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Anotace 

Pra če se zaby va  kulturní m čhova ní m u zví r at a tí m, jak jeho pr í tomnost v pr í rodní m sve te  

rozrus uje hraniči mezi lidsky m a mimolidsky m (kulturní m a pr í rodní m). Nejprve je tato 

hraniče pr edstavena jako sočia lne  konstruovana  a je doka za no, z e její  pr í tomnost a 

umí ste ní  je historičky a kulturne  podmí ne ne . Da le je reflektova n vliv kulturní ho za zemí  

na zkouma ní  kulturní ho čhova ní  u zví r at, jsou uka za ny rozdí ly mezi za padní  a japonskou 

primatologií  a pr edstaveny argumenty pro rehabilitači antropomorfismu. Pote  jsou 

prezentova ny pr í klady kulturní ho čhova ní  u prima tu , pta ku , kytovču  a dals í čh druhu  a je 

reflektova no, jaky m zpu sobem pr í tomnost tohoto čhova ní  rozrus uje hraniči lidske ho a 

mimolidske ho. V za ve ru pra če jsou diskutova ny du sledky a vy zvy, ktere  s rozrus ení m 

hraniče lidske ho a mimolidske ho vyvsta vají  v oblastečh vztahova ní  se ke zví r atu m, 

environmenta lní  ideologie a odde lení  pr í rodní čh a společ ensky čh ve d. 
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Annotation 

This thesis deals with čultural behavior in animals and with distortion of the boundary 

between human and nonhuman (čultural and natural) čaused by emergenče of this 

behavior in natural world. Firstly, this boundary is presented as sočially čonstručted and 

it is demonstrated that its presenče and positioning is historičally and čulturally 

determined. Then, the influenče of čultural bačkground on the study of the čultural 

behavior is disčussed, differenčes between western and Japanese primatologies are 

demonstrated and arguments for rehabilitation of anthropomorphism are presented. 

Further examples of čultural behavior in primates, birds and četačeans and other spečies 

are shown, and the way in whičh the emergenče of this boundary is čausing distortion of 

the boundary between human and nonhuman is reflečted. In the end of the thesis, the 

čonsequenčes and čhallenges that arise with this distortion in the topičs of relating to 

animals, environmental ideology and separation of natural and sočial sčienčes are 

disčussed. 
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Úvod 

Hraniče odde lují čí  to, čo vní ma me jako lidske  a čo jako mimolidske , není  v nas í  

společ nosti pr í tomna pouze jako hraniče odde lují čí  č love ka a zví r e, na kterou se soustr edí  

tato pra če. Její  pr í tomnost je pozorovatelna  take  v dals í čh oblastečh jako rozhraní  mezi 

č love kem a strojem nebo rozhraní  mezi č love kem a pouhy m jeho za rodkem (embryem). 

Ve te čhto tr ečh oblastečh odde lení  lidske ho a mimolidske ho se za roven  nejedna  o hraniče 

ostre  a zr ejme , ale o hraniče, jejičhz  umí ste ní  a existenče jsou vzhledem k mnoha 

skuteč nostem zpočhybnitelne  a du sledky, ktere  s sebou nesou, problematičke . 

Hraniče mezi č love kem a strojem je jiz  dnes rozrus ova na započ atou kyborgizačí  

č love ka. Pr i ní  se mohou (budou moči) nahrazovat č a sti te la prote zami a vyleps ovat 

kognitivní  a fyzičke  sčhopnosti pomočí  nanotečhnologií  č i propojení m s virtua lní m 

prostr edí m. Jiz  se tak stalo u očhrnute ho Stephena Hawkinga nebo barvoslepe ho 

hudební ka Neila Harbissona, ktery m propojení  se se stroji umoz n ilo ve st kvalitne js í  z ivot1. 

S rozví jení m kyborgizače budou pravde podobne  probí hat take  zme ny čha pa ní  lidske  

identity a toho, čo to znamena  by t lidsky m (Podrouz kova  2012)2. 

Stejne  problematička  je i hraniče mezi č love kem a za rodkem č love ka. Mí ra 

komplexity embrya, pr i ktere  je vní ma no jako lidske , se u ru zny čh skupin v nas í  

společ nosti odlis uje. Embryo je tak skuteč nou limina lní  personou mezi sve ty lidske ho a 

mimolidske ho (Kaizlerova  2013). 

Nakoneč tr etí  hraniče mezi č love kem a zví r etem je, krome  pozorova ní  pu vodne  

jedineč ne  lidsky čh kvalit (vč etne  kulturní ho čhova ní ) u zví r at, rozrus ova na take  

čhirurgičkou praktikou xenotransplantače. Pr i te  jsou nefunkč ní  tka ne  lidí  a jiny čh zví r at 

nahrazova ny tka ne mi jiny čh z ivoč is ny čh druhu . V pr í pade  č love ka se nejč aste ji 

transplantují  tka ne  praseč í . 

Vs ečhny tr i hraniče jsou pro na s kategoriemi, pomočí  ktery čh se orientujeme a 

skrze ktere  se vztahujeme ke sve tu okolo sebe. Ostra  hraniče odde lují čí  lidske  a zví r ečí  

společ ne  s kulturní m a pr í rodní m, vs ak pr esta va  by t funkč ní  tva r í  v tva r  poznatku m 

etologie a behaviora lní čh ve d o sčhopnostečh zví r at a vzhledem k sočia lne -ve dní  

                                                 

1 V případě Harbissona dokonce kvalitnější, než kdyby byl zdráv, vzhledem k tomu, že jeho kamera mu 

umožňuje zaznamenat barevné spektrum, které je normálnímu oku nepřístupné (Podroužková 2012:53). 

2 Již dnes se například zkoumá schopnost sociálního učení u robotů (Buchsbaum et al. 2004). 
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dekonstrukči dičhotomie kultury a pr í rody. Proto jsem se rozhodla její  problematič nost v 

te to pra či hloube ji zkoumat. Pr i tomto zkouma ní  mi byl znač nou oporou mu j druhy  

studijní  obor - sočia lní  antropologie. Ta skrze sve  znalosti o jiny čh společ nostečh nabí zí  

moz nost nastavit te  za padní  pomyslne  zrčadlo a problematizovat zda nlive  univerza lní  

končepty jejičh nepr í tomností  nebo odlis ností  v jiny čh společ nostečh. 

Jední m z čí lu  te to pra če je pr edstavit hraniči lidske ho a mimolidske ho jako hraniči 

sočia lne  konstruovanou. Tí m se zaby va m v první  kapitole, ve ktere  ukazuji dve  u rovne , na 

ktery čh je v nas í  společ nosti definiče lidství  pozorovatelna  avs ak take  to, jak v historii 

ru zne  variovaly. Skrze texty Tima Ingolda (1994) a Phillipa Desčoly a Gí sli Pa lssona (1996) 

ukazuji, z e pr í tomnost a umí ste ní  hraniče mezi lidsky m a mimolidsky m jsou kulturne  a 

historičky podmí ne ne . 

Jako studentka sočia lní  antropologie jsem nemohla nedat prostor reflexi toho, jaky  

vliv ma  na nas e pozna va ní  mimolidske ho sve ta nas e kulturní  za zemí  – takzvany  kulturní 

bias. Proto v 2. kapitole porovna va m dve  ve dečke  tradiče primatologie, pr ič emz  u jedne  z 

ničh – za padní  – je pr í tomno dičhotomičke  vní ma ní  pr í rody a kultury a u druhe  – japonske  

– takova  dičhotomie čhybí . Popisuji, jaky  vliv ma  (ne)pr í tomnost te to dičhotomie na 

zkouma ní  kulturní ho čhova ní  u zví r at a vní ma ní  antropomorfismu a take  postupny  

pr í klon za padní  primatologie ke končeptu m pouz í vany čh tou japonskou. Pro tyto u č ely 

č erpa m pr edevs í m z textu  Pamely Asquith (1984; 1986; 1997) a Franse Waala (2003), 

kter í  oba me li pr í lez itost se s japonskou primatologií  sezna mit, a z textu Johna Fishera 

(1996), ktery  dekonstruuje vní ma ní  antropomorfismu jako kategoričky čhybne ho. 

Dals í m čí lem pra če je ze souč asny čh poznatku  etologie a behaviora lní čh ve d zjistit, 

jak je souč asna  podoba hraniče lidske ho a mimolidske ho rozrus ova na pr í tomností  

kulturní ho čhova ní  u zví r at. Tí m se zaby va m ve 3. kapitole, kde nejprve pr edstavuji 

definiči kulturní ho čhova ní  Granta Ramseyho (2013), její z  pr edností  je, z e apriori 

nevyluč uje mimolidska  zví r ata z vlastne ní  kultury. Da le pr edstavuji nejč aste js í  metody, 

ktery mi se ke studiu kulturní ho čhova ní  u zví r at obečne  pr istupuje, a nakoneč pr edkla da m 

konkre tní  pr í klady kulturní ho čhova ní  (č i jeho odu vodne ny čh pr edpokladu ) u r a du  

prima tu  (Boesčh 2012; Whiten et al. 1999, Sapolsky 2006b), pta ku  (Aplin et al. 2015; 

2013), kytovču  (Rendell, Whitehead 2001) a dals í čh druhu  zví r at (Russon 2003). Pote  

shrnuji, jaky m zpu sobem tyto pr í klady hraniči narus ují . 
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Poslední m z čí lu  pra če je diskutovat, jake  du sledky rozrus ení  hraniče lidske ho a 

mimolidske ho, se ktery m se pojí  i rozrus ení  kulturní ho a pr í rodní ho, pr ina s í  v oblastečh, 

ve ktery čh tyto dičhotomie hrají /hra ly podstatnou roli – v oblasti vztahova ní  se ke 

zví r atu m (Kas parova  2008), environmenta lní  ideologie (Bročkington 2002; 2008; Adams 

2004) a odde lení  pr í rodní čh a společ ensky čh ve d (Stella, Havlí č ek 2012; Horsky , Stella 

2014).  

Pra če je teoretička  a res ers ní . Metodologičky vyčha zí  z obsahove  analy zy 

prima rní čh a sekunda rní čh zdroju , pr edevs í m te čh zmí ne ny čh zde v u vodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNA MKY: 

Vzhledem k tomu, z e jazyk vní ma m jako na stroj, ktery  by me l slouz it společ nosti (a ne 

naopak), začha zí m s ní m jako s na strojem i v te to pra či. Proto: 

1) tam, kde to vní ma m jako du lez ite  zdu raznit, staví m pr ed slovo „zví r ata“ pr í davne  

jme no „mimolidska “. Označ ení  „mimolidska  zví r ata“ zdu razn uje, z e č love k je take  

(lidsky m) zví r etem. Narus uje dičhotomii č love k-zví r e a pr edstavu hluboke  

odlis nosti mezi nimi. V čizojazyč ny čh pračí čh i mimo obor Critičal Animal Studies 

se dnes jedna  jiz  o be z ne  označ ení . 

2) ve prospe čh zdvor ile ho a spravedlive ho projevu vu č i z ena m i muz u m se vyhy ba m 

nadme rne mu uz í va ní  generičke ho maskulina, pr ič emz  se r í dí m doporuč ení mi 

metodičke  pr í ruč ky Kultura genderově vyváženého vyjadřování vydane  MS MT3. 

Vs ečhny pouz ite  pr eklady jsou vlastní . 

                                                 

3 www.msmt.cz/file/1546_1_1/. 

file:///C:/Users/Ter/Downloads/www.msmt.cz/file/1546_1_1/
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1 Hranice lidského a mimolidského jako sociálně 

konstruovaná 

Definiče č love ka a lidství  v nas í  společ nosti se da  začhytit na dvou u rovní čh. Za prve  

se jedna  o u roven  biologičkou, kdy je č love k definova n jako jedineč ny  a odde leny  

biologičky  druh. Lidmi jsou v tomto pr í pade  jedinči na lez ejí čí  do taxonu Homo sapiens. Za 

druhe  se jedna  o u roven  esenčia lní , kdy je lidskost vnitr ní m stavem odlis ny m od 

zví r ečkosti. První  zpu sob je inkluzivní  a zahrnuje č love ka do r í s e pr í rody jako jeden z 

biologičky čh druhu , druhy  zpu sob je exkluzivní  a lidskost je v ne m povy s ena na vys s í  druh 

existenče (Ingold 1994). I kdyz  se na m z dnes ní ho pohledu mu z e zda t, z e minima lne  

taxonomička  definiče musela by t jednoznač na  vz dy, obe  definiče naby valy v historii 

za padní  společ nosti vysoke  variability a znač ne  se prome n ovaly. C aste  bylo vní ma ní  

ne ktery čh prima tu  jako lidsky čh nebo naopak ztotoz ne ní  pu vodní čh obyvatel se zví r aty 

pr i objevny čh plavba čh4.  

