
 

1. Úvod 
 

Člověk je schopen rychleji si všimnout zvířete než nějakého jiného objektu 

(New et al. 2007; Öhman 2007). New se svým kolektivem (2007) přišli s myšlenkou, že 

člověk si je schopen povšimnout změn na rychle se opakujících obrázcích, které spíše 

souvisí s naší evoluční minulostí než současnými zkušenostmi a znalostmi. Pro člověka 

mohlo být v minulosti mnoho zvířat potenciální smrtelnou hrozbou nebo naopak kořistí. 

To, že u člověka vzbuzovala zvířata větší pozornost, bylo pravděpodobně výhodou 

během naší evoluce a zvyšovalo to naše šance na přežití. Zejména jsme schopni rychle 

si povšimnout hadů (Isbell 2006; Mineka and Öhman 2002), což platí i pro děti (LoBue 

and DeLoache 2008). U lidí, kteří se bojí hadů, zaujme had jejich pozornost nejen dříve 

(Öhman et al. 2001; Flykt and Caldara 2006), ale i na delší dobu (McGlynn et al. 2008). 

Dokonce věnují velkou pozornost i slovům, která s ním jen souvisí (Wikström et al. 

2004). Isbell (2006) navrhla, že na začátku evoluce primátů byli hadi, hlavně škrtiči, 

jediný důležitý zdroj predačního tlaku. Další selekční tlak vedl člověka pravděpodobně 

k učení strachu z hadů s velmi efektivním a účinným jedovým aparátem (Isbel 2006).  

U mnoha druhů primátů vzbuzují hadi strach a/nebo antipredační chování, např. 

u nártounů (Gursky 2005, 2006), kosmanů (Clara et al. 2008) a makaků (Cook and 

Mineka 1989; Coss et al. 2007; Ramakrishnan et al. 2005; Roberts et al. 2008). Je 

mnoho důkazů, že strach vzbuzují hadi také u člověka (Hunt et al. 2006; Öhman and 

Mineka 2003; Öhman et al. 2007; Wright et al. 2002).  

  

1.1   Modul strachu 
 

  Podle práce Öhman and Mineka (2001) má člověk vyvinut komplexní neurální 

systém, který zachycuje, vyhodnocuje a rychleji reaguje na potenciálně nebezpečné 

stimuly a situace. Jedná se o tzv. modul strachu. Modul strachu je relativně nezávislý 

behaviorální, duševní a neurální systém, který se vyvinul, aby savcům napomáhal 

v obraně proti potenciální hrozbě. Tento modul je selektivně citlivý a automaticky ho 

aktivují stimuly, které souvisí s opakující se hrozbou, pravděpodobně s evolučním 

původem. Stimuly evolučně příslušející strachu se také často stanou objektem lidské 

fobie. Öhman and Mineka (2003) tvrdí, že hadi reprezentují typický stimul, kvůli 

kterému se modul strachu vyvinul.   



 

  Zatím není patrné, zda se u člověka objevuje všeobecný strach z hada a 

nezáleží na tom, o jaký druh se jedná. Další možností je, že hadi vzbuzují různou míru 

strachu u člověka podle délky společné koevoluce nebo může být rozdíl v intenzitě 

strachu způsoben našimi znalostemi. Přes mnoho prací, které se věnují strachu z hadů, 

nebylo testováno působení různých druhů hadů na míru tohoto strachu.  

 

1.2  Nebezpečnost hadů pro člověka z evoluční perspektivy 
 

  Korunové skupiny hadů vznikly na pomezí jury a křídy, zhruba před 140.8 

miliony let (Pyron and Burbrink 2012). Nadčeledě Booidea a Colubroidea se objevily 

v pozdní křídě (přibližně před 90 miliony let; 85 miliony let). Z nadčeledě Booidea je 

významná čeleď škrtičů Pythonidae, která vznikla před více než 47 miliony let. Hadi 

patřící do této čeledě se vyskytují v Oceánii, tropické Africe a Asii. Další významní 

škrtiči patří do čeledě Boidae a podčeledě Boinae, která vznikla před 45 miliony let. 

Vyskytují se v tropických oblastech Ameriky a Asie, na Madagaskaru a v Oceánii 

(Pyron and Burbrink 2012). Předpokládá se, že původ těchto hadů je z Gondwany 

(Isbell 2006). K nadčeledi Colubroidea náleží i jedovatí hadi, z významných čeledí to 

jsou Colubridae (užovkovití), Elapidae (korálovcovití) a Viperidae (zmijovití). Hadi 

čeledi Colubridae se vyskytují celosvětově až na Madagaskar. Jejich stáří je datováno 

podle jednotlivých podčeledí mezi 30-38 miliony let. Čeleď Elapidae je stará necelých 

35 milionů let a je rozšířena celosvětově až na Madagaskar. Zmijovití hadi čeledě 

Viperidae se objevili před 30-35 miliony lety a nyní obývají mimo Madagaskaru a 

Oceánie celý svět (Pyron and Burbrink 2012). Celá tato nadčeleď má asijský původ 

(Vidal and Hedges 2002; Vidal et al. 2007). Tito jedovatí hadi mají schopnost 

vstříknout modifikovanými zuby jed, který je vylučován ústními žlázami (Warrell 

2010). Vyvinuli si velmi efektivní a účinný jedový aparát. Základní části jedového 

aparátu se objevují již od počátku této skupiny. Jedový aparát s předními jedovými zuby 

se objevil třikrát nezávisle a to u zmijí, korálovců a u předka rodů Homoroselaps a 

Atractaspis (Vidal and Hedges 2002).  

  V dnešní době dochází k nejvíce kontaktům hadů a lidí v Asii a Africe. 

Smrtelné případy se evidují v 2% - 2.5% případů, ale tyto údaje mohou být značně 

podhodnocené díky velkému počtu nehlášených případů. V Asii patří mezi 

nejnebezpečnější hady zmije řetízková Daboia russelli, zmije paví Echis carinatus, 

kobra indická Naja naja, bungar modravý Bungarus caeruelus a proužkovaný Bungarus 



 

fasciatus a ploskolebec plantážní Calloselasma rhodostoma. Mezi nejnebezpečnější 

hady Afriky v rámci intoxikace patří zmije rodu Echis, zmije útočná Bitis arietans, 

kobra černá Naja melanoleuca a černokrká Naja nigricollis, mamby rodu Dendroaspis a 

pazmije Causus maculatus. Ve Střední a Jižní Americe je 1.6% letálních případů 

uštknutí hadem. V Mexiku jsou hojně rozšířeni chřestýši rodu Crotalus. V Jižní 

Americe jsou pak nejzávažnější případy intoxikace způsobeny chřestýšem brazilským 

Crotalus durissus terrificus, korálovci rodu Micrurus a křovináři rodu Bothrops. I přes 

výskyt velmi nebezpečných hadů (chřestýši rodu Crotalus) v Severní Americe, 

intoxikace a především mortalita způsobená hady je velmi nízká. V Evropě jsou 

intoxikace většinou způsobeny zmijemi rodu Vipera, ale dochází k nim minimálně. 

V Austrálii také nedochází k intoxikaci tak často i přesto, že tam řada jedovatých druhů 

hadů žije. Za nejnebezpečnější jsou zde považováni hadi rodu Pseudonaja (Valenta 

2008).    

   Člověk se vyvinul ze společného předka s africkými primáty před 10 miliony 

lety. Hlavní evoluční změny probíhaly v Africe, nejprve v tropických lesích a poté 

v otevřených savanách (Dawkins 2005). Genetická a paleoantropologická data ukazují, 

že dnešní lidská populace je výsledkem velké geografické a demografické expanze z 

Afriky, která začala přibližně před 45-60 tisíci lety a poměrně rychle vyústila 

v postupné obsazení téměř všech vhodných oblastí (Henn et al. 2012). Celý svět byl 

téměř kompletně osídlen před 10 tisíci lety (Deshpande et al. 2009). Podle Henn a kol. 

(2012) začala expanze moderních lidí z jižní Afriky před 60-100 tisíci lety a šířila se do 

dalších oblastí Afriky. Část lidí opustila před 50-60 tisíci lety severovýchodní Afriku a 

pokračovala v šíření po celé Evropě, Oceánii (před 45 tisíci lety) a Asii (před 35-40 

tisíci lety). Nakonec člověk před 15 tisíci lety osídlil americký kontinent (Henn et al. 

2012; před 15-13.5 tisíci lety Erlandson et al. 2008). K imigraci do Jižní Ameriky došlo 

asi před 12-14 tisíci lety (Henn et al. 2012).     

    Koevoluce člověka a korálovcovitých hadů, kteří pocházejí z Jižní Ameriky je 

tedy dána příchodem člověka do Jižní Ameriky a je tedy z evoluční perspektivy 

poměrně krátká. Společná koevoluce korálovcovitých hadů s člověkem mohla probíhat 

cca 12 tisíc let, což je doba rozhodně mnohem kratší než společná evoluce s africkými 

jedovatými hady. Lidé jsou dnes na různých lokalitách vystaveni různým hadům, ale 

vrozená adaptace na lokální hady během několika desítek tisíc let po lidské expanzi 

z Afriky je nepravděpodobná.  

 



 

1.3    Interkulturní shoda v estetických preferencích vůči hadům 
 

  Za příklad procesu generalizace může být považována interkulturní shoda v 

estetických preferencích vůči hadům (Marešová et al. 2009; Frynta et al. 2011). Pokud  

had působí na člověka jako ancestrální stimulus (Isbell 2006), může tento fenomén 

vysvětlovat i vysokou míru shody v estetických preferencích. Druhou možností je  velká 

shoda ve znacích (neovlivněná ancestrálně sdílenou reakcí na stimul hada), podle 

kterých respondenti různých národností z estetického hlediska hady hodnotí. Velká 

interkulturní shoda na těchto znacích však může platit jen v případě estetického 

hodnocení. Podle strachu můžeme naopak více diskriminovat mezi tím, co je 

nebezpečné a co není. V tomto případě může hrát větší roli doba, po kterou  se lidé 

s určitými druhy hadů měli šanci potkávat a tedy míra případné koevoluce.  

Studie (Marešová et al. 2009; Frynta et al. 2011) dokázaly, že jsou lidé 

z rozdílných kultur a kontinentů schopni seřadit fotografie hroznýšovitých hadů podle 

krásy ve velmi podobném pořadí. Testování se zúčastnili respondenti z České republiky, 

Papui Nové Guinei, Bolívie, Filipín, Indie, Maroka a Malawi. I s ohledem na počet 

zúčastněných respondentů dané země, estetické preference českých respondentů 

nejméně korelovali se sdílenými daty. To by ale mohlo být způsobeno jejich nejmenší 

přímou zkušeností s hady v rámci srovnávaných zemí. Na druhou stranu velká shoda 

českých respondentů s respondenty z Papui Nové Guinei ukazuje, že i přes velký rozdíl 

v přímé zkušenosti s hodnocenými druhy hadů se lidé na estetických kritériích krásy 

hadů překvapivě shodnou (Marešová et al.2009). Tyto výsledky naznačují, že přirozeně 

sdílíme představu o tom, co je krásné.  

 Otázkou zůstává, zda je míra strachu vzbuzovaná různými druhy hadů stejná 

nebo zda dokážeme mezi různými druhy relevantně diskriminovat podle nebezpečnosti 

daného druhu a pociťovat různou míru strachu z různě nebezpečných druhů hadů. 

Nevíme ani, jak generelní nebo specifický musí být daný stimul/had, aby se spustil 

modul strachu, a jakou roli v diferencování strachu z hadů hraje předpokládaná míra 

koevoluce. Pokud by byl pocit strachu z hadů absolutně nediferencovaný (což předchozí 

výsledky s korálovkami zatím jednoznačně nedokládají, viz dále Landová et al. 2012), 

poukazovaly by výsledky na účinnost velmi obecného stimulu zřejmě i ancestrálního 

v rámci primátů. Pokud ovšem lidé hady kognitivně rozlišují a vzbuzují v nich různou 

míru strachu, je možné analyzovat faktory (včetně doby možné koevoluce), které za 

touto diferenciací stojí. Z tohoto pohledu má tedy význam hodnotit strach z hadů i u 



 

respondentů, kteří nežijí/dlouhodobě nežili společně s konkrétními druhy hadů ve 

stejném areálu. Tyto výsledky tak tvoří jakousi „kontrolu“ k dalším studiím, kde se 

společná koevoluce člověka a některých druhů hadů bude dále studovat. Otázkou tedy 

zůstává, jestli lidé vůbec reagují diferencovanou mírou strachu na nebezpečné druhy 

hadů se kterými nesdílejí/v minulosti nesdíleli společný areál, nebo je taková 

diferenciace strachu možná jen u těch druhů, na které jsme z minulosti adaptovaní? 

