předky na kořisti (čistou predací) a násilím
vnitrodruhovým (byť i to, jak ukazují jeho úvahy, mohlo být mnohdy predační povahy). Agrese u
Darta, zjednodušeně řečeno, představuje akt, při němž nějaký živočich přijde o život, lhostejno
v důsledku jaké motivace. Dart nevylučuje existenci agresivního jednání i jinde v živočišné říši
(hovoří především o šelmách), ale ztotožnění predace s agresí mu brání vidět agresivně motivované
projevy, které nesouvisí se zabíjením. Poskytuje například poměrně výmluvný popis obranného
chování gorily, ovšem skutečnost, že při něm nedochází v naprosté většině k napadení soka či dokonce
jeho zabití, vede k tomu, že tomuto chování nevěnuje s ohledem na agresi žádnou pozornost (Dart
1963, s.206). Agresi u člověka chápe jako principiálně vázanou na jeho schopnosti zacházet s nástroji
a v důsledku této logiky nepřiznává schopnost agrese některým skupinám primátů, které nejsou
dostatečně obratné a nemají uzpůsobené ruce a mozek k používání instrumentů (Dart 1963, s.207).
Dart podotýká, že člověk se od ostatních zvířat pochopitelně liší i vysokými mentálními schopnostmi,
z nichž vyplývá kromě schopnosti manipulovat nástroji také schopnost abstrakce a další v přírodě
zcela nové kvality (Dart 1953, s.209). Přesto se však stále drží odsudku vůči člověku, jehož považuje
za nejnásilnějšího tvora, který kdy kráčel po povrchu Země. Jistě lze s Dartem souhlasit, že co do míry
používání násilí, propracovanosti jeho forem, jeho rafinovanosti atd. je člověk skutečně nejkrutějším
tvorem, který kdy žil. Podobným způsobem ovšem člověk rozvinul velké množství dalších (a
podstatně vznešenějších) kvalit měrou do té doby v přírodě nevídanou. Proto pokládám za poměrně
nešťastné chápat lidskou agresi a krutost jako nějakou zcela novou vlastnost a nikoli pouze za
akcentované vyjádření fenoménu, který v přírodě existoval již velmi dlouho předtím, než se objevily
první lidské formy. Ztotožněním agrese s predací a schopností používat nástroje a zbraně rovněž Dart
zcela opomněl existenci mnohých býložravých druhů ptáků či savců (samci tura či koně představují
výmluvný příklad), kteří jsou mimo veškerou pochybnost agresivní.
Přes veškerou kritiku, které jsem podrobil Dartovu interpretaci agrese, nelze pochybovat o
jeho podstatné roli v poznání evoluční historie lidského druhu. Samotný nález a popsání fosilního
druhu Australopithecus africanus představuje nezpochybnitelný přínos pro antropologii a historii
vývoje člověka, nemluvě o mnoha dalších přínosech, které se ovšem nacházejí mimo rámec záběru
této práce (viz Dart 1963).

2.1.9. John Paul Scott
Monografie Johna Paula Scotta s jednoduchým názvem Aggression, které poprvé vyšla roku
1958, představuje, spíše než svébytný myšlenkový systém výrazného autora, kompendium
převládající představu o poměrně mírumilovném způsobu života těchto tvorů (Wrangham a Peterson 1996).
Rovněž Dartova představa o býložravosti těchto lidoopů se v průběhu času ukázala jako mylná.
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biologických poznatků stran agrese, vypovídající o stavu poznání dané problematiky v biologických a
společenskovědních vědeckých kruzích Spojených států amerických na přelomu 50. a 60. let 20.
století. Scott, mimo veškerou pochybnost vycházející do značné míry ze základů položených
behavioristickou školou, poskytuje pohled na agresi obohacený o perspektivu fyziologie a genetiky a
vytváří v porovnání s výše uvedenou frustrační hypotézou vzniku agrese mnohem plastičtější uchopení
dané problematiky, vyplývající z toho, že ji analyzuje z mnohem většího množství úhlů pohledu, než
tomu bylo u jeho předchůdců v rámci behavioristické školy. Publikace, která představuje logickou
kostru následující kapitoly, se dá sice v jistém smyslu považovat za pouhou literární rešerši poznatků
jiných autorů, nicméně obsahuje i dostatek informací o vlastních pozorováních a jeví dostatečnou
snahu o samostatnou interpretaci vlastních i cizích poznatků, aby bylo možno ji považovat za
relevantní příspěvek ke studiu agrese.
Podstatnou Scottovou motivací pro studium agrese je snaha o nalezení možných, vědecky
podložených, způsobů kontroly agrese (Scott 1970, s.2). Tento cíl je podložen pochopitelně snahou o
co možná nejdokonalejší pochopení principů, na nichž fenomén agrese stojí. Scott rozlišuje v úvodu
práce několik hierarchických úrovní organizace faktorů, které na agresi mají vliv, od ekologických
přes sociální až po fyziologické a genetické. V centru autorovy pozornosti se ocitá organizační úroveň
organismu, na níž lze dle jeho soudu faktory ovlivňující agresi nejen nejlépe pochopit, ale, jak věří, i
efektivně a kompletně regulovat (Scott 1970, s.3). Na rozdíl od zastánců frustrační hypotézy agrese se
Scott výrazně více věnuje agresi u zvířat a velmi správně si všímá, že jde o jev vlastní velkému
množství bezobratlých živočichů a téměř všem obratlovcům.
Agresi Scott definuje jako adaptivní odpověď na příslušný stimulus přicházející z vnějšího
prostředí (Scott 1970, s.7). Výraz „adaptivní“ v jeho pojetí ovšem neznamená přizpůsobený
selekčnímu tlaku, nýbrž jednoduše odpovídající správně požadavkům prostředí v daném momentu36.
Adaptivní hodnotou agrese je zastavení chování, které je z pohledu subjektu nežádoucí (Scott 1970,
s.8). Stimuly vyvolávající agresi jsou samozřejmě velmi různorodé. Scottova analýza těchto stimulů
v souvislosti s agresí se opírá převážně o laboratorní experimenty a pouze v menší míře o pozorování
zvířat uskutečněná ve volné přírodě. Scott v souladu s obecným přístupem behavioristické školy
(Veselovský 2005, s.26) výrazně akcentuje vlivy učení na agresi v duchu I. P. Pavlova (Pavlov 1927),
tedy učení se pomocí primárního stimulu, sekundárního stimulu (podmiňování), negativní asociace,
inhibice a dalších procesů (Scott 1970, s.10-13). Interpretací laboratorních experimentů (např.
Fredericson et al. 1955, Seward 1945) dovozuje, že výše zmíněné způsoby tréninku jsou dobře
použitelné pro posilování tendence k boji právě tak jako pro jeho inhibici. Tyto tendence lze rovněž
ovlivňovat i experimentálním vystavováním bojujících zvířat úspěchu či neúspěchu, přičemž lze
36

Scottova reflexe existence evoluce je celkově v jeho díle spíše slabá, a byť skutečnost historického vývoje
organismů ve své práci rovněž místy zmiňuje, nezdá se, že by jí přikládal jakýkoli větší význam pro pochopení
fenoménu agrese. Problém jednoduše zkoumá „tady a teď“ a jeho příčiny hledá výhradně v aktuálně působících
faktorech, nikoli v jejich historickém vývoji.
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sledovat zřetelnou tendenci k agresivitě u těch zvířat, jejichž agresivní chování je opakovaně úspěšné.
Ostatně i v tréninku atletů účastnících se kompetitivních sportů lze dle Scotta vysledovat úspěch
tohoto přístupu (Scott 1970, s.20). Z úspěchů při ovlivňování agrese učením převážně v laboratorních
podmínkách Scott vyvozuje závěr, že agrese je produktem tréninku u všech živočišných druhů včetně
člověka (míní tím ovšem agresi nevyprovokovanou, k níž není živočich motivován žádným iritujícím
stimulem z prostředí, Scott 1970, s.35), a to poskytuje do budoucnosti dobrou naději, že kontrola
agrese je možná cílenými a uvědomělými zásahy (Scott 1970, s.20). Tento předpoklad dále rozvádí
návrhem tréninku dětí metodou pasivní
inhibice, kdy předpokládá vznik návyku
nebojovat prostou skutečností, že dítě
v průběhu své výchovy bojovat nemusí.
Tvrdí, že rozumně šťastné a klidné
prostředí by mělo automaticky produkovat
mírumilovné děti a konsekventně tomu i
dospělé občany. Pokud s věkem u osob
agrese v průměru roste, je tomu tak dle
Scotta

proto,

poskytuje

že

stále

sociální

více

stimulů

prostředí
k boji.

Netvrdí, že učení představuje jediný
pramen agrese, jak ostatně bude patrno
z dalšího výkladu, nicméně právě role
učení pro něj představuje naději, že
kontrola agrese je možná (Scott 1970,
s.22).
Jako první z autorů, které v této
práci uvádím, věnuje Scott pozornost
fyziologickým procesům agrese uvnitř
Obr. 4: Diagram fyziologických mechanismů

organismu. Na základě Cannonových

souvisejících s agresí, Scott 1970, s.62

(Cannon 1929) a Bardových (Bard 1950)
experimentů

dovozuje,

že

centrum

emotivních reakcí včetně agresivity v mozku vyšších obratlovců se nachází v hypotalamu, jenž
funguje jako facilitátor excitujících i tlumivých podnětů přicházejících z koncového mozku (Scott
1970, s.54). Z hypotalamu vycházející nervy sympatiku následně inervují motorické svalstvo, jež sice
neovlivňují co do pohybu, ale vyvolají v něm připravenost na fyzickou odpověď, a sekreční žlázy,
produkující hormon adrenalin, který následně ovlivňuje fyziologickou odpověď orgánů. Celý kauzální
řetězec v rámci organismu (Scott zde zobecňuje poznatky získané na jiných obratlovcích spolu
s informacemi z klinické praxe týkajícími se lidí) vypadá tak, že nejprve receptory v těle převedou do
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koncového mozku signál o podráždění, který následně putuje do hypotalamu a odtud dále po
sympatickém nervstvu k efektorům a nadledvinkám, produkujícím adrenalin. Další stimuly
produkované touto kaskádou orgánových odpovědí putují opět do koncového mozku, který umožňuje
částečně volní kontrolu nad dalším jednáním (Scott 1970, s.57). Scott si všímá podobnosti mezi
fyziologickými reakcemi agrese a strachu (Scott 1970, s.58) a zároveň i toho, že žádný z popsaných
procesů kauzálního řetězce nesouvisí výhradně s agresí, nýbrž plní za jiných okolností i jiné funkce
(Scott 1970, s.61). Co je však zcela nejpodstatnějším Scottovým závěrem pro uchopení podstaty
agrese je tvrzení, že řetězec výše popsaných fyziologických reakcí je vždy možné vystopovat
k vnějšímu stimulu (Scott 1970, s.62). Jinými slovy, Scott popírá existenci autonomního instinktu
agrese, který by v organismu povstával spontánně, čímž agresi řadí do jiné kategorie jevů než např.
instinkt k příjmu potravy, jemuž přiznává spontánní vznik (Scott 1970, s.62). Pokud organismus
neobdrží z vnějšího okolí stimul k ofenzivní či defenzivní agresi, dokáže se dle Scotta chovat zcela
mírumilovně. Existenci přiznává Scott pouze vnitřnímu fyziologickému mechanismu, který je schopen
agresi na základě vnějších stimulů vyvolat (Scott 1970, s.62). V již výše v této práci nastíněném sporu
o to, zda je povaha agrese reaktivní či proaktivní, se tedy tímto stanoviskem Scott staví pevně k první
straně. Toto přesvědčení jej pak pochopitelně vede k potvrzení naděje, že agrese je jev principiálně
kompletně ovladatelný (Scott 1970, s.63).
Pokud jde o dědičnost sklonů k agresi (zde již je řeč převážně o člověku), argumentuje Scott,
že agrese coby vlastnost děděna být nemůže; děděny mohou být pouze faktory, které ji modifikují a
limitují (Scott 1970, s.68), jako je např. určitá dispozice k vzájemnému ovlivňování koncového mozku
a hypotalamu. Scott také na rozdíl od jiných autorů činí rozdíl mezi agresivitou (agresiveness) a agresí
v tom smyslu, že prvé představuje dispozici k agresivnímu jednání a vzniká součinností genetických a
výchovných faktorů, zatímco agrese sama o sobě je výslednicí agresivity a momentální stimulace
přicházející z prostředí (Scott 1970, s.69). Pokud jde o další faktory s vlivem na agresivitu, které
mohou být děděny, Scott je analyzuje jednotlivě bez důrazu na jejich vzájemnou propojenost (např.
příslušnost k mužskému pohlaví a vliv mužského pohlavního hormonu37 neuvádí příliš do souvislosti,
patrně i proto, že mužský pohlavní hormon produkují do jisté míry i ženy) a neodděluje od sebe ani
faktory, které jsou zodpovědné za vyvolání agresivní odpovědi, a faktory, které spíše napomáhají
jejímu úspěšnému průběhu (jako je např. fyzická síla). Dědičnost vstupuje dle Scotta do hry pouze
snižováním či zvyšováním prahu stimulace k agresi a modifikací fyziologické výbavy k boji (Scott
1970, s.81). Kromě dědičnosti má vliv rovněž sociální trénink k agresi či naopak jejímu potlačování, a
to u člověka z pochopitelných důvodů v nejvyšší míře ze všech obratlovců (Scott 1970, s.81).
Scott si pokládá otázku, zda jsou kulturní standardy stran agrese obrazem fyziologických
dispozic k ní, či zda kultura svým působením ovlivňuje chování. Obecně větší pohotovost mužů
k agresi pokládá za konzistentní s chováním, které lze pozorovat u většiny savců (Scott 1970, s.87),
37

Scott nepoužívá ve své práci ani jednou pojmenování testosteron, hovoří vždy jen o mužském pohlavním
hormonu.
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což svědčí pro první z obou domněnek. Kulturu a vrozenost zde staví výše zmíněnou otázkou do
přímého protikladu a při analýze sociálních příčin agrese vnímá mnohé sociální vlivy jako na
vrozenosti zcela nezávislé, a nikoli od ní odvozené. V popisu a částečně i výkladu sociálních jevů však
postupuje navzdory rozdílným východiskům poměrně podobně jako badatelé, o jejichž koncepcích
pojednám níže, interpretující agresi jako vrozený a sociální jevy podkládající fenomén (např. Lorenz
1993a, Eibl-Eibesfeldt 1979 a 1996). Podle Scotta je agrese vyvolávána daleko spíše samotnými
okolnostmi sociální organizace než jednoduchou stimulací podněty vycházejícími od jiných jedinců
(Scott 1970, s.89). Tvorbu skupin a jejich agresivní vymezování navenek chápe jako důsledek vrozené
tendence živočichů včetně lidí připojit se k většímu počtu, ovšem opět pouze v odpovědi na vnější
stimulace. Všímá si snadnosti, s níž se jednotliví členové identifikují se svou sociální skupinou, a
cituje v této souvislosti experiment, v němž byly zkoumány dvě uměle vytvořené skupiny tábořících
chlapců, u nichž se velmi rychle vyvinula značná pospolitost v rámci skupiny (nutno dodat, že
experimentátoři se snažili vyvarovat veškerých frustrujících situací, jež by dle jejich soudu mohly
vývoj této vzájemné příchylnosti brzdit) a nevraživost směrem ke skupině druhé, jež vznikla bez
jakéhokoli regulačního zásahu ze strany experimentátorů (Sherif et al. 1954). Všímá si i toho, jak
došlo k odstranění vzájemné nevraživosti mezi skupinami, totiž experimentálně navozenou nutností
podílet se na konstruktivní práci, na níž závisel úspěch obou skupin současně (Scott 1970, s.95). Scott
pokládá experiment Sherifova kolektivu za esenci vzniku skupinové agrese u lidí a její utlumení za
instruktivní pomůcku k řešení lidské skupinové agrese obecně.
Na základě Murdockovy analýzy rozličných světových kultur (Murdock 1949) Scott přiznává
všem známým societám společné vlastnosti zejména v oblasti vnitřní organizace a regulace sexuálního
a agresivního chování. Tuto skutečnost ovšem Scott nijak neinterpretuje, tím méně z evolučního
hlediska. Byť přiznává existenci skupin, jejichž ideál fungování je v podstatě mírumilovný (např. u
indiánského kmene Hopi či u jiných příkladů, jejichž znalost čerpá z díla Margaret Meadové38, Mead
1939), je si vědom skutečnosti, že vlivem variability v dědičnosti obsahuje vždy každá societa jedince,
jejichž chování je v rozporu s ideálním společenským pořádkem, který se celá societa zdá na první
pohled vykazovat, a tak agrese je přítomná v každé společnosti nehledě k tomu, jaké ideály jsou
v jejím rámci obecně zastávány (Scott 1970, s.101). Pokud jde o nejzazší formu skupinové agrese,
tedy válku, Scott poukazuje na její existenci u všech známých societ s výjimkou Aboriginů a Inuitů, u
nichž její absenci interpretuje jakožto důsledek příliš nízké populační hustoty a současně s tím malého
počtu jedinců v rámci jednotlivých skupin. Všímá si ovšem toho, že absence války neznamená absenci
individuální agrese, kterou projevují i příslušníci těchto etnik (Scott 1970, s.103). Za podmínku války
považuje Scott kromě velké početnosti válčících societ rovněž určitou úroveň jejich organizace, neboť
38

Ve své době nesmírně populární práce Margaret Meadové o exotických kulturách, v nichž neexistuje agrese
ani sociální nespravedlnost zejména ve vztahu k ženám, byly v pozdější době usvědčeny z falšování dat – patrně
ani ne tak chtěného jako spíše popsatelného sentencí „přání je otcem myšlenky“ (blíže k tomu Wrangham and
Peterson 1996). Zajímavé je, že Scott se rovněž při citaci její práce přiznává k určité nedůvěře k jejím
poznatkům (Scott 1970, s.101).
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na příkladech z historie lze dle jeho soudu vidět, že motivací k válce u jedinců, kteří se jí zúčastnili,
často nebylo stranické nadšení a upřímná nenávist proti nepříteli, nýbrž jednoduše poslušnost řádu
společnosti, jež od nich účast ve válce očekávala (Scott 1970, s.103).
Všechny výše uvedené agresivní skutky lze dle Scotta vnímat jakožto adaptivní jednání (válku
sice z morálního stanoviska odsuzuje právě tak jako kterýkoli jiný teoretik agrese, který ve svých
úvahách dospěl až k ní, ovšem i tu lze z hlediska válčící society chápat jako adaptivní jev, neboť
umožňuje vypořádat se s frustrujícími okolnostmi a dobýt vítězné straně prestiže, představující
odměnu posilující agresivní jednání), zbývá tedy se zmínit i o jeho názorech na situace, v nichž je
agrese jednáním maladaptivním. Maladaptivní jednání opět neznamená jednání takové, které je
nevýhodné z hlediska přírodního výběru, nýbrž takové, které nevede k dosažení cíle, který je jím
sledován. Jedná se o případy, v nichž je buď agrese neadekvátní odpovědí na situaci, která vyžaduje
řešení jiným způsobem (jako příklad uvádí jednak agresi vyplývající z frustrace u pokusných zvířat,
které experimentální situace dovedla k motivačnímu konfliktu či jednání lidí, kteří reagují agresivně
na frustrující situaci ve svém životě, Scott 1970, s.28) či agresivní projev, který nevede k odstranění
nežádoucí situace a neposkytuje tak subjektu satisfakci. V popisu maladaptivních projevů agrese Scott
v podstatě sleduje tentýž logický postup jako autoři frustrační hypotézy vzniku agrese (Dollard et al.
1944) a přiznává frustraci potřeb velkou důležitost pro vznik agrese, byť zdaleka ne tak výlučnou, jak
činí Dollardův kolektiv. Míra satisfakce vyplývající z takové agrese pak přímo odpovídá její
adaptivitě. Obě veličiny korelují jednak s volbou projevu agrese (nejuspokojivější je agrese fyzická,
dále verbální, imaginární až nakonec nevědomá) a rovněž s přesností zacílení (opět nejvíce uspokojení
nabídne agrese vůči objektu, od nějž stimul k agresivnímu chování vyšel, méně už vůči jiným
objektům, sobě samému či pokud agrese není zacílena na žádný objekt, Scott 1970, s.31). Frustrace
dle Scotta nepochybně mnohdy vede k agresi (a také vice versa), ale je jednou z řady rovnocenných
příčin tohoto jevu, který může být právě tak dobře stimulován i motivací, jak je patrno z jeho úvah o
úloze učení (Scott 1970, s.33). Neplatí dle něj ani obrácené tvrzení, že agrese je jediným možným
důsledkem frustrace; na příkladě Tinbergenových pozorování chování koljušek ukazuje, že frustrace
při přiblížení konkurenčního jedince vedla tyto ryby často k budování hnízda než k agresi (Tinbergen
1951). Domnívám se, že se zde jedná o autorem nereflektovaný motivační konflikt a z něj vyplývající
přeskokové chování. Frustrace může působit i s časovým zpožděním – nahromaděná neodreagovaná
frustrace může vést k výbuchu agrese i v důsledku nepatrného stimulu, jímž je překročen kritický práh
reakce39 (Scott 1970, s.34). Zajímavé je, že ve Scottově koncepci nemusí vést tato zvýšená excitace
k odpovědi pouze na agresivní stimuly, nýbrž i na jakékoli jiné; frustrace může být dle Scotta
následována odpovědí na v podstatě libovolný stimul z prostředí (Scott 1970, s.35). Scott si je vědom i
těžkostí vyplývajících z neschopnosti některých jedinců (kteří jsou tak buď modifikováni vlivem
výchovy, nebo jim to neumožňuje aktuální vnější prostředí) excitovanou potřebu agrese odreagovat.
39

Tato představa v podstatě odpovídá Lorenzovu psychohydraulickému modelu až na to, že v ní není zahrnuta
spontánní tvorba agresivního pudu v rámci organismu. Blíže Lorenz 1993b, s.128.
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Taková situace dle něj odpovídá permanentnímu stresu, který má dopady na mentální zdraví ve formě
vzniku neuróz a psychóz (Scott 1970, s.42) i na zdraví fyzické, stižené dopady psychosomatických
onemocnění typu chronicky vysokého krevního tlaku či žaludečních vředů (Scott 1970, s.65).
Završení Scottovy teoretické koncepce představuje úvaha o možnostech kontroly agresivního
jednání. Tato úvaha je ovlivněna autorovým názorem, že sice existuje fyziologický aparát zodpovědný
za agresi, ovšem tento aparát vyžaduje ke své aktivaci stimuly vycházející z vnějšího prostředí. Jeho
představa vypořádání se s agresí tedy není komplikována nutností zahrnout do úvahy spontánní
instinkt agrese, jak činí později Lorenz (Lorenz 1993a), ovšem i přesto jsou Scottovy úvahy
v mnohém ohledu Lorenzovým podobné – jen klíčovým problémem je namísto všudypřítomného
instinktu spíše všudypřítomnost agresivních stimulů v sociálním okolí a rovněž častá sociální tendence
k posilování agresivní odpovědi namísto jejího tlumení. Scott poukazuje na skutečnost, že zvířata
žijící ve volné přírodě nemají často problém agresi kontrolovat, a že se tak děje velmi často ustavením
hierarchického řádu (zde čerpá z prací norského autora Schjelderup-Ebbeho, 1922), který dává zvířeti
jasnou informaci o tom, kdy má agrese naději být adaptivní a kdy nikoli (Scott 1970, s.113).
Dominance v lidských societách sice není určována výlučně agresí, ale zejména v dětských
kolektivech lze dle Scotta vysledovat velmi podobný způsob hierarchizace jako u Schjelderup-Ebbeho
kurů (Scott 1970, s.115). Tento přístup vede po ustavení hierarchie sice k omezení agrese, ale
subordinovaným jedincům v jeho rámci hrozí výše popsané potíže vyplývající z neschopnosti uvolnit
agresi adaptivním způsobem. Socializaci, která ve Scottově pojetí znamená budování přátelských
vztahů v rámci sociálních skupin, vnímá Scott jako vhodný protiklad agresivním tendencím, ale je si
vědom toho, že nejde o samospásné řešení, neboť i v rámci tohoto budování přátelských svazků čelí
jedinec časté nutnosti ovládnout své agresivní projevy. Proto doporučuje jako vhodnou výchovnou
metodu kontrolované uvolňování agrese, jímž může být hra, konstruktivní činnost (Scott 1970, s.119),
pravidly svázané iniciační rituály (Scott 1970, s.121), sportovní zápolení či služba ve prospěch
komunity, která představuje výzvu a nutnost čelit skutečnému nebezpečí (Scott 1970, s.123). Poslední
zmíněný prostředek kontroly agrese navrhuje Scott především coby náhradní aktivitu pro armádu
v době míru, kdy vojáci mohou zažívat frustraci v důsledku pocitu nepotřebnosti, jež může ústit
v agresivní kriminální činnost (Scott 1970, s.124).
Scottovo pojetí agrese lze považovat za poměrně komplexní způsob uchopení problému, který
výrazně vybočuje z řady více či méně jednokolejných úvah, jež jsou jinak pro behavioristickou školu
typické. Proaktivní pojetí agrese mu nijak nebrání rozvinout jak poměrně sofistikovanou koncepci
jejích příčin, tak i značně realistický návrh způsobu, kterak by se lidstvo mohlo s jejím nežádoucím
působením vypořádat. Je tomu tak proto, že přes poměrně radikální úvodní prohlášení o podmíněnosti
agrese učením bere v úvahu i jiné její prameny a dokáže o příčinách i důsledcích fenoménu pojednat
v překvapující šíři záběru. Rovněž analýza velkého množství aspektů a organizačních úrovní problému
přispívá k ceně jeho díla. Akcentace úlohy učení představuje úhel pohledu, který chybí v pozdějším
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jinak nesmírně promyšleném a bohatém konceptu Konrada Lorenze (viz následující kapitola). Za
problém Scottova pojetí považuji na druhou stranu určitou nekoherentnost jeho systému, kdy jsou
jednotlivé příčiny agresivního jednání pojednávány příliš samostatně, než aby je bylo možno vzájemně
propojit do logického rámce, příčiny agrese jsou často pojednávány společně s jejími následky (a
v některých případech i vzájemně zaměňovány) a autor rovněž nenabízí žádný pohled na vzájemný
vztah biologických a sociálních faktorů. Přesto představuje Scottovo dílo (i s ohledem na množství
zužitkovaných poznatků sekundární literatury) nepochybný příspěvek k vývoji vědeckého pohledu na
fenomén agrese.

2.1.10. Konrad Lorenz
Rakouský lékař, přírodovědec a myslitel Konrad Lorenz je bez veškeré pochybnosti autorem,
jehož v souvislosti s otázkou agrese nelze opomenout. Jednak je právě jeho zásluhou, že biologický
pohled na agresi pronikl mimo kruhy odborné veřejnosti a bylo umožněno se s ním seznámit i
mnohem širšímu okruhu zájemců, jednak poskytl jedno z nejsolidnějších, nejpromyšlenějších a
nejvšestrannějších uchopení problému (nadto pevně zakotvené v evolučním obraze živé přírody),
s nímž se vůbec v literatuře o agresi lze setkat. Proto pokládám za nutné poskytnout vyložení
Lorenzovy koncepce v rámci této práce poněkud širší prostor, než jsem učinil u dosud pojednávaných
autorů. Logická kostra následující kapitoly se opírá především o Lorenzovu zásadní (byť do jisté míry
popularizační) monografii Takzvané zlo (v německém originále Das sogenannte Böse), která poprvé
vyšla roku 1963 v Německu, nicméně prezentované poznatky pocházejí i z dalších Lorenzových
publikací.

Teoretická východiska Lorenzovy koncepce agrese – stručný nástin klasické
etologie
Za účelem dobrého pochopení Lorenzova konceptu agrese je třeba nejprve vyložit solidní
teoretický základ, na němž stojí celá klasická etologie, jejíž premisy do značné míry právě on sám
pomáhal formulovat. Klasická etologie spočívá v konsekventní aplikaci darwinistických metod i na
chování živočichů a člověka a v uvědomění si, že rysy chování jsou právě tak fylogeneticky vzniklé a
formované jako kterékoli jiné vlastnosti organismů40 (Lorenz 1993b, s.14). Přístupem se klasická
etologie od behaviorismu bytostně liší – Lorenz sám přiznává, že jde o vědu, jež povstala převážně ze
záliby svých proponentů v pozorování zvířat ve volné přírodě, zatímco behaviorismus, jak již patrno
z předchozího líčení, vycházel takřka výhradně z řízených laboratorních experimentů, v nichž byly
40

Tento přístup k chování živočichů sice můžeme vidět již v díle Charlese Darwina (a v rámci této práce se
s ním lze setkat i v díle Howardově a Hingstonově, kteří ovšem představovali autory stojící poměrně dosti mimo
hlavní vědecké proudy své doby), ovšem v průběhu let zapadl pod horizont, a byla to právě až škola klasické
etologie, která přivedla biologické badatele zpět k chápání chování jako rysu právě tak ovlivněného procesy
mutace a přirozeného výběru, jako je například tvar těla (blíže k tomu Jahn et al. 2000, s.589-600).
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veškeré vlivy prostředí pečlivě filtrovány. Lorenz tento původ klasické etologie nepovažuje za nijak
méněcenný a tvrdí, že dobrá znalost zvířat, jakkoli motivovaná čirou zálibou, je stejně dobrou
výzkumnou metodou jako kterákoli jiná (Lorenz 1993b, s.48).
První formulace základních principů klasické etologie pochází z děl Oskara Heinrotha
(Heinroth 1911, Heinroth 1930), v nichž poprvé zazněl pojem „druhově specifické pudové jednání“ (v
originále die arteigene Triebhandlung), představující skutečnost, že jednání organismů je odrazem
požadavků prostředí a je vnitřní a vrozenou vlastností organismů příslušných danému druhu. Lorenz
tuto skutečnost zahrnul do darwinistického rámce a vyslovil názor, že toto chování je formováno
přirozeným výběrem, je zakotveno v dědičné informaci a má plně spontánní povahu (Lorenz 1993b,
s.83). Přiřknutí spontánní povahy pudovému jednání (jehož si byl vědom již Heinroth) představuje
krok obzvláštní důležitosti a rovněž pramen sváru s behavioristickou školou. Nicméně o správnosti
pojetí pudového jednání jakožto spontánního
svědčí dle Lorenze řada dalších skutečností –
snížení prahu spouštěcích podnětů v případě, že
pudové jednání dlouho nemohlo být prováděno
(Lorenz 1993b, s.93), zvýšené vyhledávání
odpovídajícího stimulu, který by pudové jednání
mohl spustit, tzv. jednání apetenční (Lorenz
1993b, s.93) a konečně běh aktivity naprázdno
v situaci, kdy je spouštěcí podnět jednání trvale
nepřítomen41
představuje

(Lorenz
z výše

nejpřesvědčivější

1993b,
uvedených

argument

o

s.95),

což

skutečností
spontánnosti

pudového jednání živočichů. Stimul z prostředí
tedy dle Lorenze představuje pouze spouštěč
jednání, a nikoli jeho kauzální příčinu, jak tvrdí
Scott (Scott 1970). Tezi o spontánní produkci
instinktu Lorenz neopírá jen o pozorování, nýbrž
Obr. 5: Grafické znázornění Lorenzova
psychohydraulického modelu, Lorenz 1993b, s.128

i o neurofyziologické experimenty Ericha von
Holsta,

dalšího

vynikajícího

představitele

klasické etologie, který předložil důkazy o endogenní produkci podnětů, jejichž rozbor se vymyká
rozsahu této práce (blíže von Holst 1969). Druhově specifickému pudovému jednání (či vrozené
pohybové koordinaci, jak Lorenz tento fenomén rovněž nazývá) odpovídá ve vnitřní subjektivitě
organismu tzv. vrozený spouštěcí mechanismus (v originále angeborene Auslösemechanismus), což je
druhově specifická reakce na stimul, která spouští odpovídající jednání. Vrozený spouštěcí
41

Jako příklad související s agresí uvádí Lorenz jednání kačerů kachny divoké, kteří, ponecháni bez možnosti
odreagovat svůj agresivní pud na vhodnějším objektu, útočili na vlastní ocas (Lorenz 1993b, s.95).
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mechanismus může být dosti selektivní; nejedná se tedy o komplexní pochopení situace, spíše o
poměrně slepou instinktivní reakci na podnět odpovídající v dostatečné míře vrozené „představě“
(Lorenz 1993, s.117). Důležité je uvědomit si, že vrozený spouštěcí mechanismus se nenachází
v prostředí, nýbrž je funkcí organismu, a teprve on odpovídá na spouštěč, nacházející se ve vnějším
prostředí (Lorenz 1993b, s.119). Byť je vrozený spouštěcí mechanismus per definitionem vlastností
organismu vrozenou, Lorenz připouští možnost jeho modifikace učením (Lorenz 1993b, s.123).
Sumární představu o vztahu mezi spontánní (endogenní) produkcí podnětu k jednání a vnějšími vlivy
představuje Lorenzův tzv. psychohydraulický model (viz obr. 5). V tomto grafickém znázornění
geneze prováděného chování představuje ER endogenní podněty vycházející zevnitř organismu, AR
podněty přicházející zvnějšku, Asp tzv. akčně specifický potenciál (tedy pohotovost k provedení
jednání) a SR tzv. klíčový podnět, který vede k tomu, že chování je skutečně provedeno. Provedení
chování odpovídá v této analogii situaci, kdy hladina akčně specifického potenciálu překročí horní
okraj nádoby a kapalina se vylije ven (Lorenz 1993b, s.128). Endogenní podněty nicméně do
hypotetické nádoby neustále připouštějí další kapalinu, takže i bez součinnosti s podněty
přicházejícími zvnějšku (klíčový podnět se od ostatních podnětů liší pouze tím, že právě jeho
působením překročí akčně specifický potenciál kritický práh reakce) dříve či později dojde k tomu, že
se kapalina vylije, jinými slovy, chování bude provedeno. Množství, v němž daný instinkt organismus
spontánně produkuje, je dle Lorenze evolučně vyladěno vůči jeho „očekávané spotřebě“. Rovněž se
nelze dle Lorenze domnívat, že by se na jednom provedeném jednání podílel pouze jeden instinktivní
okruh, byť se to tak z předcházejícího výkladu (za účelem nutného zjednodušení a zestručnění) mohlo
jevit. Takové jednoznačně určené chování je záležitostí velmi vzácnou. Do agrese je například (jak
Lorenz ukazuje svými motivačními analýzami) velmi často přimísena i motivace strachu (agresivní
hrozba, o níž bude řeč níže, je právě takovým případem, Lorenz 1993a, s.87). V některých případech
může dojít i k naprostému konfliktu jednotlivých instinktů, který vyústí v tzv. přeskokové chování.
Jsem si vědom skutečnosti, že tento popis teoretických východisek, na nichž mimo veškeré
ostatní Lorenzovy nauky stojí i jeho koncepce agrese, je velmi stručný a neúplný, nicméně domnívám
se, že výmluvně vystihuje nejpodstatnější Lorenzovu premisu stran agrese, totiž že se jedná o chování
zcela vrozené a vyplývající z vnitřních podnětů organismu, jež bude tudíž prováděno i tehdy, pokud
budou z prostředí, v němž se organismus pohybuje, odstraněny veškeré stimuly. Nahlédnutí této
skutečnosti mělo podstatný vliv nejen na Lorenzovo celkové pojetí problému, ale i na jeho názor ve
věci regulace agrese, o němž pojednám v závěru této kapitoly.

Lorenzova kritika behaviorismu
S ohledem na upřesnění Lorenzovy koncepce je třeba pojednat i o jeho vymezení se vůči
konkurenčnímu pojetí americké školy behaviorismu. O tomto konfliktu jsem se již na stránkách této
práce zmiňoval v kapitole o frustrační hypotéze vzniku agrese, a proto přistoupím bez dlouhých
úvodních výkladů přímo k prezentaci Lorenzových stanovisek. Klíčovým problémem behaviorismu je
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dle něj skutečnost, že apriorně vylučuje z okruhu svého zájmu veškeré chování, které nesouvisí
s učením, a to navíc jediným způsobem učením, jímž je drezúra čili učení podmiňováním (Lorenz
1993b, s.61). Pokud by se ovšem behavioristé soustředili pouze na učení i v závěrech, které ze svých
experimentů vyvozují, Lorenz by vůči jejich nauce nic nenamítal. Problém ovšem vidí v tom, že
v případě behaviorismu došlo k záměně metody za předmět studia, což vedlo k závěru, že jediné
chování, které dokázali svou metodikou behavioristé studovat, tedy učení založené na odměně či
trestu, prohlásili rovněž za jediné skutečně existující chování (Lorenz 1993b, s.14). Lorenz tvrdí, že
fyziologický aparát učení schopný odpovídat na drezúru je u všech organismů v podstatě totožný, a
tudíž si behavioristé mohli dovolit ignorovat dokonce druhovou příslušnost studovaných organismů
(Lorenz 1993b, s.61) a své závěry dalekosáhle zobecňovat, až došlo i k zahrnutí člověka do jejich
rámce. Behaviorismus tedy považuje Lorenz za nauku stojící na sylogismu, z čehož plyne i jeho
obvinění, že se jedná o hypotézu navrženou tak, že ji experimenty mohou pouze potvrzovat (Lorenz
2000, s.77). Lorenz správně podotýká, že možnosti nervového systému jsou výrazně širší než pouze
jeho pasivní reakce na podněty (Lorenz 2000, s.77).
Zajímavá je skutečnost, že jak Lorenz, tak behavioristé42 se hlásí k odkazu Sigmunda Freuda.
Pochopitelně si ovšem cení zcela odlišných aspektů jeho díla. Zatímco behavioristé citují Freuda
v souvislosti s jeho ranější koncepcí agrese coby sebeprosazujícího pudu „já“ (blíže Dollard et al.
1944), Lorenz si na Freudově nauce váží objevení spontánní produkce podnětů uvnitř organismu
(Lorenz 1997, s.102), což je rys, který behavioristům odvolávajícím se na tytéž Freudovy práce jako
Lorenz zcela uniká.
Lorenzova averze vůči behaviorismu jde ovšem mnohem dále než k výtkám vůči metodice
práce. Vzhledem k praktické aplikaci závěrů behaviorismu ve výchově dětí zejména ve Spojených
státech amerických43, ale i v Evropě (Lorenz 1993a, s.50), a k širokému proniknutí jeho vulgarizované
formy do obecného povědomí, vidí v této nauce nebezpečí společenské a politické. Uznává, že
behavioristické tvrzení, vyplývající z teze o naučenosti veškerých vlastností, totiž že při narození jsou
si lidé kvalitativně rovni, na první pohled vypadá jako ztělesnění demokratických principů. Dle
Lorenze je však toto přesvědčení nejen pomýlené, ale nese s sebou i značné nebezpečí. Vyčítá mu
nejen zavírání očí nad skutečnou přirozeností člověka, nýbrž i nebezpečný morální alibismus, neboť
42

Tato skutečnost neplatí o behavioristech obecně, pouze o teoreticích frustrační hypotézy vzniku agrese. Za
účelem vyjasnění pojmů podotýkám, že tuto školu řadím (s ohledem na určité zpřehlednění pojmů) v logice této
práce k behaviorismu, přestože se jedná o do jisté míry samostatný názorový proud, který z behaviorismu toliko
vychází a přijímá řadu jeho premis, jsa ovšem ovlivněn i odlišnými naukami.
43
Zde naráží nejen na práce B. F. Skinnera (např. Skinner 1938), ale i na aplikaci závěrů frustrační hypotézy
vzniku agrese při výchově. Této hypotéze vyčítá především skutečnost, že považuje jakýkoli dle něj přirozený,
ba dokonce nevyhnutelný, vztah nadřazenosti a podřízenosti mezi lidmi za zdroj veškeré frustrace a překážku
jakýchkoli vřelých vztahů (Lorenz 2000, s.67). Poukazuje na opačnou možnost, totiž že frustrující může být
právě absence výchovy, již dítě dle jeho soudu instinktivně potřebuje. Frustrace vzniká nejen tehdy, pokud jsou
na člověka kladeny požadavky překračující únosnou mez, nýbrž i tehdy, nejsou-li mu kladeny do cesty vůbec
žádné překážky a výzvy (Lorenz 1997, s.103). Svá tvrzení podkládá i osobní zkušeností s osobami, jež byly
metodou vyhýbání se frustraci vychovány, a z nichž se dle něj stali velmi často neurotikové neschopní vyrovnat
se s překážkami, které na ně kladl život v dospělosti (Lorenz 1993a, s.50).
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lze-li veškeré etické a morální nedostatky např. zločince přičíst na vrub výchově, vytrácí se z lidské
společnosti jakákoli zodpovědnost za sebe sama (Lorenz 2000, s.48). Největším nebezpečím, a
zároveň důvodem, proč Lorenz o behaviorismu hovoří s despektem jako o „pseudodemokratické
doktríně“ (Lorenz 2000, s.67), je ovšem pro Lorenze názor některých jeho čelních proponentů (např.
Skinner a Holland 1961), že neomezená korekce lidského chování je nejen možná, ale i žádoucí. Ze
zdánlivě demokratických premis tak vyrůstá pro Lorenze zrůdná vize světa, v němž je lidská
individualita neomezeně manipulována ku prospěchu diktátorů a zájmových skupin. Lorenz poukazuje
k oblibě behaviorismu nejen u autoritativních režimů Sovětského svazu a Číny (Lorenz 2000, s.81),
ale i u průmyslových lobby západního světa (Lorenz 1997, s.141), jež považuje rovněž za jistou, byť
subtilnější formu diktatury. Další rozvádění Lorenzových námitek vůči behaviorismu by již dalece
přesahovalo rámec této práce, a proto se omezím na závěrečné konstatování, že pro Lorenze jde
původně metodologický spor s behaviorismem daleko za hranice vědy a cítí nutnost varovat před
nebezpečím, jež s sebou nese konsekventní aplikace vědeckého směru změněného v doktrínu na
lidskou společnost.