Není  vs ak moz ne  tyto definiče odde lovat zčela a vz dy. V ne ktery čh pr í padečh jsou 

propojene : v souč asnosti je ve ts inovou za padní  společ nosti vnitr ní  stav lidství  pr izna vany  

pouze te m bytostem, ktere  jsou lidmi souč asne  i taxonomičky. Za roven  vs ak pouhe  

č lenství  v taxonu automatičky vlastničtví  lidske  esenče neimplikuje - za urč ity čh okolností  

není  lidskost pr izna va na ani jedinču m Homo sapiens. Typičky se jedna  o absenči 

vlastností , ktere  s lidskostí  spojujeme: pokud č love k pozby va  součit, emoče, empatii, 

mluví me o ne m jako o „nelidske m“ nebo „nehuma nní m“. V historii zase byla esenče lidství  

odpí ra na skupina m, ktere  nenapln ovaly obraz plnohodnotne ho č love ka v te  ktere  dobe  a 

společ nosti tak, jak to vyz adovalo močensko-ideologičke  uspor a da ní . Be hem kolonia lní ho 

období  to byli pu vodní  obyvatele  (napr í klad india ni nebo afrič tí  otroči) nenapln ují čí  obraz 

                                                 
4 Ilustrativní  je pr í hoda s ve dske ho poruč í ka Ničolase Ko pinga. Ten se v roče 1647 plavil ve voda čh 

Benga lske ho za livu, kdyz  se na jednom ostrove  setkal s obyvateli, kter í  me li vystupova ní  i očasy jako koč ky. 
Byl si vs ak jisty , z e se jednalo o lidi, jelikoz  se plavili na ka noí čh a byli znalí  navigače. V trakta tu Carla von 
Linne ho jsou tito lide  klasifikova ni jako Luciferové a povaz ova ni za druh lidoopa. Tí mto u kazem se zaby val 
Skot James Burnet (zna my  jako Lord Monboddo), ktery  tvrdil, z e se ve skuteč nosti jedna  o lidsky  druh. Dle 
ne j by bylo od Evropanu  etnočentričky m pomy lení m tvrdit jen kvu li očasu m opak. Kdyz  mohou by t ne kter í  
lide  č erní , mohou mí t jiní  zase očasy. Monboddo byl pr esve dč eny , z e orang-utani (tehdy se jednalo o 
označ ení  pro lidoopy) jsou lide  (Ingold 1994). K nejednoznačnému biologickém určení člověka v minulosti i 

současnosti dále například Thijssen 1995, Nash 1995, Doughberty 1995, Chazan 1995, Wokler 1995, Barnard 

1995. 
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„čivilizovany čh“ Evropanu 5, be hem načismu vs ečhny rasy odlis ne  od a rijske . Do urč ite  

mí ry to jsou sta le z eny, ktere  byly ztotoz n ova ny s pr í rodní m sve tem (v ne ktery čh 

proudečh ekofeminismu sta le jsou) a povaz ova ny za vzda lene  tomu kulturní mu, 

plnohodnotne  lidske mu, ktery  pr edstavovali bí lí  muz i.6 

Hraniče lidske ho a mimolidske ho s sebou v nas í  společ nosti nese take  

antropočentričky  hierarčhičky  r a d, a tak ustanovova ní  nebo pr esouva ní  hraniče byly a 

jsou na stroji, jak ospravedln ovat niz s í  mora lní  status ne ktery čh skupin bytostí 7. Pr í kladem 

za vs ečhny je načističke  ztotoz n ova ní  Z idu  s mimolidsky mi zví r aty (Arluke, Sanders 

1996). 

Vní ma ní  odde lene ho pr í rodní ho sve ta (s mimolidsky mi zví r aty v ne m) hra lo 

u str ední  roli pro za padní  konstruova ní  č love ka. I kdyz  zde byly pohledy, ktere  

zdu razn ovaly kontinuitu mezi lidmi a zví r aty8, zdu razn ova ní  diskontinuity ve ts inou 

pr evaz ovalo (Corbey 1995). Za padní  společ nost si neusta le znovu-vytva r í  svu j vlastní  

obraz pr í rodní ho, pr irozene ho a zví r ečí ho buď jako ne č eho, s č í m se ztotoz n uje, a nebo 

ne č eho, vu č i č emu se naopak jako společ nost kulturní  a „čivilizovana “ vymezuje. Zví r ata 

jsou na m „zrcadlem, v němž vždy hledáme a nalezneme to, co tam z těch či oněch důvodů 

nalézt chceme a co si podle svého vnitřního vyladění umíme vždy vyložit ve prospěch 

myšlenkové koncepce, jíž jsme se z nějaké nezbadatelné příčiny rozhodli věřit.“ (Koma rek 

2011:255) 

Umí ste ní  hraniče lidske ho a mimolidske ho tedy není  skuteč ností  objektivní  a 

univerza lní , ale bylo vz dy historičky spečifičke . Avs ak nejen tak. Pr ekvapiva  zjis te ní  

nalezneme, pokud poodstoupí me od nas í  hraniče nejen historičky, ale i geografičky. Nejen 

z e na m etnografie kultur z čele ho sve ta pr ina s ejí  zjis te ní , z e umí ste ni hraniče je relativní , 

                                                 

5 Spolu s Kolumbem se do Nove ho sve ta plavil doktor Chanča, ktery  dosve dč il, z e „zvířeckost 
[tamní čh obyvatel] nepřekoná žádná bestie na zemském povrchu.“ (Olson, Bourne 2006:312) Juan Gine s de 
Sepulveda povaz oval India ny za nelidske  a podr adne  bytosti, ktere  nejsou sčhopne  mluvit, nejsou dostateč ne  
inteligentní , nemají  kulturu, neve dí  jak psa t a neučhova vají  svou historii (Casas 1974). 

6 Ve ts ina autoru  osví čenství  naznač ovala, z e z eny jsou zotroč ova ny svy mi te ly a pr irozenost je vede 

k va s ni a iračionalite , jejičh mysl ovla da  biologie. Rozdí ly mezi te ly z en a muz u  se pouz í valy jako zdu vodne ní  
mora lní čh a společ ensky čh rozdí lu  mezi nimi (Abrams 2005). Z eny jsou „nerozuzlitelně polapeny v tenata 
své vlastní biologie, otrocky podrobeny sexualitě, jež ničí jejich rozum a destabilizuje jejich zdraví.“ (Roper 
1994:172) 

7 Viz. represivní pojmový systém dle (Warren, 2000). 

8 Například v nacistické ideologii bylo vyzdvihováno árijské sepjetí s přírodou a pokřivená civilizace 

zatracována (Arluke, Sanders 1996). 
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ale i samotna  její  pr í tomnost je kulturne  podmí ne na . Antropologie ma  empiričke  du kazy 

vyvračejí čí  platnost hned ne kolika univerzalističky čh modelu . V nas em kontextu jsou te mi 

nejdu lez ite js í mi ty, ktere  tvor í  kategoričke  rozde lení  (ať uz  hodnotí čí  č i nehodnotí čí ) mezi 

pr í rodou a kulturou a mezi lidmi a ostatní mi druhy. Tyto opozič ní  kategorie, tak hluboče 

zakor ene ny v za padní m diskurzu, nejen z e u ne ktery čh kultur neexistují , ale ani nejsou 

pouz í va ny jako prostr edky pro metaforičke  vyja dr ení  vy znamu nebo hodnoty v jiny čh 

končeptečh9 (Desčola, Palsson 1996:4-5, Howell 1996:128). Pr edstava pr í rody nebo 

kultury (zví r ečkosti nebo lidskosti) napr í klad zčela čhybí  v kognitivní  mape  sve ta 

Chewongu . V jejičh jazyče nenajdeme označ ení  pro pr í rodu a kulturu č i zví r ata a lidi ve 

smyslu odde leny čh kategorií  (Howell 1996:141). 

Pokud se vra tí me zpe t do nas eho mí sta i č asu, definiče č love ka a lidství  tu probí ha  

na dvou zmin ovany čh u rovní čh. První  z ničh – biologičkou u roven  – mu z eme ponečhat 

studiu paleoantropologie, taxonomie a evoluč ní  biologie. Co ovs em obsahuje druha  

zmin ovana  u roven  definiče č love ka, ktera  operuje s vnitr ní  esenčia lní  podstatou bytosti – 

statusem lidství ? C love k byl a je čharakterizova n tí m, z e jsou u ne j (na rozdí l od 

mimolidsky čh bytostí ) pr í tomny urč ite  kognitivní  a emoč ní  sčhopnosti, dovednosti nebo 

aktivity jako jsou: vní ma ní , vu le, mys lení , ve domí  sebe sama, emoče, vní ma ní  smrti a 

pohr ební  ritus, (mezidruhova ) empatie, r eč , teorie mysli, vy roba a pouz í va ní  na stroju , 

symbolička  komunikače, sčhopnost kulturní ho čhova ní  nebo zabí jení  pr í slus ní ku  

vlastní ho druhu (Sapolsky 2006a, Ingold 1994). 

Tento seznam jedineč ne  lidsky čh čharakteristik se vs ak s č asem sta le zuz uje a 

jednotlive  poloz ky jsou vys krta va ny s tí m, jak jsou pozorova ny i v mimolidske m, 

„pr í rodní m“ sve te . Sčhopnost tvorby a pouz í va ní  na stroju  uz  nemu z e by t povaz ova na za 

lidsky jedineč nou od čhví le, kdy byla popsa na u prima tu  i dals í čh druhu  (MčGrew 1992)10. 

Mnoho druhu  zví r at si uve domuje sebe sama, jak bylo proka za no skrze „zrčadlovy  test“ 

(Gallup 1970) - s č í mz  souvisí  i u ne ktery čh zví r at proka zana  sčhopnost uve dome ní  si 

                                                 

9 Například u indiánů Horní Amazonie, malajských Chewongů, sibiřských Evenkovů, kanadských 

Ojibwajů a dalších (Descola, Palsson 1996, Boukal 2003).  

V antropologii byl setkáními se společnostmi, pro které byla dichotomie přírody a kultury naprosto 

bezvýznamná a nesmyslná, spuštěn posun od duálního k monistickém vidění světa (Descola, Palsson 1996). 

10 Jako první  pozorovala tvorbu a pouz í va ní  na stroju  zví r aty Jane Goodall u afričky čh s impanzu . 
Kdyz  od ní  Louis Leaky obdrz el rozrus eny  telegram o její čh objevečh, prohla sil: „Nyní musíme předefinovat 
nástroje, předefinovat člověka, nebo akceptovat šimpanze jako lidské bytosti.“ (Peterson 2006:212) 
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„druhy čh“ a toho, z e tito druzí  mají  odlis ne  za me ry, počity nebo informače nez  my, zna ma  

jako teorie mysli (Tomasello a Call 1997). Vní ma ní  smrti blí zke ho, tručhlení  nebo akty 

pr ipomí nají čí  rozlouč ení  se zemr ely mi byly pozorova ny napr í klad u vlku , s impanzu , slonu , 

strak nebo lis ek (Waal 2006, Bekoff 2009, Masson, MčCarthy 1998, Goodall 2011, Moss 

1988). Altruističke  čhova ní  bylo pozorova no jak v ra mči druhu, tak i mezidruhove  

(napr í klad Waal 2009).  Stejne  tak jiz  nemu z eme de le tvrdit, z e jsme jediny  druh, ktery  

zabí jí  sve  vlastní  č leny nebo to de la  v organizovany čh skupina čh (Goodall 1986). 

 Tato pra če se soustr edí  pouze na jednu z vy č tu pu vodne  lidsky jedineč ny čh 

čharakteristik a to na pr í tomnost kultury.  
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2 Kulturní bias a jeho vliv na poznávání mimolidských zvířat 

Dr í ve nez  se budeme ve novat konkre tní m pozorovany m pr í padu m kulturní ho 

čhova ní  u mimolidsky čh zví r at, povaz uji za du lez ite  hloube ji se v te to kapitole sezna mit 

s tí m, jak je nas e pozna va ní  mimolidske ho sve ta podmin ova no kulturní m za zemí m, ze 

ktere ho počha zí me, a take  s vlivem tohoto za zemí  - kulturního biasu - na to, jake  kvality 

(vč etne  kulturní ho čhova ní ) jsme nebo nejsme sčhopni v mimolidske m sve te  zhle dnout. 

Podle ne ktery čh autoru  a autorek je velkou sebeiluzí  ve dy, pokud se staví  na 

piedestal zčela „nezaujate ho“ a „objektivní ho“ zpu sobu pozna va ní  „skuteč nosti“ - toho jak 

ve či „opravdu jsou“. Donna Haraway a dals í  (Rouse 1987, Hull 1988, Longino 1990) se 

domní vají , z e je pr í znač ne js í  vní mat ve du jako vypra ve ní  a sočia lní  aktivitu. S pr í rodní m 

sve tem se není  moz ne  str etnout z jake hosi prediskurzivní ho a-kulturní ho vakua: „Ne 

nutně se přírodní vědy více a více přibližují k objektivní „přírodě“ aby si ji fyzicky a 

symbolicky přisvojily (…) Naopak tyto vědy samy jsou sociálními aktivitami, neoddělitelně 

spojené s procesy, které je zrodily.“ (Haraway 1989 in Wade 1993:18) 

Pokud zkouma me pr í rodu, snadno mu z e by t (podle vy s e uvedene ho dokonče 

ne jaky m zpu sobem vz dy) toto studium poznamena no začykleností  toho, čo si jako 

společ nost do pr í rody projektujeme, a toho, čo v ní  potom zpe tne  nale za me (a buď se s tí m 

ztotoz n ujeme, nebo se vu č i tomu vymezujeme)11. Uz  jen samotny  pr í stup k „pr í rode “ jako 

k ne č emu odde lene mu, jako k jedne  z dua lní čh kategorií , zda nlive  univerza lní čh, je pr í stup 

podmí ne ny  sve tona zorovy m modelem, do velke  mí ry ovlivne ny m kartezia nsky m 

obratem, ve ktere m novove ka  ve da vznikala a formovala se. Jak na m pr ibliz uje první  

kapitola, existují  společ nosti, jejičhz  kosmologie vyvračejí  univerzalitu dua lní ho nahlí z ení  

sve ta a dičhotomii kultury a pr í rody č i č love ka a zví r ete. 