 

1.4    Předešlé studie s korálovkami – hodnocení preferencí podle krásy 

a podle strachu 
 

Marešová a kolektiv (2009) provedli poprvé studii lidských preferencí korálovek 

metodou hodnocení obrázků, kdy respondenti řadí obrázky podle daného kritéria, 

v tomto případě podle krásy. Zároveň byla studována míra variability ve zbarvení a 

vzorů u této skupiny. Zjistilo se, že lidé jsou schopni dobře řadit vzory korálovek a 

opakovaně z nich tvořit stejné smysluplné skupiny, nicméně záleží i na tom, jak vzor 

funguje v souvislosti s celkovým stimulem celého hada. V této studii byly otestovány tři 

různé sety. Respondenti hodnotili jednak obrázky celých hadů (korálovky), obrázky jen 

s jejich hlavami a také jen část těla, zde se vlastně hodnotil samotný vzor hada. V těchto 

setech byla pokryta variabilita zbarvení dané skupiny hadů, od aposematických po 

kryptické až černé hady. Respondenti při řazení obrázků podle krásy spontánně 

klasifikovali hady podle dvou sad znaků. V každém setu odpovídala jedna sada znaků 

vnímané kráse. První sada znaků, podle které hady hodnotili, odpovídala relativnímu 

zastoupení červené barvy a počtu příčných pruhů na hadovi. Podle těchto znaků se 

respondenti shodovali na kráse celých hadů. Druhá sada znaků byla vysvětlena malým 

zastoupením červené barvy a velkým podílem černé. Tyto znaky odpovídaly kráse při 

řazení hlav či části těla, tedy vzoru korálovek. Pro vizualizaci vzájemné polohy 

multivariátních os (PCA) získaných z jednotlivých setů a průměrného pořadí daného 

stimulu podle krásy byl použit obrázek jedna. Ten jasně ukazuje přítomnost dvou 

odlišných skupin vzájemně korelovaných proměnných. Existují tedy dvě hlavní osy 

variability (a za nimi pravděpodobně dvě sady znaků), které ovlivňují lidské vnímání 

atraktivity korálovek, a jsou sdíleny pro všechny tři sety. Nicméně první osy variability 

pro celé hady a pro jejich části (hlavy, vzor) jsou prohozeny. Podle znaků, které nejvíce 

vysvětlují variabilitu jednotlivých multivariátních os (viz výše), lidé tedy vnímají 

aposematický korálovcovitý vzor jako koherentní kategorii, ale toto aposematické 



 

zbarvení přispívá k vnímané kráse pouze pokud je hodnocen celý had a ne jen části jeho 

těla. Pokud hodnotí pouze separátní část (vzor, hlava) soustřeďují se pravděpodobně na 

jiné faktory jako je např. složitost vzoru (preferovány byly disruptivní, spíše kryptické 

vzory), nicméně tento faktor nebyl v práci přesně testován. 

 

  

Obr. 1.1. Vztahy mezi průměrným pořadím a výsledky PC1 a PC2 pro jednotlivé sety zvlášť. Set s celými 

hady (snakes),set s hlavami (heads), set pouze s částí těla (skins). Dvojitý kroužek značí průměrná pořadí 

(průměrnou krásu) jednotlivých stimulů v daných setech. Pozice jednotlivých proměnný značí jejich 

zátěže (loadings) zjištěné při analýze hlavních komponent. Obrázek převzat z práce Marešová et al. 

(2009).  

 

  Další práce (Landová a kol. 2012) studovala nejen lidské preference, ale i 

strach, který by u lidí mohly vzbuzovat různé barevné formy druhů korálovek. I 

nejedovaté korálovky, jako všichni hadi, mohou být považovány za relevantní stimul 

vzbuzující ancestrálně fixovaný pocit strachu z hadů (Bracha 2006; Isbell 2006). Navíc 

řada druhů má zbarvení, kterým mimetizuje smrtelně nebezpečné korálovce, tedy tzv. 

aposematický korálovcovitý vzor. Respondenti opět řadili obrázky korálovek podle 

vnímané krásy a také je řadili podle míry strachu, kterou u nich jednotlivé druhy 

vzbuzují. Výsledky byly porovnány s daty získanými ohodnocením krásy a vnímaného 

strachu z živých korálovek. Zjistili, že jsou obrázky pro člověka relevantní stimul a jsou 

srovnatelné s živými zvířaty. Respondenti preferovali štíhlejší hady s vysoce 

kontrastním zbarvením, zatímco velcí tmaví hadi s jednoduchým nebo disruptivním 



 

zbarvením jim připadali oškliví. Černí nebo aposematicky zbarvení hadi vzbuzovali u 

lidí největší strach. Podle výsledků se zdá, že vnímání krásy a strachu z hadů je odlišné, 

i když lidé tvoří skupiny s podobnými kognitivními kategoriemi. Může to být dáno 

potřebou jednoduchých kategorizačních pravidel, které nám napomáhají rychle se 

vypořádat s novými situacemi. Otázkou zůstává, zda by lidé vnímali smrtelně jedovaté 

korálovce jinak než jejich mimetiky a jak vlastně vnímání strachu a krásy souvisí u 

takto pestrých hadů. 

 

1.5    Aposematismus u korálovců a korálovek, tj. modelových skupin 

jako strach vzbuzujících hadů s nízkou mírou společné evoluční 

historie s člověkem 
 

    Celá skupina kolem korálovcovitých hadů vznikla cca před 35 miliony let 

(Pyron and Burbrink 2012). Jejich predátorem podílejícím se na vzniku výstražného 

zbarvení rozhodně nebyl člověk, za jejich hlavní predátory bývají často povážáni 

vizuálně se orientující ptáci živící se menšími obratlovci (Smith 1975; 1977; Brodie 

1993; Brodie and Janzen 1995).  Když je kořist pod dobrou ochranou a společně 

s potenciálním predátorem mají zisk ze společného vyhýbání, začnou se vyvíjet signály, 

které toto vzájemné vyhýbání zajišťují (Ruxton et al. 2004). Mnohá zvířata produkují a 

reagují na signály tvořené z více částí. Multimodální varovné signály např. kombinují 

signály vizuální s olfaktorickými nebo akustickými (Rowe 1999; Rowe and Guilford 

1999). Když jsou signály spjaty jen s jedním smyslovým orgánem, jedná se o 

multikomponentní signály. Při výskytu dvou složek signálu dohromady může být 

zlepšena jeho detekce, čímž se sníží doba reakce a sníží se intenzita signálu, při které 

k ní dojde. Rozlišitelnost vícesložkových stimulů je snadnější díky lepšímu 

rozpoznávání, rychlejšímu učení diskriminace a vícerozměrné generalizace, zlepšují 

také asociativní učení (Rowe 1999).   

   Aposematické je takové vzezření, které varuje nepřátele a označuje něco 

nepříjemného či nebezpečného (Poulton 1890, podle Ruxton et al. 2004). 

Aposematismus je součástí antipredačních strategií od velmi chráněných a tedy vysoce 

nápadných forem po méně chráněné a tedy méně nápadné formy (Mappes et al. 2005). 

Pro aposematismus je tedy podstatná nápadnost varovného signálu i opravdová 

nebezpečnost/nevýhodnost signalizujícího živočicha. Aposematický signál by měl 

vzbuzovat i odpovídající reakci ze strany predátorů (vyhýbání, rychlejší učení vyhýbat 

se stimulu apod.; Ruxton et al. 2004). Ochrana dána tímto zbarvením bývá často 



 

zneužita v procesu zvaném Batesovské mimikry. V tomto případě neškodný mimetik 

využívá podobnosti s jedovatým či nechutným modelem, což je případ korálovců a 

korálovek (Bates 1859, podle Komárek 2004). Když jsou si podobné nebezpečné, 

jedovaté druhy navzájem, jedná se o Mülerovské mimikry (Müller 1879, podle 

Komárek 2004). U skupiny korálovců se můžeme setkat také s Mertensovskými 

mimikry, v jejichž případě prudce jedovatý korálovec napodobuje středně jedovaté hady 

čeledě Colubridae (např. Erythrolamprus, Pseudoboa; Mertens 1956, podle Komárek 

2004). 

Známým příkladem nebezpečných živočichů s typickým aposematickým 

zbarvením jsou právě korálovci z čeledi Elapidae. Vysoce jedovatí korálovci patří do 

rodů Leptomicrurus, Micrurus a Micruroides a mají mnoho různých typů varovného 

zbarvení (Savage and Slowinski 1992; viz obr. 2.2). Korálovci jsou rozšířeni od JV a JZ 

Spojených států přes Mexiko, Střední Ameriku do Jižní Ameriky až centrální 

Argentinu. Obývají různé oblasti s různými biotopy od nížin, deštných lesů přes pouště 

po velehory do 3000 metrů. Dorůstají délky 50 až 150 centimetrů. Mají malou hlavu, 

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

barevný vzor kombinující červenou, žlutou nebo bílou a černou barvu obvykle 

uspořádanou do prstenců, nejčastěji v kombinaci žlutá-černá-žlutá-černá-červená. 

Předpokládá se, že jejich vzor má aposematickou funkci (Campbell and Lamar 2004). 

Řada druhů ptáků považuje tento korálovcovitý vzor za varovný. Dokonce se u 

některých vyvinulo vrozené vyhýbání se tomuto vzoru a v pokusech vykazuje výraznou 

strachovou reakci (Smith 1975; Smith 1977). Někteří savci se ovšem tohoto vzoru 

nebojí (jako např. nosál bělonosý Nasua narica; Beckers et al. 1996). 

  Přes 18% neškodných a mírně jedovatých druhů hadů z Ameriky (čeleď 

Aniliidae a Colubridae) napodobuje jedovaté korálovce (Savage and Slowinski 1992; 

Campbell and Lamar 2004). Zde jsou uvedeny příklady rodů hadů, kteří napodobují 

korálovce: Atractus, Dipsas, Elapomorphus, Erythrolamprus, Geophis, Lampropeltis, 

Oxyrhopus, Pseudoboa, Thamnophis, Tropidodipsas, Urotheca a Xenopholis (Savage 

and Slowinski 1992). Mezi jedny z nejznámějších mimetiků korálovců patří korálovky 

rodu Lampropeltis (čeleď Colubridae). Jsou rozšířené od Kanady až po severozápad 

Jižní Ameriky. Obývají velmi odlišné biotopy od suchých oblastí přes deštné pralesy až 

po vlhké oblasti s nadmořskou výškou do 3000 metrů. Vyskytují se v mnoha barevných 

formách, více či méně napodobující modelové druhy korálovců (Markel 1994).  



 

Korálovky obývající oblasti s vyšší frekvencí výskytu korálovce jsou 

fenotypově variabilnější, kdežto na okraji jeho areálu jsou mu fenotypově podobnější 

(Harper and Phennig 2007). Když se predátoři setkávají s korálovcem často, jeho vzor 

více generalizují a vyhýbají se i méně podobným formám. Tedy v místech, kde se 

korálovci vyskytují hojně, nejsou částeční mimetici napadáni častěji. Velký výskyt 

korálovců v dané oblasti tak mohl usnadnit postupný vývoj Batesovské mimeze 

(Kikuchi and Pfennig 2010). Přesná barevná mimeze se v tomto systému možná mohla 

vyvinout snadno díky stejným fyziologickým mechanismům, pomocí kterých si 

zbarvení vytváří. Stejné mechanismy byly prokázány u korálovky Lampropeltis 

triangulum elapsoides a korálovce Micrurus fulvius (Kikuchi and Phennig 2012).  

 Jiný selekční mechanismus ovšem funguje v oblastech, kde se korálovec 

vyskytuje jen zřídka. Zde je pak největší predační tlak kladen na částečné mimetiky. 

Dobří mimetici a kryptické formy korálovek jsou v takových oblastech chráněny více. 

Mimetici (korálovky) také trpí větším predačním tlakem v alopatrických oblastech, tedy 

tam kde se jejich model (korálovec) nevyskytuje (Phennig et al. 2001; 2007). V případě 

alopatrického výskytu modelu a mimetika trpí větším predačním tlakem korálovky, 

které dobře napodobují korálovce a jsou tedy dobrými mimetiky. Jejich kontrastní 

zbarvení a vzor přitahuje více pozornost nezkušených predátorů. Možná se u predátorů 

v místech alopatrického výskytu vyvinula preference pro jedlou kořist s nápadným 

fenotypem, představa jakési šablony (Phennig et al. 2007). Takový vlastně „nevýhodný“ 

fenotyp by pak mohl být v alopatrických oblastech udržován tokem genů se 

sympatrickými oblastmi (Phennig et al. 2001). Genový tok však vždy probíhat nemusí, 

a to ani u dvou sousedních populací (Armstrong et al. 2001)  

Aposematické zbarvení může působit jako všeobecně sdílený varovný signál, 

který sdílí více skupin živočichů včetně člověka. Samotný strach z korálovcovitých 

hadů by pak mohl být způsoben právě tímto typickým aposematickým zbarvením a 

nemuselo se jednat o strach z hada jako takového. 

Lidé dokáží diferencovat mezi různými barevnými formami korálovek (Landová 

et al. 2012, viz výše). Některé druhy korálovek u lidí vzbuzovaly větší míru strachu 

(černí a červeno-černo-bílí) a jiné ne (korálovky s disruptivním vzorem, málo kontrastní 

formy). Jedovatí korálovci však nejsou tak barevně variabilní skupina jako korálovky, i 

když mají vzory různé (viz obr. 2.2), většinou jsou všechny barevné vzory hodně 

kontrastní a chybí druhy vyloženě kryptické. Je otázkou, jestli budou respondenti 

schopni konzistentně posoudit strach z různých druhů výrazně zbarvených 



 

korálovcovitých hadů, nebo zda budou aposematický signál široce generalizovat. 

Teoreticky však mohou lidé na základě zkušenosti zprostředkované medii velice dobře 

rozlišovat korálovce od jejich neškodných mimetiků a také se jich různě obávat. 

 

  

1.6    Cíle 
 

1a) Protože člověk s korálovcovitými hady nemá dlouhou koevoluční historii a naši 

respondenti s nimi nemají ani přímou zkušenost, můžeme předpokládat nízkou míru 

diferenciace strachu z těchto druhů. Proto je prvním cílem zjistit, zda jsou čeští 

respondenti schopni kognitivně rozlišit různé druhy/skupiny druhů korálovců a  

shodnout se na vnímání různé míry strachu, které tyto druhy/skupiny druhů vzbuzují. 

Alternativní možností je, že lidé generalizují předkládané stimuly korálovcovitých hadů 

s určitým tvarovým „prototypem“ hada nebo naopak s velmi obecným „prototypem“ 

aposematického vzoru a reagují na všechny druhy korálovců jako na jednotný stimul. 

  

1b) Pokud existuje určitá diferenciace strachu, kterou různé druhy  korálovců vzbuzují, 

je dalším cílem analyzovat, které znaky korálovcovitých hadů nejvíce přispívají k pocitu 

strachu z hodnocených stimulů. Do jaké míry je hodnocení strachu z korálovcovitých 

hadů ovlivněno korálovcovitým vzorem, korálovcovitým zbarvením nebo zda  obecně 

působí tvar hada. 