Vlastní Lorenzova koncepce agrese
Agrese je podle Lorenze adaptivním rysem jednání, vzniklým stejně jako všechny ostatní
způsoby chování pod selekčním tlakem. Jedná se tedy o chování, které je principiálně pro své nositele
i biologický druh přínosné (Lorenz 1993a, s.27). Agrese může být projevována nejen vůči jedincům
vlastního druhu, nýbrž i při kompetici s jedinci druhů jiných či při obraně (ba dokonce i útoku, jakým
je např. tzv. mobbing, útok často i mezidruhového konglomerátu na dravce, živícího se právě těmito
druhy44, Lorenz 1993a, s.29) proti predátorovi. Samotnou predaci Lorenz za agresi nepovažuje, neboť
si všímá, že vnitřní psychologické pohnutky (na něž usuzuje z vnějších výrazových projevů) lovícího
zvířete se značně liší od pohnutek zvířete bojujícího. V predačním chování je agrese přimíšena pouze
tehdy, má-li predátor ze své kořisti zároveň strach (Lorenz 1993a, s.29). Agrese je chování potud
adaptivní, pokud je druh45 schopen projevovat ji právě tak vnitrodruhově jako vůči mimodruhovým
nepřátelům (Lorenz 1993a, s.43). O nebezpečí agrese, která je ovlivňována pouze vnitrodruhovým
výběrem, hovoří Lorenz zejména v souvislosti s člověkem, a jeho úvahám v tomto směru věnuji
poslední část této kapitoly. Platí však dle něj nepochybně, že mezidruhové boje představují nutnou
regulaci agrese, která v případě jejich absence může snadno vést k neúčelnostem.
Vnitrodruhová agrese slouží ku prospěchu druhu několika způsoby. Ve shodě s Darwinem jí
Lorenz přisuzuje úlohu udržování životaschopnosti druhu, neboť v bojích zpravidla vítězí fyzicky
silnější jedinci, u nichž je pravděpodobnější produkce kvalitnějšího potomstva i větší schopnost toto
potomstvo bránit (Lorenz 1993a, s.33). Další úlohou agrese je dle Lorenze distribuce zvířat téhož
44

Mobbing může hrát i roli ve službě sociálnímu učení, a to u těch druhů, jimž není představa o podobě
predátora vrozena a musí se jí učit (Lorenz 1993, s.30).
45
Jak patrno, je Lorenz zastáncem existence druhového výběru současně s výběrem individuálním.
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druhu v prostoru, bránící přílišné agregaci jedinců téhož druhu na stejném stanovišti, jež by vedla
k rychlému spotřebování dostupné potravy. Lorenz si v souvislosti s tímto předpokladem všímá i toho,
že největší agresi lze pozorovat u těch druhů, které jsou značně potravně specializované, např. u
mnohých druhů korálových ryb (Lorenz 1993a, s.22, s.36). Agrese má značnou souvislost s tendencí
druhu k teritoriálnímu způsobu života (Lorenz 1993a, s.37), ovšem Lorenz si všímá, že ji vykazují i
zvířata, která žijí spíše agregovaně. Teritorium považuje Lorenz za útočnost živočicha vázanou na
určité místo, modelovanou faktory prostředí, tedy nikoli za pevný okrsek. Definuje je pomocí svého
pojmu prahové intenzity podnětu, která je nejnižší v místě nejdůvěrněji známém (tedy v centru
teritoria) a směrem od něj se zvyšuje současně se snižováním prahové intenzity podnětu k útěkovému
jednání (Lorenz 1993a, s.38). Jelikož teritorium do značné míry souvisí s péčí o potomstvo, zobecňuje
Lorenz (i s přihlédnutím k chování živočichů sice neteritoriálních, ovšem se silně vyvinutou péčí o
potomstvo) své závěry k úsudku, že agrese je vázána na péči o potomstvo, potažmo obranu celé
skupiny, a to v bojích mezidruhových i vnitrodruhových (Lorenz 1993a, s.41). Další adaptivní
vlastností agrese je její příspěvek k ustavení skupinové hierarchie, která je z hlediska druhového
výběru rovněž žádoucí, neboť vede k omezení vnitrodruhových bojů a ušetřená energie může být
využita jiným, pro druh prospěšnějším, způsobem (Lorenz 1993a, s.45).
Že je agrese instinktem sloužícím k udržení druhu, a nikoli „pudem smrti“ (Lorenz se přes
sympatie i inspiraci Freudovou naukou vymezuje proti této poslední fázi vývoje Freudovy nauky o
agresi, byť na druhou stranu kvituje jeho rozpoznání spontánní povahy fenoménu, Lorenz 1993a,
s.50), dokládá Lorenz i pozorováními, z nichž vyplývá, že u všech zvířat s vysokou mírou agrese a
odpovídajícími zbraněmi k tomu, aby tato agrese mohla být vskutku ničivá, existují zábrany, které
stojí v cestě zabití protivníka. Lorenz tvrdí, že pokud při vnitrodruhovém boji k zabití protivníka
dojde, jedná se buď o nešťastnou náhodu, nebo o důsledek nepřirozených životních podmínek, např.
při životě v zajetí46. Zásadní „evoluční vynález“ sloužící k regulaci možných škodlivých vlivů agrese
představuje dle Lorenze tzv. ritualizace. Ritualizované chování představuje pohybovou koordinaci,
která vznikla odvozením od původně jiného vzorce chování, ovšem osamostatnila se a plní
v současnosti již zcela odlišnou funkci, často svému evolučnímu původu zcela antagonistickou. Je
ovšem právě tak spontánně generována organismem jako původní pud (Lorenz 1993a, s.64). Pokud
jde o ritualizaci související s agresí, probíhá nejčastěji zdůrazněním hrozebného chování či vzájemným
poměřováním sil, které u neritualizovaného průběhu boje předchází skutečné agresi (Lorenz 1964,
s.40). Plní dle Lorenze úlohu oddálení skutečného boje do té míry, že slabšímu jedinci umožňuje se
boji vyhnout, pokud je protivník výrazně silnější. Za tímto účelem vystavují živočichové účastnící se
ritualizovaného poměřování sil na odiv svou sílu (na příkladu cichlid, u nichž Lorenz ritualizaci
zkoumal nejdůkladněji, ukazuje, že tento účel je plněn jednak zaujímáním imponujícího postoje, při
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V poslední kapitole věnované teoretickému pohledu na příčiny agrese pojednám zjištění autorů Wranghama a
Petersona, kteří tuto představu přesvědčivě popřeli pozorováními ve volné přírodě, kde k zabíjení jedinců téhož
druhu prokazatelně dochází (blíže Wrangham and Peterson 1996).
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němž rozmanité fylogenetické mechanismy jedinci umožňují dočasně zvětšit svou zdánlivou velikost,
údery ocasem vytvářející vodní proud či ritualizovaným kousnutím protivníka; patří sem i výhrůžné
zbarvení, které je u mnohých druhů dočasné a objevuje se právě jen v agresivní situaci, Lorenz 1964,
s.41) a pokud vůbec dojde ke skutečnému potýkání, má toto spíše povahu souboje svázaného přísnými
pravidly než zuřivé agrese. Teprve střetnou-li se dva zcela rovnocenní protivníci, u nichž ritualizovaná
fáze souboje nerozhodne o vítězi, dojde ke skutečnému boji (Lorenz 1964, s.42). Míra ritualizace
bojového chování se mezi jednotlivými druhy výrazně liší, a to i v rámci menších taxonomických
skupin. U některých druhů (zejména takových, které nedisponují zbraněmi, které by mohly způsobit
letální důsledky) ritualizace zcela chybí, zatímco u jiných se vyvinula do takové míry, že se již zcela
osamostatnila a skutečné agresivní chování zcela vymizelo (Lorenz 1964, s.42). Lorenz se nemůže
ubránit do jisté míry antropomorfizujícímu obdivu vůči rytířskosti, kterou v těchto ritualizovaných
soubojích spatřuje.
Nejen v rituálu, ale i v dalších způsobech vypořádání se s potenciálně škodlivými vlivy agrese
spatřuje Lorenz důmyslné řešení, dokládající způsob, jakým selekční tlak působí. Pud agrese nelze
zcela eliminovat už jen proto, že v mnoha jiných ohledech poskytuje organismu i druhu neocenitelnou
službu (Lorenz 1993a, s.100), a proto jsou mu v situacích, kdy by jeho působení mohlo být nežádoucí,
stavěny do cesty ad hoc vytvořené zábrany, eliminující přesně jen nežádoucí působení, ovšem
ponechávající pud sám o sobě v činnosti. Jako další výmluvný příklad uvádí Lorenz péči o potomstvo,
které se pochopitelně nachází vždy právě v ohnisku agrese, tedy v místě, jež je třeba bránit. Ukazuje
na příkladě experimentu s krůtami, jimž byly experimentálně přerušeny zvukovody, že zábrana vůči
napadení vlastních mláďat je u krůty tvořena pouze subtilní odpovědí na pípání mláďat, a pokud
zmíněný signál neslyší, chová se k mláďatům jako k vetřelcům uvnitř svého teritoria a bez milosti je
uklove k smrti (Lorenz 1993a, s.107). Mezi další zábrany (jež by bylo možno nazvat rovněž do jisté
míry rituály) agrese patří infantilní (zejména u psovitých šelem) či femininní (u primátů, ovšem i u
některých plazů) chování, praktikované začasté i dospělými samci příslušných druhů, stavějící na
skutečnosti, že u příslušných druhů existuje silná zábrana k napadání mláďat, respektive samic
(Lorenz 1993a, s.111). Ať už se jedná o skutečné mládě, samičku či o dospělého samce, který se
k jejich způsobu chování uchyluje, tyto ritualizované upokojující projevy mají za účel odstranění
veškerých signálů, jež by mohly vyvolat agresi, a ve volné přírodě fungují dle Lorenze takřka
bezchybně (Lorenz 1993, s.117).
Za vůbec nejvíce fascinující typ zábrany vůči agresi, z něhož podle jeho soudu vývojově
vzniklo osobní pouto, tedy agresi protikladný princip, který lze nazvat láskou, sociabilitou a dalšími
jmény, které pro ně měli badatelé, uvedení na předcházejících stránkách této práce, považuje Lorenz
přeorientovaný útok (Lorenz 1993a, s.123), takto speciální variantu přesměrovaného chování
(Tinbergen 1951). Lorenz jako první ze zmíněných autorů nepokládá afiliativní sklon za princip
protikladný agresi, nýbrž tvrdí, že povstal přímo z agrese jako takové, a dokonce se i odváží
rekonstruovat, jakým způsobem k tomu došlo. Všímá si nejprve typů sociálního soužití, u nichž nelze
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vysledovat žádné známky vzájemné příchylnosti. Jednak je to anonymní hejno, držící sice při sobě,
ovšem toliko na základě stádního instinktu (Lorenz 1993a, s.124), dále pak některé ptačí kolonie,
v nichž sice existuje velká míra vzájemné agrese, ovšem nulová schopnost vzájemného rozpoznávání
(Lorenz 1993a, s.136) či tzv. manželství určené místem, známé u některých plazů, kde spolu sexuální
partneři sice sdílí společný prostor, ale rovněž se vzájemně nepoznávají a pouze se tolerují (Lorenz
1993a, s.132). U krys existují společenstva vázaná na vzájemnou příbuznost, v nichž mezi jedinci
existuje sociální vazba, ovšem determinovaná toliko společným pachem skupiny, nikoli osobní
známostí. Rozpoznáním individuality rozumí Lorenz takové ustavení, kdy se jedinci svázaní osobním
poutem rozpoznávají nezávisle na místě (Lorenz 1993a, s.146). Opět na příkladě námluvního rituálu
cichlid demonstruje Lorenz svou představu vzniku takovéhoto pouta. Lorenz předpokládá, že
v samečkovi hájícím teritorium vyvolává i potenciální sexuální partnerka agresivní naladění (jež
v evoluční minulosti mohlo být i realizováno), ovšem fylogeneticky ustavené bariéry rituálu mu
neumožní odreagovat agresi na ní samotné, pročež je útok, vyvolaný její přítomností, veden po
odkloněné dráze a nalezne svůj cíl v jiném náhradním objektu, typicky obyvateli sousedního teritoria
(Lorenz 1993a, s.152). Lorenz považuje toto řešení za nesmírně elegantní, neboť díky němu samec
nejen nenapadne partnerku klíčovou z hlediska zplození potomstva, nýbrž může agresivní potenciál
využít ještě k odehnání konkurenčního jedince. Pokud ovšem náhradní cíl není dostupný, může se
takové chování snadno stát maladaptivním, neboť samec svou agresi nakonec přeci jen odreaguje na
samičce; dle Lorenze se tak ovšem děje opět jen v nepřirozených podmínkách zajetí. Toto jednání má
velké množství konvergentně vzniklých analogií (například tzv. triumfální pokřik hus či dokonce
lidský smích47, Lorenz 1993a, s.156), a představuje univerzální pramen podkládající dle jeho soudu
veškerá osobní pouta v přírodě vůbec existující. Původní agresivní motivace se může z rituálu v jeho
značně pokročilé podobě zcela vytratit, ale právě tak je dle Lorenze možná i regrese k vývojově
staršímu agresivnímu jednání. Domnívá se (a tento závěr zobecňuje opět na veškeré osobní svazky
včetně lidských), že láska vždy obsahuje latentní spodní proud agrese, který může vyhřeznout, ať už
v podobě nenávisti vůči dříve milovanému člověku nebo v případě, že se z triumfálního pokřiku hus
stane vážně míněný boj, tím vážnější, čím silnější je vzájemné pouto (Lorenz 1993a, s.182). Výše
zmíněná interpretace se vztahuje i na subtilnější formy projevu sympatií. Pozdrav jakožto akt sympatie
a hrozba coby akt agrese jsou si tak dle Lorenzova názoru mnohem bližší, než se obecně soudí. Ze
všech výše uvedených tvrzení vyvozuje Lorenz obecný závěr, že vnitrodruhová agrese je nutnou
podmínkou pro vznik osobního pouta a tím i lidského přátelství a lásky (Lorenz 1993a, s.183). Agrese
je dle Lorenze fenoménem o mnoho miliónů let starším než osobní pouto, a tak zatímco agrese může
existovat bez lásky, láska bez agrese je kdekoli v přírodě zcela nemyslitelná (Lorenz 1993a, s.184).
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Smích dle Lorenze vznikl z výhrůžné mimiky odhalování zubů, typické pro mnohé primáty. Jedná se
v současném stavu vývoje o již zcela osamostatněný okruh chování, jehož funkcí je již výhradně tvorba
vzájemného pouta (a jenž poskytuje uspokojení sám o sobě), nicméně i u něj lze sledovat regresi k původně
agresivní funkci, což je podle Lorenze případ, kdy je smích namířen vůči nějaké jiné osobě. Vysmívání se
považuje Lorenz za nepochybně agresivní akt (Lorenz 1993a, s.157).
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Situace lidstva ve světle Lorenzovy koncepce agrese
Výše shrnuté skutečnosti stran Lorenzovy teorie agrese zmiňovaly člověka dosud spíše
okrajově, ale vše, co bylo řečeno, lze dle autorova soudu aplikovat na člověka právě tak dobře jako na
kteréhokoli jiného živočicha. Lorenz se proto pokouší o krok, který před ním provedli i další
hlubokomyslní zpytovatelé přírody, totiž odhadnout v logickém rámci své nauky možné budoucí
směřování lidstva, poukázat na možná nebezpečí a konečně navrhnout řešení.
Za první nebezpečí povahy agrese tak, jak ji nastínil, považuje Lorenz její spontánní charakter
(Lorenz 1993a, s.49). Jelikož jeho koncepce neumožňuje vypořádat se s agresí sice nesmírně složitým,
ale principiálně možným odstraněním veškerých stimulů, které by ji mohly vyvolávat (jak coby část
svého řešení navrhuje Scott, 1970), a Lorenz takové řešení nepovažuje za žádoucí ani z morálního
hlediska, je dle Lorenze jedinou možnou variantou její kanalizace, o níž bude řeč dále, nicméně
rozhodně ne naprosté potlačení. Za druhou hrozbu považuje Lorenz skutečnost, že člověk je prvním
živočichem v evoluční historii, který se plně vymanil z působení mezidruhového přírodního výběru,
který je, jak zmíněno výše, podstatným korektivem vnitrodruhového působení agrese. Toliko
vnitrodruhový výběr se dle Lorenze může velmi rychle stát maladaptivním48, a právě to je situace, jíž
lidstvo v jeho pojetí s ohledem na agresi čelí (Lorenz 1993a, s.43). Další nebezpečí, související
s odstraněním mezidruhové selekce (vlastně za ně přímo zodpovědné), spočívá v unikátní lidské
schopnosti abstraktního myšlení, díky níž získal schopnost používání a výroby stále ničivějších zbraní
(Lorenz 1993a, s.203). Existence zbraní nepředstavuje problém sama o sobě, nýbrž v kombinaci
s absencí fylogeneticky vzniklých zábran k jejich používání u člověka, který ke skutečně ničivé agresi
bez použití instrumentů není vybaven. Situaci současného člověka přirovnává Lorenz trefně k situaci
holuba se zobákem krkavce. Abstraktní myšlení vybavilo člověka rovněž zodpovědností, ale Lorenz se
obává, že technický pokrok produkující stále ničivější zbraně postupuje mnohem rychleji, než rovněž
kulturně ovlivňovaný vývoj zodpovědnosti (Lorenz 1993a, s.204). Zásadní problém vidí Lorenz i
v tom, že vzhledem k možnosti ovládat moderní zbraně na značnou vzdálenost není člověk ani
vystaven kontaktu s následky svých agresivních činů, které by jinak plnily roli mechanismů tlumících
agresi. A nebezpečí vyplývající ze spontánní povahy agrese vrší Lorenz dále: exponenciální růst tempa
kulturního vývoje v kombinaci s nezměněným tempem vývoje fylogenetického činí z člověka bytost
ovládající techniku atomového věku, ale s instinktivní výbavou z doby kamenné (Lorenz 1993a,
s.208). Požadavky prostředí, v němž bylo nutno se neustále potýkat s mezidruhovými i
vnitrodruhovými nepřáteli, formovaly instinkty, které v ideální mírumilovné společnosti 20. století
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Jako příklad maladaptivního působení vnitrodruhového výběru uvádí Lorenz řadu znaků vzniklých pohlavním
výběrem (ocasní pera a letky bažanta arguse, paroží jelenů atd.), jež svým nositelům značně ztěžují život, ale
v rámci druhu stále existuje tlak, působící ve směru jejich udržení a excesivního rozvoje. Lorenz považuje
takovéto působení vnitrodruhového výběru za slepou uličku, která ohrožuje samotnou existenci druhu, a
považuje hypertrofovanou agresi lidstva za příklad vývoje přesně v témže znepokojivém směru (Lorenz 1993a,
s.204), byť zde nepůsobí pohlavní výběr.
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nenacházejí adekvátní ventil, což může vést buď k neurózám (Lorenz 1993a, s.206) či k násilné
činnosti v individuální i skupinové podobě (Lorenz 1993a, s.211). Absence nepřítele mimo biologický
druh dovedla lidstvo do situace, k níž nachází Lorenz v živočišné říši analogii pouze u krys – dochází
k zuřivé skupinové agresi, která může nabývat podob od bojů mezi znepřátelenými domorodými
kmeny přes etnické, náboženské, generační a politické boje až ke světové válce. Člověk, evolucí
formovaný k životu v malé sociální skupině, má velké problémy rozšířit své sympatie na lidi jemu
osobně neznámé (Lorenz 1993a, s.210). Je schopen přimknout se k větší skupině, ale nedokáže žít bez
nepřítele a pro přátele má pouze omezenou kapacitu (Lorenz 2000, s.15). Vážných nebezpečí, jimž
člověk v současné době čelí, uvádí Lorenz ještě bezpočet (mnohá z nich se ani nevztahují přímo
k agresivnímu instinktu), ale jejich výčet by dalece přesahoval rozsah této práce. Všechna nicméně
mají společné jmenovatele – nedostatečnost instinktivní výbavy člověka konfrontovaného s moderní
civilizací a jeho vývoj toliko pod tlakem vnitrodruhového výběru. K uvědomění si rozsahu Lorenzovy
interpretace hrozby, před níž lidstvo stojí, postačí uvést, že nebezpečí, které považuje pro lidstvo za
nejmenší a nejsnáze odvratitelné, je jeho disponování jadernými zbraněmi (Lorenz 2000, s.91). Více
k těmto nebezpečím, viz Lorenz 1993a, s.211-220, Lorenz 1997, Lorenz 2000)
Vidí-li Lorenz hrozbu pro lidstvo ve spontánní, instinktivní povaze agrese a ve zbloudění
instinktů vůbec, zní možná poněkud překvapivě, že ze stejného pramene částečně čerpá i naději na
odvrácení hrozících nebezpečí. Člověk totiž není z jeho pohledu jen bytostí nadanou nebývalým
potenciálem k agresi a ničení, nýbrž i nejsilněji rozvinuvší antagonistický pud, totiž pud k přátelství a
lásce (Lorenz 1997, s.101). Moderní technicistní společnost sice dle Lorenze působí zhoubně i na
tento instinkt (Lorenz 1997, s.107), nicméně Lorenz věří, že tato situace má své východisko. Na
lidskou tendenci k pospolitosti je dle něj třeba apelovat a rozvíjet ji i přes hranice sociálních skupin,
států a vyšších celků. Podpora mezinárodního přátelství i neagresivní soutěže (za příklad takového
zápolení považuje ve své době aktuální závod o dobytí vesmíru) jednak pracuje proti z vrozenosti
vyplývajícím předsudkům vůči jiným skupinám, a zároveň má i potenciál odreagování agresivního
pudu konstruktivní činností (Lorenz 1993a, s.224). Je třeba působit rovněž proti tendenci
k personifikaci zla, která je u všech lidských skupin velmi silná, a vrozenou potřebu identifikace
namísto národní či náboženské skupiny vztáhnout na abstraktní ideály typu vědy, umění a dalších.
S tím souvisí i další Lorenzova podmínka k odvrácení zhoubného působení agrese, totiž nutnost
obecného zvyšování vzdělanosti (Lorenz 1993a, s.227) včetně vědomé reflexe podstaty agrese tak, jak
ji Lorenz sám vnímá, v souladu s nejstarším dochovaným imperativem lidstva „Poznej sebe sama“
(Lorenz 1993a, s.221). Samotný agresivní pud, který nelze vykořenit, pak lze dle Lorenze neškodně
kanalizovat formou sportovního zápolení či sublimace umožňující využití energie agresivního
instinktu k jiným účelům, např. duchovní povahy (Lorenz 1993a, s.223). Snaha agresi zcela vykořenit
je dle Lorenze nejen nemožná, ale i pomýlená a zrůdná, neboť agrese podle něj podkládá i řadu
ušlechtilých rysů lidské povahy. Instinkty, ať už agresivní či jiné, člověk nezbytně potřebuje, a Lorenz
je hájí prohlášením, že instinktového mrzáka by nechtěl mít za přítele (Lorenz 1993a, s.222). Lorenz
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věří, že vyrovnání se s agresí je pro lidstvo možné, ale zároveň si je vědom toho, jak těžký úkol tento
požadavek představuje (Lorenz 1993a, s.231).
Lorenz nepokládá agresi za zlo. To je ostatně patrno jak z mírně provokativního titulu jeho
nejvýznamnější monografie na toto téma, tak ze všech úvah, jejichž esenci jsem se zde pokusil
předestřít. Pokládá ji za rys chování právě tak adaptivní jako kterýkoli jiný. Za škodlivou ji považuje
pouze tehdy, pokud se její působení vymkne kontextu ostatní přírody a působí již jen v rámci druhu,
jako se tomu stalo u člověka. Jeho pochopení fenoménu je solidně ukotveno v darwinistickém pojetí
evoluce a opírá se o hlubokou znalost zvířat i výjimečný pozorovací cit k pohybům lidské společnosti
a analogiím, které je možno nalézt mezi chováním lidí a zvířat. Za nedostatky Lorenzovy nauky
považuji nízkou pozornost věnovanou úloze učení v souvislosti s agresí (tohoto nedostatku si je
Lorenz ostatně i sám vědom, Lorenz 1993b, s.17) a problémům, které může agrese způsobit, je-li zcela
inhibována. Omezuje se v tomto ohledu pouze na vágní poukazy ke vzniku neuróz, aniž by se blíže
zaměřil na jejich genezi a průběh, což považuji s ohledem na jeho výjimečnou vědeckou intuici za
promarněnou příležitost, neboť jsem přesvědčen, že i na tomto poli by byl schopen hlubokého vhledu.
Přes výše uvedené nedostatky ovšem považuji Lorenzovu koncepci agrese za nejhlubokomyslnější a
nejkoherentnější pohled na problém, který kdy na poli biologie a dost možná vědy jako takové vznikl.
Vzhledem k omezenému rozsahu této práce jsem byl nucen zamlčet řadu aspektů Lorenzovy nauky,
doufám však, že i tak se mi podařilo podat dostatečně reprezentativní obraz této mimořádné koncepce.

2.1.11. Sympozium o přístupech k agresi v přírodních vědách, Londýn 1963
Následující oddíl práce se dosti liší od předcházejících kapitol – nepředstavuje totiž souhrn
nauky jednoho autora či skupiny autorů, ale spíše se pokouší ukázat šíři možných přístupů k problému
agrese, existujících simultánně v daném historickém okamžiku. Až dosud jsem se v této práci
pokoušel o představení podstatných či nějakým způsobem se vymykajících koncepcí agrese (za
účelem pokrytí co možná nejširší škály možných přístupů) v chronologickém pořádku, v následujícím
oddílu se pokusím představit alternativní pohledy na agresi v rámci jednoho časového řezu napříč
vývojem biologických nauk. Jedná se především o nástin možných pohledů na problematiku, v němž
se z důvodu omezeného rozsahu práce nemohu věnovat stanoviskům jednotlivých autorů natolik
podrobně jako v předcházejících kapitolách. Rok 1963 není zvolen náhodně; jedná se svým způsobem
o milník na cestě vývoje porozumění fenoménu agrese. Jedná se o rok prvního vydání Lorenzovy
klíčové monografie Takzvané zlo (Das sogenannte Böse), a daný rok lze proto symbolicky chápat jako
okamžik, kdy na poli výzkumu agrese došlo k uvědomění skutečnosti, že daný fenomén je třeba
zkoumat v evolučním kontextu a pod přísně shodnými kritérii jako fyzické vlastnosti organismů49.
49

Jedná se ovšem dle mého soudu skutečně pouze o symbolické označení nástupu nového paradigmatu, nikoli o
okamžik, kdy by došlo k náhlému a naprostému přehodnocení názorů na fenomén agrese. Skutečností ovšem
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Řada článků uveřejněných v kompendiu The Natural History of Aggression, jež tvoří jádro tohoto
oddílu práce, tuto skutečnost reflektuje. Citovaný sborník, který představuje výstupy konference o
povaze agrese z úhlu pohledu přírodních věd, konané 21. a 22. října 1963 v Britském muzeu
přírodních věd, je cenný i tím, že poskytuje prostor autorům zkoumajícím agresi z často velmi
rozdílných úhlů pohledu, a nalezneme v něm příspěvky nahlížející agresi nejen jako evoluční
fenomén, nýbrž i v kontextu fyziologie, antropologie či skupinové dynamiky.
Příspěvek Jamese Fishera Interspecific aggression se věnuje problematice mezidruhové agrese
(vzhledem k ornitologickému zaměření autora se jeho příspěvek týká převážně ptactva). Fisher si
všímá, že kromě fenoménu známého jako mobbing, totiž napadání některých dravců (či hnízdních
parazitů jako je kukačka) druhově smíšenými skupinami jejich obvyklých obětí (Fisher 1964, s.8), což
je fenomén téměř univerzálně rozšířený v třídě ptactva, existuje i mezidruhová agrese založená na
ekologické kompetici (srv. též Colquhoun 1952). Fisher se domnívá, že tato mezidruhová agrese je na
úrovni organismu způsobena vzájemnou podobností mezi jednotlivými druhy, na úrovni druhů pak
představuje kompetici mezi druhy, jež si vzájemně konkurují v souboji o zdroje. Vzhledem k povaze
spouštěčů agresivního chování (jež jsou vizuální povahy a ptáci na ně často reagují velmi selektivně)
dochází často i k omylům, tedy k napadání jedinců druhu, jenž nepředstavuje kompetitora v souboji o
zdroje (Fisher 1964, s.10). Fisher si ovšem všímá i skutečnosti, že k mezidruhové agresi dochází
nejčastěji mezi příbuznými druhy ve fázi speciace. V této fázi vývoje je příslušník příbuzného druhu
vnímán dle Fishera stále jako příslušník druhu vlastního, a vzhledem k častému překryvu
ekologických návyků druhů ve fázi speciace má tento, byť mylný, předpoklad značný adaptivní
význam. Fisher extrapoluje své ornitologické poznatky na člověka a domnívá se, že lidská rasová
nesnášenlivost představuje proces analogický mezidruhové agresi ptactva v rané fázi speciace (Fisher
1964, s.14). Vůči této analogizaci lze namítnout především to, že agrese člověka vůči odlišným
etnickým skupinám není vedena domnělou podobností, nýbrž naopak vědomou odlišností, a
pravděpodobně je tudíž zcela odlišné povahy než mezidruhová agrese ptactva.
Harrison Matthews ve svém příspěvku Overt fighting in mammals upozorňuje na velmi řídký
výskyt letální agrese v přirozených podmínkách (Harrison Matthews 1964, s.23). Rozděluje boje
zvířat na ritualizované a otevřené a tvrdí, že kdekoli to podmínky umožňují, živočichové se uchylují
k ritualizovanému způsobu souboje. Pokud není u daného druhu ritualizovaný souboj vyvinut,
neznamená to ještě dle autora nutnost agrese s letálními následky, neboť poražené zvíře má stále ještě
možnost zachránit se útěkem či podrobením se agresorovi (Harrison Matthews 1964, s.30). U zvířat se
zbraněmi umožňujícími zabití oponenta (Harrison Matthews uvádí, že existují pouze tři skupiny savců,
jejichž zbraně nejsou odvozeny od drápů či zubů, a to vývojově nejstarší skupina ptakořitných
s častým výskytem jedové žlázy, sudokopytníci a lichokopytníci, Harrison Matthews 1964, s.23) se
zůstává, že počínaje 60. lety 20. století lze pozorovat posun v rámci přístupu k agresi ve prospěch jejího zasazení
do evolučního kontextu.
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pak dle autora boje odehrávají vždy ritualizovanou formou, kterou pokládá za výsledek konfliktu mezi
zájmy jedince a druhu, kdy zabití oponenta může být sice přínosné pro jedince, nicméně nikdy pro
druh (Harrison Matthews 1964, s.31). Výjimkou z pravidla absence letální agrese mezi zvířaty jsou
dvě situace, jež Harrison Matthews pokládá za analogické – odehrává-li se boj v zajetí či
v přemnožené populaci. V obou případech denzita prostředí dle autora neumožňuje poraženému únik a
selhávají i zábrany znemožňující vítězi dovést podrobení soka až k fatálnímu následku. Byť tento
příspěvek nepřináší žádné nové informace (v propracovanější formě se s podobnými závěry můžeme
setkat v Lorenzově díle), uvádím jej jako doklad převažujícího přesvědčení mezi biology v 60. letech
20. století o téměř absentující letální agresi mezi živočichy a výlučnosti člověka v tomto nelichotivém
rysu jednání.
K. R. Hall ve svém příspěvku Aggression in monkey and ape societies přináší informace o
agresi u primátů. Etologický výzkum primátů představuje směr, jímž se pozornost vědy zaměřené na
agresi začala v průběhu 60. a 70. let 20. století ubírat, aby v této oblasti později učinila řadu
významných objevů s dalekosáhlými důsledky pro posun paradigmatu ve věci agrese (viz níže
v kapitole o díle Franse de Waala). Hall uvádí širokou kazuistiku problému zahrnující pozorování
učiněná na množství druhů primátů (počínaje makaky a konče šimpanzi). Hall tvrdí, že při výzkumu
agrese je velmi nutné brát v úvahu rovněž ekologický kontext vývoje druhu, který do značné míry
formuje jeho behaviorální charakteristiky (Hall 1964, s.62). Hall se rovněž věnuje shodně jak agresi,
tak i behaviorálním mechanismům, které ji dokáží inhibovat. Přes důraz na pozorování agresivního
jednání interpretuje Hall chování většiny primátů jako v zásadě mírumilovné, což přičítá jednak
disperznímu způsobu života, při němž není nutné se vypořádávat s kompetitory (např. u kočkodana
husarského, Hall 1964, s.59) či u sociálních druhů existenci značného množství agresi vyvažujících
elementů chování. Například v případě makaků uvádí agresi jakožto nástroj ujasnění hierarchického
schématu skupiny, který je po většinu času inhibován a objevuje se pouze, pokud v hierarchii skupiny
panují nejasnosti, a i tehdy je většinou omezován na mírné prostředky, které jako by sloužily pouze
coby informace o sociálním pořádku (Hall 1964, s.56). Hall rovněž uvádí, že si není vědom
přítomnosti letální agrese u žádného druhu primátů v přirozených podmínkách, a to ani při soubojích
mezi jednotlivými skupinami. Poměrně odvážné je pak jeho tvrzení, že z hlediska vývoje societ
představují nejdokonalejší skupinu paviáni, zatímco šimpanzi jsou druhem, který postrádá řadu
důležitých fyzických i sociálních adaptací na život ve skupině (Hall 1964, s.63). Šimpanze považuje
Hall za nepřeceňovanější primáty co do mentálních kapacit. Domnívám se, že Hallův příspěvek
v plnosti obráží limitovanost dobově dostupných poznatků o agresi a sociálním životě primátů vůbec.
V pozdějších letech (opět odkazuji především ke kapitole věnované dílu Franse de Waala) byla totiž
řada jeho závěrů velice znatelně přehodnocena a překonána.
Vzhledem k tomu, že koncepce doposud pojednaných autorů se soustředily téměř výhradně na
obratlovce, bez zajímavosti není alespoň krátká zmínka o práci D. I. Wallise, týkající se agrese u
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sociálního hmyzu. Wallis studoval agresi zejména u mravenčího druhu Formica fusca, nicméně
rovněž u dalších mravenčích a včelích druhů. Došel k závěru, že u vysoce organizovaných
společenství těchto sociálních druhů hmyzu je agrese téměř beze zbytku kanalizována formou, která
nejen neohrožuje kohezi společenstva, nýbrž přispívá i k jeho obranyschopnosti – jedná se o agresi
extrakoloniální (Wallis 1964, s.15). Klíčovým faktorem, ovlivňujícím spuštění agresivní reakce, je dle
Wallise koloniálně specifický pach, determinovaný z větší části genetickými faktory a doplňkově
rovněž nutričně (Wallis 1964, s.18). Proto je rovněž iniciálním krokem každé agrese olizování
neznámého jedince (předpoklad, že mravenci nejsou schopni se individuálně rozpoznávat, jistě není
unáhlený). Toto konání má za účel detekci chemických látek na kutikule jedince. Olizování přechází
postupně v akt hrozby a v útok, jehož složkou je uchopení a odtažení nepřítele (Wallis 1964, s.16).
Wallis se domnívá, že všechny čtyři popsané úkony se zakládají v totožné motivaci a liší se navzájem
pouze ve velikosti prahu, který je třeba překonat, aby došlo k jejich aktivaci (Wallis 1964, s.17).
Iniciální stupně agrese lze pozorovat i v jednání mravenců vůči jedinci, který se do kolonie vrací po
jistém čase nepřítomnosti; Wallis si povšiml velmi dlouhého olizování takových jedinců ze strany
mravenců, kteří se s nimi střetli, i realizace hrozby (Wallis 1964, s.21). Koloniálně specifický pach se
dle Wallise sociální hmyz učí imprintingem. Kromě pachu může být agrese vyvolána i vizuálními
stimuly (černou barvou a pohybem), teplotou, hladem či přítomností larev. Bez zajímavosti nejsou ani
Wallisovy experimenty, dokazující existenci taktilní stimulace k útoku (Wallis 1964, s.20). Zajímavou
analogii faktorů stimulujících agresi u sociálního hmyzu (zejména faktoru koloniálně specifického
pachu) lze nalézt v chování sociálně žijících hlodavců (Lorenz 1993a).
Příspěvky Thelmy Veness a Cecily de Monchaux představují úhel pohledu psychologie a
vycházejí z pozadí experimentů s chováním malých skupin lidí pověřených řešením úkolů. Příspěvky
psychologů ke kompendiu Natural History of Aggression (jichž je z celkového počtu příspěvků více
než třetina) představují zcela odlišný úhel pohledu oproti biologickým naukám a uvádím je zejména
proto, abych poukázal na rozdílná východiska těchto přístupů a dokreslil tak co nejplastičtěji obraz
možných pohledů na agresi. Důvodem uvádění těchto příspěvků je rovněž skutečnost, že postupy
vycházející z psychologie byly v pozdějších letech převzaty i moderní etologií a hrají tudíž podstatnou
úlohu i ve východiscích empirické části mé práce. Veness poukazuje na celkový problém s definicí
agrese50 a domnívá se, že zejména v případě člověka je adekvátním termínem „nepřátelství“ (v
anglickém originále hostility). Ve shodě s Bussovou definicí (Buss 1961) chápe jako agresi pouze
akci, která přináší škodlivé stimuly jinému organismu (Veness 1964, s.78). Naproti tomu nepřátelství
představuje perzistentní postoj. Na rozdíl od agrese není nepřátelství dle Veness spouštěno
jednoduchým stimulem a přetrvává i za fyzické nepřítomnosti oponenta (Veness 1964, s.79).
50

Musím podotknout, že se jedná o problém, s nímž jsem se v průběhu psaní této práce potýkal do značné míry i
já, neboť navzdory mé prvotní snaze o vymezení problému se názory na definici agrese liší u různých autorů
natolik výrazně, že termín „agrese“ se stává velmi zamlženým a nelze učinit žádnou jednoznačnou dělící čáru,
určující, co pod tento pojem spadá a co už nikoli.
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Nepřátelství považuje Veness za specificky lidský fenomén, což vyplývá z jeho definice jakožto
verbální (byť neuskutečněné vůči oponentovi) odpovědi na agresi. K názoru, že jde o specificky lidský
fenomén, vede Veness i souvislost nepřátelství s údajně specificky lidskou schopností vnímat vlastní
identitu a vnímat tedy jako agresi jakékoli jednání vedoucí k jejímu utlačení (Veness 1964, s.79).
Pokládám oba důvody k takovémuto vymezení jevu za výmluvný příklad definice, která je záměrně
utvořena tak, aby splňovala autorem požadovaná kritéria. U obou autorek je předmětem zájmu nikoli
agrese ve smyslu prosazení sebe sama, nýbrž nepřátelství coby postoj, který může mít zcela odlišné
dopady jak na jedince, tak na skupinu, k níž daný jedinec náleží (de Monchaux 1964, s.83).
Nepřátelství neústí pouze v útok, nýbrž i v opačný akt, totiž stažení se (withdrawal) a ukončení
jakékoli komunikace. I takovéto jednání však de Monchaux považuje za formu sociálního útoku, který
poškozuje soudružnost skupiny (de Monchaux 1964, s.83). Zatímco otevřený útok může vést k řešení
problému, stažení se naopak řešení konfliktu brání a vede k upevnění oboustranně nepřátelských
postojů. De Monchaux používá k pojmenování takovéhoto jednání Newcombův termín „autistické
nepřátelství“ (Newcomb 1947). Podstatné je, že tento postoj vede nejen k nárůstu nepřátelského
postoje na straně, která nedokázala řešit konflikt otevřeným útokem, nýbrž i na straně zbytku skupiny
formou cyklické zpětné vazby, a to zejména tehdy, je-li úkolem skupiny společný úkol (de Monchaux
1964, s.85). De Monchaux si všímá, že u jedinců neschopných projevovat emoce jakéhokoli druhu
(tzv. emočních outsiderů, de Monchaux 1964, s.85) existují tři vzájemně provázané rysy, totiž
nepopularita u zbytku skupiny, neschopnost dávat najevo své postoje a ignorance pocitů členů skupiny
vůči sobě samému. De Monchaux hovoří u takovýchto jedinců o cyklech autistického nepřátelství (byť
není jasné, zda chápe takovéto jednání jako patologické či zda se může vyskytovat i u duševně
zdravých osob). Autistické nepřátelství je charakterizováno celkovou neuspokojivostí pro svého
nositele (přímý útok poskytuje možnost odreagování nepřátelských intencí mnohem spolehlivěji než
stažení se z boje) a patří k němu i široká škála alternativních projevů, mezi něž spadá i projekce, tedy
provedení agresivního aktu toliko v představě (de Monchaux 1964, s.86), vedoucí k dalšímu posílení
dojmu ze situace, jež nepřátelský postoj vyvolala, nepřímá agrese, spočívající ve vědomém i
nevědomém sabotování úsilí skupiny, a agresivní projevy vůči jiným jedincům, než od kterých
původní stimul vyšel, tedy již výše zmíněné vytváření tzv. obětních beránků (scapegoating). De
Monchaux tvrdí, že vztahy ve skupině jsou nejen ovlivněny způsobem, jakým je nepřátelství
jednotlivých osob projevováno či potlačováno, ale že funguje i opačný vztah, totiž vliv kvality
sociálních vztahů na způsoby, jimiž lze nepřátelství projevit. Závěry autorky lze v tomto ohledu
zobecnit do axiomu, že vzájemná blízkost osob umožňuje otevřené projevy nepřátelství, jež
představují katarzi a umožňují tak skupině fungovat lépe (de Monchaux 1964, s.88). Příspěvek Cecily
de Monchaux pokládám za hodnotný v tom ohledu, že poukazuje k nepříliš často reflektovanému rysu
agrese (byť použití tohoto pojmu se z důvodů představených T. Veness autorka vyhýbá), totiž její
pasivní formě, jež může být pro společnost v mnoha ohledech podstatně škodlivější než forma
otevřená.
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Denis Hill ve svém příspěvku o vztahu agrese a duševních chorob či retardací artikuluje
přístup, patrný již ve výše uvedených dílech Alfreda Adlera a Sigmunda Freuda, totiž že agrese je
z psychologického úhlu pohledu zkoumána dost často v souvislosti s duševními patologiemi. Hillův
postup se opírá o studium duševně nemocných osob, ovšem nebrání mu k extrapolaci závěrů i na
osoby duševně zdravé, přičemž autor přiznává, že popisované procesy se mezi duševně zdravými a
nemocnými jedinci kvalitativně neliší, a jedinou proměnnou hodnotou je zde intenzita jejich průběhu.
Hill se věnuje ve své práci efektu chorob a poškození centrální nervové soustavy na projevy a ovládání
agrese a závěrem široké kazuistiky uzavírá, že snížená schopnost ovládání agrese je vázána na
poškození limbického systému, konkrétně gyrus cinguli a anteriorních jader hypotalamu (Hill 1964,
s.95). Lze ovšem namítnout, že poškození těchto okruhů vede ke snížené schopnosti ovládání i u
jiných emocí než pouze u agrese. Hill zkoumá i vztah mezi věkem a agresí a vyvozuje, že v případě
duševně zdravého jedince lze sledovat nejvyšší míru přímých projevů agrese na samém počátku života
ve věku okolo tří let (Hill 1964, s.95). S postupujícím věkem se poté četnost otevřených agresivních
projevů snižuje, což je dáno dle Hilla tím, že u jedinců začínají převažovat inhibiční mechanismy dané
výchovou, které u velmi malých dětí ještě nefungují (Hill 1964, s.95). U dětí lze sledovat i četné
výbuchy vzteku (nesměrované agrese), které rovněž s věkem ustávají. U pacientů, kteří prodělali
onemocnění či poranění nervové soustavy, zasahující výše popsané okrsky limbického systému,
ovšem takovýto vývoj nelze sledovat a potíže s ovládáním agrese mají dle Hilla i starší pacienti
postižení senilní atrofií či ateriosklerózou (Hill 1964, s.95). Tato Hillova zjištění odpovídají starším
stanoviskům Freudovým, který považoval psychické poruchy obecně za regresi k nižšímu stádiu
ontogenetického vývoje. V Hillově příspěvku lze vysledovat výraznou ctnost psychiatrického přístupu
k agresi, totiž intenzivní pozornost k agresi obrácené vůči sobě samému, což je jev, který je
v biologických koncepcích agrese velice často opomíjen. Například deprese je dle Hilla výmluvným
příkladem agrese obrácené vůči sobě samému (byť často pouze na verbální rovině), manifestované
formou sebetrýznění, vzniku bludů ohledně vlastních provinění či bezcennosti nebo přesvědčením o
onemocnění vážnou chorobou (Hill 1964, s.96). Z autorova líčení není zřetelné jeho stanovisko
ohledně původu choroby, ale zdá se, že v logice jeho článku je deprese následkem neschopnosti
projevit agresi navenek. Finálním stádiem deprese je často sebevražda, která pro Hilla představuje
definitivní vyhřeznutí agrese vůči sobě samému otevřenou formou (Hill 1964, s.96). Dalším příkladem
psychické poruchy, vyplývající z neschopnosti jedince projevit agresi jakoukoli vnější formou, ať už
zdravou, neurotickou či perverzní, je dle Hilla patrně schizofrenie. Hill pokládá za důkaz agresivního
založení této záhadné duševní choroby častou násilnou povahu bludů schizofreniků, v nichž velmi
často hraje úlohu zánik světa, válka či představy o vlastní všemohoucnosti (Hill 1964, s.98). Hill dále
upozorňuje, že ačkoli je schizofrenie důsledně introvertním projevem agrese, existují i případy jejího
náhlého překlopení v akt otevřeného násilí vůči jiným osobám (Hill 1964, s.98). Hill ve své koncepci
přiznává platnost oběma konkurenčním pojetí agrese, totiž frustrační hypotéze a pojetí agrese jako
spontánně generovaného instinktu. Pro potřeby této práce je sice Hillův příspěvek podstatným
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dokumentem, nicméně dokládá rovněž velmi pomalý vývoj uchopení agrese na poli psychiatrie.
Naprostá většina Hillových názorů se totiž téměř neliší od závěrů Adlerovy práce Der
Aggressionstrieb im Leben und in der Neurose, vydané téměř o šedesát let dříve (Adler 1908).
James Laver se v příspěvku nazvaném Costume as a means of social aggression věnuje agresi
z dalšího úhlu pohledu a zkoumá vztah agrese a módy. Tento přístup je mezi autory citovanými
v rámci této práce zcela ojedinělý a setkáme se s ním pouze v náznacích v díle Eibl-Eibesfeldtově
(Eibl-Eibesfeldt 1996). Výpovědní hodnota Laverovy práce je dle mého soudu ovšem negativně
ovlivněna nejasností pojmů – Laver podle všeho nerozlišuje mezi agresí a projevováním dominance a
pokládá informaci o společenském statutu manifestovanou prostřednictvím oděvu za agresivní akt.
Analogie mezi evolucí živé přírody a vývojem lidské módy, vyplývající z Laverova příspěvku, jsou
ovšem pozoruhodné a zaslouží si v rámci mé práce zmínku. Laver se mezi řádky přiznává k ovlivnění
marxismem, a možná právě i to je důvod, proč považuje zdůraznění statutu prostřednictvím oděvu za
projev sociální agrese (Laver 1964, s.102). Laver postuluje tři principy, na nichž stojí lidská móda.
Jedná se o hierarchický princip (v originále Hierarchical Principle), princip svodu (Seduction
Principle) a princip užitnosti (Utility Principle). Hierarchický princip představuje vyjádření sociálního
statutu nositele oděvu a jako takový dle Lavera přísluší spíše mužům (Laver 1964, s.101). Ženský
sociální status není dle Lavera založen na moci, nýbrž na atraktivitě, a proto ženy následují ve svém
oblékání spíše princip svodu. Princip užitnosti pak představuje protipól obou principů, fungující coby
regulace příliš excesivního bujení oděvů následujících dva výše zmíněné principy51. Dle Lavera
sleduje móda v průběhu svého historického vývoje tendenci vyjádření sociálního statusu vyplývajícího
u mužů z moci, u žen pak z atraktivity, v jejímž důsledku se staly partnerkami mocných mužů (Laver
1964, s.103). Laver poukazuje na archaický stav skutečností, kdy si zdobné oděvy z drahých materiálů
mohli dovolit pouze bohatí aristokraté, který se ovšem změnil otevřením obchodních tras s Asií, jehož
následkem si mohlo náhle dovolit drahé ošacení i bohaté, ovšem neurozené měšťanstvo a obchodníci.
Že je oděv prostředkem vyjádření moci (v Laverově pojetí sociální agrese) dokládá i snaha panovníků
o zákonné regulace nákladnosti oděvů. „Móda je ovšem vždy silnější než zákony,“ podotýká Laver
(Laver 1964, s.103). Laver dále poukazuje k epoše 16.-18. století, kdy byly oděvy bohatých vrstev
zcela zbaveny vlivu principu užitnosti a dosáhly tak fantastické zdobnosti jdoucí ruku v ruce
s nepraktičností. Dokladem toho jsou široká okruží aristokratů dané epochy, u dam v důsledku
působení principu svodu rozdělené tak, aby odhalovaly dekoltáž (Laver 1964, s.105). Laver soudí, že
v dané epoše bylo hlavním cílem oděvu dát okolí najevo, že jeho nositel se nezabývá manuální
činností, chápanou jako ponižující. Bílé límečky a přečnívající manžety košilí společenských oděvů
51