Zvnitr ne ne  sve tona zorove  modely, společ enske  struktury, ideologie, hodnoty nebo 

na zory, ktere  mají  vliv na to, jake  ota zky pokla da me a jake  metody k jejičh zodpove zení  

volí me, i na to, jak zí skana  data interpretujeme, označ uji souhrnne  jako kulturní  bias. 

V pr í pade  za padní ho ve dečke ho učhopova ní  zví r at je vliv kulturní ho biasu obzvla s te  

patrny : „Zejména lidé ze západu vytvářejí příběhy o primátech tak, že souběžně vyprávějí 

                                                 

11 Tento proces se označuje jako „double-transfer“ a své počátky má u Marxe a Engelse, kteří reflektovali 

tento „dvojitý přenos“ u Darwinova díla (Foster, Clark 2008). 
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příběhy o vztahu přírody a kultury, zvířete a člověka, těla a mysli, původu a budoucnosti. Již 

od počátku [zkouma ní  prima tu ], v polovině 18. století, byl řád primátů vystavěn na příbězích 

o těchto dualismech a jejich vědeckém rozřešení.“ (Harraway 1989:5) 

Skrze kulturní  bias se do studia povahy pr í rodní ho sve ta mohou vtisknout ru zne  

aspekty společ nosti. Jední m z takovy čh aspektu  mu z e by t i nerovnost pohlaví , jez  se 

promí ta  do ve dečky čh metod a genderove  role společ nosti, ktere  mají  vliv na interpretači 

zkoumane ho (napr í klad Bleier 1984, Birke 1986, Haraway 1986, 1989, Hubbard 1990). 

Sčhopnost a očhotu interpretovat čhova ní  zví r at jako kulturní  tento androcentrický nebo 

genderový bias vs ak vy razne ji neovlivn uje12 a proto se jí m zde, i pr es jeho za vaz nost, 

nebudu podrobne ji zaby vat. 

Dals í m aspektem, promí tnuty m do ve dečke ho zkouma ní , mu z e by t společ enske  

uspor a da ní  a atmosfe ra, kterou takove  uspor a da ní  vyvola va . Pr í kladem je zdu razn ova ní  

krute  kompetiče a boje o pr ez ití , čoz  je i jeden z č asto uva de ny čh pr í kladu  sočiomorfní ho 

modelova ní , jenz  spojuje objev Darwinovy čh teorií  o pr í rodní m a pohlavní m vy be ru 

s na stupem kompetitivní ho kapitalismu. Jde take  o interpretači pr í rodní ho sve ta, ktera  je 

v za padní  ve de  nejč aste ji v oblibe  (Waal 2003). Naopak v Japonsku mu z eme nale zt odlis ny  

pr í stup: Kinji Imanishi, zakladatel japonske  primatologie, vide l pr í rodní  sve t jako ze sve  

podstaty harmoničky . Druhy se společ ne  dopln ují  ve velke m organičke m čelku, kde kaz dy  

druh pro sebe nalezne mí sto ve vlastní  niče (Waal 2003). Kontrast mezi japonsky m a 

za padní m pr í stupem popisuje nizozemsky  biolog Tijs Goldsčhmidt: kdyz  jeho a japonsky  

ty m společ ne  zkoumaly stejnou č eleď ryb - Cichlidae, Goldsčhmidtu v ty m vysve tloval 

druhovou explozi skrze termí ny konkurence a vzájemné využívání. Japons tí  ve dči vs ak 

mluvili o doplňujících se rolích v ekosystému. Oba ve dečke  ty my se shodovaly v datečh, 

nakla daly s nimi vs ak na za klade  pr ekvapive  rozdí lny čh na hledu  (Goldsčhmidt 1998 in 

Waal 2003:293). 

Za u č elem reflexe sčhopnosti a očhoty pr iznat zví r atu m kvality povaz ovane  za 

lidske , mezi ne z  patr í  i kulturní  čhova ní , pro na s bude nejdu lez ite js í  takovy  kulturní  bias, 

ktery  vznika  vlivem pr í tomnosti dičhotomičke ho vní ma ní  pr í rody a kultury, nebo naopak 

vlivem absenče takove ho jasne ho odde lení . Na to, zda jsme sčhopni a očhotni spatr it u 

zví r at kulturní  čhova ní , ma  velky  vliv pra ve  to, povaz ujeme-li č love ka a zví r e za ve sve  

                                                 

12 Schopnost kulturního chování totiž nevnímáme jako podmíněnou genderem. 
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podstate  zčela odlis ne  bytosti. Konkre tní  vliv kulturní ho biasu na zkouma ní  zví r ečí čh 

kultur demonstruji na rozdí lu mezi za padní  a vy čhodní  primatologií  a jejičh vy vojem. 

2.1. ZÁPADNÍ VERSUS VÝCHODNÍ PRIMATOLOGIE 

Zakladatel japonske  primatologie Kinji Imanishi (1902-1992) byl s iroče zna my m a 

nesmí rne  plodny m ve dčem. Krome  toho, z e provozoval horolezečtví  v Himala jí čh, bylo 

jeho va s ní  take  studium vza jemne  prova zanosti vs ečh z ivy čh bytostí  a prostr edí , ve ktere m 

se načha zejí . Imanishi je ale nejví če zna m (a take  pr ezdí va n „Stephenem Jay Gouldem 

Japonska“) pro sve  studium čhova ní  prima tu , jehoz  vy sledky byly, ze souč asne ho 

za padní ho pohledu, znač ne  pru kopničke  dí ky absenči dualismu č love k-zví r e (Waal 2003). 

Narozen a vyčhova n v kultur e, ktera  nevyč len uje lidsky  druh jako jediny  obdar eny  

dus í , neme l Imanishi proble m s pr ijetí m teorie evoluče nebo s pu vodem č love ka z lidoopu . 

„Ve většině východních systému víry se může lidská duše reinkarnovat do mnoha tvarů a 

forem. Všechny žijící bytosti jsou tak duchovně propojeny. Člověk se může stát rybou a ryba 

se může stát bohem nebo bohyní.“ (Waal 2003:294) Studium zví r at v Japonsku nebylo 

nikdy ovlivne no počity nadr azenosti nebo averzí  vu č i pr izna ní  ne ktery čh lidsky čh 

čharakteristik zví r atu m. Starove ka  scala naturae i kartezia nska  filosofie, ktere  by č love ka 

odlis ovaly od ostatní čh zví r at a stave ly ho nad ne , ve vy čhodní  filosofii čhybe jí . Podle 

Imanishiho studenta Jun’ičhira Itaniho „japonská kultura nevyzdvihuje rozdíl mezi lidmi a 

zvířaty a je proto relativně oproštěná od kletby antropomorfismu (…) cítíme, že to vedlo 

k mnoha důležitým objevům.“ (Itani 1985 in Waal 2003:294) 

Ne kolik let pr edtí m, nez  britsky  biolog William Hamilton vyvinul takzvane  

„Hamiltonovo pravidlo“ o altruističke m čhova ní  vu č i pr í buzny m, pr edpokla dala japonska  

primatologie, z e zví r ata musejí  mí t komplexní  rodinny  z ivot stejne  jako lide , a 

monitorovala pr í buzenske  vztahy prima tu  po ne kolik generačí  (Kawamura; Yamada oba 

in Waal 2003:294) „Příbuzenské sítě byly opravdovým objevem, snad tím největším v 

japonské primatologii.“ (Reynolds 1992 in Waal 2003:294) 

Imanishi a jeho studenti byli v ne ktery čh ohledečh „napr ed“13 pr ed zna my m 

za padní m paleontologem Louisem Leakym ve sčhopnosti skrze studium prima tu  

                                                 

13 Lineární označení používám pouze proto, že západní primatologie se postupně přeorientovávala na 

koncepty primatologie japonské. Ne proto, že by jedna nebo druhá vědecká tradice mohla být považována za 

„pokročilejší“ v jakémsi lineárním vývoji. 
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porozume t poč a tku m lidske  společ nosti a kultury (Waal 2003:295). V 60. a 70. letečh 19. 

století , v dobe  kdy Louis Leaky poslal ne kolik primatologu  a primatoloz ek (vč etne  Jane 

Goodall) studovat hominidy s ví rou, z e by na m mohli pr ine st informače o nejč asne js í čh 

sta dií čh lidske  evoluče, byly jiz  ota zky a tečhniky k tomuto zkouma ní  vyvinuty japonskou 

primatologií , ve ktere  byly „opice rozpoznávány jednotlivě a následovány dostatečně dlouho 

pro pochopení mimořádné komplexity společností primátů a míry, do které je každá skupina 

odlišná.“ (Waal 2003:295) 

Jiz  v roče 1952, kdy se evropska  etologie zaby vala teorií  instinktu  a američka  

odme n ovala krysy za stisknutí  tlač í tka, Imanishi mluvil o moz nosti, z e i dals í  zví r ata mimo 

č love ka by mohla mí t kulturu: „Jestliže se jednotlivci učí od sebe navzájem, jejich chování se 

může v průběhu času stát odlišným od chování v jiných skupinách a tak vytvářet 

charakteristickou kulturu.“ (Itani, Nishimura 1973; Nishida 1987 oba in Waal 2003:296) 

Ve sve m pr í stupu Imanishi pouz í val obečne js í  definiči kultury, ve ktere  kladl du raz 

na sočia lní  pr enos čhova ní  a pr i její z  aplikači se neomezoval pouze na lidsky  druh; ze 

sve ho ba da ní  mimolidska  zví r ata nevyluč oval (Waal 2003). Z e je definiče zaloz ena  pouze 

na negenetičke m pr enosu problematička  a va gní , ukazuji v podkapitole 3.1. Avs ak česta 

hleda ní  „nejniz s í čh společ ny čh jmenovatelu “ kulturní ho čhova ní  u lidí  i zví r at, namí sto 

zdu razn ova ní  odlis ností  mezi nimi, se vzhledem k dnes ní mu mnoz ství  pozorovany čh 

pr í kladu  kulturní ho čhova ní  (ktere  popisuji v podkapitole 3.2.) uka zala jako produktivní  

a Imanishi byl první , ktery  tuto čestu započ al. 

I kdyz  jsou ne ktere  Imanishiho ekologičke  a evoluč ní  mys lenky povaz ova ny za 

problematičke , pr í stupy jeho a jeho na sledovní ku  se pr i studiu zví r at osve dč ily pozde ji i 

na za pade  (Waal 2003:294). V za padní  etologii se odehra la hluboka  prome na, pr i ktere  

byly pr evzaty japonske  tečhniky pozorova ní  a spečifičke  končepty jako jsou vztahy 

jednotlivču  a kulturní  pr enos. „Uplatňujeme východní techniky, kterým se zpočátku západ 

vysmíval a vzdoroval jim.“ (Waal 2003:295) Fakt, z e k takove  prome ne  a osvojení  si 

vy čhodní ho pr í stupu byla za padní  ve da nakoneč otevr ena , ukazuje na jiz  započ ate  

narus ení  antropočentričke ho vztahova ní  se ke sve tu, dí ky ktere mu mohlo 

k paradigmatičke mu posunu v primatologii dojí t. 

Společ nosti operují čí  s jasny m odde lení m kultury a pr í rody reflektují  pokusy o 

narus ení  ostrosti tohoto rozde lení  negativne . Jsou to pra ve  tyto společ nosti, vč etne  te  nas í , 
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ktere  ve svy čh metoda čh pojmenova vají  končept antropomorfismu a vní mají  ho a priori 

jako čhybny , zatí mčo japonska  primatologie je mimor a dne  lhostejna  vu č i problematiče 

antropomorfismu ve sve m zkouma ní  prima tu  (Asquith 1986). Paradigmatičky  posun 

souč asne  za padní  primatologie sme rem k Imanishiho pr í stupu v sobe  zahrnuje i 

rehabilitači dr í ve pra ve  zčela zatračovane ho antropomorfismu jako za urč ity čh okolností  

vhodne ho zpu sobu pozna va ní  zví r at. Jake  argumenty dnes zazní vají  pro ukonč ení  vní ma ní  

antropomorfismu jako a priori čhybne ho, uva dí m v na sledují čí  podkapitole. 