 

2) Hodnocení strachu barevně výrazných korálovců může být ovlivněno i estetickými 

kritérii, proto je nutné zjistit, podle čeho hodnotí člověk atraktivitu korálovcovitých 

hadů a zda souvisí s hodnocením strachu. 

 

3) Člověk je schopen vnímat strach z různých druhů korálovek v různé míře. Bylo by 

zajímavé zjistit, zda dokáže odlišit mimetické korálovky od jejich modelů (korálovců) a 

zda strach z nich budeme vnímat v menší míře. Cílem této práce je porovnat, zda je 

člověk schopen kognitivně odlišit jedovaté korálovce od nejedovatých korálovek a zda 

tyto dvě skupiny hodnotí jinak podle krásy a podle strachu. 



 

2. Materiál a metodika 
 

2.1    Design experimentů 
 

V prvním experimentu bylo testováno, které druhy korálovcovitých hadů 

s různým aposematickým zbarvením vzbuzují u lidí největší strach, či naopak které 

druhy jsou preferované z estetického hlediska („set korálovci“ ). Navazující experiment 

měl odhalit, kterou část hadího stimulu člověk nejvíce vnímá jako stimul strachu, zda 

nejvíce účinkuje korálovcovité zbarvení, vzor, nebo samotný tvar hada. Podíl barev a 

složitost vzoru byly měřeny u hotových stimulů v počítači (viz kap. Měření barev a 

vzoru). Důležitost tvaru byla testována  jednak změřením morfologických proměnných 

na obrázcích reálných hadů (viz kap. Testování preferencí podle krásy a strachu u 

různých druhů korálovcovitých hadů) a za druhé pomocí překreslení reálného vzoru 

korálovcovitého zbarvení na uniformní, postupně více a více tvarově modifikovaný 

stimulus odklánějící se od reálného tvaru hada: obdélník s hadí hlavou („set tyčinky 

s hadí hlavou“ obr. 2.1d), podlouhlý obdélník („set tyčinky“ obr. 2.1c),  stejný vzor 

stočený do kruhu („set kolečka“ obr. 2.1b).   

V posledním experimentu bylo testováno, zda lidé odlišně hodnotí podle strachu  

či krásy pravé modely, tj. korálovcovité hady a jejich neškodné mimetiky korálovky a 

další druhy mimetiků („set korálovci a korálovky“). Testování účinku různých typů 

zbarvení živočichů na člověka je běžně využívaná metoda při studiu aposematického 

(Bohlin et al. 2012) i kryptického či melanického zbarvení (Isaak and Gregory 2013; 

Karpestam et al. 2012).  

 

 



 

 

Obr. 2.1. Ukázka stimulů z jednotlivých setů. Na obrázku a) je korálovec Micrurus corallinus ze „setu 

korálovci“. Na dalších obrázcích jsou jeho tvarové modifikace – b) kolečko, c) tyčinka, d) tyčinka s hadí 

hlavou. 

 

2.2    Sestavení setů obrázků a příprava stimulů: 
 

2.2.1 Testování preferencí podle krásy a strachu u různých druhů 

korálovcovitých hadů 

 

„Set korálovci“ obsahoval 32 druhů korálovců z rodu Micrurus a 

Leptomicrurus. Set byl sestaven z druhů obývajících Jižní Ameriku popř. přilehlé části 

Střední Ameriky tak, aby byly zastoupeny všechny distinktní barevné formy a vzory 

pokrývající co nejlépe variabilitu dané skupiny  (ukázky barevné variability viz obr. 

2.2).  Zde je uveden seznam testovaných druhů korálovců a jejich zkratek dále v této 

práci používaných (rovněž příloha I: Výběr zkoumaných druhů resp. barevných forem, 

tab. 1) a země výskytu daného korálovce z obrázku: Leptomicrurus collaris (LCOL) 

Francouzská Guyana, L. narduccii melanotus (LNAR) Peru , L. scitiventris (LSCI) 

Peru, Micrurus albicinctus (MALB) Brazílie, M. annellatus annellatus (MANN) Peru, 

M. annellatus balzani (MANB) Peru, M. averyi (MAVE) Brazílie, M. brasiliensis 

(MBRA) Brazílie, M. corallinus (MCOR) Brazílie, M. corallinus hybrid (MCOH) 

Brazílie, M. decoratus (MDEC) Brazílie, M. dissoleucus dissoleucus (MDID) 

Venezuela, M. dumerilii carinicauda (MDUM) Venezuela, M. frontalis (MFRO) 

Brazílie, M. hemprichii rondonianus (MHEM) Brazílie, M. langsdorffi (MLAN) Peru, 

M. lemniscatus carvalhoi (MLEC) Brazílie, M. lemniscatus helleri (MLEH) Brazílie, M. 

margaritiferus (MMAR) Peru, M. mertensi (MMER) Peru, M. mipartitus anomalus 

(MMIA) Kolumbie, M. mipartitus rozei (MMIR) Venezuela, M. multiscutatus (MMUL) 

Kolumbie, M. ornatissimus (MORN) Ekvádor, M. putamayensis (MPUT) Peru, M. 

remotus (MREM) Brazílie, M. serranus (MSER) Bolívie, M. spixii obscurus (MSPI) 

Brazílie, M. surinamensis nattereri (MSUR) Kolumbie, M. tschudii olssoni (MTSO) 

Ekvádor, M. tschudii tschudii (MTSC) Peru, M. pyrrhocryptus (MPYR) Argentina.  

  Obrázky hadů byly naskenovány z knihy (Campbell and Lamar 2004) v rozlišení 1000 

dpi. V programu Adobe Photoshop 12 byly naskenované obrázky upraveny  tak, aby 

každý had zabíral relativně stejnou plochu na obrázku o výsledné velikosti 10x15 cm a 

byl umístěn na bílé pozadí. Dále byly z obrázků v počítači změřeny určité morfologické 

parametry jako je šířka hlavy, šířka krku, šířka těla, délka hada a celková plocha hada, 



 

kterou zabírá na fotografii. Tyto parametry byly měřeny v programu Image Tool 3.0 a 

ImageJ 1.40g (Rasband 1997-2008). Analýza podílu jednotlivých barev a složitosti 

vzoru byla provedena ve speciálním programu (viz kap. Měření barev a vzoru). 

 

 

Obr. 2.2. Ukázka barevné variability korálovců ze setu „korálovci“. Názvy druhů jednotlivých 

korálovců a) Leptomicrurus narduccii melanotus, b) Micrurus  averyi, c) M. brasiliensis, d) M. frontalis, 

e) M. albicinctus, f) M. langsdorffi, g) M. mipartitus anomalus, h) M. mertensi, ch) M. hemprichii 

rondonianus. 

 

2.2.2 Testování preferencí podle krásy a strachu u různých druhů 

korálovcovitých hadů s modifikovaným tvarem 

 

1. „Set tyčinky s hadí hlavou“ byl zhotoven podle předešlého setu a obsahoval tedy 

také 32 stimulů. Vzor každého hada z předchozího setu byl převeden do obdélníku – 

„tyčinky“. V programu Adobe Photoshop byl vytvořen obdélník s přesným počtem 

hadích šupin a do něj byly přenášeny jednotlivé vzory hadů. Aby byla zachována 

přesnost vzoru na obdélníku, v programu Image Tool byl změřen celkový počet šupin 

na obrázku hada ze „setu korálovci„ a vzdálenosti mezi jednotlivými pruhy. Vzor byl 

v tomto poměru kreslen do obdélníku s ohledem na počet šupin. Byly používány barvy 



 

z obrázků celých hadů a to ten odstín, který byl nejvíce zastoupen. K obdélníkům byla 

přidána šablona hadí hlavy s dokresleným vzorem v programu Adobe Photoshop. Byl 

vytvořen trochu nadnormální stimul hadí hlavy k poměru krku. U korálovců je tento 

poměr malý, jak bylo vypočítáno pomocí Image Toolu z obrázků celých hadů. Obdélník 

měl působit jako tyčinka s hadí hlavou, ukázka stimulu na obr. 2.1d. Také tento stimul 

byl předkládán respondentům na bílém pozadí s celkovými rozměry obrázku 47.8 x 

4.7cm, rozměr samotné „tyčinky s hadí hlavou“ bez bílého pozadí byl 45.7 x 1cm.  

 

2. „Set tyčinky“ byl zhotoven z předešlého setu „korálovci s hadí hlavou“ akorát nebyla 

použita šablona hadí hlavy. „Set tyčinky“ tedy obsahoval 32 obdélníků s překreslenými 

vzory ze „setu korálovci“. Ukázka stimulu je na obr. 2.1c. Obdélníky byly prezentovány 

na obrázcích s bílým pozadím s rozměry  48.6 x 4cm, kdy rozměr samotného obdélníku 

byl 45.7 x 1cm. 

 

3. „Set kolečka“ byl vyroben ze „setu tyčinky“ pomocí programu Adobe Photoshop. 

V tomto programu byl obdélník zatočen do kruhu, ukázka stimulu viz obr. 2.1b. Změna 

tvaru byla jediná úprava v tomto setu. Kolečka byla ukazována na obrázcích s bílým 

pozadím s rozměry 27.2 x 27.2cm. 



 

2.2.3 Testování preferencí podle krásy a strachu z korálovců a jejich mimetiků  

 

„Set korálovci a korálovky“ byl sestaven z 16 druhů severoamerických a 

středoamerických korálovců a 16 druhů jejich mimetiků, převážně korálovek rodu 

Lampropeltis. Tento set byl sestaven na základě vizuální podobnosti mezi modelovými 

druhy korálovců a jejich mimetiky, byly vybrány druhy z čeledě Colubridae. Mimetické 

druhy byly  korálovky rodu Lampropeltis (12 druhů), které byly modelovým druhům 

korálovců nejpodobnější, další mimetické druhy z rodů  Sympholis, Geophis, a 

Pliocercus , které jsou vizuálně podobné vybraným druhům korálovců a mají podobný 

areál. Jako dvojice model/mimetik byly vybrány tyto druhy uvedené společně s jejich 

zkratkami dále v práci používané (rovněž příloha I: Výběr zkoumaných druhů resp. 

barevných forem, tab. 2) a s zemí výskytu daných dvojic druhů z obrázků: Micrurus 

browni importunus (MBRI)/Lampropeltis triangulum oligozona (LOLI) Guatemala, M. 

browni taylori (MBRT)/ L.t. conanti (LCON) Mexiko, M. diastema aglaeope 

(MDAG)/L.t. abnorma (LABN) Guatemala, M. diastema alienus (MDAL)/L.t. 

blanchardi (LBLA) Mexiko, M. diastema apiatus (MDAP)/Pliocercus elapoides 

(PLIO) Guatemala, M. diastema sapperi (MDSA)/Pliocercus elapoides 2 (PLI2) 

Guatemala, M. distans distans (MDIS)/L.t. sinaloe (LSIN) Mexiko, M. dumerilii 

transandinus (MDUM)/L.t. andhesiana (LAND) Kolumbie, M. ephippifer ephippifer 

(MEPH)/Sympholis lippiens (SYMP) Mexiko, M. fulvius (MFUL)/ Lampropeltis 

triangulum elapsoides (LELA) Florida, M. laticollaris laticollaris (MLAT)/L.t. 

campbeli (LCAM) Mexiko, M. nigrocinctus divaricatus (MNIG)/L.t. hondurensis 

(LHON) Honduras, M. ruatanus (MRUA)/Geophis damiani (GEOP) Honduras, M. 

tener tener (MTEN)/L.t. annulata (LANN) Texas, M.alleni (MALL)/L.t. stuarti (LSTU) 

Kostarika, M. multifasciatus hertwigi (MULT) Kostarika a L.t. gaigaea (LGAI) 

Kostarika. Tito dva poslední hadi si nejsou barevně podobní, ale byli zařazeni do setu 

jako kontrola, jsou totiž odlišně zbarvení od ostatních. Korálovec MULT je černo-bíle 

pruhovaný had s oranžovým pruhem na hlavě a s více oranžovými pruhy na ocase 

(podobné zbarvení jako na obrázku 2.2g). Korálovka LGAI je černý had. Ti ostatní mají 

typické trojbarevné aposematické zbarvení.  

Obrázky hadů byly naskenovány z knihy (Campbell and Lamar 2004) a 

(Markel 1994) v rozlišení 1000 dpi. V programu Adobe Photoshop byly naskenované 

obrázky upraveny  podobně jako u „setu korálovci“ a byly změřeny i stejné 

morfologické parametry (viz kap. Testování preferencí podle krásy a strachu u různých 



 

druhů korálovcovitých hadů) a také byl analyzován podíl jednotlivých barev a složitost 

vzoru (viz kap. Měření barev a vzoru). Výsledná velikost hodnocených obrázků byla  

10x15 cm.  

 

2.3    Měření barev a vzoru stimulů 
  

Podíl jednotlivých barev na obrázcích a složitost vzoru byla vyhodnocena u  tří 

základních setů ( „set korálovci“, „set korálovci a korálovou“, set „tyčinky“) v 

 programu „Barvocuc“ (Lišková and Frynta 2013). Ukázka hodnocení obrázků v tomto 

programu je na obr. 2.3. Další tvarově modifikované sety („tyčinka s hadí hlavou“, 

„kolečka“) již nebyly vyhodnocovány, protože stimuly v nich obsažené se liší pouze 

tvarově a jsou barevně identické se setem  „tyčinky“. Tento program uvádí procenta 

jednotlivých barev, které jsou přítomny na každém obrázku, dále saturaci, „lightness“ 

(světlost) a poté počet hran. Pod pojmem hrany je rozuměno počet pixelů na rozhraní 

kontrastu lightness vypočtený dle algoritmu nazývaného Sobelův operátor (Sobel 1978). 

Počet hran přímo odráží složitost daného vzoru (Lišková and Frynta 2013). Rozsah 

jednotlivých barev, s kterým program počítal, byl nastaven takto: červená (< 325 º; 20º), 

oranžová (< 20 º; 23º), žlutá (< 23 º; 85º), zelená (< 85 º; 185º), modrá (< 175 º; 275º), 

fialová (< 265 º; 320º) a růžová (< 310 º; 350º). Dále byly definovány hodnoty pro 

saturaci a „lightness“, které nabývají hodnot 0 - 1. A jelikož lidé hodnotí pixely 

s extrémními hodnotami „lightness“ (L) a saturace (S) jako černá/bílá a šedivá (Newsam 

2005),  byly definovány takto: černá (L < 0.28), bílá (L > 0.72) a šedá (S < 0.3).  