V protikladu působení principu užitnosti a principu hierarchie, resp. svodu, vidím velmi přesnou analogii mezi
působením přirozeného výběru a výběru pohlavního, neboť, právě tak jako přirozený výběr, i princip užitnosti
slouží k regulaci excesivních prvků oděvů, resp. tělních extenzit, bránících jejich nositeli v praktickém fungování
ve světě. Prostředky působení principu užitnosti a přirozeného výběru se pochopitelně velmi liší, ale jejich
vzájemná analogie je dle mě velmi zřetelná.
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současnosti interpretuje Laver jako reziduum tohoto přístupu (Laver 1964, s.104). Za zlom ve vývoji
módy považuje Laver industriální revoluci, následovanou úpadkem významu aristokracie a
převrstvením sociálních hierarchií nově téměř výhradně na základě majetku (Laver 1964, s.107).
V postindustriální společnosti pak dle Lavera působí stále silněji princip užitnosti a princip svodu na
úkor hierarchického principu. Princip svodu dle Lavera v současnosti52 ovlivňuje oblékání nejen žen,
ale i mužů, a princip užitnosti se v oděvech obou pohlaví rovněž manifestuje výrazněji než kdy
předtím. Dle Lavera vede tento trend k egalizaci společenských vrstev a rozostření třídní příslušnosti
(Laver 1964, s.108). Dalo by se pochopitelně polemizovat o tom, kde v tomto případě leží příčina a
kde následek, ovšem tato otázka není autorem reflektována, právě jako není z jeho příspěvku zřetelné,
zda tento trend považuje za žádoucí či nikoli.
Příspěvky Dereka Freemana, Stanislawa Andreského, Anthonyho Storra a Johna Burtona
zkoumají agresi výhradně v souvislosti s člověkem, a to s akcentem na agresi skupinovou, zejména její
nejvýraznější projev, tedy válku. Proto pokládám za možné pojednat o těchto příspěvcích současně.
Freeman dokládá prostřednictvím citace historických prací (např. Richardson 1960) ohromující rozsah
lidských agresivních aktů napříč historií lidstva a výmluvnost čísel jej vede k závěru, že člověk je
nepochybně nejagresivnějším a nejnelítostnějším tvorem světa (Freeman 1964, s.111). Freeman tvrdí,
že agrese může být projevem čirého pudu sebezáchovy a tedy v jeho pojetí aktem ega (Freeman 1964,
s.110), ovšem existence nesporně nereaktivních agresivních aktů jako je mučení jej nutí k přiznání
autonomie agresivnímu pudu jako takovému (Freeman 1964, s.110). Freeman (který přistupuje
k problému agrese z úhlu pohledu antropologie) bystře odhaluje, že agrese je (pouze v rozdílné míře)
konstitutivním prvkem veškerých známých lidských civilizací včetně těch nejodlehlejších53 a lze ji
nalézt v mytologiích všech národů (včetně křesťanského obrazu pekla), hrách dětí všech kultur i
v lidských snech (Freeman 1964, s.113). Freeman tvrdí, že u lidí, sledujících děje destrukce a násilí lze
zaznamenat slastné pocity (Freeman 1964, s.113). Freemanem nahlédnutá souvislost lidské agrese a
kanibalismu upomíná k velmi podobnému Dartovu závěru (Dart 1963) a Freeman se rovněž dopouští
velmi podobné logické chyby, když zaměňuje agresi i predaci a dává predační způsob života do
souvislosti s lidským sklonem k agresi obecně (Freeman 1964, s.116). Freeman ovšem přeci jen
reflektuje lidskou agresi hlouběji než Dart a uvádí, že problémem není pouhý predační způsob života,
ovšem jeho vývoj v rámci fylogenetické skupiny, postrádající inhibiční mechanismy obvyklé u jiných
masožravých druhů (Freeman 1964, s.124). I tak se ovšem jedná u Freemana o značné zjednodušování
problematiky a nepřípustné směšování pojmů.

52

Míněna pochopitelně soudobá situace roku 1964, byť lze říct, že současná situace se od té někdejší z hlediska
módy příliš neliší.
53
Zajímavým elementem agrese, na nějž Freeman poukazuje, je i agrese ceremoniální, jejíž impulzivita je
regulována souborem předpisů a nařízení. Sem patří nejrůznější obětní rituály (otázkou zůstává, zda lze jako
agresivně motivované chápat i obětování zvířat), iniciační ceremonie či lovení hlav u některých primitivních
kmenů (Freeman 1964, s.113).
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Andreského příspěvek Origins of war nese tentýž neduh jako příspěvek Freemanův, totiž
nedostatečnou obeznámenost s biologickými pohledy na agresi54. Proto je také možné, aby Andreski
vyslovil odvážné tvrzení, že neexistují důkazy o přítomnosti agresivního pudu coby součásti lidské
přirozenosti (Andreski 1964, s.130ad.), jež není v autorově argumentaci ničím podloženo a lze tak
usuzovat, že skutečně pramení pouze z neznalosti biologických pramenů. Andreski se ovšem v dalším
pokračování svého příspěvku nesnaží dokázat biologickou nepodmíněnost agrese jako takové, nýbrž
pouze její manifestace cestou války, což je snaha přeci jen smysluplnější. Andreski správně podotýká,
že účelem války nikdy není pouze odreagovat vnitřní agresivní pud, nýbrž se jedná o zájmové
konflikty, a právě tak u jednotlivců, kteří se do války mají zapojit, je třeba apelovat na jejich
sentimenty (loajalitu ke státu, strach či sexuální pudy). Pokud by existoval pud války55, nebyla by dle
autora takováto motivace nutná (Andreski 1964, s.130). Pro neexistenci pudu války svědčí dle autora i
fakt, že přímých bojů se vždy účastní jen omezená vrstva obyvatelstva a rekrutování vojáků i jejich
podněcování k boji má často charakter donucování (Andreski 1964, s.131). Přesto, že si je vědom
negativní korelace mezi četností vnějších válečných výbojů a vnitřních občanských nepokojů
(Andreski 1964, s.131), vyvozuje Andreski, že válka není pudovou potřebou na úrovni jedince, tím
méně státu. Faktory podněcujícími k válce jsou dle Andreského politické a sociální vlivy, zejména
despotický způsob vlády v daném státě a nízká životní úroveň obyvatelstva (Andreski 1964, s.133).
Zejména chudoba obyvatelstva patří dle Andreského ke klíčovým faktorům (vedle kolektivního
entuziasmu, který ovšem na rozdíl od Lorenze neodvozuje od agrese, a prosté poslušnosti vůči
autoritám), zodpovědným za podporu obyvatelstva válečným snahám své vládnoucí vrstvy (Andreski
1964, s.134). Válka je pro Andreského mimo veškerou pochybnost produktem kultury, vzniklým
jednak v důsledku technického pokroku umožňujícího bojovat pomocí instrumentů, a dále v důsledku
vymanění se z mezidruhového zápolení, po němž zůstal jediným relevantním nepřítelem člověka jiný
člověk (Andreski 1964, s.136). Tento závěr je v dobré shodě s názory řady dalších badatelů na poli
agrese, nicméně Andreski z něj vyvozuje extrémní závěr, že totiž za přítomnost válek je zodpovědné
přelidnění planety a lidstvo bude schopno dosáhnout míru teprve tehdy, dosáhne-li demografické
rovnováhy (Andreski 1964, s.136). Pominu-li nevyjasněnost pojmu demografické rovnováhy,
pokládám tento malthusiánský56 závěr nejen za věcně pochybený vzhledem k existenci válek i
v historických obdobích a geografických oblastech s poměrně řídkým zalidněním, nýbrž i potenciálně
nebezpečný. Pokud jde o nukleární zbraně coby do extrému dovedený instrument agrese, Andreski
jejich existenci považuje (ve shodě s převládajícím míněním vyjadřovaným i biologickými badateli
54

Derek Freeman byl antropolog a Stanislaw Andreski sociolog, ovšem pokud se jejich příspěvky objevily
v kompendiu, jež si v úvodní preambuli (Carthy a Ebling 1964) vytklo za cíl přistoupit k problému agrese na
základě biologií nahlédnutých skutečností, pokládám výtku k nedostatečnému biologickému vzdělání autorů za
oprávněnou.
55
Andreski dále hovoří již o pudu války, nikoli o agresivním pudu jako takovém. „Pud války“ je nicméně podle
všeho vlastní autorův konstrukt, sloužící k vymezení připravenosti jedince podílet se na organizovaném násilí,
což představuje pouze nepatrnou výseč z mnohem bohatšího spektra působnosti agresivního pudu.
56
Andreski k Malthusovi explicitně odkazuje (Andreski 1964, s.135).
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v 50. a 60. letech 20. století) za užitečný prostředek omezení válek, neboť se díky jejich neselektivní
ničivosti ocitají v ohrožení i vládci, jejichž vlastní život mohl být přednukleární epoše ohrožen jen
zřídka (Andreski 1964, s.133).
John Burton v příspěvku The nature of aggression as revealed in the atomic age v podstatě
rezonuje s Andreského soudy stran neexistence fyziologických dokladů pravosti a autonomie
agresivního pudu (Burton 1964, s.147) i v názoru na úlohu jaderných zbraní v regulaci agrese, jimž
navíc připisuje důležitou roli vzhledem k jejich ničivému potenciálu, který nutí zúčastněné strany
k pečlivějšímu promýšlení kroků a tím i k racionalizaci vlastních stanovisek (Burton 1964, s.146).
Pokud jde o vznik válek, Burton rovněž hledá příčinu v politických a sociálních faktorech, a to
zejména na úrovni států samotných (autor neřeší na rozdíl od Andreského příliš otázku, co podněcuje
k válce obyvatelstvo). Příčiny vzniku válečných konfliktů je dle Burtona nutno hledat ve vzájemném
neporozumění mezi státy, strachu, deprivaci a dalších faktorech, které nejsou dle autora nevyhnutelné.
Na úrovni jednání států se Burton jednoznačně hlásí k reaktivnímu pojetí agrese (Burton 1964, s.153).
Příspěvek Anthonyho Storra Possible substitutes for war představuje pohled psychiatra na
fenomén války. Na rozdíl od Andreského a Burtona se Storr domnívá, že válka zajišťuje naplňování
některé specifické lidské potřeby, a chápe ji tedy nikoli jako důsledek vnějších faktorů, nýbrž jako
nutnou výslednici lidské pudové potřeby (Storr 1964, s.137). Za tyto potřeby pokládá Storr například
pocit identity s ostatními lidmi, snížení pocitu individuální zodpovědnosti či v neposlední řadě potřebu
odreagovat agresi společensky akceptovatelným způsobem (Storr 1964, s.139). Storr odmítá jak
frustrační hypotézu vzniku agrese, tak Freudovu koncepci pudů smrti (tvrdí, že neexistuje pud, který
by neměl sebezáchovnou tendenci) a tvrdí, že skutečným pramenem agrese je snaha prosadit sebe
sama, separovat se od ostatních a nalézt vlastní identitu (Storr 1964, s.140). Storrův přístup k agresi je
patrně nejtolerantnější ze všech autorů pojednaných v rámci této práce a jeho příspěvek je zaměřen do
značné míry na hledání jejích pozitivních aspektů. Agresi považuje za škodlivou pro jedince i
společnost pouze v tom případě, že je potlačována, a představuje pro něj nutný doprovodný jev vývoje
individuality, kdy ruku v ruce s destrukcí jde i tvorba (Storr 1964, s.140). Opozice vůči jiným osobám
či dokonce přímý boj s nimi jsou dle Storra nedílnou součástí vývoje vlastní identity, což dokládá i
častostí případů, kdy si lidé bez skutečných nepřátel vytvářeli alespoň domnělé, aby se měli vůči komu
vymezit (Storr 1964, s.141). Storr tvrdí, že evropská pečovatelská společnost, která chrání člověka
před všemi potenciálně škodlivými vlivy, které by mohly přijít zvnějšku, představuje pro jedince
nesmírnou frustraci tím, že mu brání testovat vlastní limity a bojovat o smysl svého života, což Storr
pokládá za jednu ze základních lidských potřeb (Storr 1964, s.141). Suprese agrese právě tak jako
suprese jakéhokoli projevení sebe sama (což jsou dle Storra úzce související lidské potřeby)
představuje pro jedince utrpení, jež může vyústit v řadu neuróz a na sebe obrácených manifestací
agrese (Storr 1964, s.142). Obecně chvályhodná snaha o odstranění války tedy dle Storra neřeší
základní problém elementární agrese člověku vlastní. Storr pochopitelně nejde ve svých úvahách tak
daleko, aby považoval válku za žádoucí jev, neboť si je vědom, že je to právě existence oponenta, a
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nikoli jeho zničení, co stimuluje vývoj jedince i státu. Proto navrhuje coby substituci války zápolení
mezi státy mírovou cestou, jež sám nazývá „pokračováním války nedestruktivními prostředky“ (Storr
1964, s.143). Jedná se o již Lorenzem rovněž navrhovanou cestu soupeření ve vývoji technologií,
jehož esenciálním příkladem byl právě v době publikování prací obou zmíněných autorů závod o
dobytí Měsíce. Storr si je vědom nákladnosti takovýchto zápolení, ale přesto je toho názoru, že na
podobný cíl by lidstvo nemělo litovat vynaložených prostředků (Storr 1964, s.144). V jungovském
duchu Storr podotýká, že agrese a válka jsou vlastně útokem na vlastní nenáviděné rysy, zatímco
souboj mírovými prostředky nese i tu výhodu, že umožňuje vnímat soupeře jako sobě podobného
(Storr 1964, s.144).
Výše podaný výčet koncepcí agrese představuje poměrně nesourodou směsici koncepcí autorů
vycházejících z velmi rozmanitých východisek. Názory některých autorů jsou dokonce biologicky
vzdělanému čtenáři zcela cizí. Přesto se však domnívám, že výčet i některých poměrně neortodoxních
úsudků má v této práci své místo, již jen proto, že příspěvky shromážděné v kompendiu Natural
History of Aggression pokrývají svým záběrem veškeré organizační úrovně, na nichž se agrese může
projevovat, od fyziologického pozadí přes jedince a malé skupiny až po státní útvary.

2.1.12. Irenäus Eibl-Eibesfeldt
Irenäus Eibl-Eibesfeldt je žákem a v mnoha ohledech myšlenkovým pokračovatelem Konrada
Lorenze. Jeho dílo stran povahy agrese se opírá o velmi podobná myšlenková východiska jako dílo
Lorenzovo, ovšem liší se od něj jednak předmětem studia (zatímco Lorenz své poznatky získával
pozorováním zvířat a jeho úvahy stran povahy lidské agrese představovaly extrapolaci získaných
poznatků na člověka s jistou mírou přiznané spekulativnosti, Eibl-Eibesfeldt se věnoval v pozdějších
letech své vědecké dráhy přímo výzkumu lidského chování, a to především prostřednictvím
srovnávacího výzkumu jednotlivých lidských kultur) a rovněž měrou reflektovanosti samotné
etologické koncepce agrese a snahou o syntézu tohoto přístupu s odlišnými naukami. Zjednodušeně
lze říci, že v místech, kde Lorenz s jistým váháním předkládá hypotézy vzniklé spíše na základě
prostého vhledu a intuice, se Eibl-Eibesfeldt pokouší podkládat své závěry solidními daty, a tam, kde
se Lorenz bezvýhradně vymezuje vůči konkurenčním naukám, se Eibl-Eibesfeldt pokouší nalézt jejich
místo v obrazu agrese, aby touto cestou vytvořil komplexní koncepci fenoménu, přiznávající část
pravdy i naukám, které se na první pohled ocitají s jeho přístupem v přímém rozporu.
Předtím, než podám popis samotné Eibl-Eibesfeldtovy koncepce agrese, se ještě v krátkosti
zmíním o těch elementech jeho nauky, v nichž se s Konradem Lorenzem bez výhrad shoduje. Jedná se
především o uchopení vnitrodruhové agrese, v níž spatřuje tytéž výhody pro jedince i druh jako
Lorenz (Eibl-Eibesfeldt 1996, s. 64). Podobně nepolemizuje se svým učitelem ani v otázkách regulace
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agresivního jednání, sloužící zájmům druhu57 (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.65) a všímá si týchž fenoménu
ritualizace vnitrodruhových soubojů či upokojovacích ceremoniálů vlastních druhům vyzbrojeným
přirozenými zbraněmi, které by mohly potenciálně protivníkovi přinést smrt (Eibl-Eibesfeldt 1996,
s.67). Eibl-Eibesfeldt rovněž nepochybuje o spontánní povaze agresivního pudu a jeho vrozenosti (i co
se člověka týče), byť podobně jako Lorenz přiznává možnost modifikace behaviorálních vzorců
učením a od svého učitele se liší toliko v míře pozornosti věnované těmto modifikacím.

Vlastní Eibl-Eibesfeldtovo pojetí agrese a snaha o syntézu s konkurenčními
naukami
V tomto místě opustím srovnávání Lorenzovy a Eibl-Eibesfeldtovy koncepce, jehož účelem
bylo pouze ukázat, v jakém ohledu Eibl-Eibesfeldt na myšlenky svého učitele navazuje.
V následujícím popisu Eibl-Eibesfeldtovy koncepce coby svébytného myšlenkového útvaru se
pochopitelně místy vyskytují i myšlenky, jež Lorenz rovněž zastával, ale pokouším se především
vystihnout přínosy k poznání povahy tohoto fenoménu, které představují originální Eibl-Eibesfeldtův
přínos.
Poctivý vědecký přístup Eibl-Eibesfeldta je velice patrný již ve snaze, s níž se pokouší podat
samotnou definici agrese. Eibl-Eibesfeldt odmítá definovat agresi po způsobu psychologů (viz Dollard
et al. 1944) na základě záměru, s nímž je chování spojeno, neboť o záměru lze objektivní výpověď
učinit pouze v případě člověka, a to ještě ne vždy (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.29). Proto se snaží agresi
definovat z hlediska její funkce a dochází posléze k definici agrese jakožto veškerých vzorců chování,
jež vedou k distribuci zvířat téhož druhu v prostoru cestou odpudivého principu (v anglické verzi
repelling principle) či k dominanci jednoho jedince nad druhým (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.33). Takto
definované agresivní jednání zahrnuje nejen přímou fyzickou konfrontaci, nýbrž i feromonální
signalizaci hmyzu58, ptačí zpěv, imponující chování savců (hrozba je pro Eibl-Eibesfeldta
ritualizovanou formou útoku, lišící se od něj pouze prahem aktivace, Eibl-Eibesfeldt 1979, s.31) a
další subtilnější prvky chování. Výše zmíněná definice se týká vnitrodruhové agrese, nicméně EiblEibesfeldt zahrnuje pod kategorii agrese mnohem širší spektrum behaviorálních fenoménů, mnohdy i
překračujících hranice druhu. Jsa si plně vědom odlišnosti motivace, motorických drah i fyziologie
mezi vnitrodruhovou a mezidruhovou agresí (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.63), řadí nicméně do kategorie
agresivního jednání nejen obranu kořisti před predátorem, nýbrž i predační chování samotné (EiblEibesfeldt 1979, s.33). Mezidruhová agrese se pak od vnitrodruhové liší tím, že je zde postrádána
57

Eibl-Eibesfeldt podobně jako Lorenz zpočátku uvažoval o biologickém druhu jakožto o selekční jednotce.
Později svůj názor nicméně v tomto ohledu opravil (viz předmluva k Eibl-Eibesfeldt 1996) a přiklonil se k pojetí
selekce na úrovni jedince a později v 80. letech 20. století na úrovni genů (Eibl-Eibesfeldt 2005, s.88). Zejména
v pracích pocházejících z této doby (Eibl-Eibesfeldt 1989 a 2005) si lze všimnout poměrně patrně EiblEibesfeldtova ovlivnění geocentrickým neodarwinismem a sociobiologií, například v prohlášení „Válka je
kulturním vehikulem pro geny,“ (Eibl-Eibesfeldt 2005, s.188) apod.
58
Eibl-Eibesfeldt reflektuje i skutečnost u výše uvedených autorů nepovšimnutou, že agrese a teritorialita hmyzu
jsou fenomény konvergentní, nikoli homologní, agresi a teritorialitě obratlovců (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.42).
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inhibice k zabití protivníka59 a zejména u druhů s vysokým stupněm ritualizace vnitrodruhových
soubojů jsou v případě mezidruhové agrese používány i zcela jiné zbraně a způsob boje (EiblEibesfeldt 1979, s.36). Eibl-Eibesfeldt jde dokonce v porovnávání mezidruhové a vnitrodruhové
agrese tak daleko, že považuje obě za fylogeneticky spřízněné a tvrdí, že u primátů a člověka nedošlo
v průběhu evoluce ke kompletnímu oddělení obou okruhů chování, takže v některých případech je
velmi těžké rozlišit, zda se jedná o agresi predační či afektivní60. Eibl-Eibesfeldt dále uvažuje při
definování agrese nejen o bojovém chování samotném, nýbrž i o druhé straně schématu fight or
flight61 a obě reakce zahrnuje pod termín „agonistické chování“. K bojovému chování patří jak aktivní
agrese, tak i agrese defenzivní, pod kategorii útěku Eibl-Eibesfeldt řadí kromě útěku samotného i
submisivní chování (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.35).
Klíčovou otázkou pro Eibl-Eibesfeldta je, jakou funkci agrese plní. Důležité je dle autora
rovněž uvědomit si, že skutečnost, že behaviorální element plní nějakou funkci, neznamená, že se za
tímto účelem vyvinul. Eibl-Eibesfeldt je opatrnější než Lorenz ve věci této úlohy a tvrdí, že otázka,
zda je agrese primárním pudem, či sekundárně slouží jiným pudům, nebyla dosud zodpovězena (EiblEibesfeldt 1989, s.375). Spíše se však přiklání k názoru, že agrese je primárním pudem, a skutečnost,
že plní celou řadu funkcí, na její svébytnosti nic nemění (totéž lze dle autora říci i o pohybu, který má
mimo veškerou pochybnost proximátní původ ve spontánní aktivitě neuronů (Eibl-Eibesfeldt 1989,
s.377). Široké spektrum působnosti agrese je tedy dle Eibl-Eibesfeldta nejspíše důsledkem utilizace
primárního pudu (Eibl-Eibesfeldt 1989, s.391). Agrese dle autora slouží například obraně teritoria (u
člověka pak dále i obraně majetku), sociálních vztahů, udržování sociálních norem, obraně pozice
v sociálním ranku, získání sexuálního partnera, obraně mláďat či ke zjišťování limitů sociálního
jednání či jejich vštěpování62 (Eibl-Eibesfeldt 1989, s.391).
59

Eibl-Eibesfeldt již nenásleduje bezvýhradně Lorenzovu představu o neexistenci letální vnitrodruhové agrese u
zvířat žijících v přirozených podmínkách. Předkládá jisté doklady její existence (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.40),
nicméně tato sdělení mají spíše anekdotickou povahu a autor stále pokládá letální vnitrodruhovou agresi za
velice zřídkavý jev.
60
Na základě svědectví čerpaných z díla Jane Goodallové (viz např. Goodall 1983) uvádí doklady predační
agrese vůči jedincům vlastního druhu u šimpanzů, spojených s kanibalismem. Eibl-Eibesfeldtova teze, že hranice
rozpoznání mezi kořistí a příslušníkem vlastního druhu není u šimpanzů a nebyla možná ani u předchůdců
člověka příliš ostrá, by se dala možná použít i k jistému vysvětlení výše zmíněného Dartova omylu (viz kap.
2.1.7), jenž spočíval v považování přechodu k predačnímu způsobu obživy u australopithéků za důvod současné
agresivity u moderního člověka. Eibl-Eibesfeldt se však touto cestou uvažování nevydává.
61
V etologické literatuře hojně používané rozdělení, popisující reakci na konfrontaci s protivníkem buď útokem
nebo útěkem.
62
Eibl-Eibesfeldt hovoří v této souvislosti o exploratorní a výchovné agresi. Exploratorní agresi lze sledovat
velmi často u mláďat, která takto testují hranice snesitelnosti svého chování pro své okolí, ovšem fenomén lze
pozorovat i v kontextu skupinové agrese, kdy jednotlivé zájmové skupiny mohou jednat podobně za účelem
zjištění, kam až mohou při prosazování svých požadavků zajít (Eibl-Eibesfeldt 1989, s.393). Jelikož exploratorní
agrese vyžaduje odpověď, přílišná permisivita v tomto případě nevede k utlumení agrese, ale naopak k její
kulminaci, neboť jedinec či skupina hledají své místo v sociálním pořádku a absence odpovědi je vede
k domněnce, že mohou postupovat dále. Eibl-Eibesfeldt dokládá, že permisivní výchova dětí vede velmi často ke
zformování mnohem agresivnějších charakterů než výchova přísná, a podobně absence odpovědí v politickém
kontextu často vede ke stále drzejším výpadům ze strany agresora (Eibl-Eibesfeldt 1989, s.393). Výchovná
agrese pak představuje protipól agrese exploratorní a představuje dobrý doklad promíšenosti motivací, neboť
(což lze nejlépe doložit u člověka, ale Eibl-Eibesfeldt dokládá i příklady ze sociálního života primátů) může být
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Z výše uvedených funkcí, které agrese plní, si zaslouží pozornost zejména vztah mezi agresí a
sociální dominancí. Vztah těchto dvou fenoménů je poměrně palčivou otázkou biologického výzkumu
chování obecně, a proto je Eibl-Eibesfeldtův názor na tuto problematiku v kontextu celé mé práce
velmi relevantní. Eibl-Eibesfeldt zastává názor, že agrese se nevyvinula za účelem zajištění místa
jedince v dominančním pořádku, nýbrž právě naopak, dominanční hierarchie představuje prostředek,
kterak agresi tlumit (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.46). Agrese je ovšem zároveň prostředkem, kterak
v dominančním řádu získat vyšší postavení, byť rozhodně nikoli prostředkem výhradním, je ovšem
třeba si znovu uvědomit výše uvedenou skutečnost, že utilizace jistého prvku chování za určitým
účelem ještě nic nevypovídá o původu tohoto prvku. Hierarchie je tedy sice velmi často ustavena za
pomoci agrese, nicméně její existence zaručuje utlumení agrese, která eskaluje pouze v případech, že
dochází ke změnám sociálního pořádku (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.85). V případě primátů a člověka již
dokonce agrese není výhradním prostředkem dobytí a udržování sociálního statutu, byť se v této úloze
stále uplatňuje, a do hry vstupují i zkušenosti jedince či dokonce jeho schopnost dávat najevo i
přátelské intence (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.86). V pozdějším Eibl-Eibesfeldtově díle si lze povšimnout i
reflexe poznatků Franse de Waala (blíže k němu v kapitole 2.1.13) o důležitosti dobrých sociálních
vztahů pro pozici jedince v sociálním ranku (Eibl-Eibesfeldt 2005, s.136).
Za pozornost stojí Eibl-Eibesfeldtova reflexe konkurečních nauk o povaze agrese a jeho snaha
o syntézu poznatků těchto přístupů a vlastního pojetí, jež obecně nazývá etologickou koncepcí agrese
(Eibl-Eibesfeldt 1989, s.367). Jedná se o teorii učení, frustrační hypotézu vzniku agrese (viz kapitola
2.1.7.) a Freudovu, případně Adlerovu koncepci pudu (viz kapitoly 2.1.3. a 2.1.4.). Především je
pozoruhodné, že Eibl-Eibesfeldt vůbec podává systematický výčet relevantních předcházejících
koncepcí agrese (jedná se o jediného autora pojednaného v rámci této práce, který tak činí), ovšem
nespokojuje se toliko s jejich výčtem, nýbrž pokládá etologickou teorii agrese za schopnou integrovat
všechny zmíněné koncepce a využít jejich dílčích pravd k podání celkového obrazu fenoménu agrese
(Eibl-Eibesfeldt 1989, s.367). Eibl-Eibesfeldt staví toto celkové uchopení na ve svém pojetí
nezpochybnitelné skutečnosti vrozenosti agresivního pudu. Velmi však zdůrazňuje, že samotná
skutečnost vrozenosti pudu v žádném případě neznamená nemožnost jeho ovlivnitelnosti učením a
vnějšími faktory obecně (Eibl-Eibesfeldt 1989, s.387). Eibl-Eibesfeldt si je vědom průkaznosti pokusů
zkoumajících vliv učení na agresi (jak je sumarizuje Scott, viz kap. 2.1.8. či Scott 1970), ovšem
pokládá učení za pouhý nástroj modifikace vrozeného chování, nikoli za jediný zdroj jednání (EiblEibesfeldt 1979, s.115). Na rozdíl od Lorenze ovšem reflektuje úlohu tréninku v maturaci vzorců
agresivního jednání a upozorňuje na riziko, které vyplývá ze zvyku násilného odreagování agresivního
pudu, totiž že může dojít k vytrénování návyku odreagovávat agresi napříště výhradně touto cestou,
zvláště je-li takové jednání úspěšné (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.111). Eibl-Eibesfeldt přiznává rovněž
motivována i náklonností k agresorovi. Také se jedná o formu agrese, která sociální pouto dle autora posiluje,
místo aby je oslabovala (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.89).
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podstatnou úlohu učení sledováním jednání blízkého sociálního okolí, které může mít na agresivní
jednání rovněž značný vliv (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.118). Podobně přiznává dílčí platnost i frustrační
hypotéze vzniku agrese, ovšem ani frustraci nepokládá za jediný zdroj agrese63. Z Eibl-Eibesfeldtova
díla lze vyčíst apologetiku etologie jako přístupu, který neodmítá důležitost individuální zkušenosti,
jak mu jeho četní oponenti často vyčítají (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.118). Celkově lze Eibl-Eibesfeldtův
přístup k alternativním koncepcím agrese označit za smířlivější než Lorenzův (byť zejména
behaviorismus64 kritizuje velmi podobně jako jeho učitel, zejména pokud se jedná o jeho výchovné a
politické konsekvence, mezi něž počítá i feministické hnutí, blíže Eibl-Eibesfeldt 2005, s.109-121), a
to zejména díky snaze o utilizaci jejich dílčích poznatků v rámci etologické koncepce agrese.
Pokud jde o Eibl-Eibesfeldtovo povědomí o proximátních faktorech ovlivňující agresi, je
podobně jako u většiny autorů uvedených v této části práce poměrně kusé a čerpané spíše ze
sekundárních zdrojů, přičemž proximátním příčinám jednání (s výjimkou učení) věnuje podobně jako
výše uvedení autoři v porovnání s ultimátními příčinami dosti omezenou pozornost. Na základě
znalostí dostupných v 80. letech 20. století pouze uvádí, že na agresivní jednání mají vliv
katecholaminy dopamin, noradrenalin či adrenalin a rovněž mužský sexuální hormon testosteron
(Eibl-Eibesfeldt 1989, s.381).

Reflexe funkční jednoty agresivního a afiliativního jednání
Eibl-Eibesfeldt si je do hloubky vědom provázanosti agrese a jejího opaku, tedy jednání
afiliativního. Obě motivace jsou dle autora fylogeneticky naprogramovány a agresi tak vyvažuje
tendence právě tak silně zakořeněná ve vrozené povaze zvířat a člověka jako agrese sama (EiblEibesfeldt 1996, s.5). Konrad Lorenz ve svém díle sice také hovoří o pudové povaze afiliativního
jednání, ovšem pro Eibl-Eibesfeldta se vrozenost sociabilních tendencí stává klíčovým tématem, které
konstituuje jeho nauku od samého jejího kořene (což lze pochopit již jen ze samotných titulů jeho
klíčových publikací, Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung a Liebe und Hass. Zur
Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen, tedy „Válka a mír z úhlu pohledu výzkumu chování“
a „Láska a nenávist. Elementární způsoby chování z pohledu přírodních věd“). Sociabilita a agresivita
jdou dle Eibl-Eibesfeldta ruku v ruce (byť se s Lorenzem shoduje i v otázce odvozenosti prvého od
druhého a nepředpokládá nezávislý vznik obou způsobů jednání) a zejména u vyšších obratlovců
korunovaných primáty a člověkem nabývá sociabilita stále více na důležitosti (Eibl-Eibesfeldt 1996,
s.57).

63

Eibl-Eibesfeldt polemizuje s extrémními stanovisky vyplývajícími z frustrační hypotézy vzniku agrese, kdy je
za frustraci považováno cokoli počínaje zkušeností porodu. Tvrdí, že s takto postavenou hypotézou nelze
polemizovat, neboť postrádá jakoukoli vědeckou validitu (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.82).
64
Eibl-Eibesfeldt v některých svých pracích označuje behaviorismus pojmem „environmentalismus“, aby
zdůraznil klíčovou úlohu vnějšího prostředí v této nauce (Eibl-Eibesfeldt 2005, s.109).
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Pokud jde právě o primáty, Eibl-Eibesfeldt sice není zdaleka tak dobrým znalcem této skupiny
jako níže pojednaný de Waal (kap. 2.1.13), nicméně i tak se mu podařilo objevit v jejich chování
některé jevy, svědčící o tom, že agrese a afiliativní jednání jsou nesporně propojeny. Je si vědom
skutečnosti, že sociální rank šimpanzů je určován právě tak agresí jako jejich schopností tvořit
přátelské svazky s ostatními zvířaty, i velmi důsledné inhibice destruktivní agrese v rámci jejich
sociálních skupin (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.64). Popisuje schopnost usmiřování mezi šimpanzími samci
a podobně jako de Waal z toho vyvozuje, že usmiřování je nutnou protiváhou agresivních tendencí,
které se objevuje tím častěji, čím silnější je agresivní potenciál v rámci skupiny (Eibl-Eibesfeldt 1979,
s.68). Přes nespornou agresivitu primátů Eibl-Eibesfeldt uvádí, že mu není znám žádný případ
letálního násilí uvnitř sociální skupiny u žádného z druhů primátů (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.92).

Agresivní a afiliativní jednání u člověka
Ačkoli Eibl-Eibesfeldt vychází do značné míry i z poznatků získaných pozorováním zvířat,
hlavní doménu jeho behaviorálního výzkumu představuje člověk. S ohledem na agresivitu u člověka
zastává Eibl-Eibesfeldt názor, že tento fenomén je společný všem známým lidským kulturám bez
jakékoli výjimky, a vyvrací s odkazem na vlastní výzkum či prameny jiných autorů svědectví o
absenci agrese u některých kultur (blíže k tématu např. Eibl-Eibesfeldt 1972), podané
v předcházejících letech jinými autory (např. Mead 2001). Eibl-Eibesfeldt tvrdí, že předchozí
svědectví vycházejí buď z omezeného pojetí pojmu (např. v antropologické literatuře je jako akt
agrese interpretována dle autora pouze válka, Eibl-Eibesfeldt 1996, s.73) či z čirého přání nebo
dokonce jednostranné interpretace nasbíraných dat (což je dle Eibl-Eibesfeldta právě případ proslulé
Margaret Meadové). Dle Eibl-Eibesfeldta jsou sice formy projevu agrese kulturně modifikovány,
nicméně jev samotný je přítomný ve všech známých kulturách. Existují sice národy, které se
v historicky zmapované době nezúčastnily žádné války, ale individuální agrese je přítomna všude a
sklony k tomuto jednání lze dle autora vysledovat i z povahy mýtů, božstev, národních svátků a
dalších kulturních projevů (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.74). Projevem agrese je dle Eibl-Eibesfeldta i
nesporná teritorialita65 veškerých národů a v jistém smyslu i jedinců. Pro vrozenost a
nevykořenitelnost agrese svědčí dle autora i skutečnost, že kromě všech kultur se vyskytuje rovněž
nezávisle na uplatněné výchovné metodě (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.82).
Byť agrese slouží širokému množství potřeb, Eibl-Eibesfeldt předpokládá, že poskytuje
potěšení i sama o sobě, což lze považovat za další doklad primárnosti pudu. Autor cituje závěry
experimentů dokazujících, že uspokojení agresivního pudu v co možná nejotevřenější podobě má
uvolňující efekt na psychiku lidí (Hokanson a Shetler 1961, Hokanson a Burgess 1962). Slastné
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Vztah mezi teritorialitou a agresí je dle Eibl-Eibesfeldta velmi podobný jako vztah agrese a dominance.
Agrese zde představuje prostředek k dosažení vlastních cílů, a teritorium (jímž je dle autora i osobní zóna
každého jedince, Eibl-Eibesfeldt 1996, s.76) je fylogeneticky naprogramovanou potřebou, jejíž původ sahá
hluboko do minulosti právě tak jako původ agrese samotné.
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pocity, které doprovázejí vykonání agresivního aktu, jsou nepochybně spojeny s odreagováním pudu,
jež Eibl-Eibesfeldt považuje za naprostou nutnost, opět jen modifikovanou ritualizací, ale ve své
podstatě nevyhnutelnou (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.77). Podle Eibl-Eibesfeldta je tedy klíčovou
dovedností, částečně již existující vlivem vrozených i kulturních norem, odreagování agrese takovým
způsobem, který neohrozí agresivního jedince ani jeho okolí. Sem spadají nejrůznější lidské rituály,
které omezují riziko letálního zranění (coby kulturní ekvivalent ritualizovaného boje vnímá například
lidskou instituci šermířského či pěstního souboje, svázaného řadou pravidel, Eibl-Eibesfeldt 1989,
s.399), ovšem i agrese přesměrovaná na neživý předmět či využití agrese k souboji, jehož výsledky
budou konstruktivní (příkladem je pro Eibl-Eibesfeldta sportovní zápolení, Eibl-Eibesfeldt 1996, s.84).
Nespornou úlohu v regulaci agrese hrají i vrozené lidské zábrany páchat násilí. Eibl-Eibesfeldt
tvrdí, že navzdory obrovskému množství násilí, za něž je člověk v průběhu své celé historie
zodpovědný, nepostrádá ani on přirozené inhibiční mechanismy k zabíjení jedinců téhož druhu.
Přiznává ovšem, že zejména pokud se jedná o konflikt přesahující rámec sociální skupiny, jsou tyto
inhibice velmi oslabeny, či lépe řečeno překryty kulturním imperativem, přikazujícím zabít (EiblEibesfeldt 1979, s.123, blíže v oddílu věnovaném autorově pojetí války). Člověk je obecně schopen
reagovat na gesta upokojování a submise, a jeho reakce na ně právě tak vrozená jako základ těchto
gest samotných (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.96). Mezi tato gesta patří například pláč, úsměv, dětinské
chování, sklopení hlavy a další (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.96). Soucit a svědomí, tedy elementy, které
člověku brání páchat násilí, mají dle autora nepochybně rovněž původ ve fylogenetickém
naprogramování (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.99).
Specificky lidskou schopnost regulace destruktivní agrese představuje verbalizace agrese,
která se projevuje nejen používáním nadávek namísto fyzického konfliktu, ale ve vysoce ritualizované
podobě například u Eskymáků západního Grónska, kteří učinili z pěveckých duelů instituci schopnou
řešit verbální formou většinu vzniklých konfliktů, v některých případech pak dokonce i vraždu (EiblEibesfeldt 1979, s.97).
Při regulaci agrese může a musí podle autora kromě samotného odreagování či inhibice
destruktivního potenciálu hrát roli rovněž právě afiliativní jednání jako přirozený protihráč agresivity.
Afiliativní jednání znamená více než pouhé zábrany k ubližování jiným jedincům, sociální svazek
působí jako aktivní protipól agrese. Do této kategorie jednání spadá lidská schopnost usmiřovat se,
utěšovat osoby, které v agresivním konfliktu podlehly, či vstupovat do konfliktů z pozice třetí strany
(Eibl-Eibesfeldt 1979, s.100). Je to vždy právě osobní známost a přátelství, které takovéto jednání
umožňuje (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.98). Osobní svazek je navazován a udržován pozdravem,
přátelskými gesty či obdarováním, jež Eibl-Eibesfeldt považuje za odvozené od rodičovské péče (která
pro něj představuje univerzální pramen veškerého afiliativního jednání, Eibl-Eibesfeldt 1996, s.112).
Eibl-Eibesfeldt sice přiznává pravdivost Lorenzově tezi o souvislosti přátelských vazeb
a přesměrované agrese, nicméně dle něj se jedná pouze o doprovodný jev vzniklý současně
s rodičovskou péčí, která je dle něj skutečným kořenem lásky a přátelství v celé živočišné říši (Eibl77

Eibesfeldt 1996, s.127). Jinými slovy, společná agrese svazek pouze posiluje, ale jeho skutečný původ
je v rodičovské péči. Právě společná agrese je ovšem dle Eibl-Eibesfeldta důležitým tmelem, držícím
svazek pohromadě. Příkladem takového jednání je například společný smích, který je dle autora
ritualizovanou hrozbou (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.166) či řada lidských pozdravů, které současně
s přátelskými intencemi demonstrují rituální formou i sílu jedince (například stisk ruky) či právě
naopak ukazují jeho podřízenost coby snahu agresi odvrátit, v závislosti na hierarchickém vztahu,
který mezi zdravícími se panuje (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.175). Přes veškerou ritualizaci pozdravů a
bohatství jejich kulturně modifikovaných podob pokládá Eibl-Eibesfeldt fenomén sám a všechny
motivace, jež se v něm mísí, od submisivity po demonstraci vlastní síly, za podložené vrozenými
programy (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.195). Eibl-Eibesfeldt uvádí i pozoruhodné příklady rituálů
některých kultur, které velice výmluvně demonstrují motivační podloží utváření vzájemného svazku.
Jedním z těchto příkladů jsou slavnosti66 palmových listů, provozované indiány kmene Waikas, jež
představují prostředek uzavření či posílení přátelství mezi jednotlivými kmeny. Tyto festivaly
sestávají z ritualizované demonstrace vlastní síly a obdarovávání (Eibl-Eibesfeldt ukazuje na příkladě
jiného indiánského kmene ze Severní Ameriky a jeho rituálu potlatch, že dávání darů představuje
rovněž sebeprezentaci, která může přerůst až v excesivní spirálu vedoucí až k naprostému
ekonomickému vyčerpání obou stran, Eibl-Eibesfeldt 1996, s.207), společného stolování, sdílení
zármutku a slibů vzájemné věrnosti, tedy kombinace úkonů, demonstrujících současně přátelské
záměry i agresi (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.205).
Pokud jde o samotný původ afiliativních vazeb, již jsem uvedl, že Eibl-Eibesfeldt považuje za
jejich původce rodičovskou péči. Nejpůvodnějším sociálním vztahem je tak pouto mezi matkou a
jejím dítětem (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.213). Poukazuje i k odvozenosti většiny něžností, kterými se
lidé vzájemně častují, od vztahu matky a dítěte. Teprve zdravý vztah dítěte s matkou zakládá jeho
schopnost navazovat sociální vazby i se širším okolím a jeho absence je dle autora příčinou mnohých
sociálně patologických jevů (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.224).