 

2.2. JE ANTROPOMORFISMUS HŘÍCH? 

Obečne  se jako antroporfismus označ uje pr isuzova ní  lidsky čh čharakteristik 

mimolidsky m bytostem nebo nez ivy m objektu m. V etologii i v dals í  ve dní čh disčiplí na čh 

je ve ts inovy  postoj vu č i ne mu jasny : povaz uje se za ostudu č i pr eka z ku k „prave mu“ 

pozna ní  a je nezbytne  se mu vyvarovat (Horowitz, Bekoff 2007). Ovs em spí s e nez  v obsahu 

argumentu, spoč í va  sí la „obvine ní “ z antropomorfismu v jeho re toričke m na boji a 

pejorativní čh konotačí čh - zč a sti je povaz ova n za čhybu, zč a sti za herezi. „Je to termín 

negativního kriticismu, který ztotožňuje jistý způsob porozumění s neplatným nebo mylným 

způsobem myšlení, který byl již dlouho vypuzován z vážené intelektuální společnosti.“ 

(Fisher 1996:4)  

Jeho vy znam byl posunut a označ uje automatičky takove  pr isuzova ní , ktere  je 

čhybne , tedy atribuči lidsky čh čharakteristik – pr edevs í m menta lní čh a sočia lní čh 

sčhopností  - subjektu č i objektu, ktery  je nema  (Asquith 1984). Antropomorfismus je tak 

automatičky povaz ova n za kategoričkou čhybu, kdy se s bytostmi jedne  kategorie (zví r aty) 

začha zí  tak, jako by na lez ely do kategorie druhe  (lidi). V tomto posunute m vy znamu vs ak 

čhybnost antropomorfismu stojí  a pada  na podmí nče, z e je zde pra ve  onen kategoričky  

rozdí l mezi lidmi a zví r aty. Pr edstava takove ho rozdí lu je dnes jaky msi „kartezia nsky m 

de dičtví m“, kdy Desčartes lidem pr isuzoval menta lní  substanči, zatí mčo mečhaničky 

fungují čí m zví r atu m z a dnou. „Toto karteziánské dogma je již však dlouho odmítáno ve 

prospěch evolučního příběhu biologické kontinuity, ve kterém nejsou lidé nic jiného, než 

zvířata určitého druhu.“ (Fisher 1996:5) Coz  je i jeden z argumentu , proč  není  nutne  

vní mat antropomorfní  vztahova ní  se k mimolidsky m zví r atu m a priori jako kategoričkou 

čhybu. „Z darwinistického pohledu neexistuje žádný dobrý důvod vyhýbat se konceptům 
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[jejičh aplikači] pouze proto, že pocházejí z chování druhu, ke kterému sami přináležíme.“ 

(Waal 1999:272)  

Jelikoz  pojem antropomorfismus v sobe  zahrnuje ne kolik znač ne  odlis ny čh typu  

vztahova ní  se ke zví r atu m, pro dals í  u vahy o ne m je tr eba si definovat, jaky  z ničh ma me 

na mysli. Ne ktere  druhy antropomorfismu na m pr i pozna va ní  zví r at uz iteč ny mi by t 

skuteč ne  nemohou. Waal popisuje jeden z ničh jako antropomorfismus „při kterém jsou 

lidské pocity a myšlenky naivně připisovány zvířatům na základě nedostatečných informací 

nebo zbožného přání“ (Waal 1999:260) a jako pr í klad uva dí  zvola ní  „To musí  by t tatí nek 

toho mla de te!“ pr i zpozorova ní  dospe le ho samče jake hokoliv druhu, hrají čí ho si 

s mla de tem. To je vs ak nejenz e antropočentrička , ale take  etnočentrička  projekče. Fisher 

(1996) zase mluví  o imaginativním antropomorfismu typičke m v televizní m pru myslu, pr i 

ktere m jsou fiktivní  zví r ata prezentova na jako lidem podobna  te me r  zčela bez ohledu na 

jejičh skuteč ne  čhova ní  nebo potravní  preferenče (napr í klad Sova by Krteč kovi neradila, 

z e ma  pro uzdravení  Mys ky nají t her ma nek, ale sne dla by ho, pokud by vu beč oba noč ní  

z ivoč ičhove  byly ve dne vzhu ru). 

Takovy mto naivní m projekčí m lidsky čh vlastností  a zkus eností  na zví r ata se 

počhopitelne  vyhy bají  i obha jči antropomorfismu. Idea lne  se snaz í  počhopit zví r ata na 

za klade  toho, čo je zna mo o jejičh umweltu14 (zjednodus ene  „okolní m sve te  z pohledu 

zví r ete“). Waal pojmenova va  tento pr í stup jako zoocentrický antropomorfismus 

(animalcentric anthropomorphism): „Stejným způsobem, jako se rodiče učí dívat se na svět 

dětskýma očima, učí se i empatičtí etologové a etoložky rozpoznat, co je důležité pro jejich 

zvířata, z čeho mají strach, za jakých podmínek se cítí v klidu a tak dále.“ (Waal 1999:266)15 

„Při jejich zarámování do jazyka, který odkazuje na lidskou zkušenost, musí 

antropomorfismus respektovat zvláštnosti každého druhu.“ (Waal 1997:xvi) 

V interpretativním antropomorfismu dle Fishera podobne  nejde o pouhou projekči lidske  

                                                 

14 Pojem pocházející od Uexkülla (1909). 

15 S některými zvířaty je snazší tohoto dosáhnout, než s jinými. Člověk, pro kterého je nejdůležitějším 

smyslem zrak, se jen s obtížemi vciťuje do netopýra s echolokačním aparátem (Waal 1999). „Taková zvířata, která 

mají vnější fyzické podobnosti s námi – lidoopi a opice- a taková která jsou přinejmenším v naší taxonomické 

skupině – savci – jsou ti nejpravděpodobnější kandidáti.“ (Horowitz, Bekoff 2007:29) Ovšem Japonsko se 

vykazuje odlišnou kulturní preferencí a inklinuje k antropomorfizování bezobratlých (Kellert 1996 in Horowitz, 

Bekoff 2007:29). 
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zkus enosti na zví r ata, ale o interpretativní  pr ipisova ní  vlastností  zví r atu m na za klade  

jejičh čhova ní . 

Existují  dokonče hlasy, ktere  antropomorfismus popisují  jako nedí lnou souč a st 

toho, jak funguje lidska  mysl a tvrdí , z e antropomorfní  vztahova ní  se ke zví r atu m je v na s 

zabudova no (Kennedy in Waal 1999:264). Podle Lorenze jde o evoluč ne  vyvinuty  

mečhanismus, ktery  vybí zí  dospe le ho č love ka k pe č i o sve ho potomka. Počity na klonnosti 

se pak rozs ir ují  i na takova  zví r ata, ktera  vykazují  znaky lidske ho mla de te: “relativně velká 

hlava, převážná část hlavy tvořená mozkovou částí, velké a nízko položené oči, vyboulené 

tváře, krátké a tlusté končetiny, pružná hmota těla a nemotorné pohyby.” (Lorenz 

1950/1971 in Horowitz, Bekoff 2007:29).16  

Pr edčha zejí čí  r a dky ukazují , z e vní ma ní  antropomorfismu jako a priori čhybne ho 

vztahova ní  se ke zví r atu m je spí s e my tem, pozu statkem kartezia nství . Jako obvine ní  je 

pouz í va n pr edevs í m antropočentričky mi zasta nči ostre  hraniče lidske ho a zví r ečí ho sve ta. 

Ve skuteč nosti vs ak ve ve ts ine  pr í padu  nema me du kaz o tom, z e by zví r ata postra dala 

ne jakou emoči nebo menta lní  č i sočia lní  sčhopnost (Fisher 1996). Obha jči 

antropomorfismu se shodují , z e „bez věrohodného argumentu pro to, že připisování 

mentálních stavů mimolidským zvířatům by bylo kategorickou chybou, se zdá být základní 

předpoklad kritiky antropomorfního myšlení neudržitelný.“ (Fisher 1996:15) Proto dokud 

nebude empiričky proka za n kategoričky  rozdí l mezi lidmi a mimolidsky mi zví r aty, jsou 

obvine ní  z antropomorfismu jako kategoričke  čhyby spí s e ve čí  na zoru a dohadu , ktere  se 

odví její  od sve tona zoru č love ka (Asquith 1997).  

Kas parova  v souvislosti s tí mto upozorn uje, jak je praxe opač na  a z e „vědci obvykle 

předpokládají, že určitá zvířata nedokáží pociťovat nějaké vjemy, které člověk dokáže, pokud 

se neprokáže opak. G. A. Bradshaw and Barbara L. Inlay (2005) popisují, jak vědci nemají 

problém z pozorování chování zvířat usuzovat na lidské projevy a psychiku, ovšem když jde 

o úsudek opačný – tedy z lidské psychiky směrem na zvířecí, vykreslují zde ostrou hranici. Jak 

autoři uvádí, ta je však již dnes zpochybňovaná, a čím pokročilejší věda je, tím více uznává 

kontinuitu mezi člověkem a zvířetem. Článek tak volá po symetrii v pohledu na člověka a 

zvíře a pozměnění oné klasické hypotézy na předpoklad, že pokud se neprokáže, že dané zvíře 

                                                 

16 Dokonce i psi mohou „antropomorfizovat“ nebo spíše „dogomorfizovat“ (Bekoff 2005 in Horowitz, 

Bekoff 2007:29). Při interakci psů a robotů připomínajících psy, zacházeli psi jako se sociálními partnery pouze 

s těmi roboty, kteří byli pokryti srstí (Kubinyi et al. 2004 in Bekoff, Horowitz 2007:29). 
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určité schopnosti nemá, mělo by se předpokládat, že je má – zrovna jako člověk, neboť jsme 

také jedním ze zvířat. […] Jakožto lidé máme totiž zkušenost pouze se svou specifickou 

podobou „bytí“ a z té bychom měli podle mého názoru při posuzování okolí vycházet (čímž 

ovšem netvrdím, že máme ignorovat věrohodné poznatky o odlišnostech).“ (2008:11) 

Proto ne kter í  uva de jí , z e vní mat antropomorfismus a priori jako čhybny , je samo o 

sobe  čhybou (Fisher 1996; Mitčhell in Horowitz, Bekoff 2007:31) a takovy  pr í stup dla z dí  

čestu k opač ne mu naivní mu extre mu - a to k vní ma ní  zví r at jako mečhanomorfní čh 

(Karlsson 2012). Stračh z antropomorfismu a urputna  snaha se mu vyvarovat “způsobily 

v etologii zanedbání mnoho zajímavých jevů.“ (Hinde 1982 in Waal 1999:255) 

Podle Waala (1997; 1999) nebo Fishera (1966) je antropomorfismus, ktery  je 

pouz í va n se zoočentričkou empatií , ve skuteč nosti uz iteč ny m na strojem pro počhopení  

z ivotu  mimolidsky čh zví r at, jak jsme mohli vide t na pr í kladu pokroč ile  japonske  

primatologie. S čitlivy m pr í stupem si mu z eme vypu jč it lidske  končepty k vysve tlení  

čhova ní  mimolidsky čh zví r at (Waal 1999) a to se pro na s pak mu z e sta t take  

pr edví datelne js í m (Horowitz, Bekoff 2007). Antropomorfismu se jeví  by t, i pr es r adu 

u skalí , ktera  ho mohou doprova zet, tí m nejefektivne js í m a nejve rne js í m zpu sobem 

vztahova ní  se ke zví r atu m, ktery m disponujeme (Stella 2011:124). 

 

 

2.3. SHRNUTÍ: NARUŠENÍ DUALISMU 

V te to kapitole jsem uka zala, jak je (ne)pr í tomnost a podoba dičhotomie lidske ho 

a mimolidske ho podmí ne na nas í m kulturní m za zemí m a jak velky  vliv tato 

(ne)pr í tomnost ma  na to, jake  kvality, vč etne  kulturní ho čhova ní , jsme sčhopni a očhotni 

ve sve te  mimolidsky čh zví r at zhle dnout. 

Pohledy na to, v č em (zdali vu beč) jsou kategoričke  rozdí ly mezi lidmi a dals í mi 

zví r ečí mi druhy, nebo na to, ktere  rozdí ly jsou povaz ovane  za ty nejdu lez ite js í , se ru zní  

historičky i mezi kulturami17. To, čo povaz ujeme za jedineč ne  lidske  a tudí z  za čhybne  

pr isuzovat zví r atu m „je ovlivněno stejně tak kulturou a historickou módou jako naší vlastní 

                                                 

17 Pro západ je to spíše racionalita a kognitivní schopnosti, pro Japonsko emocionalita – schopnost plakat, 

či se smát (Asquith 1996). 
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neznalostí o zvířatech samotných.“ (Asquith 1997:23) Tato odlišnost vede 

k interkulturně rozdílnému čhápání toho, čo je ještě seriózní interpretače a čo už je 

nevědečký antropomorfismus. Proto Asquith také tvrdí, že „Diskuze o antropomorfismu 

nejsou samy o sobě objektivní, ale jsou kulturně podmíněné.“ (Asquith 1997:22) Diskuze o 

tom, zda a do jaké míry je možné využívat antropomorfismu pro popis čhování zvířat, jsou 

vlastně jen odrazem našičh domněnek o sčhopnostečh zvířat. „Nemluvíme o 

antropomorfismu jako takovém, ale o námi vnímaném místě člověka v přírodě.“ (Asquith 

1997:33) Toto námi vnímané místo se značně proměnilo a dále mění, čož můžeme 

pozorovat na měníčím se přístupu k antropomorfismu i přebírání japonskýčh končeptů 

západní primatologií. Díky těmto proměnám se posílila i sčhopnost a očhota 

v mimolidském světě zhlédnout čharakteristiky, které byly dříve považované za jedinečně 

lidské, jako je právě kulturní čhování. 

Aplikače antropomorfníčh končeptů na zvířata nejenže znásobuje rozsah hypotéz, 

nad kterými lze uvažovat, ale také mění pohled na nás samé a narušuje dualističký vztah 

k mimolidským zvířatům:  

„Čím více dovolujeme zvířatům stát se lidskými, tím více se v tomto 

procesu stáváme zvířecími. Shovívavé nakládání s antropomorfismem urychlí 

zánik dualismu, (…) spíše nežli obava o vědeckou validitu je základem debaty o 

antropomorfismu přístup k dualismu mezi lidmi a zvířaty.“ (Waal 1999:272) 

Vzhledem k tomu, k jaky m poznatku m neme la za padní  primatologie dlouho vlivem sve ho 

kulturní ho biasu pr í stup, bylo pr í hodne , z e se v jine m kulturní m prostr edí  me la pr í lez itost 

vyví jet primatologie japonska , ktera  mohla tu za padní  pozde ji obohatit18. Cí lem kritičke ho 

ve dečke ho pozna ní  nemusí  by t snaha kulturní  bias odstranit (čoz  ani není  dost dobr e 

moz ne ) a snaz it se ope t dosa hnout na jakousi „objektivní  skuteč nost“. Du lez ite  je spí s e 

uč init kulturní  bias v nas em pozna ní  čo do nejve ts í  mí ry ve domy m. To je uskuteč nitelne  

skrze hlubokou sebereflexi a take  dí ky existenči kulturne  odlis ny čh tradič pozna ní  (ktere  

jsou vs ak sta le ví če ohroz ene  hegemonií  za padu). 