Hodnoty korelací jednotlivých  barev, počtu hran (složitost vzoru) a „lightness“ 

mezi základními obrázky „set korálovci“ a podle něho vyrobeného tvarově 

modifikovaného setu „tyčinky“ jsou tyto: bílá 0.87, černá 0.74, šedá 0.08, červená 0.96, 

žlutooranžová 0.76, růžová 0.54, saturace (S) 0.90,  „lightness (L) 0.86, směrodatná 

odchylka (S) 0.87, směrodatná odchylka (L) 0.87 a počet hran 0.77. Nejsou uvedeny 

korelace pro barvy, které se na obrázcích vyskytují málo (< 1%).  



 

 

Obr. 2.3. Ukázka extrakce barev a hran z obrázku hada Lampropeltis triangulum oligozona pomocí 

speciálního programu „Barvocuc“. Originální obrázek hada a) s reálnými barvami z obrázku, b) obrázek 

ukazující hada s transformovanými barvami podle nastavení v programu, c) hrany (zobrazené rozhraní 

mezi různým kontrastem – složitost vzoru). 

 

2.4    Behaviorální procedura testování lidských preferencí, emocí 

(krása, strach) 
 

Atraktivita hadů a strach, který u lidí vzbuzují, byla testována metodou řazení 

obrázků, kdy respondenti řadí obrázky podle vybraného kritéria (Marešová and Frynta 

2008). Bylo prokázáno, že řazení živých hadů se shoduje se seřazením jejich fotografií. 

Lidé sice řadí obrázky, ale jsou schopni si za nimi představit skutečná zvířata (Landová 

et al. 2012). Mohlo by se stát, že vnímání pocitu strachu, který by měl být ohodnocen 

z obrázků, bude pro respondenty obtížný. Dostali tedy ještě instrukce, aby si za 

obrázkem zkusili představit skutečného hada. Další představou mohla být myšlenka, že 

musí na konkrétního hada sáhnout. Respondentům byla na začátku hodnocení obrázků 

s hadími modifikacemi pro usnadnění položena otázka, jaký vzor jim připadá 

nejnebezpečnější nebo aby si představili nějaké zvíře s tímto vzorem.  

Úkolem respondentů bylo seřadit dané obrázky hadů nebo jejich modifikací 

(„tyčinky s hadí hlavou”, „tyčinky”, „kolečka”) podle dvou kritérií, jak jim připadají 

krásní a jak u nich vzbuzují strach. Na velký stůl byly v náhodném pořadí rozloženy 

vytištěné obrázky hadů nebo modifikovaných stimulů tak, aby měl respondent všechny 

stimuly v zorném poli. Respondenti nikdy neřadili více setů najednou či v jeden den. 

Respondenti měli obrázky  seřadit od nejkrásnějšího (nejvíce vzbuzujícího strach) 

navrchu po nejošklivějšího (nejméně vzbuzujícího strach) vespod. Pořadí těchto 

obrázků bylo následně kódováno čísly od 1 (nejkrásnější, nejvíce vzbuzující strach) do 

32 (nejošklivější, nejméně vzbuzující strach). Jelikož sety (mimo setu tyčinka s hadí 



 

hlavou, ten byl řazen jen podle kritéria strachu) hodnotil každý respondent dvakrát 

podle krásy i podle strachu, jedna polovina respondentů ohodnotila set nejprve podle 

krásy, až poté podle strachu, druhá polovina respondentů ohodnotila set nejprve podle 

strachu, až poté podle krásy. Účastníci experimentu nebyli omezeni časovým limitem, 

přesto všichni řazení zvládli během několika minut. „Set korálovci“ byl ohodnocen 100 

respondenty (69 žen, 31 mužů) s věkovým průměrem 21.6 let, „set tyčinky s hadí 

hlavou“ 100 respondenty (74 žen, 26 mužů) s věkovým průměrem 22.4 let, „set 

tyčinky“ také ohodnotilo 100 účastníků experimentu (78 žen, 22 mužů) s věkovým 

průměrem 25.4 let, „set kolečka“ 100 účastníků (66 žen, 34 mužů) s věkovým 

průměrem 24.7 let a „set korálovci a korálovky“ ohodnotilo 140 účastníků experimentu 

(99 žen, 41 mužů) s věkovým průměrem 20,7 let. 

Všichni respondenti pocházeli z České nebo Slovenské republiky. Většina z nich 

byla z Přírodovědeckých fakult. Účast na projektu byla dobrovolná. Účastníci poskytli i 

další informace ohledně svého věku, pohlaví, chovu hadů a vztahu k nim. Respondenti 

podepsali informovaný souhlas a testování bylo povoleno rozhodnutím etické komise 

PřF UK číslo 2009/1 prodloužena v roce 2013. 

 

2.5    Statistická analýza dat  
 

Před dalším zpracováním dat bylo pořadí jednotlivých obrázků získané řazením 

od jednotlivých respondentů (vysvětlovaná proměnná) vyděleno počtem hodnocených 

obrázku 32, odmocněno a arcsin-transformováno. Tato transformace (“square-root 

arcsin transformation“) přibližuje statistické rozdělení dat normálnímu. 

 Aby mohla být stanovena shoda mezi jednotlivými respondenty, byl použit Kendallův 

koeficient konkordance W, jeho výpočet  byl proveden v programu SPSS 16.0 

(Chicago, IL, USA; Statistical Package for the Social Sciences).  

K vizualizaci multivariátní struktury dat byla u transformovaných dat provedena 

analýza hlavních komponent (PCA - Principal Component Analysis) a/nebo shluková 

analýza (CA - Cluster Analyses). Zátěže (loadings) z PCA byly dále využity pro 

interpretaci hodnot hlavních komponent (factor scores), které byly dále analyzovány. 

Pro vliv jednotlivých faktorů na tyto hodnoty bylo využito lineárních modelů 

(lm). Jako vysvětlující byly použity proměnné morfologické (transformované 

přirozeným logaritmem), procenta jednotlivých barev (square-root arcsin-

transformované) a další parametry (lightness, saturace a jejich směrodatná odchylka). 



 

Jejich korelační struktura byla předem vyšetřena a těsně korelované proměnné byly 

vyloučeny. Alternativně byla k redukci počtu vysvětlujících proměnných využita PCA.   

K testování rozdílů mezi pohlavími a sety jsme použili analýzu MANOVA 

(Multivariate Analysis of Variance). 

 K vizualizaci rozdílů mezi a priori definovanými skupinami (jednotlivými sety) 

byla použita diskriminační analýza DFA (Discriminant function analysis) a canonická 

analýza (CVA – Canonical Variate Analysis). Většinu těchto i dalších dílčích výpočtů 

(t-testy, ANOVA, korelace, ověřování normality proměnných aj.) byly převážně 

prováděny v programu Statistica 6.0. (StatSoft. 2001) a některé i v programu SPSS. 



 

3. Výsledky 
 

3.1    Shoda mezi respondenty v setech „korálovci“, „tyčinky s hadí 

hlavou“, „tyčinky“, „kolečka“  
 

Shoda mezi respondenty v jednotlivých setech byla hodnocena zvlášť pro krásu 

a zvlášť pro strach. Tato shoda byla nejslabší v případě setu „korálovci-strach“, naopak 

nejsilnější byla u setu „tyčinky-krása“. Hodnoty Kendallova koeficientu konkordance W 

byly u jednotlivých setů: 0.186 (χ
2 

= 576.3) „korálovci-krása“, 0.099 (χ
2 

= 307.8) 

„korálovci-strach“, 0.186 (χ
2 

= 575.1) „tyčinka s hadí hlavou-strach“, 0.242 (χ
2 

= 750.2) 

„tyčinky-krása“, 0.140 (χ
2 

= 433.8) „tyčinky-strach“, 0.169 (χ
2 

= 523.9) „kolečka-krása“ 

a 0.207 (χ
2 

= 642.1) „kolečka-strach“. Řazení jednotlivých stimulů však v případě všech 

setů vykazovalo statisticky vysoce průkaznou shodu mezi respondenty 

(všechna p < 0.001, všechna n = 100 a df = 31).  

 

3.2    Průkaznost rozdílů mezi testovanými sety – „korálovci“, „tyčinky 

s hadí hlavou“, „tyčinky“, „kolečka“  
 

Průměrné pořadí (meanarcsiny setů „korálovci“, „tyčinky s hadí hlavou“, 

„tyčinky“ a „kolečka“) jednotlivých druhů hadů a modifikovaných stimulů jsou 

uvedeny v příloze II: Průměrné pořadí. 

 

3.2.1 Mnohorozměrná analýza rozptylu (MANOVA) 

 

 Aby mohly být posouzeny rozdíly mezi jednotlivými soubory dat, byla použita 

analýza MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). Na začátku do analýzy 

vstupovala data ze všech čtyř setů. Jako faktory byly použity pohlaví a kategorie 

kombinující typ stimulu (obrázek celého hada – „set korálovci“, „tyčinka s hadí 

hlavou”, „tyčinka”, „kolečko”) a krása/strach. Zatímco vliv této kategorie byl vysoce 

průkazný (Wilks = 0.0022, F186,3917 = 38.2, p < 0.0001), nebyl prokázán  žádný 

signifikantní efekt pohlaví (Wilks = 0.9648, F31,662 = 0.7795, p = 0.8001). Analýza byla 

zopakována bez setu „tyčinka s hadí hlavou“ (byl testován pouze strach) a díky tomu 

mohly být separovány vlivy pohlaví, faktoru krása/strach, typ stimulu a interakce 

posledních dvou faktorů. Jako vysoce průkazné se ukázaly všechny faktory až na 

pohlaví. Průkazný byl tedy faktor typ stimulu (Wilks = 0.004, F62,1126 = 268.8, p < 

0.0001), krása/strach (Wilks = 0.7049, F31,563 = 7.6, p < 0.0001) a jejich interakce 



 

(Wilks = 0.6988, F31,563 = 3.56, p < 0.0001). Potvrdilo se, že pohlaví nemá významný 

vliv (Wilks = 0.961, F31,563 = 0.7374, p = 0.8497). 

  Dále byly samostatně analyzovány data týkající se setů „tyčinky“ a „kolečka“. 

Tento redukovaný, leč vyvážený datový soubor nám znovu umožnil získat vyvážený 

design a separovat vlivy faktorů stimulus (tyčinka/kolečko), krása/strach a jejich 

interakci. Výsledky ukázaly, že i když do analýzy nejsou zahrnuty stimuly v podobě 

překreslených obrázků celých hadů, hodnocení krásy se průkazně liší od hodnocení 

strachu (Wilks = 0.787, F31,365 = 3.19, p < 0.0001) a hodnocení tyčinek od hodnocení 

koleček (Wilks = 0.7996, F31,365 = 2.95, p < 0.0001), interakce typu stimulu 

a krása/strach již signifikantní nebyla (Wilks = 0.8917, F31,365 = 1.43, p = 0.0677). 

Znovu se potvrdilo, že pohlaví respondentů nemá na hodnocení stimulů významný vliv 

(Wilks = 0.9439, F31,365 = 0.6999, p = 0.8859). 

 

3.2.2 Diskriminační analýza (DFA) 

 

 Také analýza DFA celkových dat odhalila rozdíl mezi obrázky celých hadů 

„set korálovci“ a jejich modifikacemi (tab. 3.1). Jako faktor byla použita interakce typ 

stimulu a krása/strach. Díky vizualizaci v CVA (obr. 3.1) je nejen patrné, že se obrázky 

hadů liší od jejich modifikací, ale i to, že se liší krása a strach. V případě obrázků je 

tento rozdíl znatelnější než u jejich modifikací.  

 

Tab. 3.1. Klasifikační matice. Tabulka uvádí shodu mezi skutečným (pozorovaným, „observed“) typem 

stimulu (sloupce) a typem predikovaným („predicted“) pomocí DFA. Procento správné klasifikace je 

uvedeno ve druhém sloupci tabulky a označeno světle šedivou barvou.  Následují počty případů 

v jednotlivých políčcích vlastní matice, kde je stejnou barvou označena diagonála s počty správně 

klasifikovaných případů. Obrázky celých hadů „set korálovci“ (FP,BP) jsou poněkud odlišné od ostatních 

skupin, mají největší shodu a zaměňují se jen mezi sebou.  

Použité zkratky zohledňující typ hodnocení krása/strach a typ stimulu: FS – fear stick (strach tyčinka), FC 

– fear circle (strach kolečko), FP – fear photo (strach obrázek celých hadů), FH – fear head (strach 

tyčinka s hadí hlavou), BS – beauty stick (krása tyčinka), BC – beauty circle (krása kolečko) a BP -

 beauty photo (krása obrázek celých hadů). 



 

 

 % FS FC FP FH BS BC BP 

FS 30,00 30 19 0 19 17 15 0 

FC 48,00 7 48 0 12 15 18 0 

FP 83,00 0 0 83 0 0 0 17 

FH 45,00 16 18 0 45 11 10 0 

BS 52,00 13 7 0 11 52 17 0 

BC 56,00 7 14 0 9 14 56 0 

BP 87,00 0 0 13 0 0 0 87 

Celkem 57,29 73 106 96 96 109 116 104 

 

 

 

 

Obr. 3.1. Vizualizace v CVA. První kanonická osa odděluje obrázky hadů od jejich modifikací. Druhá 

osa odděluje krásu/strach, u modifikací je odděluje zřetelně méně než u obrázků hadů. Jednotlivé body 



 

znázorňují typ stimulu. Model je sice po odebrání druhé osy ještě statisticky signifikantní P < 0,001, ale 

již nevede k rozpadu bodů na distinkční shluky. Použité zkratky viz tab. 3.1. 