Meziskupinová agrese a válka
Korunou Eibl-Eibesfeldtovy nauky o agresi je jeho interpretace války. Autor hovoří o lidské
tendenci vytvářet skupiny, jejichž vnitřní vztahy podléhají bohatému repertoáru regulace a ritualizace
popsané výše, ovšem směrem navenek se vyznačují nedůvěrou a často netlumenou agresí. EiblEibesfeldt používá pro tento fenomén výrazu pseudospeciace, pocházejícího z díla Erika Eriksona
(Eibl-Eibesfeldt 1979, s.123). Důsledkem lidské tendence ke pseudospeciaci je dle autora vytvoření
analogie mezidruhové agrese, jež není vázána inhibičními mechanismy zabraňujícími zabití jedince
vlastního druhu. Byť je meziskupinová agrese elementem známým i u jiných sociálně žijících savců,
66

Eibl-Eibesfeldt s lingvistickým citem sobě vlastním poukazuje na pravděpodobnou etymologickou spřízněnost
německého výrazu pro slavnost (Fest) a přídavného jména fest (pevný, silný), tedy v přirozeném jazyku
vyjádřenou souvislost mezi oslavou a utužováním pouta (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.197).
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válka jako taková je dle Eibl-Eibesfeldta fenoménem kulturním (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.123), neboť
vyžaduje plán a strategii (Eibl-Eibesfeldt 1989, s.403). Behaviorální rysy, které ji umožňují, však opět
leží ve vrozených charakteristikách člověka jako je odmítání neznámých osob, loajalita k vlastní
skupině, intolerance vůči osobám a skupinám, odchylujícím se od sociálních norem vlastní skupiny,
mentální schopnost démonizace a odlidštění protivníka a celková schopnost agrese (Eibl-Eibesfeldt
1979, s.124). Podobně jako odmítá věřit existenci lidské kultury, v níž chybí individuální agrese,
odmítá Eibl-Eibesfeldt i názor, že vznik války byl vázán na změnu způsobu života našich předků,
například přechod k zemědělskému způsobu života, jak někteří autoři dovozují. Dle Eibl-Eibesfeldta
představuje jedinou podmínku vzniku války dostatečná kognitivní kapacita umožňující přenos
informací kulturní cestou. Eibl-Eibesfeldt dále soudí, že válka je řízena kulturní normou, která je
v rozporu s biologickou normou člověka. jež mu zabraňuje zabíjet jedince téhož druhu (EiblEibesfeldt 1979, s.169). Tento názor je poměrně optimistický, zvláště v porovnání s Lorenzovým
názorem, že člověk jakožto živočich postrádající přirozené zbraně s možným letálním efektem
behaviorálními zábranami k zabití jedince svého druhu nedisponuje. Eibl-Eibesfeldt ovšem o existenci
lidských zábran v tomto ohledu nepochybuje, byť se tento optimismus jeví nepříliš dobře podložený.
Válka, byť vychází z biologicky podmíněné skupinové agrese, představuje tedy dle EiblEibesfeldta jakési panování kulturní normy nad biologickou přirozeností67, byť mnoha lidských
přirozených sklonů rovněž využívá. Eibl-Eibesfeldt tvrdí, že bez přítomnosti propagandy, omezování
kontaktů s protivníky a neustálých apelů na výše popsané lidské vrozené vlastnosti, by v člověku
velmi pravděpodobně převážily afiliativní tendence, jak si lze ostatně povšimnout z historických líčení
zákopových bojů mezi Francií a Německem za první světové války, kdy si vojáci znepřátelených stran
mezi sebou vyměňovali cigarety a přátelsky si povídali (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.100). Souhrnně lze
říci, že válka je kulturní normou, využívající některých lidských fylogenetických dispozic a potlačující
jiné.
Eibl-Eibesfeldt přes veškerou svou snahu o nalezení cesty ke světu bez válek tvrdí, že válku
nelze považovat za patologický jev, nýbrž je třeba položit si otázku, jaké funkce válka plní, a v dalším
kroku se pokusit nahradit válku nedestruktivní alternativou (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.180). Tvrdí, že
pokud by válka byla pro kulturu škodlivá, selekční tlak (který se uplatňuje v kulturní evoluci právě tak
dobře jako v evoluci biologické) by ji již byl dávno eliminoval (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.182). EiblEibesfeldt nepochybuje, že existenci války lidstvo vděčí za vznik mnohých atributů, jež jsou
považovány za čestné (například i vysoce altruistické jednání založené na vzájemné loajalitě uvnitř
válčící skupiny, Eibl-Eibesfeldt 1979, s.123), a rovněž za akceleraci rozvoje lidské inteligence. Válka
poskytuje výhody pochopitelně zejména vítězné straně, ovšem Eibl-Eibesfeldt tvrdí, že historie lidstva
je historií úspěšných dobyvatelů a všichni žijící lidé jsou jejich potomky, kteří z takto dosažených
67

Eibl-Eibesfeldt například interpretuje starozákonní boží pokyny k hubení nepřátel jako esenci kulturního
imperativu snažícího se překonat biologickou přirozenost člověka. Lidské zábrany k zabíjení jsou dle autora tak
silné, že v tomto případě bylo nutné odět kulturní příkaz k zabíjení do božského příkazu, aby vůbec mohlo dojít
k jeho uplatnění (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.184).
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výhod dodnes těží (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.182). Takovýmito selekčními výhodami jsou i zisk teritoria
a s ním souvisejících zdrojů a šíření vlastní kultury (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.186).

Cesty vypořádání se s individuální i skupinovou agresí u člověka
Eibl-Eibesfeldt se brání osočení, že interpretace agrese a války jakožto pro lidstvo v minulosti
adaptivních znamená obhajobu těchto fenoménů. V této souvislosti poukazuje k tomu, že skutečnost,
že jistý rys představoval adaptivní hodnotu v minulosti, nutně neimplikuje, že tato vlastnost si svou
adaptivitu zachová navždy. Při změně prostředí se může původní adaptace stát pro biologický druh
přítěží, a právě touto fází dle autora lidstvo v současnosti prochází s ohledem na agresi a především
válku (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.75). Například válka coby nástroj teritoriální expanze již nemůže plnit
svou adaptivní úlohu v současné době, kdy jsou téměř všechny obyvatelné habitaty planety zalidněny
(Eibl-Eibesfeldt 1979, s.169). Právě na pohled kontroverzní snaha o nalezení prospěchu, který člověku
agrese a válka přináší, je dle Eibl-Eibesfeldta nutnou podmínkou pro to, aby byl člověk schopen se
s těmito jevy vyrovnat vědomým a poučeným způsobem (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.180). Skutečnou
hodnotu chování lze dle Eibl-Eibesfeldta určit pouze na základě jeho hodnoty pro zachování existence
druhu. V současné době je tak třeba nadřadit zájem celého druhu, tedy lidstva, které je ohroženo
možnými fatálními následky války, nad zájmy jednotlivých skupin (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.196).
Proto lze dle Eibl-Eibesfeldta učinit prohlášení, že za současného stavu věcí je pro lidstvo prospěšný
mírový způsob života, mající základ i v univerzální biologické normě, zatímco válka, založená ve
specifické kulturní normě, se dá považovat za čirou hrozbu, jíž je konečně možno se postavit na odpor
(Eibl-Eibesfeldt 1979, s.194). Unikátní lidská schopnost rozumového uvažování je pak dle autora
nápomocná ke vědomému zvážení hodnoty té které (ať už biologické či kulturní) normy a lze v ní
vidět naději, že se lidstvo s destruktivními efekty agrese a války dokáže vypořádat (Eibl-Eibesfeldt
1979, s.195). Eibl-Eibesfeldt se ovšem nedomnívá, že intervence rozumu je jedinou možností, kterak
odvrátit zničení lidstva válkami. Tvrdí, že lidstvo na cestě k míru v individuálních i skupinových
vztazích již učinilo řadu pokroků, a to často na základě vrozených vlastností, nikoli vědomé reflexe.
Pokud jde o eliminaci destruktivních efektů individuální agrese, Eibl-Eibesfeldt se domnívá,
že tento jev je již v současném stádiu vývoje lidstva efektivně kontrolován fylogenetickými
adaptacemi68 (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.100). S tímto názorem nelze dle mého soudu zcela souhlasit,
neboť přes veškerou nutnost indoktrinace k násilí na skupinové úrovni se na úrovni individuálních
vztahů lze stále setkat s velkým množstvím destruktivní agrese, již nelze ve všech případech připsat
pouze psychopatologickým jedincům. Eibl-Eibesfeldt i na úrovni individuální agrese vidí potíž
68

V názoru na tuto problematiku lze u Eibl-Eibesfeldta vysledovat jistý posun. Zatímco v publikaci Liebe und
Hass. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen, poprvé vydané v roce 1970, tvrdí, že zatímco
meziskupinová agrese má v současnosti značnou naději na úplnou eradikaci, skutečný problém představuje
narůstání agrese uvnitř skupin samotných (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.236), v pozdějších publikacích zaujímá
celkově optimističtější postoj a vnitroskupinovou agresi interpretuje jako problém téměř marginální (EiblEibesfeldt 1979, s.100), zatímco skupinová agrese a válka pro něj představuje výzvu, které lze čelit jen při
zapojení rozumových sil ve službách biologických norem.
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v používání zbraní umožňujících zabití na větší vzdálenost, což znemožňuje inhibici agrese
prostřednictvím upokojujícího jednání (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.98), které je stále vyladěno na přímou
fyzickou konfrontaci, tedy způsob boje, který člověk používá obecně stále řidčeji. Dalším současným
problémem, který ztěžuje aktivaci sociabilních impulzů u člověka, je život v masových anonymních
společnostech. Eibl-Eibesfeldt však považuje člověka za natolik plastický druh, že i s tímto způsobem
života je schopen se vyrovnat, což dokládá například tendencí mužů (coby obecně agresivnějšího
pohlaví) oblékat se co nejméně nápadně a co možná nejlépe se přizpůsobovat skupinové normě, jejíž
porušení vyvolává agresi (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.227). Dle Eibl-Eibesfeldta je pro dosažení
mírumilovného soužití uvnitř skupin třeba (kromě výše zmíněných nedestruktivních způsobů
odreagování agrese) akcentovat afiliativní složku lidské přirozenosti, a to budováním přátelských
vztahů, vycházejících opět primárně z rodinného zázemí (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.241). Osobní kontakt
s ostatními představuje prevenci agrese, a člověk je schopen tohoto stavu věcí dosáhnout i v nelehkých
podmínkách anonymní společnosti. Eibl-Eibesfeldt svou úvahu o individuální agresi uzavírá
optimistickým prohlášením, rozporujícím poměrně chmurnou vizi Konrada Lorenze, že totiž člověk je
preadaptován na mírumilovný život v masových societách, a to jednak silnou vrozenou inhibicí
k destruktivnímu jednání (a fylogeneticky naprogramovanou schopností reflexe vlastních činů a
svědomí), jednak svou tendencí k vyhledávání sociálního kontaktu a přátelství. Na otázku, zda je
člověk dostatečně dobrý, aby obstál v úkolu žít se svými bližními v míru, na niž Lorenz odpověděl
záporně, říká Eibl-Eibesfeldt rozhodné ano (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.228).
I skupinová agrese člověka podléhá dle autora již v současnosti celé řadě biologických i
kulturních regulací. Spadá sem jednak fenomén tabuizace války, který Eibl-Eibesfeldt považuje za sice
poměrně nový, nicméně velmi slibný, výdobytek kulturní evoluce (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.74), jednak
tendence k tomu, aby i válečné konflikty podléhaly ritualizaci velmi podobné jako individuální agrese
sociálně žijících savců. Eibl-Eibesfeldt pokládá kulturní evoluci za pokračování biologické evoluce
odlišnými prostředky, nicméně obě tendence sledují dle něj totožné funkční zákonitosti, a tudíž lze
očekávat, že kulturní evoluce dospěje k ritualizaci válečného konfliktu právě tak, jako biologická
evoluce dosáhla ritualizace konfliktu individuálního69 (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.6). Ostatně, za
ritualizaci konfliktu v poměrně rozvinuté podobě lze již v současnosti považovat válečné konvence
ohledně zacházení se zajatci a civilním obyvatelstvem (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.81), byť případ druhé
světové války je dokladem toho, jak snadno mohou podobné konvence selhat, což autor plně reflektuje
(Eibl-Eibesfeldt 1996, s.81). U skupinové agrese je dle Eibl-Eibesfeldta zapotřebí větší míra kulturní
kontroly než u agrese individuální, ovšem zároveň je třeba dodržet jisté podmínky, které jsou nutné i
pro biologicky podmíněnou ritualizaci individuální agrese. Především je to možnost poražené strany
ustoupit, neboť pouze tak dojde k vyhasnutí stimulu k boji. Tato možnost je ovšem v moderním
69

Byť lze opět namítnout, že ritualizace individuální agrese se týká zejména druhů disponujících potenciálně
ničivými přirozenými zbraněmi, mezi něž člověk nepatří, a že i tato ritualizace může v některých případech
selhat, zejména není-li jedinci poraženému v rituálním souboji umožněn ústup či útěk (akty submise jsou
v některých případech nedostatečné).
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přelidněném světě dle Eibl-Eibesfeldta značně omezená (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.169). Proto lze dle
autora sledovat i jistý kulturní pokrok, kdy se vítězná válečná strana často spokojí s pouhým
podrobením poražených, nikoli jejich útěkem (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.186).
Přes veškeré již existující ritualizované formy skupinové agrese je dle Eibl-Eibesfeldta při
vyrovnávání se s válkou stále nutné aplikovat kritický rozum, a jedním ze základů takového přístupu
je právě co nejpřesnější znalost lidské povahy a jejích biologicky i kulturně podmíněných možností. Je
dle něj třeba si uvědomit omezenost kulturního imperativu, přikazujícího zabíjet, a poskytnout prostor
pro vyjádření fylogeneticky podmíněnému svědomí a afiliativním citům (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.192).
Dalším prostředkem eradikace války jsou dle Eibl-Eibesfeldta zvyšující se možnosti komunikace mezi
jednotlivými stranami, které působí proti kulturnímu apelu k démonizaci a dehumanizaci protivníka,
neboť si v důsledku jejich rozvoje lze stále silněji uvědomovat, že na druhé straně stojí rovněž lidé
(Eibl-Eibesfeldt 1979, s.193). Lidská schopnost pociťovat identitu se širší skupinou i abstraktní ideou
lze rovněž rozumově využít k rozšíření tohoto sociabilního potenciálu pokud možno na celé lidstvo
jako druh (Eibl-Eibesfeldt 1996, s.228), a dále i na celou živou přírodu (Eibl-Eibesfeldt 2005, s.209).
Eibl-Eibesfeldt věří, že funkce, které doposud plnila válka, lze zajistit i nekrvavou cestou mírového
vzájemného zápolení mezi národy (Eibl-Eibesfeldt 2005, s.175). Pro zajištění míru je rovněž dle
autora důležité zajištění důstojných podmínek života pro všechny národy a jejich příslušníky, neboť si
stále uvědomuje, že agrese je nejen spontánním pudem, ale rovněž prostředkem k dosažení zájmů,
které je nutno zajistit mírovou cestou, jinak bude docházet neustále k její další eskalaci. EiblEibesfeldt své pojednání o válce a agresi obecně uzavírá konstatováním, že člověk nesporně disponuje
velkým množstvím prostředků kontroly agrese, ať již biologicky či kulturně podmíněných, a je to
právě jeho schopnost rozumového uvažování, která mu dává možnost těchto prostředků uvědoměle
využívat (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.220-225). Agrese dokáže být i konstruktivní a v této formě podkládá
i lidský intelektuální pokrok, a proto Eibl-Eibesfeldt ve shodě s Lorenzem nepovažuje její úplné
odstranění ani za možné, ani za žádoucí (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.237), ovšem agrese nutně neimplikuje
destrukci ani válku (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.238). „Světový mír není utopie,“ píše Eibl-Eibesfeldt,
„naopak je plně v souladu s lidskou pudovou konstitucí, ale je třeba zajistit lidem důstojné podmínky
k životu garantované mezinárodní zárukou. Není nutné ani žádoucí slučovat kultury, je jen třeba učit
se respektu vůči jiným kulturám a zejména být schopni považovat příslušníky všech kultur za skutečné
lidi70.“ K dosažení tohoto cíle je dle autora nutné podporovat rozvoj kritického myšlení u co nejširšího
spektra populace, zasadit se o spravedlivé podmínky mezinárodního obchodu a budovat vzájemnou
důvěru mezi lidmi (Eibl-Eibesfeldt 2005, s.192), což opět poukazuje na jeho silné uvědomění, že
agrese není samoúčelným pudem, nýbrž je vždy k ruce, nejsou-li zajištěny podmínky k životu. EiblEibesfeldt uzavírá své optimisticky vyznívající úvahy prohlášením, že volba míru odpovídá našim
přirozeným sklonům (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.231), jež je jen třeba rozumově kultivovat.
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vlastní překlad z anglického originálu (Eibl-Eibesfeldt 1979, s.169).
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Eibl-Eibesfeldtovo pojetí agrese respektuje její fylogenetický původ, ovšem oproti Lorenzově
koncepci je podstatně optimističtější v otázce možné ovlivnitelnosti lidské agrese rozumem a klade
větší důraz na vnímání úlohy afiliativních sklonů člověka. Celkově si dovolím poznamenat, že
v důsledku jistého názorového vývoje v průběhu času chybí místy Eibl-Eibesfeldtově nauce
koherence, zvláště proto, že autor v novějších publikacích jen zřídka explicitně odkazuje ke svým
starším názorům ve snaze je korigovat. Celkové vyznění jeho práce je však nepochybné, totiž že
lidstvo je sice zatíženo břemenem biologického dědictví agrese, nicméně nese v sobě i stejně dobře
zakořeněnou tendenci k sociálnímu kontaktu a přátelství, která za pomoci kritického rozumu má
dobrou šanci v jeho vývoji převážit. Osobně považuji některé Eibl-Eibesfeldtovy úvahy za až příliš
optimistické a domnívám se, že to vyplývá právě z přílišné akcentace afiliativních principů, nicméně
netroufám si podrobit jeho dílo v tomto ohledu důkladnější kritice. Přiznávám rovněž, že vlivem
omezeného rozsahu své práce jsem nemohl důkladněji rozpracovat Eibl-Eibesfeldtovy názory na
společenskou dynamiku, které se sice ne vždy dotýkají přímo problému agrese, nicméně jejich
uvedení by patrně přispělo ke snazší pochopitelnosti jeho díla. Přes některé výše uvedené nedostatky
Eibl-Eibesfeldtova přístupu považuji jeho dílo za významný krok směrem vpřed v poznání povahy
agrese, a je to dle mého názoru právě jeho schopnost zdůraznit vrozenost lidských sklonů k přátelství a
náklonnosti, která ukazuje celou problematiku agrese v mnohem širší perspektivě než názory jeho
předchůdců.

2.1.13. Frans de Waal
Příspěvek původem nizozemského autora Franse de Waala k dlouhé a nekončící debatě o
původu a významu agrese představuje další nesmírně komplexní myšlenkový systém, výrazně se lišící
od dosud pojednaných koncepcí ostatních autorů. Jedná se o hluboce holistický přístup k fenoménu,
stavící na de Waalově dlouholeté zkušenosti s pozorováním mnoha druhů primátů. Již jsem se ve své
práci zmiňoval o důležitosti, kterou hraje ve formování myšlenkových systémů obecně samotný
předmět studia, a dílo Franse de Waala představuje v tomto ohledu nejvýmluvnější příklad, s nímž se
lze mezi autory, které jsem se rozhodl zahrnout pod rámec této své práce, setkat. Primáti, tedy řád
savců, demonstrující nejkomplexnější vzorce sociálního chování, jež jsou vůbec mezi živočichy k
vidění, představují ideální předmět studia, na jehož základě de Waal rozvinul svou představu agrese
coby kontextově podmíněné součásti sociálních procesů, v jejichž rámci je vzájemně s dalšími vzorci
sociálního chování vyladěna, a nelze ji tudíž zkoumat jakožto samostatný fenomén, nýbrž pouze coby
součást širšího pole souvislostí. Takovýto přístup k agresi je v porovnání s klasickými pracemi
Konrada Lorenze či Irenäa Eibl-Eibesfeldta značně inovativní a zaslouží si nepochybně bližší rozbor.
Práce citované v rámci této kapitoly vznikly v rozmezí od konce 70. let do poloviny 90. let dvacátého
století.
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De Waal, až na některé exkurze k chování jiných savců, staví svou koncepci agrese víceméně
výhradně na pozorování primátů, z nichž je díky svému působení v arnhemské zoologické zahradě
nejlépe obeznámen se šimpanzi, dále pak s makaky rézusy a makaky medvědími. Nicméně dá se
usoudit, že pro formulaci jeho tezí o povaze sociálního života, jež se pokusil extrapolovat i na člověka,
jsou klíčové právě jeho zkušenosti se šimpanzi. U šimpanzů je nepochybně snazší než u jiných savců
povšimnout si komplexity chování, záměrnosti činů a dokonce nepochybných znaků individuality (de
Waal 2000, s.21). Nelze se tudíž divit, že de Waal nemá nejmenší problém s interpretací sociálního
chování šimpanzů (ovšem i primátů obecně) tak, jako by se jednalo o jednání lidské. Pozorovaným
zvířatům připisuje jejich vlastní subjektivitu, a byť si je vědom možnosti osočení z neobjektivity,
přimlouvá se jednoznačně za antropomorfní pojímání jejich motivací a uvažování (de Waal 2000,
s.29). Proto ani já se při rozboru jeho díla nebudu úzkostlivě vyhýbat výrazům, poukazujícím
k záměrnosti či reflektovanosti jednání zvířat. Komplexita sociálního jednání primátů co do repertoáru
možností i co do množství sociálních vztahů, vede de Waala ke zcela originálnímu a novému přístupu
k agresi, který nemá v dosavadní historii výzkumu agrese obdoby.
De Waal se domnívá, že agresi je zcela nemožné oddělit od ostatních fenoménů chování, a
právě tuto snahu o oddělené zkoumání agrese pokládá za důvod, proč se člověku dosud nepodařilo
nahlédnout její pravou podstatu (de Waal 2006, s.201). Problém dosavadních koncepcí agrese vidí
také v tom, že zdůrazňují vždy jen jedince, a nikoli jeho sociální kontext (de Waal 2006, s.199). Proto
odmítá uznat pravdivost behavioristických, pudových i etologických koncepcí agrese71 a tvrdí, že
agrese je jednoduše výsledkem konfliktu zájmů, a tudíž je na ni třeba nahlížet jako na fenomén vázaný
na vztahy, nikoli na jedince (de Waal 2006, s.199). Agrese je dle autora integrální součástí sociálních
vztahů, na jejichž základě vzniká, jejichž dynamiku narušuje či stimuluje, a jejíž škodlivé efekty
mohou být kompenzovány smířlivým sociálním kontaktem (de Waal 2006, s.200). De Waal odmítá
například myšlenku klasické etologie, že agrese slouží k vymezování individuálního prostoru;
v souhře s usmířením, které je jednou z klíčových schopností primátů a člověka, slouží dle něj právě
opačnému účelu, totiž utužování sociálních vztahů a posilování koheze skupiny (de Waal 2006, s.200).
Historie vývoje člověka je dle de Waala historií vývoje jeho sociálních vztahů, a proto považuje za
pomýlené veškeré koncepty (i pokud se týče starších děl z oblasti morální filosofie), koncentrující se
71

Problém etologických koncepcí agrese (hovoří v této souvislosti o díle Lorenzově) vidí de Waal ve
skutečnosti, že jejich modelovými organismy byly zejména v počátcích druhy zvířat, postrádající sociální
provázanost, zejména teritoriální ptáci a ryby. V tom také vidí důvod pojetí agrese jako mechanismu
zajišťujícího udržování individuální vzdálenosti a teritoria (de Waal 2006, s.200). Je ovšem na místě namítnout,
že i Lorenzova a zejména později Eibl-Eibesfeldtova pozornost se obrátila k chování zvířat s nesrovnatelně
komplexnějšími sociálními vztahy, aniž by to vedlo k nutnosti přebudovat výrazně celou koncepci. I reflexe
afiliativního principu je v dílech obou autorů přítomna, nicméně ani to jim nebránilo uvažovat o fenoménech
agresivního a afiliativního chování jako o vlastnostech jedince a studovat je odděleně. Je mi zatěžko považovat
tento přístup za pomýlený, ba naopak ho pokládám za komplementární de Waalově holistické koncepci, jež se
jeví platná právě jen pro skupinu primátů, a nevěnuje dostatečnou pozornost sociálnímu chování mimo tuto
živočišnou skupinu, čímž pozbývá univerzality, již pokládám za velmi silnou stránku Lorenzova a EiblEibesfeldtova přístupu.
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na individualitu namísto vazeb (de Waal 2006, s.203). Jak u valné většiny druhu primátů, tak u
člověka, je sociabilita nutnou podmínkou přežití a individualizace society, jež by patrně následkem
agrese, pokud by tato nebyla regulována afiliativním jednáním, vedla nutně k jejímu zániku (de Waal
2006, s.206). Vývoj sociálního způsobu života je pro de Waala ovlivněn jak vnějšími (ochranná
funkce), tak vnitřními (možnost přemožení silného jedince prostřednictvím vytváření koalic, o nichž
se zmíním v textu dále) zájmy skupiny (de Waal 2006, s.207).
Veškeré předcházející koncepce agrese, vnímající tento fenomén jako atribut jedince, shrnuje
de Waal pod jedinou kategorii, kterou nazývá individuálním modelem (de Waal 2006, s.210). Oproti
této uměle vytvořené skupině nauk staví de Waal vlastní model, jenž nazývá vztahovým, a který
pohlíží na agresivní chování jako na výsledek konfliktů zájmu mezi jedinci sdílejícími společnou
minulost a budoucnost (de Waal 2006, s.211). De Waalův vztahový model interpretuje agresi jako
pouze jeden ze způsobů, jímž lze řešit konflikt zájmů mezi dvěma nebo více jedinci. Dalšími
možnostmi je dle něj buď tolerance nebo vyhýbání se kompetitorovi, přičemž způsob jednání, který
bude zvolen, je opět podmíněn celkovým sociálním kontextem, právě tak jako to, zda po agresivním
konfliktu dojde k usmíření či nikoli (de Waal 2006, s.214). Základem toho, které jednání bude
zvoleno, je dle de Waala hodnota sociálního vztahu, který se konfliktem zájmů ocitá v ohrožení, a
samozřejmě rovněž dominanční hierarchie. Hodnotný vztah (a dá se očekávat, že v rámci sociální
skupiny je takových vztahů většina) je třeba po případném agresivním konfliktu obnovit usmířením
s rivalem (de Waal 2006, s.219). Právě usmiřování je klíčovým pojmem celé de Waalovy nauky, jenž
rozvedu níže. Sociální pořádek sice může a musí být udržován za pomoci jisté míry agrese, ale koheze
skupiny vyžaduje rovněž udržování dobrých vztahů (de Waal 2006, s.223). De Waal rovněž odmítá
dělit agresi na konstruktivní a destruktivní tak, jak to činí Eibl-Eibesfeldt a tvrdí, že i efekt agrese lze
posoudit pouze ze znalosti celkového sociálního kontextu (de Waal 2006, s.223). Pozoruhodné je
rovněž de Waalovo pozorování, popírající Calhounovu hypotézu, že agrese mezi jedinci vzrůstá
s populační denzitou (Calhoun 1962). De Waal tvrdí, že při experimentu, v němž byly srovnatelně
velké skupiny šimpanzů umístěny na několika velikostně rozdílných plochách, byl u skupin
donucených žít na menší výměře pozorován nikoli nárůst agrese, nýbrž nárůst prosociálního chování,
které eskalaci agrese brání, tedy upokojovacích gest, vzájemné péče (tzv. groomingu) a dalších
přátelských interakcí (de Waal 2006, s.240). Problém této polemiky vidím ovšem (podobně jako
obecný problém celé de Waalovy nauky, k němuž se vrátím na konci této kapitoly) v tom, že de Waal
argumentuje pouze na základě zkušeností s primáty, a mimo tuto skupinu postrádá experiment
vypovídající hodnotu.
De Waal shrnuje v publikaci Chimpanzee Politics („Šimpanzí politika“) svá pozorování,
nasbíraná v průběhu několikaletého působení v arnhemské zoologické zahradě, v níž byla ustavena
kolonie šimpanzů v zajetí. Způsob, jímž chování šimpanzů popisuje, je velmi důvěrný, a lze z něj
vyčíst plné vědomí o mentálních schopnostech a individuálních odlišnostech těchto zvířat. Při uvádění
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jednotlivých pozorování hovoří o jednotlivých jedincích jejich jmény, což sice budí zdánlivý dojem
nevědeckosti a přílišné familiárnosti, nicméně s ohledem na mentální kvality druhu se jedná o
počínání zcela pochopitelné.
De Waal nerozumí agresi coby spontánně generovanému pudu (na žádném místě svého díla
sice tento rys agrese přímo nepopírá, nicméně lze říct, že podobně jako genocentrické koncepce
neodarwinismu jej shledává jako pro svou nauku nerelevantní), nýbrž jako prostředku k dosažení
individuálních cílů, mezi něž patří mimo jiného především dominance nad ostatními jedinci v sociální
skupině, poskytující jedinci další privilegia včetně sexuálních, neboť kopulační frekvence (což se týká
samců) koreluje velmi přesně se sociálním rankem (de Waal 200, s.4, s.163). U de Waala si můžeme
povšimnout nejtěsnějšího sepjetí agrese a dominance ze všech autorů citovaných v rámci této práce.
Sociální prostředí primátů (a především šimpanzů) je ovšem natolik složité, že dominance nelze
dosáhnout pouhou individuální agresí, nýbrž je nutno počítat i s pomocí či odporem ostatních jedinců
v sociální skupině, což zakládá schopnost tvorby koalic (de Waal 200, s.25). Agrese tak u šimpanzů
není pouze afektivní reakcí, nýbrž velmi často následkem kalkulu, který se de Waal neobává nazvat
politickým rozhodnutím72 (de Waal 2000, s.31). Součástí agresivních vzorců chování je tak i taktika a
klam (de Waal 2000, s.23, s.63). Dominance ovšem není v šimpanzí societě podmíněna toliko
komplexním repertoárem agresivního chování, nýbrž i schopností uplatňovat jednání afiliativní (na
tomto místě výkladu je opravdu zřetelné, že de Waal považuje oba protipóly chování za pouhé
prostředky sloužící zájmům jedince). Nutnost afiliativního jednání je opět podmíněna složitou sociální
strukturou šimpanzí skupiny, jež není ovládána výhradně právem silnějšího jedince, nýbrž podléhá i
regulaci směrem zespodu sociální struktury (de Waal 2000, s.77). Šimpanzi také vykazují dle de
Waala dva druhy dominančního schématu. Formální dominance je determinována především fyzickou
silou jedince, a jakožto taková vykazuje slabší dynamiku než dominance založená na sociálních
vztazích, která je odvislá právě od taktických schopností a podpory partnerů v rámci sociální skupiny
(de Waal 2000, s.88). Právě dominance založená na sociálních vztazích je pro vliv jedince na skupinu
podstatnější a jedinec dominující nad ostatními pouze vlivem své fyzické síly, může být odříznut od
skupinových dějů nehledě k tomu, jak velkého množství formálních pozdravů ze strany ostatních
požívá (de Waal 2000, s.81). Zejména v souboji o pozici alfa samce ve skupině si de Waal všímá
propracovaných taktických manévrů a uzavírání koalic, které v některých případech umožnily stát se
hlavou skupiny i jedincům, kteří nebyli fyzicky nejsilnější (de Waal 2000, s.91). Proto také může de
Waal prohlásit, že výsledek fyzického souboje je ovlivněn sociálními vztahy, nikoli že sociální vztahy
jsou formovány výsledkem souboje (de Waal 2000, s.103). Pozice dominantního samce ovšem
nezávisí pouze na jeho vztazích s přímými spojenci či konkurenty, nýbrž i na úloze, kterou je schopen
hrát v dynamice celé skupiny. Zde vstupuje do hry i jeho schopnost udržovat mír v celé skupině, což
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Ostatně, název publikace Chimpanzee Politics je velmi vypovídající a de Waal tvrdí, že definujeme-li politiku
jako sociální manipulaci za účelem zajištění a udržení vlivných pozic, nevidí důvod, proč tuto instituci nepřiznat
i šimpanzům (de Waal 2000, s.208).
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schopní dominantní samci činí pomocí intervencí do konfliktů jiných jedinců, v nichž se často staví na
stranu slabších. De Waal však odmítá, že by za těmito intervencemi byl pouhý zájem o blaho skupiny,
nýbrž je interpretuje jako snahu alfa samce o stabilizaci vlastního postavení nivelizací sil na nižších
podlažích hierarchie (de Waal 2000, s.118). Obecně žádné jednání (s jedinou výjimkou, kdy vstupuje
do hry genetická příbuznost) primátů není dle de Waala motivováno čistě zájmem o prospěch skupiny,
nýbrž vždy primárně sledováním zájmu vlastního, jehož je prospěch skupiny pouze vedlejším efektem
(de Waal 2000, s.120). Pomoc ve prospěch slabých tak dominantnímu jedinci zajišťuje popularitu
v rámci skupiny, a tím upevňuje jeho pozici v rámci hierarchie. Pozoruhodný je i zájem samců o blaho
mláďat v rámci kolonie, a to i tehdy, pokud nejsou otci těchto mláďat73 (de Waal 2006, s.168). Pokud
jde o utváření hierarchie samic, de Waal se domnívá, že tato je založena na věku a osobnosti dané
samice, nikoli na fyzické síle, čemuž nasvědčuje i zhruba dvacetkrát menší četnost konfliktů mezi
samicemi v porovnání se samci (de Waal 2000, s.178). Samičí vztahy jsou obecně stabilnější a méně
kompetitivní než u samců a samci jsou schopni respektovat sociální rank samice i přes svou fyzickou
superioritu vůči nim, jak de Waal dokládá na příkladě arnhemské šimpanzí samice Mamy, jejíž
sociálně založená dominance ve skupině byla nesporná (de Waal 2000, s.180). Sociální hierarchie je
sice předmětem agresivní kompetice, ale stejně jako Eibl-Eibesfeldt vidí i de Waal její blahodárný vliv
na celkovou kohezi skupiny a udržování míru v jejím rámci (de Waal 2000, s.208). Stabilní sociální
hierarchie dle de Waala minimalizuje množství bojů a autor uvádí, že řádově více agresivních
konfrontací v arnhemské kolonii pozoroval v situacích, kdy docházelo ke změnám dominančního
pořádku než v obdobích jeho stability (de Waal 2000, s.111). De Waal také podotýká, že sociální život
šimpanzů je poměrně pestrý a agresivní akty tvoří jen velmi malou část veškerých sociálních interakcí
(de Waal 2000, s.137).
Pokud již k agresi dochází, je v rámci skupiny dle de Waala velmi dobře regulována a často se
omezuje na pouhou signalizaci agresivního vyladění spojenou s imponačními postoji (de Waal 2000,
s.79). Šimpanzí samci sice jeví značnou tendenci zjednávat si ve své skupině respekt, ovšem
především vůči samicím a mláďatům jeví značnou zdrženlivost k používání zubů a velmi zřídkavé
jsou rovněž vážné konflikty mezi jednotlivými samci (de Waal 2000, s.97). Pokud jsou v soubojích o
dominanci mezi samci používány zuby, dle de Waala míří kousance většinou proti tělním externitám a
celkově lze v soubojích vysledovat značnou míru ritualizace a sebeovládání74. De Waal soudí, že je
tomu tak proto, že šimpanzí samci musí v přirozených podmínkách kooperovat a vnitřní boj o
dominanci nesmí nikdy ohrozit jednotu skupiny navenek (de Waal 2000, s.105). Ostatně, schopnost
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De Waal si je ovšem vědom i existence infanticidy u šimpanzů, byť ji sám nepozoroval, a odkazuje v tomto
ohledu na článek japonského primatologa Akiry Suzukiho (Suzuki 1971).
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Jedinou výjimkou z tohoto pravidla, kterou de Waal zaznamenal, ovšem výjimkou natolik podstatnou a
otřásající, že jej přiměla nahlížet na vlastní představu relativně mírumilovného sociálního života šimpanzů, byla
událost z arnhemské kolonie, kdy byl dominantní samec Luit krvavě napaden a vykastrován dvojicí
konkurenčních samců, načež následkům tohoto zranění podlehl (de Waal 2000, s.211).
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ovládat vlastní agresivní pud není vlastní pouze šimpanzům, ale i jiným primátům, a de Waal v této
souvislosti polemizuje s Lorenzovým psychohydraulickým modelem (viz kap. 2.1.10.) a přirovnává
agresi spíše než k přeplněné nádobě k plameni, který lze užít v situačním kontextu, nikoli zcela
racionálně, ovšem také zdaleka ne slepě (de Waal 1996, s.16).
Právě jednotě skupiny, která má kruciální význam ve volné přírodě, v níž dochází ke
konfliktům s ostatními skupinami šimpanzů, slouží již výše zmíněné usmiřování, element chování,
který de Waal považuje za natolik podstatný, že mu věnuje samostatnou publikaci75. Usmiřování není
jediným elementem, sloužícím kohezi skupiny (dále sem lze počítat i grooming, kterému se jedinci
v rámci skupiny věnují velmi často, a dokonce ještě častěji než obvykle v emočně vypjatých situacích,
de Waal 2000, s.106), nicméně pro de Waala je jednoznačně nejpozoruhodnějším vzorcem chování.
Usmiřování může být dosaženo bez zásahu třetí strany, nicméně de Waal si povšiml velmi časté
mediace třetí stranou, zejména samicemi. Vysvětluje to skutečností, že samice ve volné přírodě jsou
výrazně ohroženy v případě, že sociální skupina neplní své funkce (de Waal 2000, s.108). Skutečnost
mediace konfliktů rovněž poukazuje k pozoruhodné kognitivní schopnosti šimpanzů, totiž k chápání
triadických vztahů, jež lze pozorovat i ve schopnosti tvorby koalic (de Waal 2000, s.175).
De Waal si všímá, že usmiřování jde proti jedné z (pro něj domnělých) funkcí agrese, totiž
disperzi jedinců76 (de Waal 1996, s.15), neboť sociální kontakt mezi jedinci, mezi nimiž došlo
k agresivnímu aktu, bývá v sociálních skupinách mnohem četnější, než pokud se tito jedinci nestřetli.
Usmiřování de Waal chápe opět jako vědomý akt a nikoli pouhé instinktivní jednání (i zde lze
vysledovat jeho odpor vůči rozdělování chování na vrozené a naučené), vyžadující dobrou paměť,
povědomí o celkovém stavu sociálních vztahů ve skupině a schopnost plánovat (de Waal 1996, s.38).
Vzorce usmiřování se výrazně liší mezi jednotlivými druhy primátů, což poukazuje dle de Waala na
skutečnost, že toto chování je, podobně jako řada ostatních vzorců jednání, výrazně ovlivněno
ekologickými faktory a podmínkami, v nichž se jednotlivé druhy vyvíjely. U šimpanzů lze usmiřování
pozorovat mnohem častěji v případě samců, což lze vysvětlit nestabilitou jejich koalic a nutností
pečovat o křehké sociální vazby, tedy taktickými důvody (de Waal 1996, s.52), jakož i mnohem
vyšším agresivním potenciálem, než který mají samice (de Waal 1996, s.78). Totéž lze dle de Waala
říct i o samcích makaků rézusů, kteří sice žijí v matrilineárních skupinách a jejichž samice jsou
určující pro hierarchickou pozici rodiny v rámci skupiny, nicméně migratorní způsob života jejich
samců, kteří jsou často nuceni začleňovat se do nových sociálních skupin, je patrně příčinou převahy
tohoto vzorce chování oproti samicím i u tohoto druhu (de Waal 1996, s.122). Usmiřování nabývá
velmi nápadných podob u makaků medvědích, kteří jednak využívají sexuálního kontaktu (obecně je u
nich dle autora velmi promíšena sexualita s agonistickým chováním, de Waal 1996, s.151), jednak
dokáží své usmiřování i demonstrovat takovým způsobem, který autora nenechává na pochybách, že
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Jedná se o knihu Peacemaking among Primates, tedy „Usmiřování mezi primáty“.
Uvědomuje si i skutečnost, že agrese sama o sobě může vytvářet sociální pouto, což je známo jak
z ritualizované agrese studentských bratrstev, tak z psychiatrické praxe, která svědčí o existenci časté vazby
agresivně zneužívaných osob na své tyrany (de Waal 1996, s.16).
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se jedná o vědomou signalizaci jednoty směrem k sociální skupině (de Waal 1996, s.162). Na rozdíl
od šimpanzů, u nichž je usmiřování iniciováno vcelku rovnocenně jak dominantním, tak
subordinovaným jedincem, je u makaků medvědích usmiřování mnohem provázanější s demonstrací
dominančních vztahů a v drtivé většině případů je iniciováno jedincem s nižším sociálním statutem,
který se v jeho průběhu podrobuje i rituálnímu odpáření, jímž stvrzuje svou podřízenost (de Waal
1996, s.165). De Waal si všímá ještě usmiřovacího chování u bonobů, kteří utilizovali sex v celé řadě
svých sociálních kontaktů včetně právě usmiřování a bránění konfliktu (de Waal 1996, s.180). Sex
představuje v sociálním životě bonobů alternativu k agresi, zejména pokud se jedná o agresi cílící na
získání potravy (de Waal 1996, s.206-212). I pro bonoby platí, že pokud mezi nimi dojde k agresi (k
níž dochází sice výrazně méně než u výše popsaných druhů primátů a dle všeho i v menší závažnosti a
intenzitě), frekvence přátelského jednání včetně sexu se bezprostředně po konfliktu výrazně zvýší (de
Waal 1996, s.219).
Usmiřování, byť jde pro de Waala o nesmírně důležitý fenomén, představuje nicméně pouze
část možného repertoáru afiliativního jednání. De Waal se domnívá, že komplexu afiliativního chování
je v etologickém výzkumu stále věnována v porovnání s agresí velmi malá pozornost, čímž vzniká dle
jeho názoru mylný dojem, že agresivní jednání je hlouběji zakotvené v přirozenosti zvířat i člověka
než mírumilovné tendence (de Waal 1996, s.1). Podobně jako Eibl-Eibesfeldt vidí pramen veškerého
afiliativního jednání v péči o potomstvo a důvod jeho rozvoje spatřuje v rozvoji komplexity sociálního
života (de Waal 1996, s.11). Péče o společenství je u primátů důležitou podmínkou přežití, a je tudíž
pochopitelné, že v průběhu evoluce došlo k utilizaci afiliativních tendencí právě za účelem udržování
jeho koheze (de Waal 2006, s.42). I zde jde ovšem primárně o individuální prospěch jedince, a teprve
sekundárně o skupinu samotnou, neboť je to právě jedinec, který je selekční jednotkou, a nikoli
sociální skupina (de Waal 2006, s.44). Vzájemná podpora a přátelské jednání jsou fenoménem dalece
překračujícím skupinu primátů, de Waalova reflexe tohoto faktu se nicméně omezuje pouze na další
ilustrativní případy z třídy savců (de Waal 2006, s.89). Důležitým vrozeným mechanismem savců je i
schopnost empatie, která vede na jedné straně k pomoci ostatním jedincům, nicméně může být užita i
zcela opačným způsobem (de Waal ilustruje tuto skutečnost pozorováním cíleného týrání slepice
šimpanzi, de Waal 2006, s.106).
Pokud jde o altruistické jednání ve prospěch skupiny, de Waal v něm sice rovněž vidí
v konečném důsledku přímý prospěch pro jedince, nicméně odmítá redukovat dané jednání až na
sociobiology diskutovanou úroveň propagace genů. Není tomu tak proto, že by snad tento přístup
považoval za nesprávný, nicméně s ohledem na předmět svého studia jej považuje za zcela nezajímavý
(de Waal 2006, s.108). Schopnost altruistického jednání a pociťování empatie jsou dle autora důsledky
sociálního způsobu života a představují nutnou výbavu i pro jedince, těšící se výsadnímu postavení ve
skupinové hierarchii, neboť schopnost tvorby koalic u primátů a člověka umožňuje korekci chování i
těchto dominantních jedinců (de Waal 2006, s.114). Proto nemohou primáti ani lidé realizovat své
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pudy vedoucí je k dominanci zcela bezohledně, neboť kromě získání pozice v hierarchii je stálou
potřebou jejich života v sociální skupině i udržení kontaktu (de Waal 2006, s.123).
Internalizace sociálních pravidel, vycházejících ze spletitého charakteru sociálního prostředí
primátů a lidí, představuje dle de Waala cestu k fenoménu, který je u člověka nazýván svědomím (de
Waal 2006, s.131). Na základě této internalizace sociálních pravidel se dle autora rovněž u člověka
vyvinula morálka, a právě snaha dokázat, že morálka má zakořenění v samotné pudové struktuře
člověka a nepředstavuje tedy pouze kulturní imperativ, je dalším důležitým bodem de Waalovy nauky
(de Waal 2006, s.15). Tento fenomén, který lze u člověka nazývat svědomím bez všech přívlastků, a u
primátů s jistými výhradami, je dle de Waala důsledkem přirozeného výběru coby adaptace na život ve
skupině (de Waal 2006, s.123). Selekčním tlakem zodpovědným za jeho vznik je dle de Waala právě
alianční schopnost primátů (zejména šimpanzů a člověka), otupující možnost nastolení absolutní moci
ve skupině (de Waal 2006, s.156). Pokud jde o samotný původ aliančního způsobu života, de Waal se
domnívá, že jedním z důvodů jeho vzniku mohla být nutriční adaptace na potravu, vyskytující se
v přírodě spíše řídce a podléhající rychlé zkáze, nutící skupinu ke koordinovanému lovu a následnému
sdílení potravy. Za velice pravděpodobné považuje, že touto potravou bylo maso jiných živočichů (de
Waal 2006, s.176). De Waal tak na základě hypotetického přechodu šimpanzů a předků člověka ke
karnivoritě vyvozuje zcela odlišný závěr, než v téže souvislosti učinil Raymond Dart (viz kap. 2.1.8.),
totiž že „je-li masožravost opravdu v evoluci katalyzátorem dělení se s druhými, pak se těžko
vyhneme závěru, že lidská mravnost byla odkojena zvířecí krví“ (de Waal 2006, s.178).
Evoluční historie člověka zahrnuje dle de Waala miliony let utváření aliancí, založených nejen
na příbuzenství, jež v principu nevyžaduje reciprocitu sociálního jednání, nýbrž i zcela na něm
nezávislých. Vývoj aliance stojí na očekávání reciprocity v budoucnu, z čehož vyplývá závěr, že lidská
morálka, postavená na reciproční pomoci, vznikla v podstatě na základě vnitroskupinových,
meziskupinových i mezidruhových bojů, v nichž byla podpora ze strany druhů vždy velmi potřebná
(de Waal 2006, s.188). Základy lidského morálního jednání jsou tak dle de Waala ukryty hluboko
v jeho vrozenosti a emocionalitě, a takto mnohem starší než jakákoli jejich písemná kodifikace (de
Waal 2006, s.254). De Waal jakožto zastánce kontinuity vlastností v průběhu evolučního vývoje
připisuje kvalitativně tytéž schopnosti, lišící se jen mírou, i člověku příbuzným zvířatům. „Zvířata
obývají různá patra ve věži morality,“ píše k tomuto problému (de Waal 2006, s.256). Pokud jde o
perspektivy člověka, jehož rysy chování de Waal odvozuje od rysů primátů, zejména lidoopů coby
jeho nejbližších příbuzných, de Waal se domnívá podobně jako Eibl-Eibesfeldt, že cesta k míru vede
přes rozumovou reflexi jeho pudové struktury zahrnující schopnost agrese právě tak jako schopnost
afiliativního jednání a v posledku i morálky, a uvědomění si možností obou těchto základních
povahových rysů (de Waal 2006, s.246). De Waal se sice na rozdíl od Eibl-Eibesfeldta nevěnuje přímo
fenoménu války, nicméně soudí, že vědomé upřednostnění afiliativních rysů lidské povahy může vést
k výchově mladé generace lidí k novým cílům, mezi něž patří globální zodpovědnost a kooperace (de
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Waal 1996, s.270). De Waal ovšem zároveň varuje před všeobjímajícím altruismem, který by
zahrnoval veškeré lidstvo bez rozlišování osob blízkých a vzdálených. Altruistické jednání musí po
jeho soudu být založeno na závazcích k sobě samému, a teprve po zajištění životních podmínek pro
sebe sama může překračovat rámec jedince a postupně se rozšiřovat na rodinu, sociální skupinu, národ
a celé lidstvo (de Waal 2006, s.257). Právě podmíněnost morality zdroji, které umožní nejen přežití,
ale i důstojný život, je důvodem, který vede de Waala k postulování nutnosti globální zodpovědnosti,
neboť nejsou-li zajištěny zdroje, kontextově podmíněná agrese se vždy znovu objeví (de Waal 2006,
s.258). Pokud jde o kompetici s oponenty, je dle de Waala nevyhnutelná, ale je třeba si rovněž
uvědomit, že oponenta potřebuje člověk právě proto, aby se měl vůči komu vymezovat, a jeho
zničením dosáhne pravého opaku svého cíle (de Waal 2006, s.270). De Waalovo dílo na téma vztahu
agrese, sociálního chování a morálky lze uzavřít jeho optimistickým citátem: „Mravnost pevně koření
někde ve středu naší, tolik pomlouvané, přirozenosti. Není ani nějakým nedávným vynálezem, ani
tenoučkou slupkou zakrývající brutální a sobeckou náturu“ (de Waal 2006, s.264).
De Waalovu koncepci agrese pokládám za velice originální a pozoruhodný počin a pokládám
na ní za velmi cenný poukaz na provázanost agresivního a afiliativního jednání, z nějž v posledku
povstávají i morální kvality, zakořeněné v pudové struktuře člověka právě tak jako sobectví a agrese.
Polemizovat nehodlám ani s jím předestřenými perspektivami lidstva, které jsou, s ohledem na dosti
odlišná východiska, v pozoruhodném souladu s výše uvedenou vizí Eibl-Eibesfeldtovou (viz kap.
2.1.12.). Má polemika s de Waalovým přístupem tak bude omezena spíše na způsob uchopení
problému agrese jako takový. Jeho představa dynamické sociální struktury, jež činí z agrese pouze
kontextově podmíněný fenomén bez odkazu k jeho pudové povaze (byť na mnoha místech jeho
publikací jasně prosvítá, že o jejím spontánním a vnitřně generovaném charakteru nepochybuje), lze
sice dobře aplikovat na skupiny primátů i na člověka, ale právě toto omezení úvah předmětem studia
brání autorovi vidět hlubší původ agrese, který je v evoluční historii živočichů nepochybně starší než
komplikované sociální struktury primátů. Dle mého soudu se de Waal dopustil logické chyby, když
dostatečně nereflektoval evoluční historii agrese, která je afiliativním jednáním i morálkou regulována,
ale právě ona představuje dle mého soudu nejstarší rys chování, kolem nějž se komplikované sociální
struktury ustavily. De Waalova interpretace naopak vyznívá v tom smyslu, že agrese je odvozeninou
sociální dynamiky. Dalším nedostatkem, který v de Waalově přístupu shledávám, je jeho téměř
výhradní zacílení na vnitroskupinové vztahy a roli agrese v jejich kontextu, a nedostatečná pozornost
věnovaná skupinové agresi.
Celkově si však de Waalovy koncepce cením i z toho důvodu, že nabízí holistický a uměle
ustavené kategorie fúzující pohled na sociální vztahy. De Waal odmítá důslednou dichotomii
vrozeného a naučeného jednání, klade důraz na funkční jednotu agrese a afiliativního jednání a
zdůrazňuje fylogenetickou zakotvenost obojího. Ani proti de Waalem zaklínané podmíněnosti
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kontextem nelze nic namítat, pokud podržíme v mysli, že se jedná o popis stavu, nikoli jeho evoluční
historie.