                                                 

18 Toto obohacování samozřejmě probíhalo vzájemně. Avšak obohacení západní primatologie tou 

japonskou zde zdůrazňuji vzhledem k našemu stěžejnímu tématu – kulturnímu chování u zvířat, v jehož studiu má 

delší tradici primatologie japonská. Tento směr obohacení je také zajímavé zdůraznit proto, že málokdy byla 

západní věda otevřená kulturně odlišným vědeckým tradicím a považovala je za nevědecké, pomýlené či primitivní 

(stejně jako to z počátku bylo i s japonskou primatologií). Proto skutečnost, že se nakonec západní antropologie 

„otevřela“ poznatkům té japonské, stojí za pozornost (podrobněji Waal 2003). 
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„Studium přírody nelze ponechat jedinému kněžstvu, kde si všichni myslí totéž. 

Každá kultura je až příliš zamotána ve svém vlastní vztahu s přírodou na to, aby 

byla schopná poodstoupit a uvidět ji takovou jaká je. Získat úplný obraz vyžaduje 

vědce a vědkyně všech různých původů, kteří si na sebe společně vezmou úkol 

srovnatelný s porovnáváním různých obrazů v bludišti pokřivených zrcadel. 

Někde v této změti silně pokroucených informací spočívá pravda.“ (Waal 

2003:298) 
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3 Současná pozorování zvířecích kultur 

V te to kapitole pr edstavuji poznatky a pozorova ní  souč asne  ve dy popisují čí  

pr í klady kulturní ho čhova ní  zví r at. Nejprve vs ak definuji, čo pr esne  pod pojmem kulturní  

čhova ní  čha pu a jaky mi zpu soby souč asna  ve da ke studiu kulturní ho čhova ní  pr istupuje. 

Pote  pr edkla da m pr í klady kulturní ho čhova ní  u r a du  prima tu , pta ku  a kytovču  a uva dí m 

studie, ktere  naznač ují  podobny  trend i u krys a dals í čh druhu  zví r at. 

 

3.1. DEFINICE KULTURY 

Jak je kultura definova na ovlivn uje do znač ne  mí ry to, kde vs ude jsme pote  sčhopni 

kulturní  čhova ní  nale zt. Existují  definiče s ru znou mí rou obečnosti od te čh nejs irs í čh, kdy 

je kulturou jake koliv čhova ní , pr i ktere m je informače pr eda va na ne-genetičky, az  po 

začí lene  definiče, popisují čí  napr í klad nesmí rnou ryčhlost s í r ení  kulturní  informače v 

za padní m sve te  (Castells 2009), ktere  vyluč ují  společ nosti bez vyvinuty čh informač ní čh 

tečhnologií . 

Takove  končepty kultury, ktere  ji ponečha vají  definovanou pr í lis  va gne , nebo 

takove , ktere  a priori vyluč ují  mimolidska  zví r ata z její ho vlastne ní , jsou jen male ho uz itku. 

Jestliže má být končept kultury vědečky užitečný, neměl by být předem omezován pouze 

na lidský druh a jiné druhy z jeho vlastnění bezdůvodně vylučovat. Chčeme-li mluvit o 

kulturní m čhova ní  v mimolidske m ale i v tom lidske m sve te  va z ne , potr ebujeme 

vs eobečnou, ale pr esnou definiči kultury. Takova  definiče by neme la by t formulova na 

libovolne , ale me la by se snaz it jasne  začhytit, čo označ ení m kultura ma me na mysli 

(Ramsey 2013:462). 

První  studie zaby vají čí  se kulturní m čhova ní m u zví r at č asto pro jistotu pouz í valy 

me ne  provokativní čh termí nu  jako jsou “sočia lní  tradiče” nebo “protokultura” (Sapolsky 

2006a). Dnes uz  se vs ak označ ení  čhova ní  zví r at jako kulturního objevuje be z ne  (MčGrew 

1998, Waal 2001, Whiten 2005), ovs em s tou nesna zí , z e se definiče toho, čo slovo kulturní 

vlastne  znamena , u ru zny čh autoru  ví če nebo me ne  lis í . Ne ktere  z te čh nejpouz í vane js í čh 

zpu sobu  definiče kultury zde uva dí m a pr edstavuji jejičh teoretičkou kritiku Granta 

Ramseyho. Ten se po analy ze nejpouz í vane js í čh definič pokous í  o vlastní , pr esne js í  

definiči kultury, kterou jsem si vypu jč ila i pro u č ely te to pra če. 
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Nejs irs í  definiče kultury odkazuje k její  de dič nosti, ktera  je ovs em ne-genetičke  

povahy. Kultura je pak definova na jako (1) vše, co je předáváno ne-geneticky. Tento 

zpu sob definiče kultury byl prosazova n po mnoho let – jední m z první čh, kdo ji takto 

zkoumal, byl napr í klad Sapir (1924). Takova  definiče na s siče sme r uje spra vny m sme rem, 

ale zdaleka není uspokojivá. Expličitní definiče by měla vyjadřovat, co kultura je a ne co 

není, a poněvadž kategorie ne-genetičkého přenosu je natolik různorodá a není jisté, zda 

mohou být všečhny ne-genetičké přenosy považovány za kulturní, nemůže tento přenos 

jako homogenní kategorie definujíčí kulturu sloužit (Ramsey 2013:459). 

Oblí benou a č astou definičí  je vysve tlení  kultury skrze (2) vzorce chování. V te to 

definiči se vzorče čhova ní  mohou povaz ovat za kulturní , jen pokud se vyskytují  pouze v 

podskupine  a nikdy ne u vs ečh pr í slus ní ku  druhu. Jestliz e se čhova ní  načha zí  u vs ečh 

pr í slus ní ku  druhu, musí  by t proka za ny regiona lní  odčhylky (MčGrew 1992, Fragaszy and 

Perry 2003, Whiten 2005, Jablonka and Lamb 2005). Samotne  vzorče čhova ní  ani 

regiona lní  odčhylky vs ak nesmí  vyve rat z genetičky čh rozdí lu ,19 a za roven  nesmí  by t jejičh 

pr í č inou ani ekologičke  faktory20 (Sapolsky 2006a). Tomu odpoví da  napr í klad definiče 

Jablonky a Lamba (2005), kteří popisují kulturu jako „systém sociálně přenesených vzorců 

chování, preferencí a produktů zvířecích aktivit, které charakterizují skupinu sociálních 

zvířat. Přeneseným chováním mohou být dovednosti, postupy, zvyky, přesvědčení a tak dále“ 

(Jablonka, Lamb 2005 in Ramsey 2013:460). Ramsey se ovšem vymezuje vůči 

ztotožňování vzorčů čhování s kulturou, které kritizoval v antropologii již Clifford Geertz. 

Kulturou totiž nejsou konkrétní vzorče čhování. Jsou jí spíše kontrolní mečhanismy 

(pravidla, návody, instrukče), které čhování určují (Geertz 1973:44). Ramsey se dále 

vymezuje vůči doplňujíčí podmínče, při které čhování může být povaz ova no za kulturní , 

pouze pokud se nevyskytuje univerza lne  u vs ečh jedinču  druhu: „Zda hraje kopanou celý 

svět nebo ne, nezodpovídá otázku, jestli je takové chování kulturní. (…) to, že je [kopana ] 

kulturní, má svůj základ v typu informace zodpovědné za přenos a přetrvání chování.“ 

(Ramsey 2013:462) Stejne  tak je podmí nka, z e čhova ní  musí  čharakterizovat čelou 

                                                 
19 Například odlišné chování sdílené v rámci rodiny by nepředstavovalo kulturu, pokud by bylo způsobené 

specifickou mutací (Sapolsky 2006a:218). 

 
20 Pokud by se například dvě populace lišily dobou, kdy sbírají určitý druh ovoce, nebyl by takový rozdíl 

považován za kulturní, pokud by byl způsoben tím, že v habitatech těchto dvou populací jsou odlišné ekologické 

podmínky, které mají na svědomí různé časy dozrávání (Sapolsky 2006a:218). 
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skupinu, pr í lis  restriktivní . Sargeant a Mann (in Ramsey 2013:470) dokazují , z e i kdyz  

ne ktera  kulturní  čhova ní  delfí nu  ska kavy čh, pr edevs í m sha ne ní  potravy, není  společ ne  pro 

čelou populači, není  du vod nepovaz ovat ho za kulturní . 

Dals í  vy hrada vu č i te to definiči sme r uje k obečne mu pr í stupu, ktery  se pro studium 

kulturní ho čhova ní  zví r at volí . Tendenčí  pr i tomto pr í stupu je odde lova ní  kulturní čh, 

ekologičky čh a genetičky čh č initelu  urč ují čí čh čhova ní  zví r at a hleda ní  pouze onoho 

kulturní ho č initele. Kdyz  etnografie zkouma  lidske  společ nosti, čhova ní , ktere  je 

zpu sobeno ekologičky mi podmí nkami (napr í klad zpu soby obz ivy nebo odí va ní ), ze sve ho 

studijní ho za be ru take  nevyr azuje jako ne-kulturní : „Názor, že kultura je třetím určujícím 

činitelem chování, potom co byly vzaty v úvahu činitelé environmentální a genetické, je 

naprosto nesmyslný. Chování je vnějším vyjádřením jednání celého organismu v jeho 

prostředí; nejedná se o důsledek kulturních, ekologických a genetických příčin.“ (Ingold 

2011:337) „V současnoti jsou zvířata hodnocena [jejičh kulturní  čhova ní ] na základě 

přísnějších kritérií, než lidé.“ (Laland, Hoppitt 2003:150) Proto ne kter í  navrhují  pr í stup ke 

studiu zví r ečí čh kultur zčela modifikovat (Boesčh 2012, 1996, 2003; Laland, Hoppitt 

2003) a zví r ečí  kultury studovat skuteč ny m etnografičky m pr í stupem tak, jak se pouz í va  

i u lidí  (Ingold 2011). „Jestliže chceme porovnávat kulturní schopnosti různých druhů, je 

potřeba pro definování kultury používat vždy stejný soubor kritérií. Bohužel, tento aspekt 

věci byl jen výjimečně reflektován při utváření závěrů z porovnávání kulturních schopností 

lidí a jiných druhů.“ (Boesčh 2012:687) Dokud vs ak nebude sčhopnost kulturní ho čhova ní  

u zví r at akčeptova na, není  moz nost Ingoldove  a Boesčhove  pr a ní  vyhove t, aniz  by 

vy sledky takove ho pr í stupu nebyly povaz ova ny za neve dečke .  

Některé definice dále vysvětlují kulturu skrze (3) sociální učení a popisují ji 

například jako „zahrnující veškeré vzorce chování, které byly sociálně získány a předány 

dále.“ (Hart, Panzer in Ramsey 2013:459) Ramsey však upozorňuje, že takové učení nelze 

vždy uspokojivě rozpoznat od jinýčh druhů učení (například od individuálního učení 

metodou pokus-omyl v reakci na ekologičké podmínky). I pokud to rozeznatelné je, není 

podle Ramseyho možné kulturu za sočiální učení zaměňovat. To by nemělo být pro 

kulturu podmínkou, ale pouze jedním z kanálů, skrze které se může kulturní informače 

šířit. Existují však i jiné kanály, jak je uvedeno níže v podmínče (a) Ramseyho definice 

kultury (Ramsey 2013:459-460). 
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Ramseyho čílem bylo „vytvořit definici, která by byla výsledkem čisté teoretické 

práce, která by spojila zdánlivě nesouvisející jevy, o kterých uvažujeme jako o kulturních.“ 

(Ramsey 2013:462) Po obsáhlé analýze používanýčh definič kultury a dostupnýčh 

výzkumů kulturníčh přenosů u zvířat i lidí Ramsey předkládá vlastní definiči, která zní: 

„Kultura je informace přenášena mezi jedinci nebo skupinami, kdy (a) tato 

informace proudí skrze chování, (b) přináší jeho reprodukci a (c) trvající 

změnu v něm.“ (Ramsey 2013:466)  

Podmínka (a) vylučuje genetičký přenos informače. Genetičký přenos je siče 

přenosem informače, která může přinést reprodukči čhování (podmínka (b)), ovšem geny 

nejsou přenášeny skrze čhování a proto se takový přenos nemůže považovat za kulturní 

(Ramsey 2007:14-15). 

Je však nutné rozvést, čo vše má Ramsey informačí předávanou skrze čhování 

přesně na mysli. Na rozdíl od jinýčh (Jablonka, Lamb 2005) neodděluje tak jasně 

epigenetičké mečhanismy přenosu informače od přenosu behaviorálního. Někdy je totiž 

může být čhování jedinče přeneseno na potomky skrze epigenetičké změny jako je 

metylače zárodečné DNA (Anway et al. 2005). Podle Ramseyho obsahuje v některýčh 

případečh kulturní přenos epigenetičký mečhanismus, který čhování pomáhá šířit a 

zachovat21. 