  

  Vyhodnocením dat z hodnocení tvarově modifikovaných setů v DFA (tab. 3.2) 

se potvrdilo, že se interakce typ stimulu a krása/strach odlišují. Z matice 

Mahalanobisových vzdáleností (tab. 3.3) je patrné, že se nejméně odlišuje „set tyčinky-

strach“ a „set tyčinky s hadí hlavou-strach“. Nejvíce jsou od sebe odlišné sety „kolečka-

krása“ a „tyčinka s hadí hlavou-strach“. Ale při pohledu na obrázek dva (obr. 3.2) je 

zřejmé, že se jednotlivé skupiny, bez ohledu na to, zda se jedná o hodnocení krásy nebo 

strachu, překrývají. Statisticky se sice jednotlivé tvarově modifikované skupiny 

v průměru liší, ale nelze vysledovat žádný obecný trend dělení na jednotlivé skupiny.  

 

 

Tab. 3.2. Klasifikační matice. Tabulka uvádí shodu mezi skutečným (pozorovaným, „observed“) typem 

stimulu (sloupce) a typem predikovaným („predicted“) pomocí DFA. Procento správné klasifikace je 

uvedeno ve druhém sloupci tabulky a označeno světle šedivou barvou.  Následují počty případů 

v jednotlivých políčcích vlastní matice, kde je stejnou barvou označena diagonála s počty správně 

klasifikovaných případů.  

Použité zkratky zohledňující typ hodnocení krása/strach a typ stimulu: FS – fear stick (strach tyčinka), FC 

– fear circle (strach kolečko), FH – fear head (strach tyčinka s hadí hlavou), BS – beauty stick (krása 

tyčinka) a BC – beauty circle (krása kolečko). 

 

 % FS FC FH BS BC 

FS 28.00 28 19 22 17 14 

FC 52.00 8 52 12 13 15 

FH 46.00 14 17 46 11 12 

BS 53.00 12 7 12 53 16 

BC 52.00 8 16 7 17 52 

Celkem 46.20 70 111 99 111 109 

 

Tab. 3.3. Matice Mahalanobisových vzdáleností mezi skupinami (squared Mahalanobis distance). 

Čísla udávají vzdálenost mezi jednotlivými skupinami. Čím je číslo větší, tím je větší odlišnost mezi 

skupinami. Šedivou barvou jsou vyznačeny dvojice s největší podobností („set tyčinka-strach“ a „set 

tyčinka s hadí hlavou-strach“) a dvojice si nejméně podobná („set tyčinka s hadí hlavou-strach“ a „set 

kolečka-krása”). Kódy viz tab. 3.2. 

 

  FS FC FH BS BC 

FS 0.00 1.15 0.63 1.20 2.06 

FC 1.15 0.00 1.49 2.25 1.92 

FH 0.63 1.49 0.00 1.78 2.88 

BS 1.20 2.25 1.78 0.00 1.90 



 

BC 2.06 1.92 2.88 1.90 0.00 

 

 

Obr. 3.2. Vizualizace rozložení  modifikovaných stimulů podle řazení krásy/strachu v CVA.  Řazení 

krásy nebo strachu daných stimulů se překrývají.  

 

3.3    Rozdíly v hodnocení krásy a strachu u jednotlivých hadů 
 

  Pomocí párových t-testů se započtením Bonferoniho korekce bylo zjištěno, 

kteří hadi mohou za rozdíly mezi krásou a strachem u obrázků celých hadů „set 

korálovci“. Z hlediska krásy a strachu jsou tedy rozdílně hodnoceny tyto druhy 

korálovců: Leptomicrurus collaris, L. narduccii melanotus,  L. scutiventris, Micrurus 

albicinctus, M.  langsdorffi, M.  corallinus, M.  mertensi, M.  mipartitus anomalus, M.  

ornatissimus, M.  remotus, M.  putumayensis. Obrázky těchto hadů viz příloha III: Hadi 

způsobující rozdíly krása/strach. Stejné srovnání bylo provedeno pro sety „tyčinky“ a 

„kolečka“ dohromady. K rozdílům většinou přispívá buď jen „set tyčinky“ a to hady 

Leptomicrurus scutiventris a Micrurus surinamensisi nattereri nebo jen „set kolečka“ 

hady Micrurus tschudii tschudii, M.  albicinctus a M.  corallinus hybrid. Jejich 

kombinací přispěl k rozdílům jen had Micrurus multiscutatus. Druhy hadů, které 

přispívají k rozdílu mezi krásou a strachem v jednotlivých parciálních setech se tedy 

u modifikovaného setu „kolečka“ a „tyčinky“ liší.  

 

3.4    Analýza hlavních komponent 
 



 

  Doposud bylo analyzováno, zda se lidé shodují v průměrném hodnocení 

jednotlivých typů stimulů respektive hodnocení strachu/krásy, ale nebylo zjišťováno, 

které vizuální charakteristiky (kromě tvarových manipulací) předkládaných stimulů tyto 

rozdíly konkrétně způsobují. Otázkou zůstává, zda se v datech jednotlivých setů 

neuplatňují  stejné multivariátní osy postihující variabilitu vzniklou hodnocením podle 

stejné „sady znaků“. K tomu, aby v průměru rozdílné hodnocení mohlo být způsobeno 

shodným faktorem v pozadí, mohou být následující důvody: 

a) Lidé zohledňují různé nezávislé gradienty. Při posuzování různých setů sice 

používají stejné gradienty, ale využívají je v různé míře (prohození os viz obr. 1.1). 

b) Využívají stejné gradienty, ale používají je primárně ke klasifikaci. Neshodnou se, 

který konec gradientu odpovídá pólu krásný respektive ošklivý, popřípadě strach 

vzbuzující respektive strach nevzbuzující (viz obr. 3.3b). 

c) Může jít o kombinaci předešlých dvou bodů. 

Proto byla udělána PCA analýza, vypočítány hodnoty hlavních komponent 

a grafy ukazující pozici jednotlivých respondentů (obr. 3.3), z kterých je vše patrné. 

Byly korelovány PC1 a PC2 mezi jednotlivými sety navzájem (tab. 3.4). Vzájemné 

korelace prvních hlavních komponent extrahovaných z různých datových setů jsou 

nejen průkazné, ale velmi těsné, většinou vysvětlují nad 80 % variability 

(r
2 

= 0,7225 – 0,9604). Koreluje I většina druhých hlavních os, ale méně (r
2  

= 0,0009 – 

0,7569). 

Tyto výsledky lze interpretovat tak, že lidé při řazení stejného setu druhů 

representovaných různými typy stimulů i otázek (strach/krása) patrně zohledňují stejné 

či velmi podobné osy variability a to i v případě, kdy se při hodnocení neshodnou 

na polaritě osy vzhledem k definované otázce. Osy jsou tedy velmi stabilní a má tedy 

smysl zjišťovat s čím faktickým dané osy souvisí. Tedy pokusit se vysvětlit osy 

nějakými faktory (barva, tvar, kontrast, velikost atd.). 

 



 

 

 

Obr. 3.3. Graf ukazující pozici jednotlivých respondentů (zátěže, loadings) v prostoru prvních dvou 

hlavních komponent. Z grafů je možno rozpoznat, zda se respondenti na osách shodli (táhnou stejným 

směrem) a jak moc se shodují. Jelikož je polarita PC os nahodilá, nemá smysl srovnávat jednotlivé grafy 

mezi sebou. Za jednotlivými přímkami se skrývá hodnocení jednotlivých respondentů. Vlevo jsou grafy, 

kdy byla hodnocena krása jednotlivých setů, a) obrázky hadů – „set korálovci“, c) „set tyčinky“, e) „set 

kolečka“. Vpravo jsou grafy, kdy se řadil strach z jednotlivých setů, b) obrázky hadů – „set korálovci“, d) 

„set tyčinky“, f) „set kolečka“. Uvedená procenta vysvětlují daný počet variability prvních nebo druhých 

os. Z grafu a) je zřejmé, že se respondenti shodují na obou osách (většina přímek je v pravé horní výseči). 



 

Na grafu b) je dobře patrné, že se lidé shodují na druhé ose variability (skoro všichni táhnou směrem 

dolů). Na první ose variability se vůbec neshodují (táhnou do kladných i záporných hodnot), jakoby měli 

dva názory na to, čeho se bát. U zbývajících čtyřech grafů c),d), e), f) se shodují hůře, ale nejvíce na té 

první ose. Graf pro set „tyčinka s hadí hlavou“ viz příloha IV: Grafy ukazující pozici respondentů, obr. 2. 

 

Tab. 3.4. Korelační matice. Korelace PC mezi jednotlivými sety navzájem, zvlášť pro PC1 

(nahoře) a pro PC2 (dole).  

Použité zkratky zohledňující typ hodnocení krása/strach a typ stimulu pro PC1 a PC2: FS – fear stick 

(strach tyčinka), FC – fear circle (strach kolečko), FP – fear photo (strach obrázek celých hadů), FH – fear 

head (strach tyčinka s hadí hlavou), BS – beauty stick (krása tyčinka), BC – beauty circle (krása kolečko) 

a BP – beauty photo (krása obrázek celých hadů). 

 

  PC1FS PC1BS PC1FC PC1BC PC1FP PC1BP PC1FH 

PC1FS 1,00 0,94 0,97 0,93 -0,94 -0,88 0,98 

PC1BS 0,94 1,00 0,90 0,97 -0,92 -0,89 0,95 

PC1FC 0,97 0,90 1,00 0,91 -0,95 -0,85 0,97 

PC1BC 0,93 0,97 0,91 1,00 -0,92 -0,92 0,94 

PC1FP -0,94 -0,92 -0,95 -0,92 1,00 0,87 -0,95 

PC1BP -0,88 -0,89 -0,85 -0,92 0,87 1,00 -0,86 

PC1FH 0,98 0,95 0,97 0,94 -0,95 -0,86 1,00 

 

 

  PC2FS PC2BS PC2FC PC2BC PC2FP PC2BP PC2FH 

PC2FS 1,00 0,38 0,87 -0,43 0,75 -0,71 0,55 

PC2BS 0,38 1,00 0,42 -0,80 0,46 0,04 -0,14 

PC2FC 0,87 0,42 1,00 -0,53 0,83 -0,62 0,36 

PC2BC -0,43 -0,80 -0,53 1,00 -0,67 0,03 0,10 

PC2FP 0,75 0,46 0,83 -0,67 1,00 -0,56 0,14 

PC2BP -0,71 0,04 -0,62 0,03 -0,56 1,00 -0,62 

PC2FH 0,55 -0,14 0,36 0,10 0,14 -0,62 1,00 

 

3.5    Redukce počtu vysvětlujících proměnných popisujících viscerální 

charakteristiky stimulů: zastoupení jednotlivých barev a morfologie      
 

  K odhalení faktorů, které stojí za multivariátními osami extrahovanými 

z hodnocení krásy a strachu jednotlivých stimulů, je potřeba takové vysvětlující 

proměnné, které nejsou v setu těsně korelovány (viz příloha V: Znázornění podobnosti 

některých proměnných). 

  Pro extrakci multivariátních proměnných popisujících hlavní osy 

variability barevnosti vybraného „setu korálovců“ byla použita PCA. Pro výběr 

vstupních proměnných bylo nutno zohlednit následující skutečnosti. Na tělech 

korálovců jsou nejvíce zastoupeny tři skupiny barev. Jsou jimi černá, červená a žlutá 



 

nebo bílá. Tyto tři barvy jsou bohužel z definice korelovány, protože nárůst jedné 

z nich, nutně musí způsobit úbytek jedné ze zbývajících. Naopak barvy zastoupené 

v zanedbatelném množství (< 1% - zelená, modrá, fialová) by zatěžovaly analýzu 

zbytečným šumem, a proto byly vynechány. Oranžová byla po zohlednění korelační 

struktury dat přičtena ke žluté. Z obrázku (obr. 3.4) je patrné, že za první hlavní 

komponentou se skrývá především červená barva, za druhou pak relativní zastoupení 

bílé a černé.  

 

 

 

Obr. 3.4. Zátěže (loadings) zastoupení jednotlivých barev na obrázcích celých hadů v PCA.  První 

osa vysvětluje 36.33% variability, druhá osa vysvětluje 24.15% variability.  První hlavní komponenta se 

dá vysvětlit červenou barvou, druhá hlavní komponenta je vysvětlena relativním zastoupením bílé (a 

žlutooranžové barva,ale méně) a černé barvy.  

 

  Pro nalezení hlavních os morfologické variability zkoumaných stimulů 

(obrázků celých hadů) byla provedena PCA analýza pěti morfometrických znaků (obr. 

3.5). PC1 je interpretovatelná jako velikost hada (plocha obrázku zaujímaná hadem) a 

PC2 pak jako relativní délka (a tedy „štíhlost“ stimulu). 



 

 

 

Obr. 3.5. Zátěže (loadings) morfologických parametrů v PCA. Měřenými parametry na obrázcích hadů 

byla šířka hlavy (lnheadwidth), krku (lnneckwidth), těla (lnbodywidth), délka těla (lnbodylength) a plocha 

těla (lnareabody). První osa vysvětluje 60.91% variability a dala by se popsat celkovou velikostí hada. 

Druhá osa vysvětluje 23.05% variability a dá se vysvětlit štíhlostí (relativní délkou) hada.   

 

3.6     Vlastnosti druhů resp. stimulů vysvětlující jejich hodnocení  

respondenty – lineární modely 
 

3.6.1  „set korálovci“  
 

  Následující analýzy modelují vliv jednotlivých faktorů (vlastností stimulů) na 

pozici jednotlivých druhů hadů na multivariátních osách extrahovaných z hodnocení 

respondentů.  