2.1.14. Richard Wrangham a Dale Peterson
Publikace britského autora Richarda Wranghama a amerického autora Dale Petersona
Demonic Males, která vyšla roku 1996, uzavírá řetězec biologických koncepcí agrese, jež jsem v rámci
teoretické části práce dokázal zpracovat. Zachování přísně chronologického pořádku staví dílo těchto
autorů na konec řady pojednaných náhledů na problém agrese, nicméně jen těžko lze považovat tuto
knihu za dovršující poznání fenoménu do největší dosud dosažené hloubky. Toto hodnocení práce
vynikajícího primatologa a psychologa není založeno snad na myšlenkové nedostatečnosti jejich díla,
nýbrž spíše na omezenosti záběru jejich pojetí agrese. Autoři totiž věnují pozornost téměř výhradně
skupinové agresi a jejím letálním efektům, a nepřihlížejí k jejím méně problematickým sociálním
funkcím. V jejich pojetí tak agrese působí jako skutečné zlo, jehož kontrola (neboť autoři sami jsou si
vědomi na základě podobného řetězce úvah, jaký jsem již předestřel v kapitolách o díle Lorenzově,
Eibl-Eibesfeldtově i de Waalově, že naprosté vymýcení agrese není myslitelné) je nanejvýš žádoucí.
Pokud jsem de Waala kritizoval za nedostatečnou pozornost věnovanou skupinové agresi, Wranghama
a Petersona lze zkritizovat ještě důrazněji za nízkou rozlišovací schopnost mezi agresí individuální a
skupinovou a obecně značně sníženou pozornost vůči prosociálním funkcím, jež může agrese plnit.
Wranghamovo a Petersonovo dílo je cenné z toho důvodu, že na základě empirických fakt
definitivně boří romantickou představu, zastávanou Lorenzem a do jisté míry i Eibl-Eibesfeldtem, totiž
že letální agrese je fenoménem v přírodě vůbec či jen velmi výjimečně se vyskytujícím. V de Waalově
díle sice lze nalézt doklady jeho povědomí o tomto jevu, nicméně teprve Wrangham a Peterson
předkládají skutečnost letálních následků konfliktů v celé její šíři. Pokud se jedná o šimpanze a
člověka, autoři tvrdí, že u těchto druhů je zabíjení dospělých jedinců svého druhu normou (Wrangham
a Peterson 1996, s.131). Autoři uvádějí, že i u lvů, vlků a hyen bylo pozorováno zabíjení dospělých
jedinců téhož druhu, a to velmi podobným způsobem, jakým k němu dochází u šimpanzů a člověka,
totiž při skupinové agresi vůči skupině menší, než je skupina vlastní (Wrangham a Peterson 1996,
s.160). Autoři v této souvislosti hovoří o tzv. party-gang species77 a hovoří o podmíněnosti tohoto
druhu agrese vysokou inteligencí daného druhu, která umožňuje odhadnout síly protivníka a zaútočit
pouze v případě, který slibuje vysoké zisky (jimiž je míněno odstranění kompetitorů) za cenu nízkých
ztrát (Wrangham a Peterson 1996, s.165). Je-li zorné pole rozšířeno o letální agresi vůči mláďatům,
tzv. infanticidu, počet druhů, které se dopouštějí letální agrese, ještě naroste. Autoři předkládají
svědectví o infanticidě u goril (blíže Fossey 1983, s.30), řady druhů savců (primátů, šelem či
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Bohužel nejsem schopen tento výraz přeložit do českého jazyka přesně, ovšem význam je přibližně „druhy
schopné koordinovaného přepadení“.
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hlodavců), ptáků, ryb i hmyzu. Výskyt infanticidy v přírodě je podle nich tak četný, že jej lze označit
za rutinu (Wrangham a Peterson 1996, s.157). Důvod pro všechny druhy letálního násilí je dle autorů
vždy tentýž – maximalizace vlastního reprodukčního úspěchu (Wrangham a Peterson 1996, s.151).
V případě infanticidy spočívá reprodukční úspěch v odstranění mláďat jiných otců, a tím jednak
odstranění genů kompetitora78, jednak urychlení opětovné sexuální receptivity jejich matek79,
v případě zabití dospělých jedinců z jiných skupin ve výhodě plynoucí z odstranění kompetitora
(Wrangham a Peterson 1996, s.152).
U primátů lze dle autorů pozorovat rovněž četné případy násilí, které sice nemá letální efekt,
nicméně z úhlu pohledu dřívějších teoretiků agrese (míním opět především Lorenze, Eibl-Eibesfeldta a
de Waala) by se jednoznačně dalo považovat za patologické80. Jedná se především o znásilnění, které
je velmi častou formou sexuálního styku u orangutanů (blíže McKinnon 1974), kde se k němu uchylují
malí samci, kteří nemají naději na zisk vysoké pozice v dominančním ranku, a tím pářících privilegií,
Jane Goodall pak uvádí existenci fenoménu i u šimpanzů (Goodall 1986). Autoři tvrdí, že pokud se jev
vyskytuje u daných druhů pravidelně, čemuž vše nasvědčuje, musí mít adaptivní hodnotu. Tou může
být dle nich možnost splození potomstva i pro méně kvalitní samce, kteří nemají šanci v přímém
souboji o pářící privilegia (Wrangham a Peterson 1996, s.139). Autoři odkazují ještě k alternativní
hypotéze, která vidí adaptivní hodnotu znásilnění v dominančním nátlaku samce na samičku (který
vede podobně jako u infanticidy goril k přimknutí samice k násilníkovi) a rovněž v kontrole početí,
neboť v důsledku prodělaného stresu může dojít k potracení plodu (blíže Smuts a Smuts 1993).
Prostředkem dominance samců nad samicemi může být i týrání, jež popisuje Goodallová u šimpanzů,
jejichž samci takto údajně často nutí samice ke koitu i k uzavírání exkluzivních sexuálních svazků, jež
jim zajišťují lepší vyhlídky na reprodukční úspěch (Goodall 1986). Autoři tvrdí, že takovéto jednání
lze u samců pozorovat pouze za okolností, kdy má samička malou naději na pomoc potenciálních
spojenců81 (Wrangham a Peterson 1996, s.146). Wrangham a Peterson spekulují i o tom, že týrání žen
a znásilnění může mít patrně adaptivní hodnotu i u člověka (Wrangham a Peterson 1996, s.146).
Přes četnost výskytu případů letální agrese v živočišné říši jsou to nicméně právě člověk a
šimpanz, u nichž je dle autorů coby u jediných biologických druhů prokázána existence
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V díle Wranghama a Petersona si lze povšimnout nejsilnějšího vyjádření genocentrického neodarwinismu ze
všech autorů. Na rozdíl od de Waala považují autoři tento přístup za relevantní pro poznání příčin životních
strategií jednotlivých druhů.
79
Autoři spekulují v případě goril, jejichž samci často zabíjejí mláďata jiných otců i tehdy, pokud jsou tito stále
na živu a přítomni, i o tom, že zabití mláďat zvyšuje atraktivitu vraha pro jejich matku. Atraktivita samců goril je
dle jejich soudu odvozena od schopnosti ochránit potomstvo, a pokud toho není otec mláďat schopen, matka
může shledat atraktivnějším vraha vlastních mláďat a přimknout se k němu (Wrangham a Peterson 1996, s.149).
Tuto hypotézu považuji za poměrně divokou, nicméně mentální kapacity goril by takovou situaci jistě umožnily.
80
Perspektiva reprodukčního úspěchu, kterou Wrangham a Peterson plně adoptovali, nicméně neumožňuje
označení jednání za patologické, pokud přináší jedinci úspěch v pokračování jeho genetické linie.
81
To může být jedním z důvodů, proč nenacházíme žádnou zmínku o takovémto druhu násilí u de Waala, který
své poznatky o sociálním životě šimpanzů získával převážně na základě pozorování arnhemské kolonie
šimpanzů, v níž výrazně převažovaly samice, což patrně vedlo k ustavení sociálního pořádku takovým
způsobem, který samice neohrožoval (blíže de Waal 2000).
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pravidelných82, organizovaných a na zabití protivníků cílících nájezdů na území konkurenčních
skupin, v nichž si lze povšimnout nepochybné cílevědomosti takovéhoto počínání (Wrangham a
Peterson 1996, s.23). Autoři následně cílí svou pozornost na jednání člověka a dokládají existenci
cílevědomé letální agrese u řady lidských kultur (Wrangham a Peterson 1996, s.64-75).
Pozoruhodným zjištěním je, že ritualizovaná skupinová agrese slouží u řady primitivních národů ke
zjištění síly protivníka, a v případě nerovnováhy sil v jeho neprospěch se velmi často změní ve zcela
neritualizované násilí, vedoucí ke genocidě (Wrangham a Peterson 1996, s.74). Pozoruhodné je, že i
v 90. letech 20. století autoři stále cítí potřebu vyvracet hluboce zakořeněnou představu o původně
nenásilné povaze lidstva, jež v tomto ohledu zkazila až kultura83, kořenící v díle Jean-Jacquese
Rousseaua a ve 20. století znovu podpořenou pracemi Margaret Meadové84 (Wrangham a Peterson
1996, s.84-102). Tuto představu, jež hledá často obraz dávného uspořádání lidské společnosti ve
způsobu života primitivních národů, autoři vyvracejí výmluvnou kazuistikou, na jejímž základě tvrdí,
že u primitivních kmenů je výrazně vyšší podíl násilných úmrtí než ve společnostech euroamerického
typu (Wrangham a Peterson 1996, s.77). Válečnictví primitivních kmenů (jako příklady autoři uvádějí
jihoamerické indiánské kmeny Yonomamo, Waorani či národ Mae Enga) rovněž v mnoha ohledech
dle názoru autorů připomíná smrtící nájezdy šimpanzů, a autoři hovoří v této souvislosti o dokladu
evolučního pojítka se šimpanzi a o obrazu lidské agrese v její nejranější podobě (Wrangham a
Peterson 1996, s.71). Agrese je tak dle názoru autorů fenoménem pro člověka univerzálním, vrozeným
a nevykořenitelným (Wrangham a Peterson 1996, s.106).
Pokud jde o vazbu fenoménu na pohlaví, autoři sice věnují celou kapitolu práce agresi u žen
(omezují se ovšem téměř výhradně na výčet poměru žen a mužů účastnících se historických válečných
konfliktů, případně sloužících v armádě, Wrangham a Peterson 1996, s.109-114), nicméně agrese je
v jejich pojetí v posledku fenoménem téměř výhradně mužským85 (Wrangham a Peterson 1996,
s.113). S tím souvisí i otázka muži dominované kultury. Z tónu knihy je velmi znát potřeba autorů
vymezovat se vůči feministickému proudu ve společenských i přírodních vědách, pokládajícímu
mužskou dominanci nad ženami za produkt západní kultury a znásilnění lidské přirozenosti. Autoři
opět dokládají široké množství případů primitivních a euroamerickému kulturnímu okruhu vzdálených
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Výše uvedené příklady letální agrese mezi dospělci mimo tyto dva biologické druhy uvádějí autoři spíše coby
anekdotické doklady, ale přiznávají, že nemají dostatečně širokou evidenci, která by umožnila předpokládat, že
se jedná o běžnou formu chování.
83
Tento názor je třeba nezaměňovat s výše uvedeným úsudkem Eibl-Eibesfeldta o kulturním původu války (viz
kap. 2.1.12.). Eibl-Eibesfeldt si je totiž plně vědom dlouhé evoluční historie individuální i skupinové agrese, jíž
pokládá válku za kulturně vzniklý stupeň.
84
Práce Margaret Meadové kritizují autoři za přílišné zobecnění limitovaného setu dat i za manipulaci (byť
patrně nikoli cílenou) s nimi. Dalším problémem, který Wrangham a Peterson v jejím díle shledávají, je umělá
separace vrozeného a naučeného jednání (Wrangham a Peterson 1996, s.106), tedy častého nešvaru na poli
biologie, který kritizují i Eibl-Eibesfeldt a de Waal (viz kap. 2.1.12. a 2.1.13.). Tento problém, který nazývají
Galtonovou chybou (Galton´s Error) dle britského autora Francise Galtona, jenž dichotomii nature versus
nurture zavedl, považují za jeden z nejrozšířenějších omylů na poli biologie, jenž znemožňuje uchopit pravou
podstatu fenoménů chování, a v tomto ohledu jim velmi rád dávám za pravdu.
85
Domnívám se,že vypovídající hodnota takovéhoto závěru je dosti umenšena omezením pojmu agrese toliko na
válečnictví a kriminální násilnou činnost.
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kultur, v nichž je mužská dominance normou, a uvádějí, že byť v 16% zkoumaných kultur mají ženy
určitý podíl na výkonu moci (blíže Fisher 1992), neznají jediný případ kultury, v níž by ženy v podílu
na moci nad muži dominovaly (Wrangham a Peterson 1996, s.125). Představa původu genderových
rolí v působení kultury je autory jako celek zamítnuta, byť opět upozorňují na nebezpečí důsledné
dichotomie mezi rysy vrozenými a naučenými, a to ať už se jedná o problém agrese či mužské
dominance (Wrangham a Peterson 1996, s.126). Agrese a dominance vázaná na mužské pohlaví dle
autorů prostupuje celou třídou savců a u výjimečných případů, v nichž je role pohlaví v tomto ohledu
obrácena (např. u hyen skvrnitých) si lze povšimnout existence sexuálních mimiker, kdy samice
daného druhu jeví řadu samčích znaků a mají i zvýšenou hladinu mužských pohlavních hormonů
(Wrangham a Peterson 1996, s.184). Na základě komparace lidských kultur i jednotlivých druhů
zejména v rámci řádu primátů autoři docházejí ke stanovisku, že mužská agrese a dominance86 je
hluboce zakořeněný rys chování, provázející lidský druh celou jeho evoluční historií. Člověk se dle
autorů v žádné fázi svého vývoje nenacházel ve stádiu matriarchální organizace společnosti
(Wrangham a Peterson 1996, s.172).
Autoři dále podrobují diskuzi myšlenku, že agrese je rysem, vzniklým na základě pohlavního
výběru87. Na příkladě jihoamerických opic muriqui (Brachyteles hypoxanthus) a bonobů, v jejichž
vnitroskupinové dynamice si lze povšimnout výrazně snížené agrese, diskutují možnost, že u těchto
skupin došlo k přesunu působnosti sexuální selekce z úrovně agresivní kompetice mezi jedinci na
úroveň kompetice spermií, jež umožňuje jedincům těchto druhů vést relativně nenásilný společenský
život (Wrangham a Peterson 1996, s.175). Pokud jde o bonoby, autoři nastiňují princip fungování
jejich societ, jež vykazují nízkou míru agrese mezi pohlavími, v rámci pohlaví i mezi skupinami
(agrese samozřejmě dle autorů existuje i v tomto případě, nicméně většinou se omezuje pouze na
hrozbu a nemá nikdy letální důsledky, Wrangham a Peterson 1996, s.216). Jedná se dle svědectví
autorů o druh, u nějž bylo dosaženo kodominance obou pohlaví a podstatné úlohy samic v sociální
organizaci (Wrangham a Peterson 1996, s.206). Právě přesun pohlavního výběru na úroveň kompetice
spermií (či skrytá ovulace samic bonobů) může být dle autorů příčinou toho, že sex je u tohoto druhu
jen zřídkakdy motivací pro agresi, samci se mnohem méně než samci šimpanzů dožadují sexuální
exkluzivity ze strany samic a i otázka sociálního ranku je mnohem méně palčivá, než je tomu u
šimpanzů a člověka (Wrangham a Peterson 1996, s.212). Agrese a organizace sociální struktury jsou
dle autorů fenomény úzce vázané na ekologii druhu. Právě na příkladě paralelní evoluce bonobů, jimž
podmínky prostředí, v němž k vývoji druhu docházelo, umožnily žít v kohezivních a nepříliš
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Provázanost těchto fenoménů je pro autory skutečností natolik nepochybnou, že necítí potřebu vztah agrese a
dominance nijak blíže rozebírat, jako činil např. Frans de Waal (blíže v kap. 2.1.13.). Vázanost obou sociálních
jevů na mužské pohlaví představuje tématické jádro publikace a patrně i důvod, proč kniha nese název Demonic
males, tedy „Démoničtí muži“.
87
Takto pojatá agrese by pak ovšem sloužila pouze jako instrument zajištění reprodukčního úspěchu, což je
ostatně myšlenka, k níž autoři v rámci svého díla spějí. Nelze příliš dobře polemizovat s převoditelností
veškerých výhod, jež agrese přináší (zisku teritoria, vyšší pozice v dominančním ranku či zajištění zdrojů) na
reprodukční úspěch, nicméně domnívám se, že i v tomto případě autoři fenomén agrese přes míru zužují.
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mobilních skupinách, podporujících vývoj samičích vazeb a tím přispívajících k jejich výhodnější
sociální roli88, a člověka, jehož ekologické podmínky byly patrně zcela odlišné, lze tento vliv prostředí
na charakter society velmi dobře ukázat (Wrangham a Peterson 1996, s.227). Autoři také upozorňují
na absenci skupinové agrese u bonobů89, již dávají do souvislosti s jejich na potravu bohatým životním
prostředím, generujícím poměrně rovnocenně velké sociální skupiny, za kterýchžto okolností se
nemůže uplatnit skupinová agrese, která, jak již zmíněno výše, v případě člověka a šimpanze často
spočívá v přepadání početně slabších skupin silnějšími (Wrangham a Peterson 1996, s.227).
Značný agresivní potenciál mužů je tedy dle autorů biologickým dědictvím, vzniklým na
základě vrozenosti agresivního pudu a charakteru prostředí, které vývoj člověka jako druhu formovalo
(na tomto místě je velmi dobře patrné pojetí autorů v otázce společného působení vrozených a
environmentálních faktorů, jejichž umělou separaci tolik kritizují). Podobně jako u šimpanzů donutil
dle autorů charakter prostředí lidské society ke zformování mobilních a separovaných útvarů
(Wrangham a Peterson 1996, s.229). V důsledku toho bylo lidským ženám podobně jako šimpanzím
samicím90 znemožněno formovat efektivní aliance, což vedlo ke zformování jejich sociální úlohy
jakožto obětí mužské agrese a bažení po dominanci (Wrangham a Peterson 1996, s.233). Lidská
společnost se tak vyvinula do značné míry v odpovědi na mužské reprodukční záměry, prosazované
takto hrubou silou (Wrangham a Peterson 1996, s.235).
Pohlavní výběr na úrovni kompetice mezi jedinci zformoval muže po tělesné i behaviorální
stránce. Autoři uvádějí v této souvislosti obecně známé skutečnosti jako je větší muskulatura a tělesná
velikost mužů vůči ženám a proporčně výrazně větší podíl muskulatury na horní části mužského těla
(Wrangham a Peterson 1996, s.181). Na úrovni chování muži pochopitelně jeví rovněž větší sklony
k agresi než ženy, a to jak na emoční úrovni, tak na úrovni promyšlené agrese (Wrangham a Peterson
1996, s.188). Ani v tomto případě nemá dle autorů valného smyslu tázat se po původu agrese v emoční
výbavě či rozumových schopnostech mužů, neboť rozumová promyšlenost skutku v žádném případě
nevylučuje jeho podloženost emocemi (Wrangham a Peterson 1996, s.188). Veškeré emoce
podkládající agresivní skutky jsou dle autorů zakořeněny v kompetici o sociální status, o jehož
adaptivitě jsem se již zmiňoval výše. Skupinová agrese (včetně její nejzazší formy, tedy války) pak
vyrůstá v pojetí autorů z těchto rysů mužské psychiky, a představuje tak pokračování boje o dominanci
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Z úvah autorů ovšem není zcela zřetelné, jakou úlohu v kauzálním řetězci počínajícím ekologickými
podmínkami druhu a končícím charakterem jeho sociální organizace, hraje výše zmíněný přesun pohlavního
výběru na úroveň kompetice spermií.
89
Absence skupinové agrese bonobů je nicméně poměrně špatně podložená, neboť se jedná o biologický druh,
známý člověku poměrně krátkou dobu, jehož etologie není dosud prostudována do té míry, jako je tomu u
šimpanzů, kteří byli rovněž ještě v 60. a 70. letech 20. století považováni za druh poměrně málo agresivní (Hall
1964). De Waal upozorňuje na některé skutečnosti, jež by mohly poukazovat k tomu, že absence skupinové
agrese bonobů je toliko domněnkou, postavenou na nedostatečné znalosti druhu (de Waal 2000).
90
Toto tvrzení o šimpanzích samicích je ve značném rozporu s de Waalovými zjištěnimi, jež ukázaly jejich
úlohu na charakter skupiny ve zcela jiném světle (de Waal 1996). Je ovšem možné přijmout i vysvětlení, že de
Waalova pozorovnání byla do značné miry ovlivněna tím, že je konal téměř výhradně na skupinách šimpanzů,
žijících v zajetí, u nichž šíře adaptivního potenciálu umožnila přechod na odlišný druh sociální organizace než
při životě ve volné přírodě.

96

(Wrangham a Peterson 1996, s.195). Autoři si všímají u mužů i vrozeným schématem podloženého
sklonu ke kategorizaci na vlastní skupinu a všechny, jež stojí mimo její rámec (Wrangham a Peterson
1996, s.196), aniž by ovšem reflektovali možnost, že toto rozlišování není motivováno pouze
agresivně, nýbrž i na základě afiliativních vazeb mužů na své druhy v rámci sociální skupiny. Bažení
mužů po vysokém sociálním statutu, jež je vedeno emocemi a neumožňuje vědomě reflektovat, že
dominance je vlastně jen cestou k dosažení reprodukčního úspěchu, je pak dle autorů podstatou
nebezpečné situace, hrozící eskalací válečných konfliktů, v níž se lidstvo (vlivem své schopnosti
vyvinout zbraně hromadného ničení) v současné době ocitá (Wrangham a Peterson 1996, s.199).
Pokud jde o možnosti řešení této situace, autoři koketují i s možností ovlivňovat mužský
charakter eugenikou, ovšem posléze se od této možnosti odvracejí, nikoli snad z etických důvodů,
nýbrž z toho důvodu, že vidí případný projekt jako neproveditelný (Wrangham a Peterson 1996,
s.239). Přiklánějí se spíše k možnosti působení ženského elementu proti mužskému pojetí společnosti.
Ženy jsou dle autorů v současné společnosti v již mnohem výhodnější situaci, než která formovala
jejich evoluční vývoj, neboť přechod člověka k životu vázanému na konkrétní místo jim umožňuje
vzájemné síťování a právě tvorbu aliancí, jež byla po dlouhou dobu vývoje člověka potlačena
(Wrangham a Peterson 1996, s.243). Současně jsou ovšem spolutvůrkyněmi evoluční pasti, jak autoři
mužskou agresi nazývají, a to právě svým podílem na pohlavním výběru, v němž dlouhodobě
upřednostňují muže, kteří vykazují výše zmíněné agresivní a dominanční sklony (Wrangham a
Peterson 1996, s.242). V důsledku toho je lidská společnost vybudována dle autorů vskutku výhradně
po mužském způsobu, tedy postavena na fyzické síle. Ženy mohou tuto společnost formovat dle autorů
svým vlivem na rodinu, což se sice jeví na první pohled jako zanedbatelný faktor, ale dle autorů je
tento vliv mnohem podstatnější, než se zdá (Wrangham a Peterson 1996, s.243). Autoři chápou
problém mužské agrese spíše jako politickou otázku, a proto se (až na výjimku v přiznání
blahodárného vlivu kanalizaci agrese formou sportu a dalších nenásilných forem kompetice) věnují
jejímu řešení nikoli na individuální, nýbrž na skupinové, tedy politické úrovni. Potenciál k utlumení
ničivých efektů mužské agrese tak spatřují v již probíhající změně politického systému ve směru od
personalizace politické moci k její institucionalizaci, v kterémžto uspořádání je rozvolněna vazba mezi
výkonem moci a zdatností a prospěchem jejího nositele (Wrangham a Peterson 1996, s.245). Další
pomoc proti destruktivním důsledkům agrese může dle autorů představovat vytvoření celosvětové
vlády ustavené nikoli na násilí, nýbrž na konsenzu, byť jsou si vědomi skutečnosti, že boje se mohou
odehrávat i v rámci větší organizované skupiny (Wrangham a Peterson 1996, s.250). Další cestu
k eliminaci škodlivých efektů spatřují autoři ve všeobecném přijetí učení evoluční biologie, jež dle
jejich soudu v důsledku přináší zjištění, že lidstvo jako takové mnohem více rysů spojuje, nežli
rozděluje. Je-li cílem veškerého bažení po moci zvýšení mužského reprodukčního potenciálu, může
uvědomění této skutečnosti vést lidstvo k nahlédnutí nesmyslnosti ohrožení reprodukce celého lidstva
jejím vložením v sázku boje o reprodukční potenciál několika nejvýše postavených jedinců. Lidský
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intelekt, který považují autoři spíše za hrozbu než za naději pro lidstvo (Wrangham a Peterson 1996,
s.258), může přeci jen v tomto ohledu sehrát kladnou roli. Člověk dospěl v průběhu svého vývoje
nejen k rozvinutí své manipulativní inteligence, nýbrž ruku v ruce s tím i své schopnosti soudnosti.
Člověk je proto dle autorů tvorem, který může změnit své biologické předpoklady a cestou reflexe
dosáhnout míru (Wrangham a Peterson 1996, s.251).
Přes řadu cenných svědectví, obsažených ve Wranghamově a Petersonově publikaci
(kupříkladu poměrně unikátního povšimnutí si samčí agrese vůči samicím), pokládám jejich koncepci
agrese za jednu z nejméně promyšlených a co do záběru nejomezenějších, které jsem v rámci této
práce mohl představit. Přesto, že práce obsahuje i řadu úvah stran původu lidské individuální agrese,
se domnívám, že se autoři dopouštějí až přílišného směšování pojmů a neuvědomují si působnost
rozdílných faktorů, které konstituují agresi mezi jedinci a agresi mezi většími organizačními celky.
Soustředění výhradně na agresi mužskou autorům v kontextu celé mé práce těžko zazlívat, neboť
většina výše pojednaných autorů věnuje svou pozornost převážně agresi u samců, a Wrangham a
Peterson se v tomto ohledu odlišují pouze v tom, že tento rys své koncepce vědomě zdůrazňují. Mají
k tomu ostatně dobrý důvod, neboť uváději, že je to právě mužská agrese, která je pro lidskou
společnost konstitutivní (Wrangham a Peterson 1993, s.242), a v tomto ohledu mi nezbývá, než jim
dát za pravdu.
Jako velmi problematický rys celého Wraghamova a Petersonova přístupu vidím jejich
přílišnou soustředěnost na agresivní interakce zvířat i člověka a naprostou ignoranci vůči
protichůdnému působení afiliativních rysů jednání. Tento přístup se propisuje nejen do celkově
pesimistického tónu díla, nýbrž je velmi patrný zejména v závěrečné úvaze o možnostech lidstva se
s agresí vypořádat. Lidská psychika v jejich pojetí tak právě v této souvislosti vystupuje zřetelně
jakožto agresí a bezuzdným bažením po moci dominovaná, a jejich přístup celkově budí dojem, jako
by lidé (ovšem i zvířata) afiliativními rysy chování vůbec nedisponovali. S tím souvisí i jejich názor
na morální řád lidstva, který je v těch nečetných místech, kde je jeho existence vůbec reflektována,
působí v pojetí autorů coby kulturně vzniklá zábrana postavená do cesty lidské agresi (Wrangham a
Peterson 1996, s.199). Jako problematické spatřuji v jejich pojetí i důsledné propojení agrese a
dominance, jež budí dojem, jako by tyto fenomény byly téměř totožné.

2.1.15. Závěrečná diskuze
V rámci části práce, věnované teoretickým koncepcím agrese, jsem se pokusil podat jejich
výčet v co nejširším záběru, který mi rozsah práce umožnil. Jsem si vědom toho, že jsem řadu autorů,
kteří se k problematice agrese rovněž pozoruhodným způsobem vyjádřili, opominul, nicméně pokusil
jsem se existující koncepce podat takovým způsobem, abych pokryl co nejširší část spektra možných
přístupů k fenoménu. Proto v mé práci nechybí kapitola o díle Immanuela Kanta, který sice nebyl
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biologem, nicméně jeho názory stran duální povahy lidské psychiky podstatným způsobem ovlivnily
pozdější autory, kteří agresi nahlíželi z úhlu pohledu biologie. Byť za biologické koncepce agrese
nelze označit ani práce Freudovy a Adlerovy, předkládám jejich soudy coby doklad pudového pojetí
agrese, jež bylo v pozdějších biologických pracích rovněž hojně diskutováno. Ani frustrační hypotézu
vzniku agrese americké Yaleské školy nelze považovat za výhradně biologický pohled na problém, ale
i kdyby tato hypotéza měla pouze mnou tolik diskutovaný vliv na formování pojetí agrese v rámci
německé školy etologie (jakkoli tento vliv spočíval převážně v tom, že se vůči ní autoři této školy
kriticky vymezovali), její uvedení v rámci mé práce by mělo smysl. Domnívám se však, že její přínos
k poznání povahy fenoménu je mnohem širší. Uvedením solitérních koncepcí Richarda Hingstona a
Raymonda Darta jsem chtěl poukázat k nejzazším formám přístupu k problematice agrese, jež jsou
v biologické literatuře na téma agrese k vidění. Domnívám se, že uvedení koncepce ani jednoho
z citovaných autorů v rámci této práce nebylo samoúčelné, a byla to právě snaha ukázat co
nejvýmluvnějším způsobem škálu pestrosti možných přístupů k tomuto problému, jež mě vedla ke
zpracování teoretické části práce takovým způsobem, jaký jsem zvolil. Jsem si vědom toho, že jsem ve
své práci opomněl blíže zmínit přístupy řady autorů, jimž je rovněž třeba vděčit za příspěvek
k nahlédnutí povahy agrese, nicméně učinil jsem tak buď proto, že jejich názory se až příliš blížily
názorům autorů, jež jsem v této práci rozebral podrobně, či proto, že jejich vyjádření k dané
problematice byla příliš kusá a netvořila koherentní myšlenkový systém. Snažil jsem se nicméně jejich
přípěvky takto zahrnout alespoň ve formě primárních či sekundárních citací v rámci kapitol,
věnovaných koncepcím jiných autorů.
V této sekci práce jsem rovněž záměrně používal coby pramenné texty, spíše než vědecké
články, ucelené monografie jednotlivých autorů, v nichž byly shrnuty nejen výsledky empirických
pozorování a výzkumů, nýbrž i jejich interpretace a myšlenky, jež z těchto interpretací povstaly, které
mě z mého úhlu pohledu zajímaly nejvíce.
Cílem této části mé práce nebylo ani přiřknout některému přístupu naprostou pravdivost
v uchopení problematiky či naopak jej prohlásit za zcela pomýlený. Proto se má kritika jednotlivých
přístupů omezuje spíše na otázku, v jakém rozsahu se autorovi podařilo problém agrese uchopit. Je-li
pojetí některého autora ovlivněno nedostupností některých informací v dané době (příkladem budiž
diskuze o existenci letální agrese mezi zvířaty), snažím se k této skutečnosti sice poukázat, nicméně
autory kritizuji spíše za ignorování informací, které v době, kdy své koncepce formulovali, již
dostupné byly. Žádná z výše uvedených koncepcí si pochopitelně nemůže osobovat právo na
naprostou pravdu v uchopení problematiky agrese, nicméně domnívám se, že uvedením těchto
koncepcí do vzájemných souvislostí se mi podařilo poukázat k možným cestám, jimiž by se vědecké
bádání na poli teoretického uchopení agrese mohlo v budoucnosti ubírat, i naopak ke slepým uličkám,
jimiž by se rozhodně ubírat nemělo.
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2.2. Hormonální faktory a jejich vzájemný vztah s agresí
V následujícím oddílu své diplomové práce se věnuji hormonálnímu řízení a regulaci agrese.
Z důvodů omezeného rozsahu práce a potřeby cílit vyznění této části práce s ohledem na zaměření
empirického výzkumu se ovšem v následující kapitole omezím ze všech hormonálních faktorů pouze
na testosteron. Pouze v některých případech je působení testosteronu pojednáno v souvislosti s jinými
hormony. Dále se v rámci této části práce omezím na souvislost testosteronu s chováním pouze u
člověka, byť v některých jednotlivých případech budu poukazovat i k evidenci efektů testosteronu u
jiných biologických druhů. Cílem této části práce je nastínit problematiku empirické části práce a
poskytnout jí solidní teoretickou oporu.