Na příkladu epigenetičkého přenosu kultury Ramsey vysvětluje, že čhování 

jednotlivče nebo skupiny je vždy prostředek, kterým je informače předávána dalším; toto 

předávání se však může uskutečňovat skrze různé kanály. Těmi může být, kromě 

sočiálního učení, prostředí (například jelen upřednostňujíčí pěšinu, po které už před ním 

kráčel jiný jelen, tak vytváří společně s dalšími jedinči kulturní tradiči čhození po této 

čestě), fyziologie organismu (příkladem je přenos potravní preferenče krysí matky na její 

mládě přes vnitřní fyziologičké dráhy – skrze dělohu (Hepper 1988) či mléko (Galef, 

Sherry 1973)), nebo, jak již bylo zmíněno, skrze epigenetičké změny, nebo dokonče skrze 

konstrukci niky (Odling-Smee et al. 2003) - oba tyto výsledky čhování mohou zčásti 

                                                 

21 Metylace DNA může například ovlivnit to, jak se geny projeví a v důsledku tedy ovlivnit i chování 

(Kaffman, Meaney in Ramsey 2013:466). Další výzkumy (Weaver et al. in Ramsey 2013:466) ukazují, že chování 

krysí matky jako je olizování může změnit epigenetický stav genů jejích potomků. Důsledkem je, že tito potomci 

pak pravděpodobněji budou stejně pečovat o své mláďata. 
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sloužit jako kulturní kana l (Ramsey 2013: 466). Podobny  na zor mají  i Waal a Bonnie 

(2009), kdyz  kulturu pr irovna vají  k dy čha ní : „Stejně jako definice dýchání nespecifikuje, zda 

se tento děj odehrává skrze plíce nebo žábry…ani u konceptu šíření kultury není třeba 

specifikovat, jak jeden organismus získává chování od druhého“ (Waal, Bonnie 2009 in Waal 

2013: 475). 

Podmínka (b) vylučuje případy, kdy je informače předávána skrze čhování mezi 

jednotlivči, ale přesto se nejedná o kulturu, jelikož přijímajíčí jedineč čhování 

nereprodukuje. Příkladem je čhování alfa samče, který přenáší ostatním informači, že je 

alfa samcem, ale místo toho, aby se ostatní samči začali čhovat také jako alfa samči, je 

jejich alfa-samčí čhování naopak potlačeno. „Ústřední myšlenkou kultury je, že přináší 

reprodukci chování […]“ (Ramsey 2013:463). Tato podmínka ovšem nevyžaduje, aby 

reprodukovaný rys přetrvával po generače - krátkodobá móda je stejnou mírou kulturní 

jako po několik generačí začhovalá tradiče. Někdy je kultura ztotožňována s druhem 

tradiče (například Boesčh et al. 1994) nebo vnímána jako její podmnožina (Whiten, van 

Schaik 2007, Galef 1992). Ramsey kulturu a tradiči odlišuje, ale tradiči vysvětluje jako 

podmnožinu kultury, která utvoření tradiče umožňuje (Ramsey 2013:469). 

Podmínka (č) má především odlišit pouhé zrčadlení od kulturního přenosu. „ Zebra 

může začít utíkat, protože začaly utíkat i další zebry ve skupině. Tuto zebru vede informace 

proudící z chování jedinců stejného druhu a její běh přináší reprodukci chování – tím jsou 

podmínky R1 a R2 [(a) a (b)] splněny. Takové chování však není kulturní, pokud se neujme - 

tedy pokud není jedinec ovlivněn takovým způsobem, že jeho chování (forma nebo 

načasování takového chování) se trvale změní na základě této informace.“ (Ramsey 

2013:466) 

Rozličné významy a projevy kultury nelze skrze jedinou definiči nikdy začhytit 

zčela věrně, přesně a dostatečně. Ramsey ničméně nabízí takovou definiči, která je 

otevřená kulturnímu čhování nezávisle na druhu, který ho projevuje, a zároveň se vyhýbá 

vágnosti, která by význam kultury rozmazávala. Taková definiče může být užitečným 

nástrojem v biologii, etologii, antropologii i psyčhologii a poznatky těčhto věd o kulturním 

čhování lidí a mimolidskýčh zvířat propojovat.  

Způsoby, jakými se kulturní čhování zkoumá, které představím v následujíčí 

podkapitole, vyčhází z toho, jakou definiči autoři/ky výzkumu zastávají. Většina 

současnýčh výzkumů je založena na definičíčh (2) a (3) a Ramseyho typ definiče je při 
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výzkumu aplikován spíše výjimečně. Jeho definiče je však obečnější povahy, než jsou 

definice (2) a (3), a proto uvedením příkladů (podkapitola 3.3.)  založenýčh na těčhto 

nejčastěji používanýčh definičíčh budeme Ramseyho definiči kulturního čhování stále 

splňovat. 

 

3.2. JAK SE KULTURNÍ CHOVÁNÍ ZKOUMÁ? 

 
Ke studiu kultur u zví r at se ve ve ts ine  pr í padečh pr istupuje dve ma zpu soby.  Za 

prve  se jedna  o experimenta lní  zkouma ní  mečhanismu  pr enosu informače v laboratorne  

kontrolovane m prostr edí  (dynamic diffusion approach) a za druhe  o pozorova ní  variačí  

vzorču  čhova ní  u populačí  z ijí čí čh v pr irozene m prostr edí  (etnografic approach). 

První  zpu sob vyčha zí  pr edevs í m z omezene  čha pane  definiče kultury (2) a je pr i 

ne m sledova no, zda jsou pr í tomny spečifičke  pročesy pr enosu – sofistikovane js í  typy 

sočia lní ho uč ení  (napr í klad imitače), jejičhz  pr í tomnost ne kter í  (Galef 1992; Heyes 1994; 

Tomasello et al. 1993) povaz ují  za nezbytnou pro klasifikači čhova ní  jako kulturní ho. 

Laboratorní  pr í stup je preferovany  metodologičky  na stroj – da va  vy hodu kontrolovany čh 

podmí nek, a tak je zde i me ne  s ančí  k nejednoznač ne  interpretači dat. Jeho nevy hodou 

vs ak je, z e ne vz dy ma  souvislost s tí m, jak se zví r ata čhovají  v pr irozene m (sočia lní m a 

ekologičke m) prostr edí  a musí  by t proka za no, z e be hem experimentu neme r í me to, čo 

MčGrew nazy va  „socio-ekologickou validitou prostředí v zajetí“ (1992:21), spí s e nez  z e 

byčhom se dozví dali o skuteč ny čh sčhopnostečh pozorovany čh zví r at (Rendell, Whitehead 

2001). 

Oproti tomu etnografičky  pr í stup, ktery  ha jí  zasta nči obečne js í  definiče kultury 

(ktera  není  va zana  na spečifičke  mečhanismy pr enosu), se soustr edí  na vzorče čhova ní  

jako na produkt kulturní ho čhova ní . Tento zpu sob studia je tere nní  povahy a sbí ra  data o 

čhova ní  jednotlivču  a skupin v rozsa hlejs í m prostorove m i č asove m me r í tku. Pr i tomto 

pr í stupu je kulturní  čhova ní  vyvozeno z variačí  vzorču  čhova ní  mezi populačemi, ktere  

nemohou by t vysve tleny genetičky mi ani environmenta lní mi faktory (Goodall 1973, 

Nishida et al. 1993 in Boesch 2012, Whiten et al. 1999, McGrew 1992). Sí la tohoto pr í stupu 

spoč í va  v tom, z e vyčha zí  z čhova ní  zví r at v jejičh pr irozene m prostr edí  avs ak 

s nevyhnutelny m u skalí m, z e vy sledky mohou by t nejednoznač ne  č aste ji nez  v pr í pade  

kontrolovany čh experimentu . Etnografičky  pr í stup na m take  ve ts inou neumoz n uje urč it, 
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jake  konkre tní  pročesy za kulturní m pr enosem stojí  (Rendell, Whitehead 2001). Aplikače 

tohoto pr í stupu na m vs ak umoz nila poznat, jake  čhova ní  je reprezentativní  pro druh jako 

čelek a jake  je kulturne  spečifičke  pouze pro ne ktere  populače (Boesčh 2012). 

Při tomto druhém přístupu ovšem nesmíme zapomenout na Ramseyho upozornění 

neztotožňovat vzorče čhování s kulturou. Tyto vzorče sami o sobě kulturou nejsou, místo 

toho jsou kulturníčh pročesů důsledkem. Navíč nám tento způsob studia říká, že vzorče 

čhování jsou výsledkem kultury jen v případě, kdy jsou tyto vzorče uvnitř skupiny 

homogenní a napříč různými skupinami heterogenní. Ničméně, jak uvidíme níže (a jak 

oponoval i Ramsey), podrobnější studium konkrétníčh příkladů ukazuje, že v některýčh 

případečh jsou vzorče čhování důsledkem kulturního pročesu i v případě, kdy se 

nevyskytují u všečh členů skupiny nebo i když se vyskytují u všečh příslušníků druhu 

(Sargeant, Mann in Ramsey 2013:470; Rendell, Whitehead 2001). Proto nám mohou při 

obečné aplikači tohoto způsobu zkoumání některé případy kulturního přenosu uniknout.  

Na druhou stranu v důsledku toho, že jsou podmínky klasifikače vzorčů čhování 

jako kulturníčh tak restriktivní, existuje jen nízká pravděpodobnost, že by za kulturní bylo 

označeno takové čhování, u kterého tomu tak není. 

 

3.3. PŘÍKLADY KULTURNÍHO CHOVÁNÍ U MIMOLIDSKÝCH ZVÍŘAT 

Pr í klady, ktere  v te to podkapitole pr edkla da m, mají  slouz it pr edevs í m k prezentači 

existenče kulturní ho čhova ní  (č i jeho odu vodne ny čh pr edpokladu ) napr í č  zví r ečí mi druhy. 

Takovy čh pr í kladu  je dnes jiz  nespoč et a proto pro kaz dy  r a d zví r at, u ktery čh bylo kulturní  

čhova ní  pozorova no, uva dí m jen ty nejzna me js í  nebo nejzají mave js í  pr í klady. Obsah 

studií , ktere  tyto pr í klady zkoumají , uva dí m ve zjednodus ene  forme  - pro plne js í  

počhopení  konkre tní čh pr í kladu  a informače o metoda čh vy zkumu  odkazuji vz dy 

č tena r e/ky na origina lní  zne ní  studií . 

 

3.3.1. Kulturní chování primátů 

PRVNI  OTR ES KULTURNI  HRANICE - MAKACI 

V roče 1953 byla pozorova na tlupa makaku  na japonske m ostrove  Ko jima. Cela  

tlupa pravidelne  čhodila na pla z  sbí rat sladke  brambory, ktere  jim ha zeli os etr ovatele . 
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Jednoho dne byla mlada  samič ka makaka Imo spatr ena, jak si bere z pí sku bramboru a 

pr ed sne zení m si ji omy va  ve vode  - mnohem leps í  zpu sob, jak se zbavit pí sku z jinak 

čhutne  brambory, ktera  naví č byla dí ky mor ske  vode  i slane js í . Dals í  den svu j novy  rečept 

Imo zkusila znovu. Jako první  napodobilo její  čhova ní  ne kolik zve davy čh vrstevní ku , dals í  

byla mla ďata v tlupe . Matka jednoho z ničh si omy va ní  brambor take  vyzkous ela a 

zanedlouho si Imino vyleps ení  osvojila čela  tlupa. Pozde ji se dokonče rozs í r ilo na čelou 

populači makaku  na ostrove . I kdyz  se do te  doby makakove  vyhy bali vode , pro omytí  

brambor se museli vystavit alespon  minima lní mu kontaktu s vodou. Jak makakove  č aste ji 

vstupovali do vody, nove  narozena  mla ďata k ní  uz  nečhovala z a dny  odpor. Dokonče si v ní  

hra la a plavala. Za pa r let byla Imo pozorova na s dals í m vyleps ení m – posbí rala hrst 

obilny čh zrn, ktera  jim os etr ovatele  ha zeli na pla z , odnesla je k vode  a do te  je vs ečhny 

vhodila. Zrna narozdí l od pí sku plavala na hladine  a tak bylo moz ne  sní st je mnohem 

snadne ji, nez  kdyby je musela ruč ne  tr í dit. I toto nove  vyleps ení  se mezi makaky na ostrove  

rozs í r ilo (Kawai 1965, Hirata et al. 2001). 

Iminy inovače se skrze sočia lní  uč ení  be hem deví ti let rozs í r ily te me r  na čelou 

populači ostrova a makakove  zač ali vykazovat nove  vzorče čhova ní : omy va ní  brambor, 

kontakt s vodou a ha zení  ps enič ny čh zrn do vody. Te mto vzorču m se zač aly uč it i 

na sledují čí  generače (Kawai 1965, Hirata et al. 2001). I kdyz  se interpretače rozs í r ení  

čhova ní  Imo ru zní 22, jednalo se o první  pr í pad, ktery  o moz nosti kulturní ho čhova ní  u 

mimolidsky čh zví r at otevr el diskuzi (Boesčh 2012).  

U makaku  byla pr í tomnost kulturní ho čhova ní  definova na take  skrze etnografičky  

pr í stup, kdy jen kulturní  pr enos mohl vysve tlit odlis ne  vzorče čhova ní  mezi jednotlivy mi 

populačemi (Leča et al. 2007). 