Jako první byly analyzovány PC osy z hodnocení obrázků celých hadů („set 

korálovci“) respondenty podle krásy (PC1BP „korálovci-krása“; PC2BP „korálovci-

krása“) a strachu (PC1FP „korálovci-strach“; PC2FP „korálovci-strach“). Do lineárního 

modelu jako vysvětlující proměnné vstupovaly hodnoty prvních a druhých hlavních 

komponent z morfologických dat (PC1morf a PC2morf), hodnoty prvních a druhých 

hlavních komponent z dat zastoupení barev (PC1barvy, PC2barvy) a hrany (složitost 

vzoru). Pro porovnání byla alternativně udělána analýza i s těmito proměnnými: plocha 

těla hada (dále jen plocha), hrany a zastoupení jednotlivých barev – červené, černé, bílé 

a žlutooranžové.  

V lineárním modelu vysvětlujícím první osu variability při hodnocení krásy 

(PC1BP; r
2
 = 0.6498, F5,26 = 9.65, p < 0.0001) byly jako vysvětlující proměnné 



 

průkazné PC1barvy (F1,26 = 13.16, p = 0.0012), PC2 barvy (F1,26 = 9.76, p = 0.0043) 

a hrany (F1,26 =5.97, p = 0.0217). V modelu s druhým typem proměnných (r
2
 = 0.6183, 

F6,25 = 6.75, p = 0.0002) vyšly průkazně pouze hrany (F1,25 = 4.72, p = 0.0396). 

Lineární model pro druhou osu variability při hodnocení krásy (PC2BP; 

r
2
 = 0.5552, F5,26 = 6.49, p = 0.0005) je vysvětlen PC1morf (F1,26 = 8.68, p = 0.0067), 

PC1barvy (F1,26 = 6.39, p = 0.0179) a PC2barvy (F1,26 = 11.66, p = 0.0021). V modelu 

s druhým typem proměnných (r
2
 = 0.5889, F6,25 = 5.97, p = 0.0006) vyšla průkazně 

plocha (F1,25 = 6.47, p = 0.0175), bílá (F1,25 = 6.89, p = 0.0146) a červená barva (F1,25 = 

5.61, p = 0.0259). 

Lineární model pro první osu variability při hodnocení strachu (PC1FP; 

r
2
 = 0.7305, F5,26 = 14.09, p < 0.0001) je vysvětlen PC1barvy (F1,26 = 28.34, p < 0.0001) 

a PC2barvy (F1,26 = 31.58, p < 0.0001). V modelu s druhým typem proměnných 

(r
2
 = 0.7018, F6,25 = 9.81, p < 0.0001) byla jako vysvětlující proměnná průkazná červená 

(F1,25 = 6.72, p = 0.0156) a černá (F1,25 = 5.33, p = 0.0296) barva. 

Poslední model pro druhou osu variability při hodnocení strachu (PC2FP; 

r
2
 = 0.6034, F5,26 = 7.91, p = 0.0001) ukázal jako průkazné PC1morf (F1,26 = 10.26, 

p = 0.0036), PC1barvy (F1,26 = 10.57, p = 0.0032) a hrany (F1,26 = 12.93, p = 0.0013). 

V modelu s druhým typem proměnných (r
2
 = 0.6796, F6,25 = 8.84, p < 0.0001) byla jako 

vysvětlující proměnná průkazná červená barva (F1,25 = 18.71, p = 0.0002) a hrany 

(F1,25 = 11.97, p = 0.002). 

Koeficienty pro jednotlivé proměnné viz příloha VI: Koeficienty lineárních 

modelů, tab. 1. 

 

3.6.2 Dohromady pro sety „korálovci“, „tyčinka s hadí hlavou“, „tyčinky“ a 

„kolečka“ 

 

Hodnocení krásy i strachu od jednotlivých respondentů ze všech setů  byly 

analyzovány PCA pomocí  programu SPSS. Byly extrahovány  hlavní osy variability 

z takto sloučených dat (obrázky celých hadů „set korálovci“ a všechny jeho tvarové 

modifikace) zahrnující hodnocení krásy i strachu dohromady. Korelace těchto 

společných os s jednotlivými sety viz tab. 3.5. Všechny PC1 z jednotlivých setů velmi 

vysoce korelují se společnou PC1. V PC2 jsou rozdíly. PC2 setů „tyčinky-strach“, 

„kolečka-strach“, „korálovci-strach“ a „korálovci-krása“ koreluje se společnou PC2, 

kdežto PC2 setů „tyčinky-krása“, „kolečka-krása“ a „tyčinka s hadí hlavou-strach“ 

korelují se společnou PC3. 



 

Pro porovnání a zjednodušení problematiky byly i pro tyto osy udělány lineární 

modely. Do lineárního modelu byly jako vysvětlující proměnné zvolené barvy bílá, 

černá, červená a žlutooranžová a hrany. Jelikož jsou jednotlivé barvy těsně korelované 

s dalšími charakteristikami jako je „lightness“ a saturace, byly tyto proměnné 

analyzovány v alternativním modelu pouze s „lightness“, saturací a hranami jako 

vysvětlujícími proměnnými. Data o barvách byla naměřena na „setu tyčinky“, protože 

byla společná pro pět ze sedmi setů. 

Lineární model pro společnou PC1 (r
2
 = 0.8279, F5,26 = 25.02, p < 0.0001) 

zahrnoval tyto faktory: červená (F1,26 = 7.51, p = 0.0109), černá (F1,26 = 20.29, 

p = 0.0001) a žlutooranžová (F1,26 =. 6.75, p = 0.0153). Lineární model s druhým typem 

proměnných (r
2
 = 0.6129, F3,28 = 14.78, p < 0.0001) obsahoval jako průkazné saturaci 

(F1,28 = 8.34, p = 0.0074) a „lightness“ (F1,28 = 5.76, p = 0.0233).  

Lineární model pro společnou PC2 (r
2
 = 0.8181, F5,26 = 23.39, p < 0.0001) 

zahrnoval pouze červenou barvu (F1,26 = 7.5, p = 0.011). Lineární model s druhým 

typem proměnných (r
2
 = 0.3244, F3,28 = 4.48, p = 0.0109) zahrnoval saturaci 

(F1,28 = 7.22, p = 0.012). 

Lineární model pro společnou PC3 (r
2 

= 0.5863, F5,26 = 7.36, p = 0.0002) 

zahrnoval tyto faktory: bílou (F1,26 = 10.93, p = 0.0028), žlutooranžovou barvu 

(F1,26 = 5.48, p = 0.0272) a hrany (F1,26 = 10.77, p = 0.0029). Lineární model s druhým 

typem vysvětlujících proměnných (r
2
 = 0.42, F3,28 = 6.76, p = 0.0014) zahrnoval pouze 

hrany (F1,28 = 15.4, p = 0.0005). 

Koeficienty pro jednotlivé proměnné viz. příloha VI: Koeficienty jednotlivých 

proměnných, tab. 2. 



 

 

Tab. 3.5. Korelační matice společných hlavních os variability a hlavních os variability jednotlivých 

setů. Šedě jsou zvýrazněny korelace nad 0.6.  

 

  PC1 PC2 PC3 

PC1 “tyčinky-strach“ -0,98 -0,10 0,05 

PC2 „tyčinky-strach“ 0,11 -0,90 -0,13 

PC1 „tyčinky-krása“ -0,97 0,16 0,03 

PC2 „tyčinky-krása“ -0,05 -0,38 0,67 

PC1 „kolečka-strach“ -0,97 -0,20 0,02 

PC2 „kolečka-strach“ 0,22 -0,94 0,06 

PC1 „kolečka-krása“ -0,97 0,15 -0,08 

PC2 „kolečka-krása“ 0,09 0,53 -0,66 

PC1 „korálovci-strach“ 0,97 0,00 -0,08 

PC2 „korálovci-strach“ 0,00 -0,90 0,24 

PC1 „korálovci-krása“ 0,91 -0,07 0,31 

PC2 „korálovci-krása“ -0,19 0,70 0,52 

PC1 „tyčinka s hadí hlavou-strach“ -0,99 -0,05 0,09 

PC2 „tyčinka s hadí hlavou-strach“ -0,05 -0,42 -0,68 

 

3.7    Shluková analýza jako nástroj studia kategorizace respondenty  
 

  Z předchozího (existence jasných os klasifikace, často s malou shodou stran 

jejich polarity – viz diskuse) lze dovodit, že respondenti primárně především klasifikují 

či kategorizují hodnocené stimuly. Je tedy zajímavé se podívat na to, jaké shluky lidé 

z obrázků dělají, proto byl v CA (Cluster Analysis) vyroben strom podle výsledků 

z hodnocení strachu a krásy (obr. 3.6). V obou typech stromů by se dali hadi odlišit do 

šesti podobných skupin. Skupiny u krásy i strachu se výrazně neliší. Celkově jen 

u sedmi hadů se neshodovalo zařazení do dané skupiny a to u: Micrurus serranus, 

M.   tschudii tschudii, M.  ornatissimus, M.  langsdorfii, M.  mipartitus anomalus, 

M.   mipartitus rozei a M.  hemprichii rondonianus. Tyto stromy se mírně liší 

od objektivně udělaného stromu jen podle barev (obr. 3.7). Tudíž respondenti neshlukují 

hady jen podle barev.  

 



 

 

 

Obr. 3.6. Stromy vyrobené ze setu „korálovci“, znázorňující kategorizaci respondentů. Jsou sestavené 

z výsledků řazení setu podle strachu (horní strom) a krásy (spodní strom). Názvy k jednotlivým zkratkám 

hadů viz metodika (Testování preferencí podle krásy a strachu u různých druhů korálovcovitých hadů) 

nebo také příloha I (Výběr zkoumaných druhů resp. barevných forem). Pro názornost je přiřazen obrázek 

jednoho hada z dané skupiny a skupiny jsou barevně odlišeny. Dvě horní skupiny hadů mají trojbarevné 

aposematické zbarvení, horní skupina zahrnuje kontrastnější hady výrazně červeně zbarvené. Skupiny 

jsou sestaveny hlavně podle barevnosti, ale i s přispěním jiného faktoru. Byla použita Wardova metoda 

a matice Manhattanských vzdáleností. 

 



 

 

Obr. 3.7. Objektivní strom podle barev. Tento stromu lze také rozdělit do šesti odlišných skupin hadů. 

Skupiny jsou rozdílnější než v předešlých stromech. Byla použita Wardova metoda 

a matice Manhattanských vzdáleností.  

 

3.8    Shoda mezi respondenty v setu „korálovci a korálovky“ 
 

  I u tohoto setu byla testována shoda mezi respondenty pro krásu odděleně 

od shody mezi respondenty v řazení strachu. Hodnota Kendallova koeficientu 

konkordance W byla pro ohodnocení krásy setu 0.257 (χ
2
 = 1116) a pro ohodnocení 

strachu ze setu 0.095 (χ
2
 = 410.26). Řazení setu v obou případech vykazovalo statisticky 

vysoce průkaznou shodu mezi respondenty (všechna p < 0.001, n = 140, df = 31). 

Na ohodnocení krásy se lidé shodnou, mají potíž se shodnout na stimulech strachu.  

  Průměrné pořadí (meanarcsiny setu „korálovci a korálovky“) jednotlivých 

druhů hadů jsou uvedeny v příloze II: Průměrné pořadí. Grafy ukazující pozici 

jednotlivých respondentů (zátěže, loadings) při řazení krásy a strachu v prostoru prvních 

dvou hlavních komponent viz příloha IV: Grafy ukazující pozici respondentů, obr. 1.  

 

 

3.9    Redukce počtu vysvětlujících proměnných popisujících viscerální 

charakteristiky stimulů: zastoupení jednotlivých barev a morfologie 

- „set korálovci a korálovky“     
 



 

  I v tomto setu byla zredukována barevnost vyloučením málo zastoupených 

barev. Byla to modrá, zelená a fialová. Oranžová byla přičtena ke žluté. Do analýzy 

byly zařazeny i morfologické údaje získané z obrázků. PCA analýza těchto dat (obr. 

3.8) odhalila, že první osa variability u zastoupení barev se dá vysvětlit podílem červené 

a černé barvy. Druhou osu variability vysvětluje bílá barva. Analýza morfologických 

dat vyšla stejně jako u setu „korálovci“. První osu vysvětluje velikost hada, druhou osu 

délka hada respektive štíhlost.  

   

 
 

                       
 
Obr. 3.8. Zátěže (loadings) zastoupení barev (vlevo) a morfologických znaků (vpravo) na obrázcích 

hadů v PCA – ,,set korálovci a korálovky”.  Měřenými morfologickými parametry byla šířka hlavy 

(lnheadwidth), krku (lnneckwidth), těla (lnbodywidth), délka těla (lnbodylength) a plocha těla 

(lnareabody). První osa variability zastoupení barev vysvětluje 33.45% variability a dá se vysvětlit 

podílem černé a červené barvy. Druhá osa variability vysvětluje 26.13% variability a dá se vysvětlit bílou 

barvou. První osa variability morfologických znaků vysvětluje 69.24% variability a dá se vysvětlit 

velikostí hada. Druhá osa variability vysvětluje 17.47% variability a dá se vysvětlit délkou hada 

respektive jeho štíhlostí.  

 

Byly korelovány zredukované vysvětlující proměnné a některé další naměřené 

parametry (tab. 3.6). První hlavní komponenta barev vysoce koreluje se saturací 

(r
2
 = 0.49) a lightness (r

2
 = 0.5929). Druhá hlavní komponenta vysoce nekoreluje 

s ničím. První hlavní komponenta morfologických znaků vysoce koreluje s plochou 

hada (r
2
 = 0.8464), kterou zabírá na obrázku, méně pak s jeho délkou (r

2
 = 0.3721). 

Druhá hlavní komponenta s délkou hada koreluje více (r
2
 = 0.5929).  

 



 

Tab. 3.6. Korelační matice různých faktorů naměřených v setu ,,korálovci a korálovky”. Šedivou barvou 

jsou zvýrazněny korelace nad 0.5 ( jen v jedné části tabulky). Faktory vystupující v korelační matici byly: 

délka těla hada (délka), plocha hada, kterou zabíral na obrázku (plocha), PC1 z morfologických dat 

(PC1M), PC2 z morfologických dat (PC2M), saturace (S), ,,lightness” (L), směrodatná odchylka saturace 

(sdS), směrodatná odchylka lightness (sdL), hrany - počet pixelů na rozhraní kontrastu ,,lightness”, PC1 

ze zastoupení barev (PC1B), PC2 ze zastoupení barev (PC2B). 