2.2.1. Testosteron a jeho vliv na agresivní jednání

2.2.1.1. Obecný úvod
Testosteron je steroidní hormon odvozený od
cholesterolu coby prekurzoru (Sherwood 2010,
s.699), náležící ke skupině androgenních hormonů
(Campbell a Reece 2006, s.972), produkovaný
v menší míře kůrou nadledvin (v případě žen
vaječníky, Mazur a Booth 1998) a především pak
Leydigovými

buňkami

v mužských

varlatech91

(Sherwood 2010, s.749). Testosteron je vylučován do
krevního řečiště, jímž je přenášen, převážně ve vazbě
na proteinové nosiče (sexuální hormony vázající
globulin, albumin a další proteiny, Stárka 1999,
s.329) a částečně jako volná molekula, k cílovým

Obr.6: Chemický vzorec testosteronu
(převzato z www.vcharkarn.com)

orgánům. Je to právě tato volná frakce testosteronu, která je biologicky účinná (Stárka 1999, s.329).
Sherwood (2010, s.750) uvádí pět základních kategorií efektu testosteronu v rámci organismu – vliv
na reproduktivní systém jedince v prenatální fázi vývoje (kdy působí na formování mužských
pohlavních orgánů), vliv na vývoj a maturaci pohlavních orgánů po narození, vliv na fyziologii
rozmnožování, vliv na formování sekundárních pohlavních charakteristik a konečně vliv na jednání
nesouvisející s reprodukcí92. Právě tato poslední kategorie zahrnuje i úlohu testosteronu v souvislosti
s agresivním jednáním.
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resp. v Leydigových buňkách dochází k metabolizaci prekurzorů testosteronu, produkovaných gonádami a
nadledvinami, na finální produkt (Stárka 1999, s.487).
92
V rámci tohoto dělení je míněna přímá souvislost s reprodukcí, případné nepřímé vlivy nejsou brány v potaz.
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Stárka (1999, s.329) uvádí, že endokrinní funkce mužských gonád je intenzivní v prenatální
fázi vývoje a bezprostředně po porodu, kdy se produkovaný testosteron podílí na formování a vývoji
mužských pohlavních orgánů (jeho funkce tedy spočívá převážně v reorganizaci, Mazur a Booth
1998), a následně v průběhu prvního roku života klesá. Opětovný vzestup produkce testosteronu lze
zaznamenat v průběhu pubertální fáze vývoje, kdy se tento podílí na vývoji a maturaci sekundárních
pohlavních znaků (Stárka 1999, s.329), tělesné výšky a mohutnosti. Mazur a Booth (1998) se
přiklánějí k názoru, že v období puberty plní testosteron stále pouze funkci reorganizační, a sociální
efekty jeho zvýšené produkce jsou pouze sekundární, tedy formou nepřímé odpovědi okolí na tělesné
znaky vzniklé při maturaci. Právě až v dospělosti dochází k přímému vlivu produkce testosteronu na
sociální chování jedince (Mazur a Booth 1998). Jelikož úloha testosteronu ve formování a maturaci
mužských primárních a sekundárních pohlavních znaků, jeho funkce související přímo s mužskou
sexualitou a další jeho vlastnosti nespadají pod rámec záměru této části práce, dovolím si je opominout
a pojednat nyní přímo o současném stavu poznání stran vlivu hormonu testosteronu na lidské,
respektive převážně mužské, sociální chování, s primárním zaměřením na agresi.

2.2.1.2. Doklady vztahu mezi testosteronem a agresí na základě evaluace
empirických výzkumů
Otázka spojitosti mezi testosteronem a agresí je problémem, který se na poli etologie, evoluční
biologie, psychologie a endokrinologie dlouhodobě řeší. Problematický a dosud ne zcela jasný je vztah
mezi těmito dvěma proměnnými veličinami zejména u člověka a některých primátů (Archer 2006),
zatímco ve výzkumu chování ostatních obratlovců panuje stran existence vztahu mezi testosteronem a
agresí znatelně pevnější konsenzus (blíže Archer 1988, 1991). První výzkumy, prokazující spojitost
mezi hladinou testosteronu a agresí u zvířat, byly učiněny již v první polovině 20. století, a to na kuru
domácím (Allee et al. 1939) či myši domácí (Beeman 1947). Podstatné rovněž je, že u těchto výzkumů
se nejednalo pouze o nalezení korelace mezi agresivním jednáním a přirozenými hladinami
testosteronu u sledovaných jedinců, nýbrž byla odhalena kauzální souvislost mezi umělým podáním
testosteronu a následným chováním. Právě příčinný vztah mezi působením testosteronu a chováním se
u člověka odhaluje jen velmi těžko a závěry jednotlivých výzkumů jsou v tomto ohledu značně
rozporuplné (Archer 2006). Evidence stran spojitosti mezi testosteronem a agresivním chováním u
zvířat je poměrně široká, a zahrnuje třídu ryb (Munro a Pitcher 1985), plazů (Greenberg a Crews
1990) či ptáků (Harding 1983), ovšem u primátů a člověka přestává být vztah mezi testosteronem a
agresivním jednáním zřetelný a výsledky jednotlivých studií se velice liší. Spojitost mezi
testosteronem a agresí u dospělých mužů je řadou autorů líčena jako slabá a nejednoznačná, (např.
Archer 1991, Archer et al. 1998, 2005 či Book et al. 2001), některými autory je pak existence vztahu
mezi testosteronem a agresí přímo popírána (Albert et al. 1993), případně je vysloven názor, že
testosteron souvisí spíše než s agresí s dominančním jednáním cílícím na získání a udržení
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společenského statutu, což sice nevylučuje úlohu agresivního jednání v dosahování dominance,
nicméně vztah mezi agresí a hladinou testosteronu není přímý (Mazur a Booth 1998).
Na tomto místě pojednám poněkud blíže o vybraných studiích, jež zkoumaly vztah mezi
testosteronem a agresivním chováním, a to jak studiích, jež předpokládaný vztah objevily, tak těch,
které nikoli. Poukazuji ke skutečnosti, že v tomto výčtu pojednávám v naprosté většině o výzkumech,
jež se zabývaly vztahem mezi testosteronem a agresí u mužů. V případě žen pochopitelně výzkumy
stran tohoto vztahu rovněž probíhaly (přičemž existence vztahu mezi testosteronem a agresí byla
v některých případech nalezena výraznější korelací než v případě mužů, blíže k tomu Harris 1999),
nicméně v duchu dosavadního směřování své práce, v níž jsem doposud pojednával o pracích autorů,
kteří se zabývali převážně mužskou či samčí agresí, pozdržím svou pozornost i v tomto případě u
výzkumů, které se zabývaly muži. Intuitivní závěr, že právě muži jsou pohlavím, které projevuje
agresivních sklonů obecně více, je ostatně podložen i pracemi zabývajícími se pohlavními rozdíly
v otázce agrese (např. Archer 2004, rovněž Archer 2006).
Výběr článků, které jsem se rozhodl na tomto místě předložit, rozhodně není vyčerpávající,
neboť podání takového výčtu by se vymykalo možnostem rozsahu této diplomové práce, nicméně
snažil jsem se předložit práce podstatné, jež jsou zmiňovány v řadě souhrnných článků, zabývajících
se problematikou spojení hormonů a agrese (např. Mazur a Booth 1998, Archer 1991, 2006, Harris
1999). V pojednávání jednotlivých prací jsem se snažil soustředit i na metodologické aspekty studií
(např. charakteristiky použitých vzorků participantů, velikost vzorku, způsob a čas odběru
testosteronu, pozornost k cirkadiánní a sezonální variaci v hladinách testosteronu, způsob, jímž byla
agrese hodnocena, a další), které mohou velmi často představovat limitaci pro interpretaci dosažených
závěrů. Jednotlivé práce řadím v chronologickém pořadí. Informace o jednotlivých pracích jsou
podány narativní metodou a nepřikládám k nim reprodukce tabulek či grafů z originálních článků,
neboť se domnívám, že by se tím dosáhlo pouze nárůstu obsahu této práce nad snesitelnou míru.
Konkrétní data jsou tam, kde jsem pokládal za potřebné je uvést, zmíněna přímo v textu93.
Pilotní studii stran vztahu mezi agresí a testosteronem představuje výzkum autorů Perskyho,
Smithe a Basua z roku 1971. Autoři zkoumali vztah mezi testosteronem (a to jak jeho aktuální
hladinou, tak jeho rychlostí produkce94 v organismu) a agresí na třech skupinách participantů. První
skupinu představovalo 18 fyzicky i duševně zdravých mužů (studentů) v průměrném ve věkovém
rozpětí 17-28 let (průměrný věk 22 let), druhou 15 fyzicky i duševně zdravých mužů (vědeckých
pracovníků Medicínského centra Alberta Einsteina ve Philadelphii) ve věkovém rozpětí 31-66 let (s
93

Jednotlivé prameny se liší v jednotkách, v nichž uvádějí koncentraci testosteronu. Ponechal jsem nicméně
jednotky tak, jak jsou uváděny v originálních článcích, proto je na místě upozornit na tento základní nesoulad.
94
V originálním znění použit termín „testosterone production rate“.
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průměrným věkem 45 let), třetí skupinu pak 6 psychicky nemocných pacientů. Hladina testosteronu
byla zjišťována na základě odběrů krve, jež se u všech participantů odehrávaly ve stejný čas, agrese a
další psychologické proměnné byly zjišťovány na základě vyplnění sebereferečních dotazníků (Persky
et al. 1971). Autoři jsou si evidentně vědomi limitací, jež představuje hodnocení agrese pomocí
dotazníků, nicméně odkazují k starším pracím (Zuckerman et al. 1967), potvrzujícím validitu
použitého dotazníku Buss-Durkee Hostility Inventory (Buss a Durkee 1957) vůči skutečně
pozorovanému chování. Pro první skupinu, tedy zdravé muže v mladém věku, autoři nalezli vysoce
signifikantní (r=0,69, p<0,05) vztah mezi rychlostí produkce testosteronu a skórem faktoru II BussDurkee Hostility Inventory (představujícím agresivní reakci na podněty) a skóry dalších dotazníků
zaměřených na hodnocení agrese jakožto perzistentního povahového rysu. Pro aktuální hladinu
testosteronu nalezli korelaci se skórem v dotazníku MAACL-H, představujícím hodnocení agrese coby
aktuálního emočního stavu. Autoři na základě toho vyvozují, že schopnost pociťovat agresivní pocity
je co do míry asociována s mírou produkce testosteronu, zatímco zjevné projevy agrese jsou pak
asociovány s hladinou cirkulujícího testosteronu v krevním řečišti (Persky et al. 1971). Pro skupinu
starších mužů autoři žádný z výše popsaných signifikantních vztahů nenalezli. Starší muži se sice
v průměru nelišili výrazně v dosaženém skóru v dotazníku BDHI (ve skupině mladších mužů
22,3±2,0, u starších mužů pak 21,5±2,8), nicméně jejich průměrná koncentrace cirkulujícího
testosteronu byla výrazně nižší než u skupiny mladších participantů a nevykazovala vůči dosaženým
skórům žádný signifikantní vztah. Autoři z toho usuzují, že je u starších mužů je klíčovou
determinantou produkce testosteronu věk, nikoli sklony k agresivnímu jednání. Na práci Perskyho a
kolektivu je pozoruhodné to, že jsou zde osobnostní rysy pojímány jako determinanty a hladina
testosteronu jako závislá proměnná, což je postup logicky odlišný od řady pozdějších výzkumů,
v nichž naopak hladina testosteronu představuje vysvětlující proměnnou a osobnostní charakteristiky
proměnnou závislou.
Studie Kreuze a Rose (1972) představuje ukázku výzkumu vztahu testosteronu a agrese na
populaci vězňů, kterážto sociální skupina je obecně s ohledem na zmíněnou problematiku předmětem
poměrně častého zájmu badatelů (blíže Harris 1999). Autoři jsou si vědomi širokého rozsahu
fenoménů, které jsou pod pojem agrese běžně řazeny, a proto od počátku hledají vztah mezi
testosteronem a agresí v její otevřené, explicitní formě. Skupinu participantů výzkumu představovalo
21 vězňů z nápravného zařízení v americkém Marylandu ve věku 19-32 let (v průměrném věku 28 let),
příslušníků nižší třídy, bělošského95 etnika. Participanti měli po čas průběhu výzkumu jednotný denní
režim a stravu a nebyli podrobeni stresu96. Testosteron byl participantům odebírán konzistentně mezi
8. a 9. hodinou ranní, a to krevním odběrem a celkem šestkrát po dvoutýdenní čas trvání výzkumu.
Agrese pak byla hodnocena na základě tří aspektů – jednak frekvence, typu a počtu agresivních
95

V originálním anglickém znění je použit termín Caucasian.
Pozoruhodné je, zejména s ohledem na nejnovější poznatky, že ke zjišťování míry stresu, jemuž byli
participanti v průběhu výzkumu vystaveni, byly použity odběry hormonu kortizolu, který je v současnosti
pokládán za jeden z pravděpodobných aktivních činitelů ve fyziologii agrese (van Honk et al. 2010).
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přestupků po dobu uvěznění (počítaje sem i verbální formy agrese jako výhrůžky a nadávky
dozorcům), dále na základě sebereferenčních dotazníků (mj. Buss-Durkee Hostility Inventory) a na
základě historie spáchaných zločinů (Kreuz a Rose 1972). Autoři nalezli značnou individuální stabilitu
v hladinách testosteronu a signifikantně vyšší rozdíly mezi subjekty v porovnání s vnitrosubjektovou
variací v tomto ohledu. Dále nalezli signifikantní interkorelaci mezi typy agrese (verbální, fyzické či
namířené proti neživým věcem), jíž se participanti dopustili v průběhu svého uvěznění, a mezi skóry
dosaženými při vyplňování jednotlivých sebereferenčních dotazníků, nicméně výsledky dosažené
v těchto dotaznících nekorelovaly ani s tendencí k agresivnímu jednání ve vězení ani s hladinou
testosteronu. Nebyl nalezen žádný vztah ani mezi hladinou testosteronu a úrovní agresivního jednání
po dobu uvěznění. Podstatným zjištěním byla rovněž skutečnost, že hladiny testosteronu u participantů
výzkumu ve vězení se nijak nelišily od hladin testosteronu nasbíraných v průběhu jiných studií u
mužů, kteří nebyli odsouzeni za násilnou činnost (Kreuz a Rose 1972). Nijak se nelišily ani hladiny
testosteronu mezi podskupinami rozdělenými na základě tendence k boji v průběhu uvěznění
(zjišťováno pomocí t-testu). Pozitivním zjištěním, k němuž autoři dospěli, byl tak pouze vztah mezi
hladinou testosteronu a kriminální historií participantů (u deseti mužů, kteří měli nejvyšší průměrnou
individuální hladinu testosteronu v rámci vzorku, se v jejich záznamech nacházelo výrazně více
násilných zločinů a rovněž míra násilnosti těchto zločinů byla vyšší než u zbytku vzorku) a dále
výrazná negativní korelace mezi hladinou testosteronu a věkem, v němž byl spáchán první trestný čin
(r= -0,65). Autoři nicméně nepředpokládají, že tento výsledek svědčí výrazně ve prospěch testosteronu
jakožto determinujícího faktoru násilného jednání, a spíše se domnívají, že testosteron facilituje
agresivní jednání pouze u osob, jejichž výchova a sociální prostředí, ve kterém žijí, to umožňují. Dle
autorů studie testosteron obecně stimuluje pouze zvýšenou aktivitu a asertivitu, a pouze v případě
součinnosti se sociálním prostředím, které násilí umožňuje, je tato tendence následně vyjádřena
formou násilných činů (Kreuz a Rose 1972). Pokud jde o nenalezení vztahu mezi hladinami
testosteronu a chováním v průběhu uvěznění a výsledky sebereferenčních dotazníků, autoři se
domnívají, že i v těchto aspektech hodnocení agrese hraje výraznou roli sociální kontext.
Ehrenkranz a kolektiv (1974) zkoumali vztah mezi testosteronem v krevní plazmě, agresivním
chováním a sociální dominancí u 36 vězňů. Na základě hodnocení ze strany zaměstnanců vězení,
historie trestných činů, chování po dobu uvěznění a individuálních pohovorů s výzkumníky a
vězeňským psychologem utvořili tři skupiny participantů, a to skupinu chronicky agresivních
participantů, sociálně dominantních, nicméně neagresivních participantů, a skupinu, nevykazující
tendence k sociální dominanci ani k agresivnímu jednání. Všechny tři skupiny čítaly po 12 osobách.
Všem participantům odebrali vzorek testosteronu z krevní plazmy ve třech po sobě následujících
dnech, vždy mezi 8:00 a 8:15 ráno. Participanti rovněž vyplnili baterii psychologických dotazníků, a
to kromě Buss-Durkee Hostility Inventory řadu dalších, cílících na hodnoty sociability, úzkosti a
dalších behaviorálních proměnných. Podstatným zjištěním bylo, že participanti ve skupině chronicky
agresivních měli v průměru signifikantně vyšší hladiny testosteronu (autoři rovněž dospěli podobně
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jako Kreuz a Rose 1972 ke zjištění, že hladiny testosteronu zachovávají v rámci jednotlivce
konzistentní hodnotu) než participanti ze skupiny neagresivních (10,10±2,29 µg/ml oproti 5,99±1,20
µg/ml) a rovněž rozdíl v průměrných hodnotách skupiny sociálně dominantních oproti neagresivním
byl signifikantní (8,36±2,36 µg/ml oproti 5,99±1,20 µg/ml), rozdíl mezi agresivní a sociálně
dominantní skupinou pak signifikantní nebyl. Testování pomocí psychologických dotazníků odhalilo
ve skupině chronicky agresivních participantů signifikantně nižší průměrný skór v dotazníku
Garabedian Index of Prison Socialisation sledujícím schopnost socializace oproti kombinaci skupiny
sociálně dominantních a neagresivních participantů a negativní korelaci mezi hladinou testosteronu a
skóry dosaženými v dotazníku Lykken Scale of Anxiety, zaměřeném na pociťování úzkosti (Ehrenkranz
et al. 1974). V dotazníku Buss-Durkee Hostility Inventory pak skupina preselektovaná s ohledem na
chronickou agresi dosahovala v průměru signifikantně vyššího skóru než skupina sociálně
dominantních (43,25±8,22 oproti 32,58±11,78) i neagresivních participantů (43,25±8,22 oproti
29,25±11,63). Pokud byly všechny skupiny uvažovány dohromady, nenalezli výzkumníci pro žádnou
z behaviorálních proměnných signifikantní korelaci s hladinou testosteronu. Pokud jde o interpretaci
této skutečnosti, autoři se přiklánějí k názoru, že zde značnou roli sehrála malá velikost vzorku
(Ehrenkranz et al. 1974). Nicméně autoři prokázali signifikantní rozdíl mezi hladinou testosteronu u
skupiny agresivních oproti neagresivním participantům a u sociálně dominantních oproti
neagresivním. Skupina sociálně dominantních participantů se, což bylo autory označeno za
pozoruhodné, nelišila v žádné z 57 proměnných, které byly baterií psychologických dotazníků
zkoumány, signifikantně od skupiny neagresivních participantů. Výsledky pro sociálně dominantní
skupinu tak v odpovědích na dotazníky nevykazovaly signifikatní odlišnost od skupiny neagresivních
participantů, a současně se v hladinách testosteronu signifikantně nelišily od skupiny chronicky
agresivních účastníků. Tyto výsledky byly autory interpretovány v tom smyslu, že testosteron
představuje podle všeho determinující faktor pro vývoj fyzické dominance (která ovšem není založena
na výšce a váze, v kterýchžto proměnných nenalezli výzkumníci mezi jednotlivými skupinami žádné
signifikantní rozdíly), která může být uplatňována jak násilně, tak nenásilně. Skupina agresivních
participantů vykazovala značnou negativní korelaci mezi skórem v dotazníku zkoumajícím dispozice
k úzkosti a hladinou testosteronu, a tudíž lze dle autorů předpokládat, že je to právě absence úzkosti,
jež způsobuje nižší schopnost kontroly agresivního jednání, než měli po hormonální stránce podobně
predisponovaní participanti ze skupiny sociálně dominantních (Ehrenkranz et al. 1974). Dle autorů zde
hraje značnou roli i socializace (což je podobný závěr, k němuž došli Kreuz a Rose 1972), jejíž
schopnost byla u agresivní skupiny, soudě dle skórů dosažených v dotazníku Garabedian Index of
Prison Socialisation, signifikantně nižší než u kombinace druhých dvou skupin.
Rada a kolektiv (1976) zkoumali vztah mezi testosteronem a agresivním jednáním u specifické
skupiny násilníků, totiž u násilníků sexuálních. Do svého výzkumu zahrnuli 52 sexuálních násilníků a
12 mužů odsouzených za zneužívání dětí. Kontrolní skupinu představovalo 48 zaměstnanců téhož
ústavu (Atascadero State Hospital v americké Kalifornii) bez záznamů v trestním rejstříku (Rada et al.
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1976). 12 participantů odsouzených za zneužívání dětí se při tomto zločinu nedopustilo násilí, skupina
sexuálních násilníků pak byla rozdělena do čtyř skupin podle míry použitého násilí, přičemž ve čtvrté
skupině byli zahrnuti participanti, kteří při znásilnění své oběti způsobili zranění či v jednom případě
oběť zavraždili (Rada et al. 1976). Testosteron byl účastníkům výzkumu odebírán z krve mezi 8:30 a
10:00, a to pouze jednou. Kromě rozdělení participantů do skupin jim byly rovněž předloženy
dotazníky, z nichž byl pro hodnocení agresivních sklonů použit Buss-Durkee Hostility Inventory (Buss
a Durkee 1957). Skupiny byly s ohledem na dosažení skórů v dotazníku a hladinu testosteronu
vzájemně porovnávány párovým t-testem. Průměrná hodnota dosaženého skóru v BDHI byla u celé
skupiny sexuálních násilníků signifikantně vyšší než u kontrolní skupiny, u nejnásilnější skupiny pak
byla vyšší než u kombinace předchozích tří skupin násilníků, ovšem nikoli signifikantně. U delikventů
odsouzených za zneužívání dětí byla průměrná hodnota skóru dosaženého v BDHI signifikantně nižší
než u skupiny sexuálních násilníků vcelku. Pokud jde o rozdíly v hladinách testosteronu, hladiny pro
skupinu sexuálních násilníků jako celek se signifikantně nelišily od hladin získaných v rámci kontrolní
skupiny (610,4±197,4 ng/100ml při rozsahu 181-1236 ng/100ml oproti 625,2±234,3 ng/100ml při
rozsahu 225-1412 ng/100ml), nicméně na základě porovnání skupiny nejnásilnějších sexuálních
násilníků bylo zjištěno, že jejich průměrná hodnota je signifikantně vyšší než u kombinace tří méně
násilných skupin. Delikventi odsouzení za zneužívání dětí pak měli signifikantně nižší průměrnou
hodnotu testosteronu než skupina sexuálních násilníků jako celek (Rada et al. 1976). Neexistence
rozdílu mezi průměrnými hodnotami hladin testosteronu mezi sexuálními násilníky a kontrolní
skupinou dle autorů poukazuje ke skutečnosti, že vysoká hladina testosteronu nepředstavuje
determinující faktor pro spáchání znásilnění. Pozoruhodné je, že jediný vrah mezi sexuálními
násilníky měl zároveň nejvyšší hodnotu hladiny testosteronu (1236 ng/100ml), nicméně tento nález je
těžko jakkoli zobecnit. Při korelaci mezi hodnotami hladin testosteronu a výsledků dosažených
v BDHI nebyl nalezen žádný signifikantní vztah, což může být dle autorů dáno buď tím, že BDHI
obecně neumožňuje rozlišovat mezi agresivními sklony skutečnými a subjektivně vnímanými97 či tím,
že BDHI umožňuje hodnotit agresi pouze jakožto dispozici, nikoli coby aktuální stav, a úloha
testosteronu může dle autorů spočívat právě ve facilitaci přechodu od agresivních dispozic k jejich
realizaci násilným skutkem (Rada et al. 1976). Tak či tak, výzkum Rady a kolektivu prokázal sice
výrazně vyšší průměrnou hladinu testosteronu u nejnásilnější skupiny pachatelů znásilnění, ovšem
neprokázal žádnou odlišnost v hladinách testosteronu mezi násilníky jako celistvou skupinou a
normální populací, ani korelaci mezi individuálními skóry v BDHI a individuální hladinou
testosteronu.
Dabbs a kolektiv (1987) podrobili zkoumání stran souvislosti mezi testosteronem a agresivním
chováním skupinu 89 chovanců vězení, což představuje do dané doby největší vzorek participantů ve
výzkumech tohoto typu. K odběru testosteronu zvolili slinný odběr, a to jednak z praktických důvodů
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Což představuje limitující faktor pro používání jakýchkoli dotazníků v behaviorálním výzkumu obecně.
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(neinvazivnost metody vzbuzuje v potenciálních participantech větší ochotu se výzkumu zúčastnit),
jednak proto, že slinný testosteron lépe koreluje s volnou frakcí testosteronu v krevní plazmě, která je
na rozdíl od vázaného testosteronu biologicky aktivní (Dabbs et al. 1987). Testosteron byl
participantům odebrán pouze jednou, a to v konzistentní dobu mezi 9:30 a 10:30 pro všechny
participanty. Informace o chování subjektů byly získány jednak z osobních dotazníků (jejichž
výsledky ovšem nebyly s hladinami testosteronu v žádném vztahu, a proto o nich autoři dále v textu
ani nehovoří), jednak ze záznamů získaných od pracovníků vězení a od soudů, jež participanty
výzkumu odsoudily k odnětí svobody. Jednalo se tedy o sadu dat, reflektujících na jedné straně
chování participantů před nástupem do vězení (na základě spáchaných zločinů), jednak jejich chování
po dobu uvěznění. Skupina participantů byla rozdělena na osoby hodnocené ostatními vězni jako silné
a hodnocené jako slabé. Mezi průměrnými hodnotami hladin slinného testosteronu u silných a
slabých98 participantů nebyl nalezen signifikantní rozdíl (8,5 ng/100 ml vůči 8,0 ng/100ml při
průměrné hodnotě pro celou skupinu participantů 8,3 ng/100ml), rozdíl nebyl nalezen ani na základě
rozdělení vězňů na ubikace, jež bylo ve věznici, kde výzkum probíhal, založeno právě na míře jejich
násilných sklonů tak, aby společně pobývali vězni s přibližně podobnými sklony k násilnému jednání,
byť při samostatné analýze vězňů z ubikací pro nejméně agresivní byl pomocí t-testu zjištěn
signifikantní rozdíl mezi vězni hodnocenými svými spoluvězni coby silní a slabí (8,7 ng/100ml vůči
6,8 ng/100ml, t=2,10). Při hledání vztahu mezi testosteronem a historií kriminálních činů byl nalezen
signifikantní rozdíl mezi skupinou, která si odpykávala trest za násilný trestný čin, oproti skupině, jejíž
členové byli ve vězení za majetkovou trestnou činnost (8,9 ng/100ml vůči 7,4 ng/100ml, t=2,50). Míra
porušování pravidel vězeňského života ani délka souhrnného trestu za tato porušení uloženého nebyla
ve vztahu k hladině testosteronu, a to s jedinou výjimkou, totiž u skupiny vězňů odpykávajících si trest
za majetkovou trestnou činnost, u níž souhrnná doba strávená v korekci korelovala s hladinou
testosteronu (r=0,50). Sumárně autoři podotýkají, že hladina testosteronu jevila vztah s chováním na
svobodě, zatímco s chováním ve vězení nijak nesouvisela (Dabbs et al. 1987). Autoři si uvědomují, že
jejich závěry jsou patrně značně limitovány právě prostředím, v němž výzkum probíhal, neboť ve
vězení je násilí často sociální normou, a podotýkají, že na svobodě existuje mnohem širší škála
možných jednání, jež testosteron podkládá (pak je ovšem pozoruhodné, že veškeré vztahy mezi
testosteronem a chováním byly v rámci tohoto výzkumu objeveny buď u nenásilné podskupiny či pro
chování předcházející uvěznění). Autoři rovněž obracejí pozornost k problematice kauzality mezi
fenomény, a podotýkají, že není jasné, zda je testosteron determinantou násilí či zda vztah funguje
obráceně či dokonce recipročně (Dabbs et al. 1987).
Dabbs a Morris (1990) zkoumali vztah mezi testosteronem a antisociálním chováním (do
kteréžto kategorie kromě agresivního chování zařadili i užívání drog, odmítání poslušnosti autoritám a
další jevy) na neobvykle velkém vzorku 4462 mužů, vojenských veteránů americké armády. Autoři si
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uvědomují, že koncentrace pozornosti na kriminální delikventy hrozí zastřením asociace testosteronu
s jiným než antisociálním chováním, a prověřují hypotézu, podle níž není následkem působení
testosteronu přímo antisociální chování, nýbrž kombinace tendencí k dominanci, kompetitivitě a
vyhledávání vzrušení, jež se projevuje násilnou formou pouze v součinnosti s charakteristickým
prostředím, v němž daný jedince žije, vyjádřeným v této studii socioekonomickým statutem,
odvozeným od vzdělání a finančního příjmu (Dabbs a Morris 1990). Participantům výzkumu byl
odebrán testosteron z krve, a to každému z nich pouze jednou v ranních hodinách. Sklony k
antisociálnímu chování byly zjišťovány pomocí autory modifikovaného dotazníku Diagnostic
Interview Schedule. Participanti byli arbitrárně rozděleni na skupinu s vysokou hladinou testosteronu
(již představovalo 10% participantů, jejichž hladina testosteronu byla v rámci vzorku nejvyšší) a
skupinu s normální hladinou testosteronu. Na základě evaluace dotazníku pak autoři objevili u skupiny
s vysokou hladinou testosteronu výrazně vyšší incidenci násilných interakcí s rodiči, učiteli a
spolužáky, vyšší sklony k útočnosti, k neposlušnosti v rámci vojenské služby, k užívání drog a rovněž
výrazně větší promiskuitu (Dabbs a Morris 1990). Autoři dále rozdělili participanty na skupinu
s vysokým a nízkým socioekonomickým statutem, a to na základě porovnávání jejich dosaženého
vzdělání a příjmu s mediánem pro celkovou populaci USA. Z hodnocení bylo vyřazeno 38% všech
participantů, jejichž vzdělání a příjem se oproti mediánu celkové populace nacházely na opačných
stranách, tedy kupříkladu měl-li participant současně vyšší vzdělání a nižší příjem než bylo stanoveno
mediánem celkové populace (Dabbs a Morris 1990). Poté byly znovu hodnoceny tendence
k asociálnímu chování pro obě skupiny zvlášť. Výsledky potvrdily, že sklony ke všem zkoumaným
rysům antisociálního chování korelovaly signifikantně s hladinou testosteronu pouze v rámci skupiny
s nízkým socioekonomickým statutem, zatímco u skupiny s vysokým socioekonomickým statutem
žádný vztah nalezen nebyl (Dabbs a Morris 1990). Ve skupině s vysokým socioekonomickým
statutem navíc byla průměrná hodnota testosteronu signifikantně nižší než ve skupině druhé. Autoři na
základě těchto zjištění usuzují (a obrovský vzorek participantů představuje pro toto tvrzení
bezprecedentně silnou podporu), že testosteron má obecně řadu antisociálních efektů včetně
agresivního jednání, zatímco pro jeho možnou prosociální úlohu mnoho důkazů není (Dabbs a Morris
1990).
Studie Briana Gladue (1991) jednak obrací pozornost k agresi coby širšímu fenoménu, a nikoli
jen jako komponentě antisociálního chování, jako tomu bylo u většiny z výše citovaných výzkumů.
Dále zkoumá rovněž souvislost fenoménu s testosteronem se zahrnutím rozdílů mezi pohlavími a
rovněž vnitropohlavními rozdíly v závislosti na sexuální orientaci. Participantům výzkumu Gladue
předložil vlastní modifikovanou verzi Olweus Multifaceted Aggression Inventory (Olweus 1986),
nazvanou jednoduše Aggression Inventory, obsahující pět subškál odpovídajících různým typům
agrese – fyzické, verbální, impulzivní, neschopnosti tolerovat frustraci a vyhýbání se konfliktu
(Gladue 1991). Participanti výzkumu absolvovali nejprve rozhovory s výzkumníkem a vyplnili sadu
dotazníků, jejichž cílem bylo určit na Kinseyho škále (Kinsey et al. 1948) sexuální orientaci
108

potenciálního participanta výzkumu. Do výzkumu byli následně zařazeni pouze ti z potenciálních
participantů, jejichž sexuální orientaci bylo na Kinseyho škále možno jednoznačně definovat jako 0
(výhradně heterosexuální) či 6 (výhradně homosexuální). Tímto způsobem Gladue získal celkem 72
participantů – 21 heterosexuálních a 19 homosexuálních mužů a dvě skupiny po 16 homosexuálních a
heterosexuálních ženách, nacházejících se shodně v rané folikulární části menstruačního cyklu a
neužívajících hormonální antikoncepci (Gladue 1991). Těmto subjektům Gladue předložil dotazník
pro hodnocení agrese a dvakrát s rozestupem jedné hodiny (mezi 13. a 16. hodinou odpolední) odebral
vzorky krve pro analýzu hormonů. Gladue nalezl signifikantní rozdíl (na základě porovnávání ttestem) mezi agresí mužů a žen, což splňovalo jeho předpoklady, nicméně nenalezl u mužů ani u žen
žádný signifikantní rozdíl mezi agresí u homosexuálních a heterosexuálních jedinců; pouze lesbické
ženy jevily signifikantně nižší tendenci k fyzické agresi než ženy heterosexuální (Gladue 1991). Pro
hladiny testosteronu rovněž nenalezl autor při porovnávání heterosexuální a homosexuální skupiny
mužů signifikantní rozdíl. Pokud jde o korelační analýzu, Gladue objevil u mužů signifikantní vztah
mezi celkovým sérovým testosteronem a fyzickou (r=0,28), verbální (r=0,31) a impulzivní (r=0,27)
formou agrese, a rovněž pro volný testosteron zjistil pozitivní, byť nesignifikantní vztah (Gladue
1991). V případě žen pak objevil negativní korelaci s celkovou hladinou testosteronu pro fyzickou (r=
-0,51) a verbální agresi (r= -0,30) a rovněž pro toleranci k frustraci (r= -0,37). Tím jednak prokázal
existenci pozitivního vztahu mezi hladinou testosteronu a agresí mužů i při použití sebereferenčních
dotazníků (z výše uvedených výzkumů v této práci lze vyčíst, že tato metoda se poměrně často ukázala
jakožto neschopná poskytnout jakékoli signifikantní výsledky), dále objevil opačný vztah pro ženy, a
dokázal existenci značné pohlavní specifity ve vztahu mezi testosteronem a agresí a neexistenci
specifity v závislosti na sexuální orientaci pro muže ani pro ženy (Gladue 1991).
Kolektiv Anny Gray (1991) zkoumal vztah mezi dominancí, projevy hněvu a hladinami 17
hormonů včetně celkového testosteronu, volného testosteronu a dihydrotestosteronu na velkém vzorku
mužů ve věku 39-70 let, čítajícím 1709 osob. Jejich studie se liší od výzkumů provedených do té doby
jednak v šíři analyzovaných hormonů, ve velikosti vzorku a zejména v jeho charakteristice, neboť
autory zvolený vzorek dospělých mužů se výrazně liší od studií, prováděných do té doby především na
vězních (Kreuz a Rose 1972, Dabbs et al. 1987), adolescentních mužích (např. Olweus et al. 1980,
1988) či studentech (Christiansen a Knussmann 1987, Gladue 1991). Participantům byly odebrány
vzorky krve, a to u každého z nich 2 hodiny po probuzení a opět po následujících 30 minutách. Byly
jim předložený dotazníky Spielberg Anger Expression Scale (zkoumající tendenci ke zvnitřňování
hněvu, jeho projevování navenek, schopnost kontrolovat hněv a způsob projevu hněvu) a škála
dominance odvozená z dorazníku Jackson Personality Research Form E (Gray et al. 1991). Vzájemná
korelace výsledků jednotlivých škál dotazníku SAES s dominanční škálou a nenalezení vztahu vedlo
autory k závěru, že agrese a dominance jsou jevy u člověka přímo nesouvisející (korelační koeficient
se pohyboval pro všechny čtyři škály oproti dominanci mezi -0,18 a +0,11). Ze škál hněvu nalezli
autoři pouze zápornou nesignifikantní korelaci pro tendenci k zvnitřňování hněvu a volný testosteron
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(r= -0,06), nalezli ovšem pozitivní signifikantní korelaci pro dominanci a testosteron vázaný na
albumin (r=0,08, p<0,0005), volným testosteronem (r=0,08, p<0,0005) a dehydroepiandrosteronem
(r=0,07, p<0,01). Autoři rovněž provedli kanonickou analýzu škál z předložených dotazníků a
vytvořili takto rys, který nazvali agresivní dominancí, pro niž nalezli signifikantní korelaci s volným
testosteronem (r=0,03). Z diskuze ke studii vyplývá, že autoři došli k názoru, že právě jen volný
testosteron, případně testosteron schopný se rychle disociovat od proteinových přenašečů, mají
pozitivní vztah k agresivní dominanci. Pokud jde o tuto veličinu, autoři jsou si vědomi její arbitrární
povahy a vztah agrese a dominance u člověka považují celkově za velmi nejasný (Gray et al. 1991).
Jako jedni z prvních výzkumníků rovněž předkládají názor, že kauzalita vlivu testosteronu na
agresivní jednání může být zcela opačná, než se obecně usuzuje, a rovněž že dosavadní výzkumy jsou
do značné míry limitovány tím, že hledají vztah toliko mezi bazální hladinou testosteronu a sklony
k dominanci či agresi a uvažují o potřebě zjišťovat hladiny hormonů v průběhu agresivního aktu či
v situacích, kdy dochází ke změně dominančního ranku (Gray et al. 1991), čímž předjímají pozdější
challenge hypothesis, hypotézu výzvy (blíže Archer 2006).
Harris a kolektiv (1996) se zaměřili na souvislost testosteronu s agresivním chováním na
straně jedné a prosociálním chováním na straně druhé. Adaptovali obecný pohled psychologie na
agresi coby antisociální chování, který je možno vyčíst i z řady výše uvedených prací (např. Dabbs a
Morris 1990). Participanty jejich studie bylo 306 studentů (155 mužů mezi 19-36 lety v průměrném
věku 21,6 let a 151 žen mezi 19 a 42 lety v průměrném věku 22,4 let), jimž byla předložena baterie
dotazníků zkoumajících tendence k prosociálnímu chování a agresi a dvakrát v jeden den v časech
9:00 a 10:30 odebrán vzorek slin pro určení hladiny testosteronu. Muží dosahovali při porovnávání ttestem vůči ženám signifikantně vyšších skórů na škále agrese dotazníků Nonverbal Personality
Questionnaire a Interpersonal Behaviour Survey a rovněž na subškále fyzické agrese v dotazníků The
Aggression Questionnaire Busse a Perryho, signifikantně nižších skórů v dotazníku Emotional
Empathy Scale a škálách dotazníků, hodnotících pečovatelské tendence. Jejich průměrná hladina
testosteronu byla oproti ženám přibližně pětkrát vyšší (99,07±31,9 pg/ml oproti 18,54±8,4 pg/ml). Ze
všech škál z celkem sedmi použitých dotazníků byly následně kanonickou analýzou získány latentní
proměnné, které autoři nazvali prosocialitou a agresí. Hodnoty těchto proměnných následně korelační
analýzou porovnali s hladinami testosteronu pro muže a ženy zvlášť (Harris et al. 1996). Jak pro muže,
tak pro ženy autoři objevili signifikantní pozitivní korelaci mezi hladinou testosteronu a agresí (r=0,36
pro muže a r=0,41 v případě žen) a signifikantní negativní korelaci mezi hladinou testosteronu a
prosociálním chováním (r= -0,44 pro může a r= -0,29 pro ženy). Tyto vztahy pak ještě porovnali mezi
pohlavími a zjistili, že vztah testosteronu vůči agresi, respektive prosociálnímu chování, se pro mužské
a ženské pohlaví signifikantně neliší. Autoři tak potvrdili hypotézu o protichůdnosti agresivního a
prosociálního chování a ukázali, že testosteron v tomto ohledu hraje podstatnou úlohu, byť je součástí
širšího spektra vlivů, které lidské chování ovlivňují (Harris et al. 1996).
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Výše uvedené studie, domnívám se, výmluvně reprezentují jak škálu možných charakteristik
vzorků, s nimiž bylo v průběhu historie studií stran vztahu testosteronu a agresivního jednání
pracováno (od vězňů přes studenty až po značně velké vzorky normální populace), tak výsledků, jichž
bylo dosaženo. Souhrnně lze říci, že vztah mezi hladinou testosteronu (ať již volného či vázaného
odebíraného z krevního séra či volného odebíraného ze slin) a agresivním jednáním je skutečně u
člověka poměrně problematický a evidence tohoto vztahu je značně rozporuplná, jak již patrno z výčtu
výše uvedených deseti studií. Obecně lze říci, že signifikantní výsledky poskytly spíše studie, opírající
se po stránce evidence chování o osobní historii subjektů či hodnocení ze strany osob, které byly se
subjekty v kontaktu, než studie, pracující se sebereferenčními dotazníky. Nepříliš mnoho studií (z výše
uvedených Dabbs a Morris 1990, Gray et al. 1991, Harris et al. 1996) rovněž uspělo při korelační
analýze mezi sklony k agresi a hladinou testosteronu, a signifikantní výsledky vyplývají spíše
z porovnávání na základě osobní historie ustavených skupin. Až dosud jsem se nicméně v rešerši
pramenů zaobíral takřka výhradně studiemi, jež se věnovaly zkoumání vztahu testosteronu jakožto
stabilního rysu, oproti agresi, jež byla rovněž chápána jako povahový rys. V etologické literatuře
ovšem lze najít i doklady odlišných přístupů, jimž je věnován následující oddíl práce.