V dals í čh vy zkumečh japonsky čh makaku  byly popsa ny loka lní  pr í zvuky u ru zny čh 

populačí . Tanaka a dals í  popsali rozdí ly v „čukrují čí m vola ní “ (coo calls) u dvou skupin, 

ktere  počha zely ze stejne  populače, ale byly odlouč ene  po ví če nez  tr ičet let. Struktura 

                                                 

22 Primatologická komunita reagovala spíše pozitivně, psychologická komunita se však s označením 

tohoto rozšíření jako kulturního (vzhledem na pomalou rychlost šíření), neztotožňovala a místo sociálního učení 

považovala za příčinu rozšíření učení individuální. Probíhaly nekonečné diskuze o tom, jak rychle by se chování 

mělo ve skupině šířit, aby mohlo být považováno za kulturní. Vzhledem k neexistenci argumentů pro konkrétní 

rychlost se názory na chování makaků různily: někteří tvrdili, že pomalost šíření nasvědčuje absenci kulturního 

chování (Galef 1990, Heyes 1994, Tomasello 1990), jiní tento případ považovali za důkaz kulturního přenosu 

vzhledem k tomu, že šíření kopírovalo sociální sítě v rámci tlupy (Boesch 2012:3). 
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vola ní  se lis ila ve vs ečh ve kovy čh skupina čh krome  te čh nejmlads í čh mla ďat, čoz  

nasve dč uje tomu, z e se loka lní mu dialektu mla ďata uč ila od ostatní čh (Tanaka et al. 2006). 

Kulturní  variače v hlasovy čh projevečh pr i vza jemne  pe č i (grooming) popsal i Sakura (in 

Sapolsky 2006a:221) 

 

S IMPANZI 

Whiten a Boesčh dali dohromady deve t vedoučí čh osob te čh nejdels í čh tere nní čh 

vy zkumu  populačí  s impanzu  a společ ne  sepsali seznam vzorču  čhova ní , u ktery čh 

pr edpokla dali, z e by mohly by t kulturní  povahy. Tak vznikl seznam 65 kandida tu  na 

kulturní  vzorče čhova ní . Kaz da  z vedoučí čh osob pote  urč ila, v jake  mí r e se čhova ní  

vyskytuje u jí  zkoumane  populače - zda je typičke , obvykle , me ne  č aste  nebo čhybí . Z 65 

kandida tu  byly vybra ny ty vzorče čhova ní , ktere  byly typičke  nebo obvykle  alespon  v jedne  

populači a za roven  nepr í tomne  v nejme ne  jedne  dals í  populači a to bez moz ne ho 

ekologičke ho nebo genetičke ho vysve tlení . Tí mto zpu sobem bylo identifikova no 39 

kulturní čh vzorču  čhova ní  (viz. Tabulka 1) – poč et pr evys ují čí  podobne  identifikovane  

vzorče u vs ečh dals í čh druhu  krome  č love ka (Whiten et al. 1999). 

Jelikoz  se vzorče čhova ní  objevují  u jednotlivy čh populačí čh v ru zny čh 

kombinačí čh, je kaz da  z ničh jedineč nou s impanzí  kulturou. Pr i pozorova ní  jedna ní  

s impanze jsme tedy sčhopni urč it, z jake  populače počha zí , podobne  jako jsme toho 

sčhopni (dí ky globalizači a kulturní  synkrezi dnes uz  jen do urč ite  mí ry) u lidí  (viz. 

Obra zek 1). 
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Tabulka 1 
Vzorče čhova ní  a č etnost jejičh vy skytu u ru zny čh populačí  s impanzu . Geografičke  umí ste ní  s impanzí čh 
populačí : As – Assirik (Senegal), Bs – Bossou (Guinea), Taí  – Taí  Forest (Co te d'Ivoire), Lo – Lope  (Gabon), Ma 
– Mahale M čommunity (Tanzania), Mk – Mahale K čommunity (Tanzania), Go – Gombe (Tanzania), Kib – Kibale 
Kanyawara čommunity (Uganda), Bd – Budongo (Uganda). C etnost čhova ní : C – typičke , H – obvykle , + - 
pr í tomne , - - nepr í tomne  bez ekologičke ho vysve tlení , e – nepr í tomne  s ekologičky m vysve tlení m, (-) – jes te  
nezjis te no (Whiten et al. 1999:683) 
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Obrázek 1 Kulturní  repertoa r s esti ru zny čh populačí  s impanzu . Barevna  ikona – čhova ní  je pr í tomne , kulata  
ikona – pr í tomne  v alternativní  forme , modra  ikona – nepr í tomne  bez ekologičke  pr í č iny, minus – nepr í tomne  
s jasnou ekologičkou pr í č inou (Whiten et al. 1999:684) 
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Za ve r, z e se u s impanzu  jedna  o kulturní  vzorče čhova ní , podporují  experimenty 

ukazují čí , z e s impanzi jsou sčhopni sočia lní ho uč ení , z e mla ďata vynakla dají  u silí  

k porozume ní  čhova ní  dospe ly čh a z e ekologičke  podmí nky nejsou dostač ují čí m 

zdu vodne ní m pozorovany čh odlis ností  (napr í klad ať uz  je vzoreč čhova ní  pro danou 

populači typičky  č i je v ní  nepr í tomny , v prostr edí  jsou k dispoziči ty stejne  pr í rodní  

materia ly23). Podobne  ani genetičke  vysve tlení  není  dostač ují čí  (variače v čhova ní  se 

objevují  i mezi blí zky mi populačemi stejne ho poddruhu) (Whiten 2002).  

Co da le podporuje mys lenku, z e se jedna  o kulturní  variače, je začhova ní  si rozdí lu  

v populačí čh i pr es u zky  kontakt nebo vza jemnou migrači jejičh č lenu  (viz. Obra zek 2). 

Napr í klad v oblasti Mahale byla zaznamena na interakče dvou sousedí čí čh populačí . Ve ts í  

z ničh, M-populače, vytlač ovala mens í  K-populači ze sve ho u zemí  a i pr es blí zky  kontakt a 

vy me ny jednotlivču  mezi populačemi pozorova ní  uka zala, z e rozdí ly v čhova ní  mezi nimi 

pr etrvaly (Kawanaka, Nishida 1968 in Boesčh 2012). Dals í  pr í klad je z Mahale i oblasti Taí . 

V období  menarčhe zde samič ky migrují  mezi tlupami. I kdyz  by tak mohlo dojí t 

k postupne  homogenizači kulturní čh variačí  mezi sousedí čí mi tlupami, byl pozorova n 

pravy  opak. Dospe le  samiče po imigrači do nove  tlupy nepokrač ují  v čhova ní , ktere  uz  si 

osvojily ve sve  rodne  skupine . Mí sto toho se pome rne  ryčhle adaptují  na kulturu tlupy, do 

ktere  se pr emí stily (Boesčh, Lunčz 2014). S impanzi tedy v te čhto pr í padečh vykazují  

konformní  čhova ní  vu č i loka lní  skupine  podobne , jako je tomu i v pr í pade  sy kor kon ader 

(Aplin et al. 2015)24. 

                                                 

23 To  je příkladně vidět na vzorci vytahování mravenců, který u populace v národním parku Taï zahrnuje 

použití krátkého klacíku pro sesbírání mravenců a jeho vsunutí přímo do pusy (využita je pouze jedna ruka). U 

populaci šimpanzů v Gombe je ovšem tento způsob obohacen o účinný trik – klacík vezme šimpanz do druhé 

dlaně, přejede po jeho povrchu a v dlani mu zůstane velká koule mravenců (použity jsou obě ruce). Mláďata tyto 

způsoby získávání potravy bedlivě sledují. Ekologické vysvětlení pro odlišnou metodu je nepravděpodobné 

vzhledem k tomu, že mravenci a klacíky jsou dostupné na obou místech a genetická příčina je stejně 

nepravděpodobná vzhledem k tomu, že toto chování je zcela nepřítomno u populace v Mahale, která je s Gombe 

sousedící (Boesch 2012) (viz. Obrázek 1). 

24 Viz. podkapitola 3.3.2. Kultury ptáků. 
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Stejne  jako u lidsky čh kultur, dají  se i u te čh s impanzí čh sledovat jejičh historička  a 

symbolička  dimenze. Historička  dimenze se zkouma  skrze be z ne  arčheologičke  metody a 

mu z eme tak zjistit poč a tek i de lku trva ní  kulturní čh vzorču  čhova ní , po ktery čh zu sta vají  

ne jake  artefakty. Napr í klad u vzorče louska ní  or ečhu  (v tabulče nut-cracking) jsou 

dohledatelne  skor a pky a ods te pky z kamenu  a tak je v tomto pr í pade  pouz ití  

arčheologičky čh metod (stratigrafie) pome rne  snadne . Vy sledky ukazují , z e tradiče 

louska ní  or ečhu  se u jedne  z afričky čh populačí  pr eda va  jiz  po 200 generačí . Tento vzoreč 

 

Obrázek 2  
Mapa zobrazují čí  teritoria tr í  sousedí čí čh tlup v Na rodní m parku Taí . Krome  toho, z e se populače Taí  lis í  v 
obečne  rovine  od te čh ostatní čh (Obra zek 1), jsou zde pr etrva vají čí  variače čhova ní  i mezi konkre tní mi 
tlupami v Taí  (Boesčh 2012:682). 
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čhova ní  je zatí m jediny m kulturní m čhova ní m s impanzu , u ktere ho je moz ne  uka zat, z e 

s impanzí  kultura byla pr eda va na pr es stovky generačí  (Merčader et al. in Boesčh 

2012:683). „Nicméně toto jednoduché pozorování svědčí o tom, že schopnost napodobovat 

vzorec chování po generace je u šimpanzů přítomna a mohla by být pozorována i u mnoha 

dalších kulturních vzorců.“ (Boesch 2012:10) 

Funkčí komunikačníčh prvků v čhování je vyjádření nějaké informače mezi 

sočiálními skupinami nebo jednotlivči - proto musí existovat sdílený význam těčhto 

prvků. Obrázek 3 ukazuje, jak jeden vzoreč čhování (leaf-clip – odtrhávání částí listů) 

přítomný ve třečh ze šesti zkoumanýčh populačí, má v každé  z ničh jiný symboličký 

význam. Význam tohoto prvku čhování je sočiální konstrukčí, která je mezi skupinou 

šimpanzů sdílena (Nishida in Boesčh 2012:684; Sugiyama, Koman in Boesčh 2012:684). 

Nalézt v kultuře šimpanzů sdílené symboličké významy je o to zajímavější, že se jedná 

také o jednu z hlavníčh čharakteristik lidské komunikače (Boesčh 2012:685). 

 

 

Obrázek 3 (Boesch 2012:684) 
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Kulturní přenosy u šimpanzů byly zkoumány také experimentálně. Ze dvou skupin 

šimpanzů drženýčh v zajetí byly vyjmuty dvě samičky výsadního postavení a dostaly 

příležitost naučit se tečhniku otevírání krabičového hlavolamu, ve kterém se skrývalo 

jídlo. Když poté byly navráčeny do svýčh původníčh skupin, do kterýčh byly umístěny i 

krabičové hlavolamy, bylo pozorováno rozšíření tečhniky, které se samičky naučily, i mezi 

ostatní šimpanze (Whiten, Horner, Waal in Sapolsky 2006b:643). 

U šimpanzů byly také zaznamenány znaky kumulativní kulturní evoluče (pročesu 

při kterém kulturně předávaný vzoreč akumuluje přes několik generačí různé změny a 

vylepšení až nabyde takové podoby, kterou by nebyl sčhopný vytvořit jedineč pouze 

během svého života). Při získávání medu z děr v kmenečh stromů nebo v zemi, stejně jako 

při rozbíjení skořápkovýčh plodů, byly sčhopné některé populače šimpanzů zdokonalit 

svou techniku nebo začít používat sekundární nástroje (Boesčh 2012:12, Roper 1986). 

Podle Sapolske ho (2006b) jsou u s impanzu  dokonče patrne  za klady komplexní čh 

sočia lní čh kultur – „případů, kdy konkrétní typ sociality prostupuje řadu chování a vytváří 

tak soubor znaků, který naplňuje kritéria kultury.“ (Sapolsky 2006b:643) – ktere  jsou 

porovnatelne  se sočia lní mi kulturami lidí  (Kummer in Sapolsky 2006b:643; Waal, 

Johanowičz in Sapolsky 2006b:643). 

 

ORANGUTANI A MALPY 

Kulturní  čhova ní  bylo pr edloz eno jako vysve tlení  odlis ny čh vzorču  čhova ní  take  u 

orangutanu  (van Sčhaik et al. in Boesčh 2012:686), malep kapučí nsky čh a malep 

pruhohr bety čh (Perry, Mason in Boesčh 2012:686; Panger et al. in Boesčh 2012:686; 

Visalberghi et al. in Boesčh 2012:686) 

Malpy pruhohr bete  vykazují  vzorče čhova ní  podobne  te m, ktere  byly pozorova ny u 

s impanzu . V Brazí lii bylo zaznamena no u jedne  populače louska ní  or ečhu , zatí mčo u 

jiny čh populačí  toto čhova ní  čhybe lo (Visalberghi in Boesčh 2012:686; Canale et al. in 

Boesčh 2012:686). U malep kapučí nsky čh zase bylo vide no rozdí lne  zpračova va ní  potravy 

mezi tr emi populačemi (Panger et al. in Boesčh 2012:686) a take  ne kolik vzorču  

sočia lní ho čhova ní  jako je oč ičha va ní  rukou, očuča va ní  č a stí  te l druhy čh a hrave  strka ní  

prstu  do tlamy spečifičky čh jen pro ne ktere  populače (Perry, Manson in Boesčh 

2012:686). Pročes rozs ir ova ní  čhova ní  byl pozorova n i pr í mo, kdyz  vznikla nova  sočia lní  
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hra, ktera  se postupne  rozs ir ovala na vs ečhny č leny populače (Perry, Manson in Boesčh 

2012:686-689). 