  

  délka plocha PC1M PC2M S L sdS sdL Hrany PC1B PC2B 

délka 1,00 0,69 -0,61 0,77 0,11 0,07 0,02 0,00 0,15 0,04 0,08 

plocha 0,69 1,00 -0,92 0,24 0,16 0,06 0,20 0,24 0,23 -0,02 0,09 

PC1M -0,61 -0,92 1,00 0,00 -0,18 -0,01 -0,22 -0,30 -0,19 0,10 -0,09 

PC2M 0,77 0,24 0,00 1,00 -0,01 0,09 -0,13 -0,21 0,08 0,14 0,04 

S 0,11 0,16 -0,18 -0,01 1,00 0,43 0,58 0,09 0,13 0,70 0,47 

L 0,07 0,06 -0,01 0,09 0,43 1,00 0,45 0,25 0,24 0,77 -0,41 

sdS 0,02 0,20 -0,22 -0,13 0,58 0,45 1,00 0,49 0,33 0,39 -0,14 

sdL 0,00 0,24 -0,30 -0,21 0,09 0,25 0,49 1,00 0,61 -0,04 -0,42 

Hrany 0,15 0,23 -0,19 0,08 0,13 0,24 0,33 0,61 1,00 0,18 -0,28 

PC1B 0,04 -0,02 0,10 0,14 0,70 0,77 0,39 -0,04 0,18 1,00 0,00 

PC2B 0,08 0,09 -0,09 0,04 0,47 -0,41 -0,14 -0,42 -0,28 0,00 1,00 

 

3.10 Vlastnosti druhů resp. stimulů vysvětlující jejich hodnocení  

respondenty „set korálovci a korálovky“ – lineární modely 
 

  Následující analýzy modelují vliv jednotlivých faktorů (vlastností stimulů) 

na pozici jednotlivých druhů hadů na multivariátních osách extrahovaných z hodnocení 

respondentů. 

   Byly analyzovány PC osy z hodnocení obrázků hadů respondenty podle krásy 

a strachu. Do lineárního modelu jako vysvětlující proměnné vstupovaly hodnoty 

prvních a druhých hlavních komponent z morfologických dat (PC1morf a PC2morf), 

hodnoty prvních a druhých hlavních komponent z dat zastoupení barev (PC1barvy, 

PC2barvy), hrany (složitost vzoru) a rozdělení na dvě skupiny jedovatý korálovec a jeho 

mimetik (model/mimetik). Pro porovnání jsme udělali analýzu alternativně i s těmito 

proměnnými: plocha těla hada (dále jen plocha), hrany, rozdělení na dvě skupiny 

jedovatý korálovec a jeho mimetik (model/mimetik) a zastoupení jednotlivých barev –

 červené, černé, bílé a žlutooranžové. Koeficienty pro jednotlivé proměnné viz příloha 

VI: Koeficienty jednotlivých proměnných, tab. 3. 

V lineárním modelu vysvětlujícím první osu variability při hodnocení krásy 

vyšly jako vysvětlující proměnné PC2barvy (F1,25 = 5.09, p = 0.033) a hrany (F1,25 = 4.7, 

p = 0.04). Ale tento model byl neprůkazný. V modelu s druhým typem proměnných 

(r
2
 = 0.569, F7,24 = 4.53, p = 0.0024) vyšla průkazně bílá (F1,24 = 9.12, p = 0.0059), 



 

černá (F1,24 = 21.26, p = 0.0001) a červená barva (F1,24 = 19.73, p = 0.0002), hrany 

(F1,24 = 6.62, p = 0.0167) a model/mimetik (F1,24 = 9.22, p = 0.0057).  

Lineární model vysvětlil druhou osu variability krásy (r
2
 = 0.5785, F6,25 = 5.72, p 

= 0.0007) pomocí proměnných PC1morf (F1,25 = 19.44, p = 0.0002) a PC1barvy 

(F1,25 = 5.58, p = 0.0263). Plocha (F1,24 = 18.01, p = 0.0003) a žlutooranžová barva (F1,24 

= 6.23, p = 0.0199) se ukázaly jako průkazné v modelu s druhým typem proměnných 

(r
2
 = 0.6798, F7,24 = 7.28, p = 0.0001).  

V lineárním modelu vysvětlujícím první osu variability strachu (r
2
 = 0.5338, 

F6,25 = 4.77, p = 0.0022) byla jako průkazná vysvětlující proměnná pouze PC1morf 

(F1,25 = 17.56, p = 0.0003). V modelu s druhým typem proměnných (r
2
 = 0.6835, 

F7,24 = 7.41, p < 0.0001) vyšly jako průkazné vysvětlující proměnné plocha 

(F1,24 = 21.43, p = 0.0001), černá (F1,24 = 13.09, p = 0.0014) a červená barva 

(F1,24 = 5.04, p = 0.0343). 

Poslední model (r
2
 = 0.754, F6,25 = 12.77, p < 0.0001) vysvětlil druhou osu 

variability strachu průkaznými proměnnými, kterými byla PC2morf (F1,25 = 6.26, 

p = 0.0192) a PC1barvy (F1,25 = 53.48, p < 0.0001) a PC2barvy (F1,25 = 6.89, 

p = 0.0146). V lineárním modelu s druhým typem proměnných (r
2
 = 0.7054, 

F7,24 = 8.21, p < 0.0001) se ukázaly jako průkazné bílá (F1,24 = 7.46, p = 0.0116) 

a červená barva (F1,24 = 28.65, p < 0.0001). 

 

3.11 Rozpoznávání korálovců od jejich mimetiků respondenty – 

shluková analýza a párový  t-test 
 

  Ve shlukové analýze (CA) byl vyroben strom podle výsledků z hodnocení 

strachu a krásy (obr. 3.9). Z výsledků je patrné, že kategorie nejsou rozlišeny na 

jedovaté korálovce a jejich mimetiky. V tomto případě respondenti neřadili jedovaté 

hady od nejedovatých, sloučili je do stejných skupin.  

  Párovým t-testem byly vzájemně porovnány jednotlivé páry, vždy model 

(korálovec) a jeho mimetik jednak podle strachu a také podle krásy. Pro strach je: 

n = 15, df = 14, t = -0.1575, p = 0.8771 a pro krásu: n = 15, df = 14, t = -1.9047, 

p = 0.0776. Z výsledků vyplývá, že ani v jednom případě je rozpoznat nedokážeme.     

                                                                                                              



 

 
 

 
 

Obr. 3.9. Stromy vyrobené ze setu korálovci a korálovky. Jsou sestavené z výsledků řazení setu podle 

strachu (horní strom) a krásy (spodní strom). Názvy k jednotlivým zkratkám hadů viz. metodika 

(Testování preferencí podle krásy a strachu z korálovců a jejich mimetiků )rovněž i v příloze (Výběr 

zkoumaných druhů resp. barevných forem). Zkratky korálovců jsou zvýrazněny tučným písmem. 

Ze stromů je patrné, že lidé nejsou schopni odlišit korálovce a jejich mimetiky od sebe. V obou typech 

řazení je shlukují mezi sebou do stejných skupin.  



 

4. Diskuse 
 

 

4.1    Společné osy variability 

  
Společné osy variability pro všechny sety dohromady („korálovci“ a jejich 

modifikace) vlastně ukazují principy/sady znaků, na základě kterých jsou stimuly 

vlastně nevědomě kategorizovány  předtím, než jsou podle určité emoce seřazeny . Tyto 

principy/sady znaků se dají vysvětlit následujícími proměnnými.  

První společná osa variability je vysvětlena červenou, černou a žlutooranžovou barvou, 

popř. saturací a „lightness“. Tyto barvy jsou považovány za typicky aposematické 

(Ruxton et al. 2004) a zároveň jsou to faktory přispívající k většímu kontrastu. Podle 

Ruxton et al. (2004) je aposematismus typ antipredační strategie, kdy kořist signalizuje 

svou nevýhodnost pomocí signálů srozumitelných predátorovi. Někteří ptáci rodu Parus 

mají vrozené vyhýbat se aposematické kořisti jiní se to musí učit (Exnerová et al. 2007). 

Červeno-černé zbarvení ploštice Pyrrhocoris apterus působí na člověka jako vysoce 

nápadné (Bohlin et al. 2012). Červená barva působí rozporuplně, pozitivně i negativně, 

vzbuzuje ambivalentní emoční vztah. Žlutá a oranžová barva jsou vnímány velice 

pozitivně, naopak černá barva je spíše vnímána negativně (Kaya and Epps 2004). A je 

také známo, že na lidské preference vůči zvířatům působí „lightness“ a saturace (Gorn 

et al. 1997; Lišková and Frynta 2013). S touto multivariátní osou významně korelují (r
2
 

≥ 0.8281) všechny první osy daných setů (PC1 „korálovci-krása“, PC1 „korálovci-

strach“, PC1 „tyčinka s hadí hlavou-strach“, PC1 „tyčinka-krása“, PC1 „tyčinka-

strach“, PC1 „kolečka-krása“ a PC1 „kolečka-strach“). Faktory jako množství červené, 

černé a žlutooranžové barvy a kontrast (saturace plus „lightness“) působily na 

respondenty tedy stejně bez ohledu na jakém typu stimulu se vyskytovaly.  

Druhá společná osa variability je vysvětlena pouze podílem červené barvy, popř. 

saturací. Červená barva má tedy specifický význam. Také pro jiné živočichy jako např. 

na sýkoru koňadru (Parus major) působí červená barva jako efektivnější výstražný 

signál než žlutá (Svádová et al. 2009). Červená barva působí jako rušivý, ale i vzrušující 

signál (Hill and Barton 2005; Ioan et al. 2007) a evokuje vyhýbání (Elliot and Majer 

2007; Mehta and Zhu 2009). Tato osa významně koreluje (r
2
 ≥ 0.49) pouze s některými 

druhými osami určitých setů (PC2 „korálovci-krása“, PC2 „korálovci-strach“, PC2 

„tyčinka-strach“ a PC2 „kolečka-strach“). Červená barva se tady převážně uplatňovala u 

vnímání strachu. Což může být i důsledkem toho, že červená barva může být spojována 



 

s agresí nebo dominancí a může mít dlouhou vývojovou historii (Ioan et al. 2007). 

Červená barva je také důležitá pro primáty při vyhledávání potravy. Barevné vidění 

primátů může tedy sloužit jako adaptace na frugivorní způsob života (Jacobs 2007). 

Někdy se trichromatické vidění vyskytuje jen u heterozygotních samic, což dobře 

umožňuje dobře diskriminovat červenou a zelenou barvu, a ty jsou pak zvýhodněny 

před dichromatickými primáty (Riba-Hernández et al. 2004).  

Třetí společná osa variability je vysvětlena bílou, žlutooranžovou barvou a 

hranami, popř. pouze hranami. Počet hran lze interpretovat jako složitost vzoru. S touto 

osou korelují (r
2
 ≥ 0.4356) druhé osy zbývajících setů (PC2 „tyčinka s hadí hlavou-

strach“, PC2 „tyčinka-krása“ a PC2 „kolečka-krása“). Lidem a některým dalším 

zvířatům připadají symetrické vzory atraktivnější než ty asymetrické (Enquist and Arak 

1994). Symetrický vzor vyvolává i větší strach (Forsman and Merilaita 1999). 

Aposematické zbarvení má nejspíše větší význam než vzor, jak je to prokázáno např. u 

ptáků. Ptáci při učení varovného signálu upřednostňují barvu, nemusí se nezbytně 

věnovat vzoru (Aronsson and Gamberale-Stille 2008). Ale např. samotný vzor 

evropských zmijí funguje jako varovný signal (Valkonen et al. 2011).  

  

4.2    Obrázky celých hadů vs. modifikace 
 

Uvedené výsledky hodnocení obrázků korálovců a jejich modifikací celkově 

ukazují, že každý set hodnotí respondenti jinak, hlavně pak obrázky celých hadů „set 

korálovci“ od všech jejich modifikací (sety „tyčinky s hadí hlavou“, „tyčinky“ a 

„kolečka“). To může znamenat, že člověk vnímá hada jako celek a odlišuje ho od všech 

jeho tvarových zjednodušení. Ke shodnému hodnocení nevede ani přítomnost klíčového 

znaku (hlavy, vzoru nebo prodlouženého tvaru těla). Ale v přírodě i jen typický tvar 

hlavy může vyvolávat strach a působit jako varovný signal, jak je tomu např. u zmijí 

rodu Vipera (Valkonen et al. 2011). Druhou možností je, že lidé vnímají jinak fotografie 

(obrázky celých hadů) a překreslené stimuly, což se musí v budoucnu ověřit. 

   Podle tvaru hada jsou lidé schopni kognitivně predikovat jeho velikost, ale na 

té záleží jen při ohodnocování fotografií a ne u živých hadů (Landová et al. 2012). 

K rozdílům mezi sety právě může přispívat i velikost jako soubor morfologických 

proměnných, díky kterému jsme schopni odhadnout skutečnou velikost a 

charakteristický tvar. 



 

 

4.3    Krása vs. strach 
 

  Ukázalo se, že u korálovců a korálovek jsou krása a strach dvě emoce. Strach 

se nedá vysvětlit pouze krásou. Otázkou je, zda je to tak vnímáno i u korálovců 

samotných.  

Hodnocení krásy a strachu je průkazně odlišné hlavně u celých hadu a méně u 

jejich modifikací. Člověk je přeci jen schopen lépe odlišit tyto dvě emoce u obrázků 

celých hadů, u modifikací nelze vysledovat obecnou příčinu, která by stála za rozdílným 

hodnocením. Aby mohl člověk vnímat strach, potřebuje nejspíš vnímat hada jako celek. 

Důležitost tvaru pro rozpoznání objektu je prvořadá, barvu pro zařazení objektu do 

určité kategorie používáme až poté, co tvarová informace k dispozici není (Tanaka et al. 