2.2.1.3. Modely vztahu mezi testosteronem a agresí s důrazem na tzv.
challenge hypothesis
Jak již uvedeno, v předcházejícím oddílu práce jsem se zabýval studiemi, jež chápaly hladinu
testosteronu jako stabilní rys, a byť v některých článcích byla vyjádřena představa, že chování a
hormonální hladiny mohou představovat vzájemně se ovlivňující veličiny (např. Gray et al. 1991),
jedná se spíše o spekulace či návrhy směru budoucího výzkumu, jež se nepromítají do zformování
skutečných hypotéz. Toto pojetí úlohy testosteronu bývá charakterizováno jako tzv. bazální model.
Proti němu stojí tzv. model reciproční, reflektující dynamický charakter chování i hladiny testosteronu
a jejich vzájemné ovlivňování (Mazur 1985, Mazur a Booth 1998). Testosteron je endokrinními
žlázami (převážně Leydigovými buňkami ve varlatech) uvolňován do krve v nárazových vlnách, což
umožňuje poměrně výrazné změny jeho hladiny v krevním řečišti v řádu několika minut (Mazur a
Booth 1998). Reciproční model představuje souhrnné označení pro přístupy ke vztahu mezi
testosteronem a chováním, reflektující jeho dynamickou povahu a možnost obousměrného
vzájemného vlivu mezi těmito dvěma veličinami (blíže Mazur a Booth 1998, Archer 2006). Speciální
model vztahu mezi testosteronem a agresí v rámci recipročního modelu pak představuje tzv. challenge
hypothesis (do češtiny přeložitelné jako hypotéza výzvy99).
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Tento překlad ovšem není zcela přesný, a pro absenci přiléhavějšího pojmenování hypotézy v českém jazyce
jsem se rozhodl podržet se na následujících stránkách anglického termínu.
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Challenge hypothesis je přístup k popisu vzájemných interakcí mezi testosteronem a
chováním, vyvinutý původně pro vysvětlení sezonálních změn v chování a hormonální sekreci u třídy
ptáků (Wingfield et al. 1990). Lze jej však s jistými modifikacemi aplikovat i na chování primátů
(Muller a Wrangham 2004) a člověka (Archer 2006), u nějž paleta studií reflektujících challenge
hypothesis zejména v posledních patnácti letech významným způsobem doplnila dosavadní znalosti
problematiky, vycházející dosud z bazálního modelu interakcí mezi testosteronem a chováním.
Wingfield a kolektiv (1990) postulují tuto hypotézu za účelem vysvětlení rozdílnosti životních
strategií mezi ptačími druhy, jejichž samci se věnují péči o potomstvo a těmi, jejichž samci tak nečiní
(Wingfield et al. 1990, 2001). Testosteron je zodpovědný jednak za exekuci specificky samčích vzorců
sexuálního chování, jednak za agresivní jednání, jež období rozmnožování ze strany samců velmi
často provází (Wingfield et al. 1990, srv. Howard 1920). Sexuální chování je nicméně normálně
prováděno i při poměrně nízké koncentraci testosteronu v krevním řečišti, zatímco projevy agrese jsou
podmíněny nárůstem hladiny testosteronu výrazně nad tuto bazální hodnotu (Wingfield et al. 1990).
Tyto agresivní projevy, právě tak jako výrazný nárůst hladiny testosteronu, jsou vázány na situace
sociální nestability, jako jsou například formování dominančního řádu, ustavování vlastního teritoria a
čelení výzvám ze strany jiných samců, k nimž dochází u ptáků typicky v prvotních fázích
rozmnožovacího údobí. Podstatné je, že hladiny testosteronu u ptačích samců reagují na stimuly
přicházející ze sociálního okolí (Wingfield et al. 1990). Míra hladiny testosteronu, právě tak jako
způsob, jakým tato hladina reaguje na stimuly přicházející ze sociálního okolí, jsou vázány na životní
strategii druhu, konkrétně na samčí sexuální strategii a péči o potomstvo. U polygynních druhů ptáků,
jejichž samci současně s tím nevykazují péči o potomstvo, lze pozorovat v průběhu reprodukčního
období výrazné zvýšení hladiny testosteronu, zatímco u druhů žijících monogamně, jejichž samci
přispívají k péči o potomstvo, dochází ke zvyšování hladiny testosteronu a míry agrese vůči jiným
samcům pouze nárazově a v závislosti na vnějších okolnostech. Autoři připouštějí pochopitelně i
individuální rozdíly v této strategii v rámci druhu, jimiž lze manipulovat i pomocí umělé administrace
testosteronu (Wingfield 1984). Vysoká hladina testosteronu ve spojitosti s polygynií přináší dle autorů
svému nositeli pochopitelně značné reprodukční výhody (kromě schopnosti získat větší teritorium a
oplodnit větší množství samic i prostřednictvím vlivu testosteronu na fyzickou zdatnost, Wingfield et
al, 2001), nicméně vzhledem k tomu, že tato životní strategie není mezi ptáky výrazně četnější než
monogamní způsob života, lze předpokládat, že s sebou nese i podobně značná znevýhodnění. Těmito
znevýhodněními jsou dle autorů například zvýšené riziko predace či zranění, vyšší energetická
náročnost chování či suprese rodičovské péče, která se zvýšenou hladinou testosteronu přichází
(Wingfield et al. 1990), dále pak i imunosupresivní a onkogenní efekt testosteronu (Wingfield et al.
2001). Proto musí existovat jistý trade-off mezi životními strategiemi. U polygynních druhů, jejichž
samci se nevěnují rodičovské péči, lze očekávat zvýšenou hladinu testosteronu bez výkyvů po celou
dobu rozmnožování, zatímco u monogamních druhů lze očekávat relativně nízkou bazální hladinu
testosteronu s dočasnými vzestupy v reakci na sociální stimuly, typicky na přítomnost konkurenčního
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samce či sexuálně receptivní samice (Wingfield et al. 1990). Pokud jde o schopnost reagovat zvýšením
hladiny testosteronu na vnější vlivy, autoři ve studii čítající 16 ptačích druhů ověřili, že tato odpověď
je výrazně nižší u polygynních druhů, u nichž existuje selekční tlak na dlouhodobě zvýšenou hladinu
testosteronu, zatímco u samců druhů monogamních s nízkou bazální hladinou testosteronu je její
reakce značná (Wingfield et al. 1990). Právě schopnost hladinu testosteronu skokově zvýšit
představuje dle autorů evoluční řešení, umožňující využívat adaptivních efektů testosteronu bez
nutnosti vystavovat se rizikům, provázejícím jeho trvale zvýšenou sekreci.
Muller a Wrangham (2004) ověřili platnost challenge hypothesis pro primáty (stran výzkumů
týkajících se dalších savců, viz Holekamp a Smale 1998, Moss et al. 2001), konkrétně šimpanze. Dle
autorů lze tuto hypotézu modifikovat velmi snadno tak, aby popisovala chování druhů, jejichž
rozmnožování není sezónní záležitostí, nýbrž se může odehrát v kterémkoli ročním období, jako jsou
právě šimpanzi či lidé, jednoduše předpokladem, že schopnost udržovat jistou bazální hladinu
testosteronu, podléhající skokovým zvýšením, trvá nikoli pouze po dobu rozmnožování, nýbrž
v průběhu celého reprodukčně aktivního úseku života (Muller a Wrangham 2004). Tato skoková
zvýšení hladiny testosteronu jsou pak provázena rovněž vyšší agresivitou, ovšem pouze v souvislosti
s kompeticí o pářící privilegia, nikoli kupříkladu v reakci na iritaci. Autoři pozorováním skupiny
šimpanzů v přírodní rezervaci zjistili, že samci jevili mezi sebou vzájemně výrazně více agresivního
chování (ať již šlo pouze o hrozbu či o skutečný útok) v přítomnosti plodné sexuálně receptivní samice
ve folikulární fázi ovulačního cyklu, než pokud tato samice přítomna nebyla (Muller a Wrangham
2004). Za přítomnosti takovéto samice došlo v rámci skupiny rovněž k signifikantnímu nárůstu hladin
testosteronu (784±76 pmol/mg oproti 570±50 pmol/mg, pokud jde o průměrnou hodnotu všech jedinců
ve skupině). Autoři nalezli signifikantní korelaci pro vztah zvýšení hladiny testosteronu a
dominančního ranku, respektive agresivního jednání (Muller a Wrangham 2004). Tím potvrdili
předpoklad challenge hypothesis, že dojde k vzestupu hladiny testosteronu v přítomnosti sexuálně
receptivní samice, a že tento vzestup bude ve spojitosti s vyšší intenzitou agresivního chování, nikoli
chování sexuálního. Šimpanzí samci, živočichové jednoznačně polygynní, odpovídají v porovnání se
studiemi Wingfielda a kolektivu samcům polygynních druhů, které udržují zvýšenou hladinu
testosteronu po celé období rozmnožování, byť v nepřítomnosti sexuálně receptivní samice jejich
hladiny testosteronu klesají.
John Archer (2006) aplikoval challenge hypothesis na člověka, a je to právě jeho práce, jež
představuje klíčový bod pro alespoň přibližné pochopení možného vztahu mezi testosteronem a
agresivním chováním při zohlednění dynamické a navzájem se ovlivňující povahy obou komponent
vztahu. Archer dovozuje, že pro člověka právě tak jako pro ostatní obratlovce platí, že nejvyšší
hladinu fyzické agrese při soubojích s příslušníky téhož pohlaví vykazují mladí jedinci (Archer 2004),
a že se období zvýšených sklonů k agresi v životní historii mužů překrývá s obdobím největší
reprodukční aktivity. Agrese je zde tedy jednoznačně uvedena do souvislosti s kompeticí o pářící
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privilegia, právě tak, jako je tomu u ptáků (Wingfield et al. 1990, 2001) a primátů (Rose et al. 1975,
Higley et al. 1996, Dixson 1998, Muller a Wrangham 2004). Člověk je nicméně specifickým druhem,
neboť nejen že jeho období rozmnožování není vázáno na určitou část roku, nýbrž vykazuje i
rodičovskou péči, jejíž míra podléhá značné individuální variaci a pokrývá velmi široké spektrum od
neposkytování této péče ze strany mužů vůbec až po rovnocennost péče o potomstvo se ženami,
zároveň pak životní strategie samců osciluje mezi monogamií a polygynií (Archer 2006). I u člověka
nicméně platí základní princip challenge hypothesis, totiž že vysoká hladina testosteronu s sebou nese
právě tak výhody jako nevýhody, a tudíž musí existovat trade-off mezi schopností získat partnerku (či
více partnerek) a schopností věnovat se péči o potomstvo. Člověk může v podstatě udržovat jakoukoli
z výše uvedených životních strategií, popsaných pro třídu ptáků a primáty (Wingfield et al. 1990,
2001, Muller a Wrangham 2004), a představuje tak z pohledu challenge hypothesis druh s vysokou
individuální variabilitou.
V souladu s challenge hypothesis Archer očekává i u člověka existenci jisté bazální hladiny
testosteronu, dostatečné k exekuci sexuálních vzorců chování, a teprve nárůst hladiny testosteronu nad
tuto bazální hladinu je dle něj zodpovědný za agresivní jednání. Proto dle východisek challenge
hypothesis není nárůst hladiny testosteronu v pubertě u člověka korelován s nárůstem agrese, neboť se
jedná pouze o nárůst bazální hladiny testosteronu, který se projeví zvýšenou sexuální aktivitou, nikoli
zvýšenou agresí. Tento předpoklad byl potvrzen longitudinální studií, zkoumající vztah mezi nárůstem
hladiny testosteronu a agresivními projevy u dospívajících chlapců, u nichž navzdory značnému
zvýšení hladiny testosteronu nedošlo ke změně v míře exprese otevřené agrese (Halpern et al. 1994).
Vztah mezi testosteronem a agresí lze tak dle Archera nalézt až u mladých, pohlavně dozrálých,
mužů100. Challenge hypothesis dále předpokládá zvýšení hladiny testosteronu nad bazální (nicméně
k reprodukčním účelům postačující) úroveň při vystavení sexuálnímu vzrušení a rovněž kompetici.
Archer se domnívá, že tyto dvě situace spolu úzce souvisí, neboť z evolučního hlediska lze kompetici
jakéhokoli typu převést na kompetici o status, a tímto zprostředkovaně na kompetici o sexuální
partnerku (Archer 2006). Problematické dle Archera nicméně je, že většina dosavadních výzkumů
nebrala tento evoluční rozměr v potaz, a studie zabývající se kompeticí či situací ohrožení statutu tak
byly designovány vůči situacím, v nichž je předmětem kompetice sexuální partnerka, dosti vzdáleně.
Výzkum Cohena a kolektivu (1996) nicméně prokázal kulturně podmíněný (v závislosti na tom, zda
participanti výzkumu pocházeli z kultury, jež cení vysoko osobní čest, či nikoli) vzestup hladiny
testosteronu v reakci na osobní urážku, již lze pokládat za ohrožení osobního statutu jedince (Cohen et
al. 1996). Tento vzestup hladiny testosteronu bylo ovšem možno signifikantně prokázat pouze pro
participanty pocházející z kultury zakládající si na osobní cti, jíž byla v daném výzkumu jižanská
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Přechod mezi obdobími pohlavní nedospělosti a dospělosti, který představuje puberta, lze chápat jako
analogii mezi přechodem z fáze sexuální netečnosti k rozmnožovacímu období u ptáků, při němž dochází rovněž
pouze k nárůstu hladin testosteronu na novou bazální úroveň, jež je nicméně výrazně vyšší než bazální úroveň
mimo rozmnožovací období. Rozdíl je pouze v tom, že zatímco u ptáků dochází k těmto změnám cyklicky a
každoročně, u mužů se jedná o unikátní proces, k němuž dochází v průběhu života pouze jednou.
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oblast USA oproti kultuře severu USA (Cohen et al. 1996), což poukazuje k tomu, že reakce na
ohrožení statutu vzestupem hladiny testosteronu a připraveností k agresivnímu jednání není u mužů
univerzálním rysem. Další experimenty se týkaly kompetice o status, a tímto zprostředkovaně i o
reprodukci, ještě vzdáleněji – Mazur a Lamb (1980), Booth a kolektiv (1989), Salvador a kolektiv
(1987) a Mazur a kolektiv (1992) zkoumali vliv sportovního zápolení na hladiny testosteronu, přičemž
v prvních dvou případech se jednalo o tenis, ve třetím případě o džudo a ve čtvrtém případě o šachový
turnaj. Reakce testosteronu na kompetici (nárůstem hladiny) a na její výsledek (nárůstem hladiny pro
vítěze oproti poklesu v případě poražených) byla signifikantně prokázána jak pro fyzická zápolení, tak
pro šachový turnaj (Mazur et al. 1992), reprezentující poměrně subtilní formu kompetice. Archer
provedl metaanalýzu zde zmíněných a dalších kompetitivních experimentů a došel k závěru, že
kompetice mezi muži má skutečně na hladinu testosteronu vliv, a to tím výraznější, čím více se
experimentální situace blíží situacím skutečného života (Archer 2006).
Dalším předpokladem challenge hypothesis je, že zvýšení hladiny testosteronu v reakci na
kompetici koreluje se zvýšením agresivity. Tento předpoklad byl potvrzen studií Alice Salvador a
kolektivu (1999), kteří na vzorku 28 zápasníků džudo objevili pozitivní korelaci mezi hladinami
testosteronu před zápasem i po zápasu a frekvencí a dobou trvání agresivních projevů v průběhu
zápasu (hrozby, odpovědi na útok a útoku), jež byly hodnoceny dvěma kvalifikovanými trenéry džudo.
Pro dobu trvání útoků byl korelační koeficient r=0,40 vůči hladině testosteronu před soubojem a
r=0,39 vůči jeho hladině po souboji. Pozitivní vztah mezi hladinou testosteronu a počtem
podstoupených soubojů dle autorů poukazuje na vztah mezi testosteronem a aktivní participací v boji,
vytrvalostí a neochotou se podvolit, mezi testosteronem a počtem iniciovaných soubojů pak na vztah
mezi testosteronem a útočným chováním. Autoři rovněž tvrdí, že bylo ověřeno, že příprava na souboj
vede k nárůstu v hladině testosteronu (Salvador et al. 1999), což podporuje předpoklady challenge
hypothesis. Jako problematickou ovšem chápu skutečnost, že autoři prováděli měření hladin
testosteronu pouze před a po zápase, nikoli mimo dobu bezprostřední blízkosti souboje (nebo alespoň
neuvádějí, že by tak činili), a tudíž chybí možnost porovnat bazální hladiny testosteronu s hladinami,
bezprostředně předcházejícími souboji. Dokladů vztahu mezi nárůstem hladiny testosteronu a
nárůstem agrese za přirozených podmínek není kromě výše zmíněného experimentu mnoho (Berman
et al. 1993) a omezují se na buď na laboratorní experimenty či na kompetitivní sporty, neboť
zkoumání těchto vztahů v situacích skutečného boje není ani eticky přípustné, ani dobře proveditelné.
Širší je nicméně evidence stran nárůstu agrese po umělém podání testosteronu, a to jak u zvířat
(Wingfield 1984), tak u lidí (např. Pope et al. 2000, O´Connor et al. 2004), jež nicméně, zejména
v případě člověka, nevykazuje konzistentní vztah mezi umělým podáním testosteronu a následným
zvýšením agrese (Archer 2006).
Challenge hypothesis dále postuluje asociaci vysokých či nízkých bazálních hladin
testosteronu s alternativními životními strategiemi svých nositelů (Archer 2006). Jak jsem již
předeslal, člověk je v rámci druhu schopen obejmout veškeré strategie, jež byly v původní verzi
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challenge hypothesis (Wingfield et al. 1990) chápány spíše jako charakteristiky druhu, a proto lze u
něj očekávat značnou vnitrodruhovou variabilitu jak v hladinách testosteronu, tak v souvisejících
životních strategiích (Archer 2006). Rozdílnost životních strategií pak je dle Archera vyjádřena
odlišností v řadě individuálních charakteristik, přičemž u jedinců s trvale vysokými hladinami
testosteronu se obecně očekávají rysy odpovídající upřednostňování krátkodobého zisku před
dlouhodobým, a to jak v sexuálním životě, tak v řadě dalších oblastí. Protože oblast reprodukční
strategie se již poměrně dosti vymyká záměru této diplomové práce, nebudu se jí zde blíže věnovat,
pouze poznamenám, že u člověka existuje poměrně konzistentní evidence interference vysokých
hladin testosteronu s chováním potřebným pro formování uspokojivého monogamního svazku (Archer
2006). Orientace nositelů vysokých hladin testosteronu na krátkodobý zisk se týká i zvýšeného sklonu
k antisociálním aktivitám (k tématu blíže např. Dabbs a Morris 1990) a sklonu prosazovat své
dominanční nároky agresivní cestou spíše než sociálně přijatelnými cestami (tato část challenge
hypothesis je v dobré shodě s předpoklady bazálního modelu vztahu testosteronu a chování, a proto
odkazuji k výše uvedeným výzkumům na dané téma, str.101-111). Obecně lze říct, že pro jedince,
kteří mají trvale vysokou hladinu testosteronu, lze použít teoretické hledisko bazálního modelu právě
tak jako challenge hypothesis, odlišnosti nastávají v populaci s nižšími bazálními hladinami
testosteronu, kde vstupují do hry sociální stimuly, jež bazální model nedokáže brát v potaz.
Challenge hypothesis tedy dává do souvislosti hladinu testosteronu s celkovou životní strategií
jedince. Archer postuluje spíše spekulativně (neboť uvádí, že pro podporu této představy dosud
neexistuje dostatečná empirická evidence), že životní strategie jedince se odvíjí již od hladin
testosteronu, jimž je tento vystaven v prenatálním období (Archer 2006). Vyšší hladina testosteronu
pak souvisí i s reakcemi sociálního okolí na tohoto jedince, a formuje tak jeho celkovou životní
strategii, jež je v souladu s jeho fyzickými i mentálními předpoklady, za něž je vysoká hladina
testosteronu zodpovědná. Na rozdíl od koncepcí chápajících vliv raných androgenů na fyzický vývoj
jedince pouze v organizačním smyslu (např. Mazur a Booth 1998) Archer spekuluje, že testosteron
může mít v prepubertálním období i přímý vliv na chování (blíže k tématu Finnegan et al. 1992,
Berenbaum a Hines 1992). Dispozice k té které životní strategii je tedy podle challenge hypothesis
determinována již od počátku života. Pokud jde o skutečnou existenci jedinců, vykazujících trvale
vysokou bazální hladinu testosteronu, domnívám se, že se jedná pouze o teoretický konstrukt a jakýsi
ideální typ, jemuž se životní strategie skutečných jedinců pouze do té či oné míry blíží. Soudě dle
Archerových závěrů, muži obecně sledují svými životními strategiemi vzorec nižší bazální hladiny
testosteronu (rizika spojená s trvale zvýšenou hladinou testosteronu jsem uvedl na str. 112
v souvislosti s aplikací challenge hypothesis na ptáky a lze předpokládat, že u člověka jsou v podstatě
totožná), jež se zvyšuje v reakci na kompetitivní situaci, jež je blízce či vzdáleně spojena
s reprodukčním úspěchem (Archer 2006), a umožňuje tak vykonávat chování spojené s vysokou
hladinou testosteronu (jež je nepochybně v řadě situací adaptivní), aniž by bylo nutno nést rizika,
vyplývající z trvale vysoké hladiny testosteronu.
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Na tomto místě si dovolím v krátkosti zmínit ještě jednu koncepci vztahu mezi testosteronem a
agresivním chováním, ale ježto z ní nevyplývají žádné konsekvence pro následující empirický
výzkum, učiním tak pouze stručně a spíše pro dokreslení škály možných přístupů k problému. Jedná se
o tak zvanou Triple imbalance hypothesis, neboli hypotézu trojí nerovnováhy, a uvádím ji z toho
důvodu, že reprezentuje jeden z nejnovějších trendů v oblasti výzkumu vztahu mezi testosteronem a
agresivním chováním. Autoři pokládají agresi za rys chování, který u člověka ztratil svou někdejší
adaptivní hodnotu (van Honk et al. 2010), neboť v typickém případě je sociálním okolím trestán.
Autoři rozdělují agresi arbitrárně na proaktivní (van Honk a Schutter 2006b) a reaktivní typ, přičemž
proaktivní agrese je chápána jako akt vedený kognitivní úrovní centrální nervové soustavy, zatímco
reaktivní agrese představuje jednání regulované na více úrovních lidského mozku, a právě způsoby
této regulace představují hlavní předmět zájmu autorů. Triple imbalance hypothesis nabízí rovněž na
rozdíl od koncepcí zmíněných výše i výklad stran lokalizace působnosti hormonů, který výše uváděné
studie spíše opomíjejí (nikoli proto, že by mechanismy působení byly autorům zcela neznámy, nýbrž
spíše proto, že se spokojili s popisem vztahu na jevové úrovni a detaily hormonální fyziologie nebyly
pro jejich studie podstatné). Podstatným rysem této koncepce je i skutečnost, že kromě testosteronu je
coby rovnocenný činitel ovlivňující chování zkoumán i kortizol. Byť někteří autoři se zmiňovali o
možném mediačním efektu kortizolu ve vztahu mezi testosteronem a agresí (např. Salvador et al.
1987), výzkum kolektivu okolo Jacka van Honka (sumarizováno v Montoya et al. 2012) představuje
první přístup k problematice agrese, v němž jsou testosteron a kortizol chápány jako stejnocenné
činitele v regulaci agrese (samotné koncepci Triple imbalance hypothesis, jež představuje fúzi
endokrinologického a neurobiologického přístupu, předcházela tzv. Testosterone-cortisol ratio
hypothesis, jež reflektovala toliko vztah mezi poměrem testosteronu a kortizolu a agresivním jednáním
na jevové úrovni právě tak, jako tomu bylo u předcházejících hypotéz, uvažujících pouze testosteron,
blíže k tématu van Honk a Schutter 2006a).
Testosteron a kortizol chápou autoři jako vzájemně antagonistické hormony, jejichž vysoké,
respektive nízké, koncentrace vedou k opačným psychickým dispozicím (nízká hladina kortizolu
představuje predispozici k agresi právě tak jako vysoká hladina testosteronu, Schulkin 2003), a jejichž
koncentrace jsou schopny ovlivňovat expresi antagonistického hormonu prostřednictvím inhibice
klíčových bodů endokrinních os organismu (kortizol je koncovým produktem tzv. HPA osy 101,
testosteron koncovým produktem osy HPG102, van Honk et al. 2010). Oba steroidní hormony mají
schopnost vázat se na vůči steroidům citlivé neuronální sítě v hypotalamu, a tímto inhibovat funkci
antagonistické osy a facilitovat funkci osy, jejímž finálním produktem samy jsou (van Honk et al.
2010).
101

Zkratka vychází z anglického pojmenování orgánů komponujících osu, hypothalamus – pituitary gland –
adrenal gland, tedy hypothalamus – hypofýza – nadledviny.
102
Zkratka rovněž odvozena z anglických termínů, v tomto případě hypothalamus – pituitary gland – gonadal
gland, tedy hypotalamus – hypofýza – gonády.

117

Samotný titul hypotézy Triple imbalance hypothesis napovídá, že se jedná o koncepci
interpretující agresi coby maladaptivní rys, podložený nerovnováhou v sekreci hormonů, již autoři
chápou jako patologii v porovnání s normální sekrecí. Fyziologický stav organismu popisuje Triple
balance hypothesis (van Honk a Schutter 2005), jež interpretuje vzájemnou rovnováhu sekrece
testosteronu a kortizolu v organismu coby adaptaci na impulzy odměny a trestu, přicházející ze
sociálního prostředí jedince. Tato hypotéza reflektuje i evoluční rozměr vývoje centrální nervové
soustavy a stanovuje tři základní roviny behaviorální regulace, jež se ustavily v průběhu evoluční
historie vývoje člověka (van Honk a Schutter 2005). První z těchto úrovní představuje rovina
subkortikální, lokalizovaná v oblasti amygdaly, hypotalamu a mozkového kmene, jež je rovněž
výchozím bodem výše zmíněných endokrinních os HPA a HPG (van Honk et al. 2010). Tato úroveň je
zodpovědná za emoční reakce. Kortikální úroveň (lokalizovaná v levém a pravém prefrontálním
kortexu) představuje kognitivní úroveň regulace agrese a má za předpokladu rovnováhy v sekreci
testosteronu a kortizolu schopnost vědomě regulovat emoční stavy agrese a strachu (van Honk et al.
2010). Právě existence a rozvoj této kortikální úrovně u člověka (a do jisté míry i u primátů) oproti
nižším savcům je dle autorů důvodem, proč je u nižších savců a ostatních obratlovců snazší prokázat
spojitost mezi testosteronem a agresivním chováním; tato zvířata na rozdíl od člověka a primátů
postrádají schopnost kognitivní regulace agrese, jež může často odstínit efekt emočního vyladění (van
Honk et al. 2010).
Triple imbalance hypothesis popisuje pro subkortikální úroveň regulace stav, při němž je
hladina testosteronu v porovnání s hladinou kortizolu výrazně zvýšena, což vede k pozitivní zpětné
vazbě, jež vede k utlumení činnosti osy HPA ve prospěch osy HPG. Jedinec s takovýmto
hormonálním vyladěním má pak tendenci reagovat na sociální stimuly útokem namísto útěku, a to se
značně zvýšenou intenzitou reakce (van Honk et al. 2010). Vysoké hladiny testosteronu navíc působí
na komunikaci mezi kortikální a subkortikální úrovní regulace, jež je jejich působením výrazně
omezena (Schutter a van Honk 2004). To vede jednak k omezení schopnosti vědomě rozpoznávat
hrozbu, a současně s tím ke zvýšení agresivních reakcí. Kognitivní úroveň je působením vysokých
hladin testosteronu v podstatě odpřažena od subkortikální roviny, čímž je utlumen regulační efekt
vědomého uvažování. Tento závěr autorů se opírá o nálezy empirických výzkumů jak na úrovni
endokrinologie (Schutter a van Honk 2004), tak na úrovni neurobiologie (blíže Coccaro et al. 2007,
kteří vzájemnou odpřaženost kognitivní a emoční úrovně regulace chování prokázali pomocí funkční
magnetické rezonance). Na úrovni prefrontálního kortexu, reprezentujícího kognitivní regulaci agrese,
panuje funkční asymetrie mezi levým (zodpovědným za aktivitu a agresivitu) a pravým prefrontálním
kortexem (zodpovědným za pasivitu a strach). Vliv hormonů na tuto úroveň regulace chování dle
autorů stále ještě čeká na vyjasnění (van Honk et al. 2010), nicméně je prokázán protichůdný vliv
kortizolu a testosteronu ve zvědomování afektivně-reflexivního chování, přičemž kortizol působí
v jeho prospěch, zatímco testosteron proti němu (blíže Curley a Keverne 2005).
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Triple balance hypothesis a Triple imbalance hypothesis představují komplementární
koncepce, z nichž první popisuje fyziologický stav věcí, zatímco druhá se zabývá popisem
patologického zvýšení hladiny jednoho hormonu na úkor druhého, a jeho důsledky ve formě exprese
nekontrolovatelné agrese, jež autoři pokládají vcelku pochopitelně za v současnosti maladaptivní rys.
Obě koncepce v sobě snoubí poznatky evoluční biologie, psychologie, endokrinologie a neurobiologie,
a představují tak po mém soudu v současnosti nejkomplexnější přístup k problematice vztahu mezi
hormony a agresí. Pochopitelně i tyto hypotézy musí být v budoucnosti podrobeny opakovanému
testování a korekcím, nicméně jejich šíře záběru je obdivuhodná.
V celém předcházejícím oddílu práce, věnovaném rešerši výzkumů a koncepcí stran
vzájemného vztahu mezi testosteronem (případně dalšími hormony) a agresí, jsem se snažil logicky
rozvrhnout jednotlivé přístupy k problému při zachování formy historické rešerše, již jsem zvolil pro
oddíl práce, věnovaný teoretickým koncepcím agrese. Byl jsem nicméně veden i snahou prezentovat
na tomto místě poznatky, které jsou nějakým způsobem relevantní pro empirický výzkum, o jehož
výsledcích pojednám v následující, poslední části práce. Triple imbalance hypothesis jsem ve své práci
uvedl za účelem utvoření plastičtějšího obrazu možných přístupů k problematice, ostatní koncepce
představují nicméně teoretická východiska mého empirického výzkumu. O konkrétní opoře, kterou
jsem pro empirický výzkum ve výše uvedených poznatcích získal, pojednám v úvodu následující
kapitoly.
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3. Empirická část práce
3.1. Teoretická opora výzkumu
Náplní empirické části mé diplomové práce byl výzkum reakce hladiny testosteronu u
adolescentních chlapců ve věku 16-18 let na experimentálně navozenou kompetitivní situaci a vztah
mezi osobnostními rysy (konkrétně sklony k agresivnímu jednání) a bazální hladinou tohoto hormonu,
respektive reakcí této hladiny na kompetitivní situaci.
Hypotézy mého empirického výzkumu se opíraly z převážné části o výše zmíněnou challenge
hypothesis a částečně i o bazální model interakce testosteronu a chování, a to v těch bodech, v nichž se
s předpoklady challenge hypothesis překrývá.
V souladu s challenge hypothesis jsem předpokládal u participantů výzkumu existenci určité
životní strategie, jíž odpovídá bazální hladina testosteronu (Archer 2006). John Archer se domnívá, že
příklon k té které životní strategii je determinován již v prenatálním, resp. raně postnatálním období
vývoje jedince, a to v závislosti na tom, jak silným koncentracím androgenů je jedinec v průběhu
svého vývoje v těle matky vystaven. Podstatné na této hypotéze nicméně je, že předpokládá
konzistenci chování hladiny testosteronu po celý život jedince, a to i přesto, že v pubertálním období
dochází k výrazným nárůstům bazální hladiny testosteronu. Proto lze i u adolescentních chlapců, kteří
tvořili vzorek participantů tohoto výzkumu, předpokládat existenci strategie, preferující spíše
dlouhodobější udržování vyšší hladiny testosteronu, či strategie, preferující nižší bazální hladinu
tohoto hormonu, umožňující její skokové zvýšení. Proto nepokládám samotnou volbu participantů
výzkumu z řad adolescentních chlapců za limitující samu o sobě, limitující nicméně může být
skutečnost, že participanti výzkumu se mohli nacházet (a rovněž se patrně i nacházeli) ve vzájemně
rozdílných fázích pohlavního dozrávání, v důsledku čehož by pak variabilita v bazálních hladinách
testosteronu, respektive ve změnách, jež hladina testosteronu prodělala v průběhu experimentu, mohla
být určena právě tak rozdílem v míře pohlavní zralosti, jako rozdílem v individuálních životních
strategiích. Na druhé straně, v řadě předcházejících výzkumů vztahu mezi testosteronem a chováním
(např. Olweus et al. 1980, 1988) byli adolescentní chlapci (přibližně v témže věku, v němž se
nacházeli participanti této studie) považováni za vhodný vzorek k výzkumu vztahů mezi testosteronem
a chováním, s poukazem na to, že hladina testosteronu je v tomto věku po překotných změnách
v průběhu puberty již ustálena. S ohledem na rozporuplnost referencí v tomto ohledu (srovnej Booth et
al. 2006) lze tuto studii chápat rovněž jako pokus o prokázání relevance testosteronu coby
biologického markeru chování u adolescentních chlapců obecně.
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Mé první dvě hypotézy (blíže k hypotézám, viz oddíl 3.3.) se týkají pouze reakce testosteronu
na kompetitivní situaci, prozatím bez zohledňování osobnostních a sociálních rysů participantů.
Kompetitivní situace byla záměrně zvolena tak, aby co nejlépe reflektovala další z podhypotéz
Archerovy challenge hypothesis, totiž že každá kompetice mezi muži je v posledku převoditelná na
kompetici o reprodukční úspěch (Archer 2006). Oproti předcházejícím studiím, zkoumajícím
kompetici na poli sportovního zápolení (např. Booth et al. 1989, Salvador et al. 1987, 1999) či řešení
úloh vyžadujících zapojení intelektu (Mazur et al. 1992), byla v této studii předmětem kompetice
přímo potenciální sexuální partnerka, byť s ohledem na praktickou proveditelnost výzkumu pouze
zprostředkovaně (participanti se v průběhu experimentu domnívali, že se účastní skutečné situace,
v níž jim bude umožněno v případě oboustranného zájmu seznámit se s dívkou z jiné školy), a
kompetitor byl pouze imaginární (čímž jsme se snažili odfiltrovat vliv osobnosti, jenž by jistě hrál roli,
pokud by participanti měli představu, že soupeří s konkrétním člověkem). V souladu s podhypotézou
alternativních životních strategií v rámci challenge hypothesis (Wingfield et al. 1990, 2001, Archer
2006) jsem předpokládal odlišné chování hladiny testosteronu při situaci dávající naději na úspěch103
(krok, jemuž při odběrech hormonů odpovídala hladina testosteronu TII) a následně situaci navozující
dojem prohry (hladina testosteronu TIII) v závislosti na bazální hladině testosteronu TI – tedy, že
participanti, jejichž bazální hladina testosteronu je již sama o sobě v rámci vzorku vysoká, budou
vykazovat nižší reakci testosteronu na sociální stimuly, v tomto případě stimul kompetice o
potenciální sexuální partnerku, a to jak nižším nárůstem hladiny testosteronu TII, tak nižším poklesem
této hladiny na hladinu TIII.
Třetí hypotéza studie předpokládá nalezení vztahu mezi bazální hladinou testosteronu a sklony
k agresivnímu jednání. Opírá se o bazální model vztahu mezi testosteronem a chováním, nicméně je
obhajitelná i v rámci challenge hypothesis, jež předpokládá u jedinců s vysokými bazálními hladinami
testosteronu sklony k agresivnímu jednání, byť poukazuje na velmi podstatnou variantu, totiž že
agresivní jednání může být důsledkem právě až vzestupu hladiny testosteronu v patřičné situaci
(Archer 2006).
Čtvrtá a pátá hypotéza se opírají o předpoklad, že existuje spojitost mezi sklony k agresivnímu
jednání a způsobem, jímž hladina testosteronu reaguje na stimuly z okolí, v tomto případě
kompetitivní situaci. Předpokladem pro ně je rovněž existence spojitosti mezi sklony k agresivnímu
jednání a bazální hladinou testosteronu. Kombinují v sobě tudíž předpoklady prvních dvou hypotéz
s předpokladem hypotézy třetí, a očekávají, že jedinci s vyššími sklony k agresivnímu jednání budou
reagovat na stimuly šance na výhru a prohry svými hladinami testosteronu méně výrazně než jedinci
s nižšími sklony k agresivnímu jednání. Tyto dvě hypotézy působí sice kontraintuitivně, nicméně jsou
výsledkem důsledné aplikace hypotéz předcházejících, jež by, jsa formulovány jiným způsobem,
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Blíže k experimentální situaci, viz oddíl 3.4.1., pojednávající o designu studie.
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popíraly. Přiznávám nicméně, že teoretická opora pro čtvrtou a pátou hypotézu je ze všech
předložených hypotéz nejslabší.
V rámci statistických analýz jsem testoval rovněž vztah mezi hladinami testosteronu a sklony
k různým způsobům sociálních strategií včetně tendence k dominantnímu vůdcovství a v neposlední
řadě rovněž vzájemný vztah mezi tendencemi k agresivnímu jednání a tendencím k volbě některé
z daných sociálních strategií. Stran těchto vztahů jsem neformuloval žádné hypotézy, především proto,
že dominance nepředstavuje v rámci této práce předmět mého zájmu. Pokládal jsem nicméně za
užitečné pokusit se nalézt vztahy mezi bazální hladinou testosteronu a jejím vývojem a i těmito
osobnostními charakteristikami, a zejména se pokusit zjistit, zda existuje pozitivní vztah mezi
agresivními tendencemi a příklonem k té které strategii fungování v rámci sociální skupiny.

3.2. Cíle výzkumu
Základními cíli výzkumu bylo popsat vztah mezi bazální hladinou testosteronu a vývojem,
který hladina testosteronu prodělává v reakci na výzvu s možností úspěchu a následně v reakci na
neúspěch při kompetitivní situaci, dále pak popsat vztah mezi sklony k agresi (ve formě fyzické,
verbální, nesměrované, případně potlačené) a bazální hladinou testosteronu a vývojem, který hladina
testosteronu prodělává v závislosti na vystavení probandů experimentální situaci navozující
kompetitivní jednání104.

3.3. Hypotézy
Coby základní hypotézy jsem stanovil následující tvrzení:
1. U participantů s vyšší bazální hladinou testosteronu (TI) bude zaznamenán nižší nárůst
hladiny testosteronu mezi prvním a druhým krokem výzkumu (tedy mezi bazální hladinou
testosteronu a hladinou TII, odpovídající situaci, v níž má participant výzkumu naději na
úspěch).
2. U participantů s vyšší bazální hladinou testosteronu (TI) bude zaznamenán nižší pokles
hladiny testosteronu mezi druhým a třetím krokem výzkumu (tedy mezi hladinou TII,
odpovídající naději na úspěch v kompetitivní situace, a hladinou TIII, reflektující situaci, v níž
se participant dozvídá, že v kompetitivní situaci neuspěl).
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Data pro empirickou část mé diplomové práce byla získána v rámci širšího výzkumného projektu Změna
hladin stresových hormonů v reakci na výhru či prohru v experimentálně navozené kompetitivní situaci a jejich
vztah k osobnostním a sociálním charakteristikám u dospívajících mužů, vypracovaného ve spolupráci s J.
Binterem a L. Kubicovou pod vedením Mgr. Kateřiny Klapilové, PhD. V rámci tohoto výzkumu byl zkoumán
vztah mezi bazálními hladinami testosteronu i kortizolu, jakož i změnami těchto hladin, a celou řadou dalších
osobnostních charakteristik jako např. sociosexuálním chováním, tendencí k mimopárovým aktivitám atd.
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3. Nalezneme pozitivní korelaci mezi bazální hladinou testosteronu a sklony k fyzické a verbální
agresi, a rovněž s agresivními sklony obecně105 (zjistěnými na základě dotazníku Aggression
Questionnaire, Buss a Perry 1992).
4. U participantů s vyššími sklony k fyzické a verbální agresi a k agresivnímu jednání obecně
nalezneme nižší nárůst hladiny testosteronu v kompetitivní situaci s nadějí na úspěch (TII –
TI), než u participantů s nižšími sklony k fyzické a verbální agresi a k agresivnímu jednání
obecně.
5. U participantů s vyššími sklony k fyzické a verbální agresi a k agresivnímu jednání obecně
nalezneme nižší pokles hladiny testosteronu po neúspěchu (TIII - TII), než u participantů s
nižšími sklony k verbální a fyzické agresi.

3.4. Materiál a metody
3.4.1. Design experimentu106
Experiment pro účely empirické části diplomové práce jsme prováděli v rámci tří sezení.
Z důvodu vzájemné porovnatelnosti dat (míněno zde zejména vzájemné porovnatelnosti hladin
testosteronu, neboť testosteron vykazuje cirkadiánní změny hladiny, Dabbs 1990b) jsme všechna tři
sezení zahajovali v totožnou hodinu, a sice v 8:15 ráno. Jednotlivá sezení probíhala na přelomu února
a března 2013 a vzhledem k našemu povědomí o sezónních změnách hladiny testosteronu (Dabbs
1990a) jsme se snažili, nakolik to praktické okolnosti umožňovaly, učinit jednotlivá sezení v co
nejkratším možném časovém rozmezí.
V rámci experimentu byli participanti nejprve shromážděni v počítačové učebně dané školy,
v níž výzkum probíhal a jednotlivě usazeni u počítačů. Byla jim předložena sada dotazníků cílících na
širokou škálu osobnostních a sociálních charakteristik, z nichž pro empirickou část této práce byly
relevantní dotazník agrese (The Aggression Questionnaire, Buss a Perry 1992), a dotazník hodnotící
sklony k dominanci, případně dalším sociálním strategiím (Rank Style With Peers Questionnaire,
Zuroff et al. 2010). Participanti byli informováni o nutnosti zdržet se v průběhu výzkumu konzumace
jídel i nápojů a rovněž vzájemné komunikace stran průběhu experimentu, čímž jsme chtěli zabránit
případnému narušení iluze jeho reálnosti. V průběhu vyplňování osobnostních dotazníků byl
105

Sklonům k fyzické agresi odpovídá skór dosažený na subškále fyzické agrese The Aggression Questionnaire,
sklonům k verbální agresi skór dosažený na subškále verbální agrese. Celkovým sklonům k agresi odpovídá
souhrnný skór dotazníku. Vztah mezi hladinami testosteronu a skóry dosaženými na subškále hněvu a
nepřátelství v tomto dotazníku jsem sice zkoumal rovněž, nicméně nepředpokládal jsem zde existenci vztahu,
neboť odpovídají nesměrovaným či inhibovaným agresivním tendencím, pro něž jsem na základě dostupné
literatury (např. Archer 1991, Archer 2006, Mazur a Booth 1998) nepovažoval hladinu testosteronu za vhodný
korelát.
106
S ohledem na to, že na sběru dat pro empirickou část práce se podílel tým tvořený kromě mne dalšími dvěma
výzkumníky (Mgr. Jakubem Binterem a Bc. Lydií Kubicovou z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy),
jsou oddíly práce popisující průběh experimentu psány v první osobě množného čísla.
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participantům odebrán první vzorek testosteronu, stanovující jeho bazální hladinu, TI. Po vyplnění
dotazníků byli participanti vybídnuti, aby si ze složky, již jsme nahráli na každý jednotlivý počítač,
přehráli sebeprezentační videozáznamy deseti dívek107. V prvním videozáznamu dívky četly
předpověď počasí a úkolem participantů bylo vybrat z deseti dívek tři, které je nejvíce zaujmou.
Následně si participanti přehráli druhý videozáznam těchto tří vybraných dívek, na němž dívky
vyprávěly pohádku o Červené karkulce. Participanti si z těchto tří dívek vybrali jednu dívku a
následně shlédli její třetí videozáznam, na němž dívka hovořila o sobě. Experimentální situace byla
navozena a z naší strany uvedena tak, aby se participanti domnívali, že dívky, jejichž videozáznamy
shlédli, se výzkumu108 účastní v reálném čase a celá situace je rovněž reálná.
V této fázi experimentu jsme přesunuli všechny participanty do sdílené místnosti, v níž měli
v průběhu následujících dvou hodin setrvat, zatímco jednotlivě odcházeli na individuální pohovory
s výzkumníkem (J. Binterem), který se nacházel v jiné místnosti ve školní budově. Mimo dobu
strávenou individuálními pohovory participanti sledovali kreslený film. V rámci prvního pohovoru
dostali participanti úkol natočit vlastní videozáznam, jehož účelem bylo co možná nejlépe zaujmout
dívku, kterou si v předcházející fázi experimentu vybrali, a to dle vlastního uvážení – obsah
videozáznamu tak byl ponechán zcela na jejich úvaze. Jejich sebeprezentace byla zaznamenána na
kameru a výzkumníkem jim bylo sděleno, že daný záznam bude ihned odeslán dívce, kterou si vybrali,
a oni se mají, jakmile k tomu budou vyzváni, k výzkumníkovi vrátit pro sdělení, zda danou dívku
rovněž zaujali. Při druhém individuálním pohovoru každému participantovi výzkumník sdělil, že
dívku své volby zaujali, nicméně kromě nich ji zaujal ještě i jiný participant výzkumu (záměrně
nebylo sděleno, o koho se jedná, a zda jde vůbec o někoho z daného souboru participantů), v důsledku
čehož dívka požádala o jistý čas na rozmyšlení, se kterým z chlapců se chce skutečně setkat. Chlapci
se vrátili do společné místnosti, v níž jsme jim přesně 15 minut po jejich návratu odebrali druhý
vzorek testosteronu, TII (který měl odrážet reakci testosteronu na navozenou kompetitivní situaci,
v níž měl participant naději na úspěch). Krátce po druhém odběru testosteronu se participanti opět
jednotlivě odebrali na individuální konzultaci potřetí. Výzkumník J. Binter jim zde sdělil, že dívka,
kterou si vybrali, se rozhodla pro jejich konkurenta a oni v tomto zprostředkovaném souboji se svým
kompetitorem prohráli. Poté se odebrali do společné místnosti, kde nejprve vyplnili dotazník hodnotící
stav jejich nálady v daném okamžiku, a dále jsme jim opět přesně po 15 minutách od jejich návratu
odebrali třetí vzorek testosteronu, TIII (který měl odrážet reakci hladiny testosteronu na prohru
v kompetitivní situaci).