2001). Tvar je také zcela zásadní pro vytváření preferencí vůči různým skupinám ptáků 

(Lišková and Frynta 2013).  Korálovcovitý vzor a zbarvení u tvarových modifikací pro 

člověka tedy není dostatečným stimulem k diferencování pocitu strachu. Aposematický 

signál obsahuje více složek a zdá se, že nejlépe působí jako celek, jak bylo dokázáno 

v práci Dolenská a kolektiv (2009). Zde poukázali na to, že při rozpoznávání berušky 

(čeleď Coccinellidae) ptačími predátory má velký význam skvrnitý vzor i její celkový 

vzhled (tvar těla). Dále je zajímavé, že  ptákům žijícím v sympatrii s korálovci postačuje 

k vyvolání strachu jednoduchá aposematicky zbarvená tyčinka (Smith 1975, 1977). 

Ptačí predátoři se i ve volné přírodě vyhýbají aposematickým replikám (Brodie III 1993; 

Brodie III and Janzen 1995; Buasso et al. 2006; Hinman et al. 2007), které se reálnému 

stimulu pouze přibližují.  

V setu „korálovci“ zapříčiňují rozdíl v kráse/strachu hlavně tito hadi: 

Leptomicrurus collaris, L. narduccii melanotus,  L. scutiventris, Micrurus albicinctus, 

M.  langsdorffi, M.  corallinus, M.  mertensi, M.  mipartitus anomalus, M.  ornatissimus, 

M.  remotus, M.  putumayensis. Více než  polovina těchto druhů hadů má černé, 

bíločerné nebo na korálovcovitý vzor úplně aberantní zbarvení. Další tři druhy 

s výrazným aposematickým zbarvením jsou první tři nejkrásnější (jejich obrázky viz 

příloha III: Hadi způsobující rozdíl krása/strach). Rozdíly v kráse/strachu u tvarových 

modifikací (dohromady sety „tyčinka“ a „kolečka“) způsobuje o pět hadů méně než v 

setu „korálovci“. Ale jelikož je počet dvakrát vyšší (64 stimulů) než u obrázků celých 

hadů (32 stimulů) dalo by se očekávat, že k signifikanci rozdílného vnímání strachu a 

krásy  bude přispívat mnohem více stimulů než u obrázků nemodifikovaných hadů. A to 



 

jenom dva tito hadi mají černé nebo bíločerné zbarvení. Černá barva pravděpodobně 

působí na tvarově modifikovaných stimulech („set tyčinky“ a „set kolečka“) méně 

hrozivě než na obrázcích celých hadů. 

Respondenti se shodnou na dvou skupinách znaků, podle kterých posuzují krásu 

korálovcovitých hadů. Za krásou celých hadů z obrázků („set korálovci“) se hlavně 

skrývá vzor a minoritně dvě nejvíce kontrastní barvy, což jsou černá a bílá, také červená 

barva. Do druhé sady znaků, které lidé berou v úvahu při hodnocení krásy korálovců, 

patří množství červené barvy a velikost stimulu na obrázku, které jsou vnímány 

pozitivně. Preference větších stimulů konkrétně hadů souhlasí s předchozími výsledky 

(Marešová and Frynta 2008). Lepší výsledek v hodnocení by mohl způsobovat i fakt, že 

větší stimulus zaujme větší pozornost (Frynta et al. 2013). Naopak větší podíl bílé barvy 

snižuje preferenci stimulu.  

Co se skrývá za strachem celých hadů z obrázků („set korálovci“), na to existují 

dva názory v první sadě znaků, na kterých se respondenti nemohou shodnout. Je to buď 

červená barva nebo černá barva. To může zapříčiňovat menší shodu respondentů. Na 

druhé sadě znaků se naopak dobře shodují. Nejvíce strachu vzbuzuje velký podíl 

červené barvy, naopak malý strach vzbuzují komplikovanější vzory (hrany). 

Komplikovanější vzory mohou působit jako asymetrické, ty někdy způsobují menší 

strach (Forsman and Merilaita 1999). Hadi, kteří vyvolávali největší starch, jsou 

znázorněni na obr. 4.1. 

Pokus je založen na vytváření pořadí podle dané emoce, ale lidé také nevědomě 

kategorizují (Marešová et al. 2009; Landová et al. 2012). Respondenti neshlukují hady 

do jednotlivých skupin jen podle barev, ale přispívají k tomu i jiné faktory. Složitost 

vzoru/hrany jsou v hodnocení setů také důležité. Vysvětlují nejen společnou třetí 

multivariátní osu u  celkového setu vytvořeného ze všech hodnocení stimulů ze setů 

,,korálovci” a jejich modifikací, ale u obrázků celých hadů („set korálovci“) se podílí  

na první ose krásy a druhé ose strachu. Při hodnocení celých hadů se tedy podílí na 

hodnocení krásy a strachu ještě výrazněji. V hrubých rysech jsou oba způsoby 

kategorizace podobné dendrogramu z vědomě navržených barevných znaků, což vyšlo 

už u korálovek (Marešová et al. 2009). Nicméně dendrogramy krásy a strachu se sobě 

navzájem podobají více (srovnání viz výsledky obr. 3.6 s obr. 3.7). Stejné výsledky jako 

Landová a kolektiv (2012).  Nevědomá kategorizace je tedy velmi přesná a komplexní. 

Pokud se dvě emoce krása a strach z hadů odlišují, jako v případě hodnocení 

celých hadů, není to tím, že by v rámci vnímání těchto emocí respondenti vytvářeli jiné 



 

kategorie. Pouze stejné kategorie poněkud jinak řadí podle krásy a podle strachu.  

Pokud ovšem hodnotíme tvarově výrazně modifikované stimuly („tyčinky“; „kolečka“), 

krásu a strach odlišíme obtížně a zdá se, že to co respondenti hlavně řeší je samotná 

kategorizace. 

 

Obr. 4.1. Ukázka barevnosti korálovců, kteří vzbuzují největší strach. Zleva M. Averyi, M. corallinus 

hybrid, L. narduccii. 

 

4.4    Korálovci vs. mimetici 
 

Podle čeho hodnotí většina lidí krásu popřípadě strach korálovců či jejich mimetiků? 

Výsledky se mírně odlišují od předešlých, což může být způsobeno tím, že v tomto setu 

je větší morfologická variabilita, naopak menší barevná variabilita. 

Respondenti se shodnou na první sadě znaků, podle kterých posuzují krásu 

smíšeného setu „korálovci a korálovky“. Všechny znaky z první sady jsou vnímány 

pozitivně a jsou to bílá, červená, černá barva a složitější vzor (hrany). Osm z prvních 

deseti nejkrásnějších hadů tohoto setu byly korálovky. Další sadu znaků tvoří tyto 

faktory: velikost hada, žlutooranžová barva, podíl černé a červené barvy, ale lidé se 

zcela neshodují zda je pokládají za krásné či ne.  

Respondenti  se v tomto případě bojí stimulu, který zabírá velkou plochu, ale 

znázorňuje malé hady s větším podílem černé a červené barvy. Naopak někdy s rostoucí 

velikostí prvků vzoru vzrůstá hodnota varovných signálů (Forsman and Merilaita 1999). 

V tomto případě to může být způsobeno tím, že míra nebezpečnosti jedovatých hadů 

nezáleží na velikosti. Na druhé sadě znaků, podle které ohodnocují strach z daných 

stimulů se neshodují v názoru čeho se bát méně a čeho více. To mohlo zapříčinit menší 

shodu mezi respondenty. Respondenti se tedy rozhodují individuálně podle těchto 

znaků: délka/tvar hada, podíl červené/černé barvy a bílé barvy. Hadi, kterých se 

respondent nejvíce báli, jsou na obr. 4.2. 



 

Člověk není schopen intuitivně rozpoznat jedovaté korálovce od jejich mimetiků 

a to ani při hodnocení krásy, tak ani při hodnocení strachu. To může znamenat, že na to 

 

Obr. 4.2. Ukázka barevnosti hadů, kteří vzbuzují největší strach v setu „korálovci a korálovky“. Zleva 

M. nigrocinctus divaricatus, M. diastema apiatus, L. t. abnorma. 

 

nejsme evolučně adaptovaní, nepotřebujeme být, nebo že se aposematického zbarvení 

všeobecně bojíme, ale nejsme schopni mezi ním rozlišovat. Potřebujeme vidět klíčový 

znak, což je asi celek, ten spouští chování. Druhou možností je, že modul strachu 

funguje, ale nerozlišujeme. Bylo by potřeba provést další studie, kdy by se tento strach 

porovnal s jinými druhy hadů, zvláště pak s africkými hady.  

 

4.5    Vliv společné evoluční historie 
   

  Společná evoluce člověka a hadů z Jižní Ameriky byla umožněna až po 

příchodu lidí na tento kontinent před 12-14 tisíci lety (Henn et al. 2012). Lze 

předpokládat, že respondenti z České republiky s těmito hady nemají žádnou evoluční 

zkušenost. Schopnost diferencovat strach vůči korálovcovitým hadům není 

pravděpodobně důsledkem společné evoluce a teoreticky by neměla být příliš velká. 

Stejně jako v případě korálovek (Landová et al. 2012), tak i v případě korálovců jsou 

lidé schopni konzistentně zhodnotit různé druhy podle míry strachu, který vzbuzují. Jak 

už bylo řečeno výše, respondenti měli dva názory na to, kteří hadi vzbuzují největší 

starch. Jakmile nebyl respondentům předložen celkový stimul hada, nebyli schopni tak 

dobře diferencovat podle strachu a toto hodnocení nebylo tolik odlišné od hodnocení 

podle krásy. Míra diferenciace strachu podle části celkového stimulu odpovídá spíše 

schopnosti kategorizovat než posuzovat nebezpečnost daného stimulu.  

  Obecně platí, že komponenty aposematického zbarvení jsou také znaky, podle 

kterých respondenti posuzují nebezpečnost jednotlivých druhů hadů. Nicméně jak už 

bylo popsáno výše, respondenti neumí posuzovat strach jenom podle aposematického 

zbarvení a vzoru bez interakce se samotným tvarem hada. Aposematické zbarvení a 



 

vzor se strachem z korálovcovitých hadů úzce souvisí, ale sám o sobě ho plně 

nevysvětluje.  

  Korálovci a jejich mimetici jsou si velmi podobní a lidé je nedokáží odlišit od 

sebe. Člověk nemá kognitivní schopnost je rozpoznat. U velmi nebezpečných stimulů je 

jednodušší bát se i jim podobným, generalizovat korálovce i korálovky, než se je naučit 

diskriminovat, zvlášť když pro to není žádný evoluční důvod. Získané školní znalosti 

(Přírodovědecká fakulta)  či informace z médií k vytvoření diskriminace mezi korálovci 

a korálovkami nestačí. Bylo by zajímavé otestovat vliv míry vzdělání, jak velkou roli 

v tomto případě hraje naučený strach. Na takové posouzení by bylo potřeba otestovat 

profesionální herpetology. Schopnost diskriminovat stimuly podle aktuální 

nebezpečnosti je omezená. 

 

4.6    Směr dalšího výzkumu 
 

  V této práci posuzovali každý set obrázků (,,korálovci”, tvarové modifikace, 

,,korálovci a korálovky”) vždy jiní respondenti. Nicméně každý respondent řadil 

obrázky jak podle strachu, tak podle krásy (v tzv. counter-balanced designu).  Proto je 

plánován pokus testující shodu stejných respondentů v hodnocení strachu opakovaně s 

různou časovou pauzou. Opakovatelnost řazení stejného setu podle stejné emoce může 

být důležitým vysvětlujícím faktorem. K ověření toho, zda lidé skutečně řadí obrázky 

podle instruované emoce, lze využít  i dotazníky sloužící k odhalení pacientů se 

specifickými fobiemi. Používáním těchto dotazníků by umožnilo porovnat prvotně 

vnímaný strach z hadů obecně i u respondentů, kteří přímo fobií z hadů netrpí. 

 Aby bylo možné s určitostí říci, že v rozdílnosti mezi obrázky celých hadů a 

jejich modifikacemi nehraje roli překreslení vzoru, bude potřeba otestovat tento vzor na 

tvarové modifikaci (šabloně), která bude realisticky/tvarově podobná nejčastěji se 

vyskytující pozici celého hada na obrázku.  

K otestování vlivu společné evoluční historie na specifickou schopnost 

diferencovat strach podle reálné nebezpečnosti stimulu bude potřeba otestovat, jak moc 

je pak odlišný od vnímání strachu z afrických hadů.  

Specifickou roli aposematického vzoru fungujícího výstražně na korálovcích i 

na korálovkách (Landová et al. 2012) bude nutné otestovat, jak moc nebezpečně je  

vnímán aposematický korálovcovitý vzor ve srovnání s jinými jihoamerickými druhy 

jedovatých hadů. 



 

5. Závěr 
 

 Češi se korálovců bojí. 

 Nejvíce se lidé bojí korálovců s velkým podílem červené barvy, ale na strachu, který u 

nich korálovci vzbuzují se nemůžou zcela shodnout, někteří respondenti se bojí 

nejvíce černých hadů. 

 Obrázky celých hadů jsou lidmi hodnoceny odlišně od jejich tvarových modifikací. Je 

zde velice důležitý tvar. Strach, který u lidí korálovci vzbuzují, je pravděpodobně 

způsoben celkovým vzezřením hada. V tomto případě aposematický vzor nebo 

zbarvení samostatně strach nevyvolávají. Stimulus je tedy multikomponentální. 

 Černá barva vyvolává strach jen na obrázcích celých hadů. 

 Nejkrásnější hadi mají tříbarevné aposematické zbarvení s výraznou červenou barvou. 

 Člověk provádí nevědomou kategorizaci hadů velmi přesně a komplexně, kategorie se 

u krásy/strachu neliší. 

 Člověk není schopen rozlišit vysoce jedovatého korálovce od jeho mimetiků.  

 Strach a krása jsou vnímány jako odlišné emoce, ale u modifikovaných stimulů se tyto 

rozdíly stírají. 
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