107

Tyto videozáznamy byly získány v rámci přípravy výzkumu Bc. Janou Enderlovou, rovněž na základě
informovaného souhlasu, který dané dívky podepsaly. Dívky byly ve věku 15-16 let, zvoleném takto z toho
důvodu, aby je participanti výzkumu mohli vnímat jako své potenciální partnerky a kompetitivní situace byla co
nejrealističtější.
108
Participantům bylo pochopitelně sděleno, že se účastní výzkumu, nicméně bylo jim zprvu sděleno, že výzkum
se týká seznamování mladých lidí přes Internet, a nikoli vztahu hormonů a sociálních a osobnostních rysů.
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Po skončení výzkumu jsme s participanty věnovali přibližně půl hodiny reflexi aktivity.
V jejím rámci jim byl vyložen skutečný smysl a cíl výzkumu a byli ujištěni, že celá aktivita
představovala pouze uměle navozenou experimentální situaci a všemi fázemi včetně porážky
v kompetici prošli všichni participanti bez výjimky, přičemž průběh experimentu se mezi jednotlivci
nijak nelišil. Participanti měli v této fázi možnost ptát se na jednotlivé aspekty výzkumu a značný
prostor jsme ponechali i navození opětovné psychické pohody, pokud tato byla u některých
participantů průběhem výzkumu narušena. Po skupinové reflexi proběhla i reflexe individuální, kdy
jsme s každým participantem jednotlivě prohovořili jeho pocity z aktivity a ujistili se, že jeho
psychická rovnováha nebyla účastí v experimentu nijak ohrožena.

3.4.2. Soubor participantů
Participanti výzkumu byli rekrutováni pomocí osobních návštěv na pražských gymnáziích (a
střední průmyslové škole v Ústí nad Labem), které jsem provedl (respektive, ve třetím případě mě
v této úloze zastoupil Jakub Binter) v rozmezí ledna a února 2013 na základě předběžné dohody
s řediteli těchto škol. Jednalo se o studenty Gymnázia Gutha Jarkovského, Gymnázia Na vítězné pláni
v Praze a Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem. Potenciálním participantům jsem nastínil
jednotlivé kroky, které je v rámci experimentu třeba podstoupit, ovšem tak, abych neodhalil teoretické
pozadí výzkumu – experiment jsem v této fázi prezentoval jakožto zaměřený na seznamování
mladistvých přes Internet. Přesto byli potenciální participanti zpraveni již předem o veškerých krocích,
jež je v průběhu experimentu třeba podstoupit, a veškeré informace jim byly podány rovněž na
informovaném souhlasu, který, podepsán jejich zákonnými zástupci, či v případě zletilosti přímo
participanty výzkumu, představoval pro nás doklad, že participant se výzkumu účastní dobrovolně a se
získanými daty můžeme pracovat dle pravidel, k nimž jsme se v informovaném souhlasu zavázali.
Touto cestou jsme získali k účasti ve výzkumu 31 participantů109, chlapců ve věku 16-18 let.
Účast participantů ve výzkumu byla ryze dobrovolná, tedy nebyla jim vyplacena žádná finanční
odměna.
Dívky, jejichž videa byla chlapcům promítána, byly ve věku 15-16 let a jednalo se o 10 dívek
z pražské obchodní akademie. Tyto dívky již v přípravné fázi výzkumu oslovila Jana Enderlová a
pořídila s nimi sebeprezentační videozáznamy. Pořízení těchto záznamů bylo s dívkami rovněž
ošetřeno informovanými souhlasy.

109

V rámci širšího výzkumného projektu činí počet participantů 40, nicméně s ohledem na časové možnosti
zpracování diplomové práce byl vzorek participantů omezen na 31 osob.
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3.4.3. Použité dotazníky
V rámci svého výzkumného záměru jsem použil dva dotazníky, a sice The Aggression
Questionnaire autorů Busse a Perryho (1992) a Rank Style with Peers Questionnaire Zuroffa a
kolektivu (2010).

The Aggression Questionnaire
The Aggression Questionnaire (Buss a Perry 1992) obsahuje dohromady 29 položek, jež jsou
hodnoceny na pětistupňové Likertově škále (zcela nesouhlasím – spíše nesouhlasím – ani nesouhlasím
ani souhlasím – spíše souhlasím – zcela souhlasím). Je rozdělen do čtyř subškál. Jedná se o subškálu
fyzické agrese (v anglickém originále physical aggression), verbální agrese (verbal aggression),
hněvu (anger) a nepřátelství (hostility). Znění dotazníku v českém jazyce předkládám zde:
Subškála fyzické agrese:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V některých okamžicích nedokážu kontrolovat svou potřebu udeřit jiného člověka.
Pokud jsem vyprovokován, může se stát, že udeřím jiného člověka.
Pokud mě někdo udeří, oplatím mu to.
Peru se o něco více než průměrný člověk.
Pokud se musím uchýlit k násilí, abych ochránil svá práva, udělám to.
Již se mi stalo, že došlo na rány, pokud mě někdo obtěžoval přes snesitelnou míru.
Nenapadá mě žádný dobrý důvod, proč bych vůbec mohl udeřit jiného člověka.
Někdy v životě jsem již vyhrožoval lidem, které znám.
Již se mi stalo, že jsem v záchvatu vzteku rozbíjel věci.

Subškála verbální agrese:
10.
11.
12.
13.
14.

Otevřeně dávám svým přátelům najevo, pokud s nimi nesouhlasím.
Uvědomuji si, že často nesouhlasím s názory jiných lidí.
Pokud mne lidé štvou, jsem schopen dát jim najevo, co si o nich myslím.
Mám neodolatelnou potřebu hádat se s lidmi, kteří zastávají odlišný názor.
Mí přátelé mi říkají, že mám sklon k hádkám.

Subškála hněvu:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mám sklon rychle se naštvat a poté se opět rychle uklidnit.
Cítím-li frustraci, dávám ji otevřeně najevo.
Někdy se cítím jako časovaná bomba, která co nevidět vybuchne.
Jsem vyrovnaný člověk.
Někteří mí přátelé si o mně myslí, že jsem horká hlava.
Někdy ztrácím sebekontrolu, aniž bych k tomu měl dobrý důvod.
Mívám potíže kontrolovat svou výbušnost.

Subškála nepřátelství:
22. Někdy cítím velice silnou žárlivost.
23. Jsou chvíle, kdy mi připadá, že okolní svět se mnou nezachází spravedlivě.
24. Jiní lidé mají často nezasloužené výhody.
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25.
26.
27.
28.
29.

Přemýšlím o tom, proč se někdy cítím tak ukřivděně.
Vím, že mě mí přátelé pomlouvají za mými zády.
Přehnaně přátelští cizí lidé jsou mi podezřelí.
Někdy si myslím, že lidé se mi smějí za mými zády.
Pokud jsou lidé výjimečně laskaví, přemýšlím o tom, zda k tomu nemají postranní důvod.
Položky dotazníku 7 a 18 jsou skórovány reverzně. V rámci statistické analýzy jsem uvažoval

každou z uvedených subškál jako samostatnou jednotku, ovšem použil jsem i souhrnného skóru celého
dotazníku.

Rank Style with Peers Questionnaire
Rank Style with Peers Questionnaire obsahuje úhrnem 17 položek, jež jsou hodnoceny na
sedmistupňové Likertově škále. Je rozdělen do tří subškál, jimiž jsou tendence k dominantnímu
vůdcovství (v anglickém originále dominant leadership), tendence k budování koalic (coalition
building) a tendence k bezohlednému či sobeckému prosazování sebe sama (ruthless selfadvancement). Znění dotazníku v českém jazyce předkládám zde:
Subškála dominantního vůdcovství:
1. Nečiní mi potíže ujmout se vedoucí role.
2. Často se ujímám iniciativy a předkládám návrhy.
3. Často propaguji/ snažím se prosadit své nápady, názory a cíle.
4. V určité fázi mi nečiní obtíže učinit konečné rozhodnutí za skupinu, aby se záležitost vyřešila.
5. Když s něčím přijdu, snažím se to asertivně prosadit.
Subškála tvorby koalic:
6. Když něčím hodnotným přispějí ostatní, uvědomuji si to a pochválím je.
7. Snažím se naslouchat návrhům ostatních.
8. Ke stanoviskům druhých lidí se snažím přistupovat citlivě.
9. Vážím si spolupráce s druhými lidmi.
10. Dojde-li k neshodám, zvažuji kompromis mezi svými návrhy a návrhy ostatních.
11. Dávám přednost spolupráci.
12. Než učiním rozhodnutí, radím se s mnoha lidmi.
Subškála bezohledného sebeprosazování:
13. Někdy si myslím, že je nutné, aby šla loajalita stranou – jinak se věci nepohnou kupředu.
14. Mám za to, že někdy je v zájmu zlepšení mé sociální pozice nutné, aby o mých osobních
záměrech ostatní nevěděli.
15. Udělám cokoli, abych si polepšil – ať to stojí, co to stojí.
16. Ctižádostivý člověk si přílišnou loajalitu k ostatním nemůže dovolit.
17. Soupeřím, když pro mě výsledek vypadá příznivě.
Žádná z položek dotazníku není skórována reverzně, v rámci statistické analýzy jsem uvažoval
každou subškálu jakožto samostatnou jednotku.
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3.4.4. Odběr a analýza vzorků hormonů
Vzorky testosteronu byly odebírány neinvazivní metodou, tedy ze slin participantů. Odběr
testosteronu ze slin je legitimní a spolehlivou metodou, a hladina jím stanovená odpovídá přibližně
v poměru 1:100 hladině volného testosteronu v krvi (Dabbs et al. 1995). Je to právě volný testosteron,
tedy nikoli vázaný na proteinové přenašeče, který je patrně biologicky aktivní frakcí, ovlivňující lidské
chování (Archer 1991, Gray et al. 1991), byť roli může v tomto ohledu hrát i testosteron vázaný na
albumin se schopností rychlé disociace (Gray et al. 1991). Volný testosteron představuje přibližně 23% celkového objemu testosteronu v krevním řečišti (Harris et al. 1996). Participanti dostali sadu
salivetek (specializovaných nádobek pro odběr slinných vzorků) a vždy, když o to byli v rámci
výzkumu požádáni, si vložili do úst tampón z dané salivetky a přibližně po dobu dvou minut jej
ponechali v ústech pod jazykem. Poté tampón vrátili do salivetky a odevzali ji nám. Odebrané vzorky
jsme označili číselným kódem participanta a pořadím odběru a vložili je do přenosného chladícího
boxu. Po dobu průběhu výzkumu byly vzorky uchovávány v hluboko zamraženém stavu v mrazícím
boxu v sídle Fakulty humanitních studií ve Vokovicích v Praze, načež byly dopraveny k analýze do
Endokrinologického ústavu v Praze.
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3.5. Statistické zpracování dat
Při zpracovávání dat z výzkumu jsem použil statistického softwaru SPSS ve verzi 20. Při
testování hypotéz jsem použil párového t-testu a Pearsonova korelačního testu (viz níže).

3.5.1. Deskriptivní statistika
Jak již bylo uvedeno výše, věk chlapců se pohyboval v rozmezí 16-18 let (věková příslušnost
v tomto rozmezí byla určujícím kritériem pro zařazení participantů do výzkumu). V následujícím
popisu dat uvádím pouze hodnoty těch veličin, jež byly relevantní pro zaměření mé diplomové práce.

Popis hladin testosteronu v jednotlivých krocích experimentu:
Hladiny testosteronu jsou uváděny v jednotkách nmol/l. V následující tabulce jsou
sumarizovány průměrné hodnoty hladin TI, TII a TIII v rámci vzorku:

N

průměrná

standardní

minimální

maximální

hodnota

odchylka

hodnota

hodnota

TI

31

2,09

0,65

0,85

3,53

T II

31

1,87

0,67

0,82

3,37

T III

31

1,84

0,72

0,69

3,84

Tabulka 1: Popis hladin testosteronu: TI, TII, TIII

Průměrná hodnota hladiny testosteronu TI (bazální hladiny testosteronu) činila 2,09±0,65
nmol/l při minimální hodnotě 0,85 nmol/l a maximální hodnotě 3,53 nmol/l (blíže, viz graf 1).
Průměrná hodnota hladiny testosteronu TII činila 1,87±0,67 nmol/l při minimální hodnotě
0,82 nmol/l a maximální hodnotě 3,37 nmol/l (blíže, viz graf 2).
Průměrná hodnota hladiny testosteronu TIII činila 1,84±0,72 nmol/l při minimální hodnotě
0,69 nmol/l a maximální hodnotě 3,84 nmol/l (blíže, viz graf 3).
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Graf 1: Rozložení hladin testosteronu TI

Graf 2: Rozložení hladin testosteronu TII
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Graf 3: Rozložení hladin testosteronu TIII

Popis změn hladin testosteronu mezi jednotlivými kroky experimentu:
V následující tabulce jsou sumarizovány průměrné hodnoty rozdílů mezi hladinami
testosteronu v jednotlivých krocích experimentu:

N

průměrná

standardní

minimální

maximální

hodnota

odchylka

hodnota

hodnota

T II – T I

31

-0,22

0,97

-2,22

1,69

T III – T II

31

-0,03

0,94

-1,30

2,36

T III – T I

31

-0,26

0,82

-1,94

1,34

Tabulka 2: Popis změn hladin testosteronu: TII-TI, TIII-TII, TIII-TI

Průměrný rozdíl mezi hladinami testosteronu TII a TI činil -0,22±0,97 nmol/l při nejvyšším
zaznamenaném poklesu o 2,22 nmol/l a nejvyšším vzestupu o 1,69 nmol/l (blíže, viz graf 4).
Průměrný rozdíl mezi hladinami testosteronu TIII a TII činil -0,03±0,94 nmol/l při nejvyšším
zaznamenaném poklesu o 1,30 nmol/l a nejvyšším vzestupu o 2,36 nmol/l (blíže, viz graf 5).
Průměrný rozdíl mezi hladinami testosteronu TIII a TI činil -0,26±0,82 nmol/l při nejvyšším
zaznamenaném poklesu o 1,94 nmol/l a nejvyšším vzestupu o 1,34 nmol/l (blíže, viz graf 6).
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Graf 4: Rozložení změn hladiny testosteronu TII-TI

Graf 5: Rozložení změn hladiny testosteronu TIII-TII
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Graf 6: Rozložení změn hladiny testosteronu TIII-TI

Popis skórů dosažených v dotaznících
V následující tabulce jsou sumarizovány průměrné hodnoty skórů dosažených participanty
výzkumu při vyplňování osobnostního dotazníku The Aggression Questionnaire (Buss a Perry 1992).
průměrná

standardní

minimální

maximální

hodnota

odchylka

hodnota

hodnota

30

27,20

5,73

12

38

30

16,80

3,96

9

24

28

17,68

5,22

10

31

N110

Buss-Perry AQ,
subškála
fyzické agrese
Buss-Perry AQ,
subškála
verbální agrese

Buss-Perry AQ,
subškála hněvu

110

Někteří, konkrétně dva, participanti nevyplnili dotazník kompletně (opominuli vyplnění té části dotazníku,
věnované subškálám hněvu a nepřátelství, jeden participant pak dotazník nevyplnil vůbec.
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Buss-Perry AQ,
subškála

28

24,79

6,47

13

37

28

86,11

14,19

45

109

nepřátelství
Buss-Perry AQ,
totální skór
Tabulka 3: Sumarizace odpovědí participantů výzkumu v rámci dotazníku The Aggression Questionnaire

V následující tabulce jsou sumarizovány průměrné hodnoty skórů dosažených participanty
výzkumu při vyplňování osobnostního dotazníku Rank Style with Peers Questionnaire, zaměřeného na
zjišťování sklonů k dominanci, tvorbě koalic a sebeprosazování (Zuroff et al. 2010).
průměrná

standardní

minimální

maximální

hodnota

odchylka

hodnota

hodnota

31

25,19

6,81

10

35

31

38,45

6,32

17

47

31

23,19

4,70

14

31

N
RSPQ, subškála
dominance
RSPQ subškála
tvorba koalic
RSPQ subškála
bezohledného
sebeprosazování

Tabulka 4: Sumarizace odpovědí participantů výzkumu v rámci dotazníku Rank Style with Peers
Questionnaire

Veškeré výše uvedené spojité proměnné hodnoty měly normální rozdělení, a proto bylo lze
pro následnou statistickou analýzu použít parametrických testů.

3.5.2. Výsledky statistických analýz
Na následujících stránkách předkládám výsledky statistických analýz, jež jsem s výše
popsanými daty provedl. Hladina významnosti veškerých provedených testů byla stanovena jako α =
0,05.

Analýza pohybu hladiny testosteronu mezi jednotlivými kroky experimentu
V prvním kroku statistické analýzy jsem se pokusil zjistit, zda došlo k signifikantnímu pohybu
hladiny mezi bazální hladinou testosteronu (TI) a jeho dalšími hladinami, odpovídajícími jednotlivým
fázím experimentu. Za tímto účelem jsem použil párový t-test, porovnávající průměrné hodnoty hladin
testosteronu v rámci vzorku v jednotlivých krocích výzkumu. V následujících tabulkách jsou

134

sumarizovány výsledky analýzy změn hladiny testosteronu mezi jednotlivými kroky experimentu.
Hodnoty hladin testosteronu jsou nadále uváděny v jednotkách nmol/l.

změna hladiny

Průměrná

Standardní

Standardní

hodnota

odchylka

chyba

-0,22

0,97

0,17

Hodnota t

df

Signifikance

-1,262

30

0,217

TII-TI

Tabulka 5: Výsledky porovnávání průměrných hodnot hladin TII a TI za pomoci párového t-testu

Rozdíl mezi průměrnými hodnotami hladin TII a TI nebyl signifikantní (t= -1,262, p=0,217),
nedošlo tedy k signifikantnímu vzestupu ani poklesu mezi bazální hladinou testosteronu TIi a hladinou
T I.

změna hladiny

Průměrná

Standardní

Standardní

hodnota

odchylka

chyba

-0,03

0,94

0,17

Hodnota t

df

Signifikance

-0,209

30

0,836

TIII-TII

Tabulka 6: Výsledky porovnávání průměrných hodnot hladin TIII a TII za pomoci párového t-testu

Rozdíl mezi průměrnými hodnotami hladin TIII a TII nebyl signifikantní (t= -0,209, p=0,836),
nedošlo tedy k signifikantnímu vzestupu ani poklesu mezi hladinami testosteronu TIII a TII.

změna hladiny

Průměrná

Standardní

Standardní

hodnota

odchylka

chyba

-0,26

0,82

0,15

Hodnota t

df

Signifikance

-1,728

30

0,094

TIII-TI

Tabulka 7: Výsledky porovnávání průměrných hodnot hladin TIII a TI za pomoci párového t-testu

Rozdíl mezi průměrnými hodnotami hladin TIII a TI nebyl signifikantní (t= -1,728, p=0,094),
byť jevil výrazně vyšší tendenci k signifikanci než při porovnávání hladin TII a TI, respektive TIII a
TII. Přesto je však nutné říci, že ani mezi hladinami testosteronu TIII a TI nedošlo k signifikantnímu
vzestupu ani poklesu.
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Analýza vztahu mezi bazální hladinou testosteronu a chováním této hladiny
v jednotlivých krocích experimentu
Z výše uvedených výstupů je patrno, že skupina participantů výzkumu jakožto celek
nevykazovala signifikantní změny mezi jednotlivými hladinami testosteronu v průběhu experimentu.
V dalším kroku jsem se rozhodl otestovat pomocí Pearsonova korelačního testu předpoklad, že
participanti s vyššími bazálními hladinami testosteronu budou vykazovat nižší míru nárůstu
testosteronu mezi hladinami TI a TII než participanti s nižšími bazálními hladinami testosteronu.

Vztah mezi hladinou TI a

N

Korelační koeficient r

Signifikance

31

-0,752

<0,001

změnou hladiny TII-TI
Tabulka 8: Vztah mezi hladinou TI a změnou hladiny TII-TI

Pearsonův korelační test prokázal existenci silného záporného vztahu mezi bazální hladinou
testosteronu TI a změnou hladiny TII-TI (r= -0,752, p<0,001). Tentýž vztah je zobrazen na
následujícím grafu:

Graf 7: Grafické znázornění vztahu mezi bazální hladinou testosteronu TI a změnou hladiny TII-TI
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Z výše uvedeného vztahu tak lze odvodit, že ač ve skupině participantů jakožto celku nebylo
lze nalézt žádný signifikantní pohyb hladin testosteronu v průběhu experimentu, participanti s vyššími
hladinami bazálního testosteronu (TI) jevili tendenci k nižšímu nárůstu, respektive k vyššímu poklesu,
mezi hladinami TII a TI.

Pearsonův korelační test jsem uplatnil rovněž při zkoumání vztahu mezi bazální hladinou
testosteronu a změnou, k níž došlo mezi hladinami testosteronu TIII a TII.

Vztah mezi hladinou TI a

N

Korelační koeficient r

Signifikance

31

0,275

0,135

změnou hladiny TIII-TII
Tabulka 9: Vztah mezi hladinou TI a změnou hladiny TIII-TII

Pearsonův korelační test neprokázal existenci žádného signifikantního vztahu mezi bazální
hladinou testosteronu (TI) a změnou hladiny TIII-TII (r= 0,275, p=0,135).

Analýza vztahu mezi bazální hladinou testosteronu a skóry dosaženými
v rámci osobnostních dotazníků
V následující tabulce jsou sumarizovány vztahy mezi bazální hladinou testosteronu (TI) a
skóry, jichž participanti dosáhli při vyplňování sebereferenčních osobnostních dotazníků hodnotících
sklony k agresivnímu jednání a k různým typům sociálních interakcí souvisejících s uplatňováním
dominance.

N

Korelační koeficient r

Signifikance

30

0,348

0,060

30

0,231

0,219

28

0,301

0,120

28

0,276

0,155

Vztah mezi hladinou TI a
BP AQ: subškálou fyzické
agrese
Vztah mezi hladinou TI a
BP AQ: subškálou verbální
agrese
Vztah mezi hladinou TI a
BP AQ: subškálou hněvu

Vztah mezi hladinou TI a
BP AQ: subškálou
nepřátelství
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Vztah mezi hladinou TI a
totálním skórem BP AQ

28

0,409

0,031

31

0,132

0,480

31

0,049

0,795

31

0,097

0,604

Vztah mezi hladinou TI a
RSPQ: subškálou
dominance
Vztah mezi hladinou TI a
RSPQ: subškálou tvorby
koalic
Vztah mezi hladinou TI a
RSPQ: subškálou
bezohledného
sebeprosazování

Tabulka 10: Vztahy mezi bazální hladinou testosteronu (TI) a skóry dosaženými v osobnostních
dotaznících

Ze všech výše uvedených vztahů byl signifikantní pouze vztah mezi bazální hladinou
testosteronu (TI) a celkovým skórem The Aggression Questionnaire (r=0,409, p=0,031). Tendenci
k signifikanci jevil vztah mezi TI a skórem dosaženým v subškále fyzické agrese The Aggression
Questionnaire (r=0,348, p=0,060). Mezi bazální hladinou testosteronu a skóry dosaženými na
ostatních subškálách dotazníku The Aggression Questionnaire, resp. dotazníku Rank Style with Peers
Questionnaire, nebyly nalezeny žádné signifikantní vztahy.

Graf 8: Grafické znázornění vztahu mezi bazální hladinou testosteronu (TI) a celkovým skórem
dosaženým při vyplňování The Aggression Questionnaire
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V dalším kroku jsem provedl vzájemnou korelaci jednotlivých subškál dotazníků AQ a RSPQ
mezi sebou (s vyloučením korelací mezi subškálami v rámci téhož dotazníku), za účelem zjištění
existence vztahů mezi sklony k jednotlivým typům agresivního jednání a sklony k různým sociálním
strategiím.
RSPQ: subškála dominance

RSPQ: subškála tvorby

RSPQ: subškála

koalic

bezohledného
sebeprosazování

BP AQ: subškála

r=0,399

r=0,025

r=0,380

fyzické agrese

p=0,029

p=0,895

p=0,038

N=30

N=30

N=30

BP AQ: subškála

r=0,493

r=0,095

r=0,302

verbální agrese

p=0,006

p=0,616

p=0,105

N=30

N=30

N=30

BP AQ: subškála

r=0,217

r=0,257

r=0,140

hněvu

p=0,266

p=0,156

p=0,476

N=28

N=28

N=28

BP AQ: subškála

r=0,198

r=0,268

r=0,445

nepřátelství

p=0,311

p=0,168

p=0,018

N=28

N=28

N=28

r=0,450

r=0,414

r=0,484

p=0,016

p=0,029

p=0,009

N=28

N=28

N=28

BP AQ: totální skór

Tabulka 11: Sumarizace vzájemných vztahů mezi jednotlivými subškálami dotazníků AQ a RSPQ

Pro subškálu fyzické agrese AQ byl nalezen signifikantní vztah se subškálou dominance
RSPQ (r=0,399, p=0,029) a subškálou bezohledného sebeprosazování se RSPQ (r=0,380, p=0,038).
Pro subškálu verbální agrese AQ byl nalezen signifikantní vztah se subškálou dominance RSPQ
(r=0,493, p=0,006). Pro subškálu hněvu AQ nebyly nalezeny žádné signifikantní vztahy se subškálami
dotazníku RSPQ. Pro subškálu nepřátelství AQ byl nalezen signifikantní vztah se subškálou
bezohledného sebeprosazování se RSPQ (r=0,445, p=0,018). Pro celkový skór dotazníku The
Aggression Questionnaire byly nalezeny signifikantní vztahy se všemi třemi subškálami dotazníku
Rank Style with Peers Questionnaire, a to r=0,450, p=0,016 pro subškálu dominance, r=0,414,
p=0,029 pro subškálu tvorby koalic a r=0,484, p=0,009 pro subškálu bezohledného sebeprosazování.
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Analýza vztahu mezi změnou hladiny testosteronu TII-TI a skóry
dosaženými v rámci osobnostních dotazníků
V následující tabulce jsou sumarizovány vztahy mezi velikostí změny hladiny testosteronu
TII-TI a skóry, jichž participanti dosáhli při vyplňování sebereferenčních osobnostních dotazníků
hodnotících sklony k agresivnímu jednání a k různým typům sociálních interakcí souvisejících
s uplatňováním dominance:

N

Korelační koeficient r

Signifikance

30

-0,122

0,520

30

-0,029

0,878

28

-0,073

0,713

28

-0,342

0,075

28

-0,214

0,275

31

-0,024

0,896

31

-0,189

0,308

31

-0,038

0,841

Vztah mezi změnou hladiny
TII-TI a BP AQ: subškálou
fyzické agrese
Vztah mezi změnou hladiny
TII-TI a BP AQ: subškálou
verbální agrese
Vztah mezi změnou hladiny
TII-TI a BP AQ: subškálou
hněvu
Vztah mezi změnou hladiny
TII-TI a BP AQ: subškálou
nepřátelství
Vztah mezi změnou hladiny
TII-TI a totálním skórem BP
AQ
Vztah mezi změnou hladiny
TII-TI a RSPQ: subškálou
dominance
Vztah mezi změnou hladiny
TII-TI a RSPQ: subškálou
tvorby koalic
Vztah mezi změnou hladiny
TII-TI a RSPQ: subškálou
bezohledného
sebeprosazování

Tabulka 12: Vztahy mezi změnou hladiny testosteronu TII-TI a skóry dosaženými v osobnostních
dotaznících

Pro změnu hladiny testosteronu TII – TI nebyl nalezen signifikantní vztah s celkovým skórem
dotazníku AQ, s žádnou z jeho jednotlivých subškál ani s žádnou ze subškál dotazníku RSPQ.
Nejblíže signifikanci byl vztah mezi změnou hladiny TII – TI a subškálou nepřátelství dotazníku AQ
(r= -0,342, p=0,075).
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Analýza vztahu mezi změnou hladiny testosteronu TIII-TII a skóry
dosaženými v rámci osobnostních dotazníků
V následující tabulce jsou sumarizovány vztahy mezi velikostí změny hladiny testosteronu
TIII-TII a skóry, jichž participanti dosáhli při vyplňování sebereferenčních osobnostních dotazníků
hodnotících sklony k agresivnímu jednání a k různým typům sociálních interakcí souvisejících
s uplatňováním dominance:

N

Korelační koeficient r

Signifikance

30

-0,120

0,529

30

-0,222

0,238

28

-0,330

0,086

28

0,068

0,730

28

-0,208

0,289

31

-0,126

0,500

31

0,190

0,307

31

-0,191

0,303

Vztah mezi změnou hladiny
TIII-TII a BP AQ:
subškálou fyzické agrese
Vztah mezi změnou hladiny
TIII-TII a BP AQ:
subškálou verbální agrese
Vztah mezi změnou hladiny
TIII-TII a BP AQ:
subškálou hněvu
Vztah mezi změnou hladiny
TIII-TII a BP AQ:
subškálou nepřátelství
Vztah mezi změnou hladiny
TIII-TII a totálním skórem
BP AQ
Vztah mezi změnou hladiny
TIII-TII a RSPQ: subškálou
dominance
Vztah mezi změnou hladiny
TIII-TII a RSPQ: subškálou
tvorby koalic
Vztah mezi změnou hladiny
TIII-TII a RSPQ: subškálou
bezohledného
sebeprosazování

Tabulka 13: Vztahy mezi změnou hladiny testosteronu TIII-TII a skóry dosaženými v osobnostních
dotaznících

Pro změnu hladiny testosteronu TIII – TII nebyl nalezen signifikantní vztah s celkovým
skórem dotazníku AQ, s žádnou z jeho jednotlivých subškál ani s žádnou ze subškál dotazníku RSPQ.
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3.6. Diskuze
Klíčovým cílem empirické části práce bylo otestovat existenci vztahu mezi bazální hladinou
testosteronu, respektive reakcí hladiny testosteronu na jednotlivé fáze kompetitivní situace (naději na
úspěch, respektive vědomí porážky) a osobnostními rysy, odvozenými z výsledků skórů
sebereferenčních dotazníků. Dalším cílem práce bylo otestovat vztah mezi bazální hladinou
testosteronu a způsobem, jakým tato hladina reaguje na kompetitivní situaci, týkající se potenciální
sexuální partnerky.
V rámci prvního testu jsem se pokusil ověřit, zda u celé skupiny participantů výzkumu jako
celku došlo k signifikantním změnám mezi bazální hladinou testosteronu (TI), hladinou testosteronu
reagující na dílčí úspěch s nadějí na úspěch budoucí (TII) a hladinou testosteronu reagující na
neúspěch (TIII). Pomocí

t-testu porovnávajícího průměrné hodnoty hladiny testosteronu

v jednotlivých krocích experimentu se mi nepodařilo zjistit žádné signifikantní změny mezi hladinami
testosteronu v jednotlivých krocích v rámci skupiny jako celku. S ohledem na předpokládanou
existenci alternativních životních strategií ve věci reakce testosteronu na stimuly ze sociálního okolí
jsem nicméně nalezení signifikantních rozdílů v průměrné hladině testosteronu mezi jednotlivými
kroky experimentu ani neočekával – dle východisek challenge hypothesis je reakce testosteronu na
tyto stimuly záležitostí značně individuální, a tudíž nebylo lze očekávat, že pro reakci testosteronu
bude nalezena obecná tendence.
Ve druhém kroku statistické analýzy dat jsem se pokusil ověřit předpoklad zformulovaný
v první hypotéze, totiž že participanti s vyšší bazální hladinou testosteronu budou vykazovat nižší
tendenci k nárůstu této hladiny v situaci, v níž mají naději na úspěch v kompetici, než participanti
s nižší bazální hladinou testosteronu. Mezi úrovní bazální hladiny testosteronu a úrovní jejího nárůstu
na hladinu TII byl skutečně nalezen velice silný a signifikantní negativní vztah (r= -0,752, p<0,001),
který by bylo možno chápat coby silnou oporu první hypotézy. Poněkud matoucí je nicméně
skutečnost, že v rámci vzorku došlo v řadě případů mezi bazální hladinou testosteronu a hladinou
reagující na možnost úspěchu v kompetitivní situaci k poklesu, což je možnost, kterou jsem při
formulování první hypotézy (vycházející z předpokladu challenge hypothesis, že jedinci s vysokými
bazálními hladinami testosteronu vykazují celkově slabší reakci vůči stimulům z okolí) nebral v potaz.
Je nicméně nepopiratelnou skutečností, že participanti s vyššími bazálními hladinami testosteronu
vykazovali nižší nárůst hladiny testosteronu v situaci s nadějí na úspěch v kompetiční situaci, než
participanti s hladinami nižšími.
Druhou hypotézu, totiž že participanti s vyššími bazálními hladinami testosteronu budou
vykazovat nižší pokles hladiny testosteronu v reakci na situaci, v níž byli vystaveni prohře
v kompetitivní situaci, než participanti s nižšími bazálními hladinami testosteronu, se ověřit
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nepodařilo. Korelační koeficient mezi TI a změnou hladiny TIII-TII činil r=0,275 při signifikanci
p=0,135.
Třetí hypotéza se týkala vztahu mezi bazální hladinou testosteronu a skóry dosaženými
v subškálách fyzické a verbální agrese a rovněž celkového skóru The Aggression Questionnaire (Buss
a Perry 1992). Předpoklad, že bude nalezen pozitivní vztah mezi těmito třemi skóry a bazální hladinou
testosteronu, se podařilo ověřit pouze v případě celkového skóru dotazníku, reflektujícího celkovou
tendenci k agresivnímu jednání, zahrnujícímu i jeho neprojevené (subškála nepřátelství) a
nesměrované varianty (subškála hněvu). Vztah mezi celkovým skórem agrese a bazální hladinou
testosteronu byl signifikantní a poměrně silný (r=0,409, p=0,031). Objevení tohoto vztahu je podstatné
i z toho důvodu, že v řadě předcházejících studií (blíže v kapitole 2.2.1.2. této práce) se podařilo
objevit signifikantní vztah mezi hladinou testosteronu a sklony k agresi spíše porovnáváním skupin,
ustavených na základě předcházející historie agresivního chování, zatímco snahy o objevení vztahu
mezi testosteronem a agresivním chováním s pomocí korelační analýzy, nadto při použití
sebereferenčních dotazníků, se velmi často setkaly s neúspěchem. Je ovšem třeba upozornit na to, že
vzhledem k velmi malému vzorku, s nímž jsem při tomto výzkumu pracoval (N=31, v případě vztahu
mezi celkovým skórem AQ a bazální hladinou testosteronu pouze N=28) je zobecnitelnost tohoto i
jakýchkoli dalších pozitivních nálezů značně omezená. Vztah mezi tendencí k fyzické agresi a bazální
hladinou testosteronu sice jevil tendenci k signifikanci (r=0,348, p=0,060), nicméně signifikantní
nebyl. Vztah mezi tendencí k verbální agresi a bazální hladinou testosteronu se nepodařilo potvrdit
(r=0,231, p=0,219). Signifikantní vztah nebyl nalezen ani mezi sklony k hněvu a nepřátelství a bazální
hladinou testosteronu, nicméně v těchto případech jsem jeho existenci nepředpokládal, a to z toho
důvodu, že se jedná o způsoby projevování agrese, v nichž hraje určitou úlohu inhibice chování
(například sociálními zábranami), zatímco testosteron je mimo svých jiných efektů rovněž hormonem,
který působí spíše proti zábranám v chování (např. van Honk et al. 2010). S ohledem na tuto
skutečnost je poněkud překvapivé, že byl nalezen silnější vztah pro sklony k agresivnímu jednání
obecně než k jeho otevřeným a směrovaným projevům.
Pokud jde o vztah mezi bazální hladinou testosteronu a tendencemi k volbě různých sociálních
strategií, který jsem rovněž podrobil zkoumání, byť jsem stran tohoto problému neformuloval žádné
hypotézy, žádný vztah v těchto případech v souladu s mými očekáváními nalezen nebyl. Následná
korelace mezi skóry dosaženými na subškálách dotazníku hodnotícího agresi a subškálách dotazníku
hodnotícího příklon k daným sociálním strategiím ukázala signifikantní vztahy mezi celkovým skórem
agrese dosaženým v AQ a všemi třemi typy sociálních strategií (pro tendenci k dominantnímu
vůdcovství činil r=0,450, p=0,016, pro tendenci k tvorbě koalic r=0,414, p=0,029, pro tendenci
k bezohlednému prosazování sebe sama r=0,484, p=0,009). Byl nalezen rovněž pozitivní vztah mezi
tendencí k fyzické agresi a tendencí k dominantnímu vůdcovství (r=0,399, p=0,029), respektive
tendencí k bezohlednému sebeprosazování (r=0,380, p=0,038), nikoli však k tvorbě koalic. Pro sklony
k verbální agresi byl nalezen pozitivní vztah s tendencí k dominantnímu vůdcovství (r=0,493,
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p=0,006). Pro subškálu sklonů k hněvu nebyly nalezeny žádné signifikantní vztahy vůči žádné ze
subškál dotazníku RSPQ, pro subškálu tendence k nepřátelství pak byl nalezen pozitivní vztah
s tendencí k bezohlednému sebeprosazování (r=0,445, p=0,018). Byť je poměrně matoucí signifikantní
pozitivní vztah mezi celkovým skórem v dotazníku AQ a všemi třemi subškálami dotazníku RSPQ,
ostatní vztahy vykazují jistou logickou koherenci – žádná ze subškál dotazníku AQ nekorelovala
signifikantně s tendencí k tvorbě koalic, s tendencí k dominantnímu vůdcovství byly v pozitivním
vztahu tendence k verbální a fyzické agresi, ovšem nikoli tendence k hněvu a nepřátelství, s tendencí
k bezohlednému prosazování sebe sama pak byly v pozitivním vztahu sklony k fyzické agresi a sklony
k nepřátelství. Vzhledem k síle jednotlivých pozitivních vztahů (korelační koeficient žádného ze
vztahů nepřesahuje r=0,5) lze předpokládat, že souvislost mezi agresivními tendencemi a volbou
sociálních strategií je ovlivňována celou řadou dalších faktorů, pravděpodobně ze značné části faktorů
sociální povahy.
Čtvrtou hypotézu, totiž že u participantů s vyššími sklony k fyzické a verbální agresi a
k agresivnímu jednání obecně nalezneme nižší nárůst hladiny testosteronu v kompetitivní situaci
s nadějí na úspěch, než u participantů s nižšími sklony k fyzické a verbální agresi a k agresivnímu
jednání obecně, se nepodařilo potvrdit. V souladu s očekáváním sice veškeré vztahy mezi skóry
dosaženými v dotazníku AQ a změnou hladiny testosteronu mezi hladinami TI a TII byly negativní,
nicméně žádný z nich nebyl signifikantní. Totéž lze říct i o páté hypotéze, hledající vztah mezi skóry
v dotazníku AQ a změnou hladiny testosteronu mezi hladinami TII a TIII. Důvodů, proč tyto hypotézy
nebyly potvrzeny, může být celá řada, nicméně zřejmě je to do značné míry dáno skutečností, že
souvislost mezi testosteronem a agresivním chováním je příliš volná, než aby bylo možno očekávat, že
hladiny testosteronu u jedinců s vyššími sklony k agresi budou v kompetitivní situaci reagovat výrazně
méně než hladiny testosteronu u jedinců s nižšími sklony k agresi.

Limitace empirické části práce
Zásadní limitací výzkumu byla skutečnost, že se mi pro účast ve výzkumu nepodařilo získat
dostatečně velký vzorek participantů. To bylo dáno jednak omezenými finančními prostředky, jež byly
k dispozici pro financování nákladné analýzy koncentrace testosteronu ve slinných vzorcích, nicméně
ještě výrazněji nedůvěrou či neochotou ke komunikaci ze strany oslovených středních škol, jež
neumožnila nábor ani takového počtu participantů, na analýzu jejichž vzorků finanční prostředky
k dispozici byly. V přípravné fázi empirického výzkumu bylo osloveno před dvacet středních škol
v Praze i v jiných regionech, a pozitivní odezvu jsem získal pouze od tří.
Další limitaci představovala skutečnost, že k hodnocení sklonů k agresivnímu jednání,
respektive k volbě sociálních strategií, byly použity osobnostní dotazníky, jež participanti vyplňovali
sami. Byť oba použité dotazníky byly validovány jak pomocí předběžných studií (Buss a Perry 1992,
Zuroff et al. 2010), tak řadou výzkumů, jež jich použily (blíže např. Harris et al. 1996, Archer 2006),
osobně se přikláním k Archerovu stanovisku (srovnej Archer 1991, 2006), že používání osobnostních
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dotazníků je méně spolehlivou metodou získávání informací o agresivních tendencích, než hodnocení
ze strany osob, které participanty výzkumu znají (tzv. peer-rating) či hodnocení na základě osobní
historie. Sebereferenční dotazník totiž skýtá řadu rizik, jež ohrožují jeho výpovědní hodnotu. Předně
se jedná o skutečnost, že participant již z definice hodnotí sebe sama neobjektivně, může sám sebe
vnímat zcela jinak, než jej vnímá jeho sociální okolí, a vyloučeno není ani riziko záměrně
nepravdivých odpovědí či nepravdivých odpovědí vzniklých na základě potřeby ušetřit si práci
s vyplňováním dotazníku. Přesto byly sebereferenční dotazníky coby zdroj informací o agresivních
sklonech a sklonech k preferenci sociálních strategií použity, a to zejména proto, že již tak
komplikovaný design studie v podstatě neumožňoval jiná řešení, jež by byla časově i organizačně
náročná a prodlužovala by délku experimentu, jenž i takto trval téměř čtyři hodiny čistého času, jež
představovaly hranici únosnosti jak pro participanty samotné, tak pro školy, které nám provedení
experimentu umožnily.
Další limitací výzkumu bylo patrně prostředí, v němž jsme experiment prováděli. Byli jsme
(opět z organizačních důvodů) nuceni konat výzkum přímo v budovách daných škol, což s sebou neslo
občasnou nutnost přesunů skupiny tak, abychom co nejméně narušovali rozvrh hodin dané školy, jež
mohly jednak vyvolat nadbytečný stres, a jednak narušit soustředění participantů.
S ohledem na nejnovější poznatky o úloze hormonu kortizolu v regulaci agresivního jednání a
jeho interakcích s testosteronem (blíže van Honk et al. 2010, Montoya et al. 2012) představuje limitaci
výzkumu rovněž skutečnost, že jsem nezjišťoval rovněž efekt tohoto hormonu. Vzorky slin, určené
k analýze koncentrace kortizolu, byly sice všem participantům výzkumu rovněž odebírány, nicméně
na jejich analýzu nebyly k dispozici finanční prostředky, a tudíž byly prozatím zamraženy a uloženy
k budoucí analýze.

3.7. Závěrečné zhodnocení empirické části práce
Přes veškeré výše popsané limitace výzkumu se mi podařilo nalézt signifikantní souvislost
mezi bazální hladinou testosteronu a celkovou tendencí k agresi, a rovněž negativní signifikantní vztah
mezi bazální hladinou testosteronu a nárůstem této hladiny v té fázi kompetitivní situace, jež skýtala
naději na úspěch. Nepodařilo se mi nicméně nalézt signifikantní vztah mezi verbální a fyzickou agresí
a bazální hladinou testosteronu, a rovněž vztah mezi změnami hladiny testosteronu v žádném z kroků
experimentu a sklony k agresi v žádné subškále ani k agresi celkově. Přesto se domnívám, že tato
studie uspěla v prokázání existence vztahu mezi sklony k agresi a testosteronu alespoň nalezením
vztahu mezi celkovým skórem agrese a hladinou testosteronu, a rovněž potvrdila předpoklad, že u
jedinců s vyššími bazálními hladinami testosteronu dochází k výrazně nižšímu vzestupu hladiny
testosteronu v kompetitivních situacích než u jedinců s hladinami nízkými. Zobecnitelnost závěrů je
nicméně limitována velmi malým vzorkem participantů.
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4. Celkové zhodnocení naplnění cílů práce
Tato diplomová práce jakožto celek byla míněna především jakožto rešerše existujících
poznatků o problematice agrese v biologické a s biologií související literatuře obecně se snahou o
zhodnocení kladů a záporů jednotlivých přístupů a jejich vzájemné porovnání. Aspekt historické práce
jsem částečně uplatnil i v kapitole věnované hormonální fyziologii agrese; empirická část pak
představovala snahu o ověření předpokladů jedné z výše uvedených komplexních hypotéz, tzv.
challenge hypothesis. Po domluvě s vedoucím práce a se zodpovědnými činiteli na Katedře filosofie a
dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jsem tak tuto práci nevystavěl
v obvyklém uspořádání, v němž teoretická část práce představuje pouze oporu pro empirický výzkum,
nýbrž tak, aby byla teoretická část rovnocennou a svébytnou součástí celku diplomové práce.
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