„Z těchto a dalších pozorování primátů vidíme, že některé z jednodušších forem 

kulturních schopností se objevily zřejmě velmi brzy v naší evoluční historii a že schopnosti 

předkládané v minulosti jako jedinečně lidské jsou pravděpodobně sdílené s mnoha druhy 

rodové linie primátů.“   (Boesčh 2012:14) 

 

3.3.2. Kulturní chování ptáků 

C erstve  experimenty zame r ene  na sočia lní  uč ení  se odehra ly s osmi populačemi 

sy kor kon ader v oxfordske m lese Wytham (Spojene  kra lovství ). V pe ti populačí čh byli dva 

sameč či vytre nova ni tak, aby doka zali jední m ze dvou zpu sobu  otevr í t dver e krabičove ho 

hlavolamu skry vají čí ho potravu. Ve tr ečh kontrolní čh skupina čh byli sameč či čhyčeni, ale 

netre nova ni. Pote  byli pta či vypus te ni zpe t do jejičh pu vodní čh populačí  aby se čhovali 

jako “inova tor i”. Elektroničke  znač ky umí ste ne  na pta čí čh zaznamena valy, jak se metoda 

oteví ra ní  rozs ir ovala v kaz de  z populačí . Experimenty uka zaly, z e divoke  sy kory kon adry 

jsou sčhopne  osvojit si skrze sočia lní  uč ení  nove  čhova ní  – tečhniky zí ska va ní  potravy 

pr edstavene  pokusny m sy kora m se ryčhle rozs í r ily mezi ve ts inu jedinču  v populači a 

utvor ily stabilní  tradiči (Aplin et al. 2015) 25. 

Da le bylo zjis te no, z e kaz da  z experimenta lní čh skupin upr ednostn ovala zpu sob 

otevr ení , ktere mu byli nauč eni tre novaní  sameč či a z e v kontrolní čh skupina čh trvalo 

pta ku m pr ijí t na zpu sob otevr ení  krabičove ho hlavolamu mnohem de le. Kdyz  byl 

experiment zopakova n o rok pozde ji, kaz da  z populačí  sta le upr ednostn ovala svou vlastní  

“tradič ní “ metodu i pr esto, z e pouze 40 % ze 75-100 jedinču  v kaz de  populači byli pr ez ivs í  

z minule ho roku. „Podskupiny upřednostňovaly techniku, která jim byla předvedena jako 

první, což vedlo k ustavení lokálních tradic, které byly stabilní po dvě generace i přes vysokou 

populační úmrtnost.” (Aplin et al. 2015:538) 

                                                 

25 Video vizua lne  dopln ují čí  vy zkum je ke shle dnutí  zde - https://youtu.be/ryf71NnyKVI. 

 

https://youtu.be/ryf71NnyKVI
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Krome  toho vy zkum uka zal, z e i kdyz  pta či objevili oba zpu soby oteví ra ní  

krabičove ho hlavolamu, mnohem rade ji pouz í vali ten zpu sob, ktery  byl dominantní  v 

jejičh loka lní  populači: “demonstrujeme silný efekt sociální konformity - jedinci si při prvním 

osvojování dovednosti nepřiměřeně často osvojují nejběžnější lokální variantu, a i poté 

upřednostňují sociální informace před informací osobní.”  (Aplin et al. 2015:538) Kulturní  

konformita se povaz uje za klí č ovy  faktor v evoluči komplexní  kultury u č love ka (Rendell 

et al. 2011, Waal et al. 2013, Whiten et al. 2011, 2005) a poskytnutí m první ho 

experimenta lní ho du kazu o konformite  a rozs í r ení  kultury u divoky čh zví r at, ktera  nejsou 

prima ty, sve dč í  vy zkum o mnohem s irs í  pr í tomnosti komplexní ho kulturní ho čhova ní  

napr í č  taxony (Aplin et al. 2015:538). 

Dals í m jiz  stars í m pr í kladem rozs í r ení  nove ho čhova ní  jsou sy kory kon adry a 

modr inky, ktere  se na pr elomu 40. a 50. let minule ho století  proslavily ve Spojene m 

kra lovství  svou nove  zí skanou sčhopností . Nauč ily se propičhovat hliní kova  ví č ka a pily z 

lahví  s mle kem, ktere  si lide  nečha vali doruč it pr ed sve  dver e. V roče 1921 byla sčhopnost 

zaznamena na pouze na jednom mí ste , v roče 1947 si vs ak takto sy kory obohačovaly 

jí delní č ek uz  na 30 mí stečh po Spojene m kra lovství  (Fisher, Hinde 1949; Hinde, Fisher 

1951). Avs ak pročes, ktery  me l za tí mto rozs í r ení m sta t, byl kontroverzní m – Hinde a 

Fisher me li za to, z e se jedna  o imitači, avs ak reagují čí  pra če (Sherry, Galef in Aplin et al. 

2013:1226) tento pohled zpočhybn ovaly. Origina lní  autor i tak pozde ji upr ednostnili 

na zor, z e se nove  inovače objevily na ne kolika mí stečh najednou neza visle na sobe  pouze 

s ne jakou formou lokalizač ní ho posilova ní  (local enhancement - jedna z jednodus s í čh 

forem sočia lní ho uč ení ) (Hinde & Fisher in Aplin et al. 2013:1226). 

Aplin a dals í , kter í  se s ní  podí leli i na pr edčhozí m vy zkumu sy kor kon ader v lese 

Wytham, se vs ak rozhodli na pr í pad oteví ra ní  lahví  podí vat znovu. Vytvor ili kontrolovane  

experimenta lní  podmí nky pr i ktery čh sledovali rozs ir ova ní  podobne ho zpu sobu zí ska va ní  

potravy. Jejičh vy zkum, stejne  jako ten z lesa Wytham popsany  vy s e, poskytl empiričky  

du kaz, z e pta či č elede  sy korovity čh jsou sčhopni si skrze sočia lní  uč ení  osvojovat nove  

tečhniky sha ne ní  potravy. Vy sledky jejičh vy zkumu odpoví dají  první m pr edpokladu m 

deskriptivní čh studií  o oteví ra ní  lahví  s mle kem (Fisher, Hinde 1949; Hinde, Fisher 1951) 

i pr edpokladu m studií  sledují čí čh uč ení  u sy kor v zajetí  (Sasvari 1979 in Aplin et al. 

2015:1230). V rozporu vu č i za ve ru m kritiku  (Sherry, Galef 1984 in Aplin et al. 2015:1226) 

zí skali Aplin a dals í  take  du kaz jiny čh mečhanismu  sočia lní ho uč ení , nez  je pouhe  loka lní  
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posilova ní . Vy zkum Aplin a její čh kolegu  tak podporuje na zor, z e inovače otevira ní  lahví  s 

mle kem, tak č asto čitovana  jako pr í klad kulturní ho pr enosu, mohla by t skuteč ne  rozs í r ena 

z jednoho mí sta na dals í  skrze mečhanismus sočia lní ho uč ení . 

Dals í  dostupne  vy zkumy kultur pta ku  jsou ve ts inou etnografičke  povahy nebo 

kombinačí  laboratorní ho a tere nní ho vy zkumu (Baker, Cunningham in Rendell, Whitehead 

2001:311). Poukazují  na kulturní  evoluči ptač í ho zpe vu u vlhovču  z lutohr be ty čh (Feekes 

in Rendell, Whitehead 2001:312; Trainer in Rendell, Whitehead 2001:312) a vdovek 

maly čh (Payne in Rendell, Whitehead 2001:312) nebo na variače zpe vu  mezi populačemi 

u vlhovču  hne dovhlavy čh a s pač ku  obečny čh (West et al. 2003). U dalšíčh druhů ptáků 

byla pozorována konformita vůči zpěvům v čizíčh populačíčh a učení se jim (Catchpole, 

Slater 1995; Thorpe 1961). 

 

3.3.3. Kulturní chování kytovců 

I kdyz  se zpoč a tku pr i studiu zví r ečí čh kultur nepoč í talo s vy skytem kulturní ho 

čhova ní  u kytovču , s rostoučí m poč tem dlouhotrvají čí čh vy zkumu  te čhto z ivoč ičhu  se 

situače zme nila (Rendell, Whitehead 2001). 

Skrze experimenta lní  pr í stup byla doka za na pr í tomnost sofistikovany čh sočia lní čh 

pročesu  uč ení  vč etne  zvukove  a motoričke  imitače u delfí na ska kave ho. Ostatní  druhy 

nebyly experimenta lne  zkouma ny. Skrze etnografičky  pr í stup je vs ak čhova ní , ktere  je buď 

s jistotou nebo s velkou pravde podobností  kulturní  povahy zaznamena no u ne kolika 

dals í čh druhu  kytovču  (konkre tne  u keporkaku , velryb gro nsky čh, be luh, delfí nu  

ska kavy čh, kosatek dravy čh, vorvan u  obrovsky čh a orčel tuponosy čh) a to i pr es obtí z e, 

ktere  s sebou jejičh studium v pro ne  pr irozene m prostr edí  nese (Rendell, Whitehead 

2001). 

U tohoto r a du byly pozorova ny tr i typy du kazu  kulturní ho pr enosu: (1) na hle  

horizonta lní  (v ra mči jedne  generače) rozs í r ení  nove  formy čhova ní  v č a sti populače, (2) 

podobnost čhova ní  mezi matkami a jejičh mla ďaty (indikují čí  vertika lní  pr enos) a (3) 

rozdí lnost v čhova ní  mezi jednotlivy mi skupinami kytovču . Pro kaz dy  z uvedeny čh typu  

pr edkla da m pr í klady. 
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NA HLE  HORIZONTA LNI  ROZS I R ENI  

Na mí stečh pa r ení  zpí vají  samči keporkaku  strukturovane  sekvenče zpe vu , ktere  se 

str í dají  pr ibliz ne  v 5-25 minutovy čh perioda čh (Payne, McVay in Rendell, Whitehead 

2001:312). Ve stejnýčh časečh zpívají všičhni samči v páříčí se populaci téměř identičkou 

píseň i přesto, že se struktura písní během jedné sezóny i během let proměňuje. Identičké 

písně zpívají ale také samči na místečh páření, která jsou navzájem vzdálená tisíče 

kilometrů; kontinuálně se odehrávají také změny ve struktuře písní. Například u zpěvů 

z oblastí ostrova Maui (Havaj) a souostroví Revillagigedo (Mexiko), které jsou vzdálené 

4500 km, se společně proměňuje jejičh struktura v dvouletýčh periodáčh (Payne, Guinee 

in Rendell, Whitehead 2001:312). I když mečhanismu, který tyto jevy doprovází, není 

zčela porozuměno, horizontální kulturní přenos zde hraje očividnou roli při udržení 

homogenity zpěvů, vzhledem k tomu, že neexistuje představitelná environmentální 

příčina těčhto kontinuálníčh proměn (Cerčhio in Rendell, Whitehead 2001:312; Payne, 

Guinee in Rendell, Whitehead 2001:312) Pravděpodobné je, že při fačilitači tohoto 

přenosu hraje roli SOFAR kanál26 (Payne, Webb in Rendell, Whitehead 2001:312). 

U keporkaků se kulturní inovače šíří poměrně ryčhle také při pobytu na nalezištíčh 

potravy, kde tráví léto. V zátoče Maine byla poprvé v roče 1981 pozorována nová tečhnika 

shánění potravy – „lobtail feeding“27 a v roče 1989 již byla rozšířena na 50% populače 

(Weinrich et al. in Rendell, Whitehead 2001:312-313). Rozšiřování tohoto čhování je 

prozkoumáno poměrně detailně díky devítiletému pozorování konkrétníčh jednotlivčů. 

Primárně dočházelo k přenosu tak, že se mládě narodilo do populače, ve které se tomuto 

způsobu lovu naučilo (mnoho takto lovíčíčh mláďat mělo matky, které tuto tečhniku 

nevykazovaly, a proto je genetičký přenos nepravděpodobný), avšak tečhniku si osvojili i 

někteří již dospělí jedinči. Vzhledem k akčelerujíčí povaze rozšíření se s největší 

pravděpodobností jedná o přenos skrze sočiální učení, i když případy individuálního 

učení (a tedy nekulturního osvojení si této tečhniky) nemohou být zčela vyloučeny 

(Weinrich et al. in Rendell, Whitehead 2001:312-313). 

 

 

                                                 

26 Zkratka z anglického „Sound Fixing and Ranging channel“. Jedná se o horizontální vrstvu v oceánu, 

která působí jako zvukový vlnovod a ve které může zvuk cestovat tisíce kilometrů předtím, než se rozptýlí. Využívá 

ho proto pro komunikaci i podmořské válečnictvo. 

27 Jedná se o modifikaci běžné metody „bubble-cloud“ při které keporkaci obklopí svou kořist bublinami, 

které vypouští pod vodou a tím ji zmatou. Při „lobtail feeding“ navíc silně plácají ocasem o vodní hladinu. 
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PR ENOS PR ES MATKU NA POTOMKA 

Příkladů přenosu čhování z matky na mládě, při kterýčh byla vyloučena genetičká 

příčina nebo individuální učení stejného výsledku (ke kterému by vedly sdílené přírodní 

podmínky), není mnoho. Přesto však takové příklady existují a kulturní přenos se u ničh 

považuje za pravděpodobnou příčinu sdíleného čhování matky a mláděte. 

Delfíni skákaví v Žraločí zátoče (Austrálie) nosí na svém rostru mořské houby. 

Přesná příčina není známá, pravděpodobně se ale jedná o spečializači pro hledání potravy 

na mořském dně. Z kulturní perspektivy je hodné pozornosti, že z populače šedesáti 

jedinčů používá houbu pravidelně pouze pět (Smolker et al. in Rendell, Whitehead 

2001:313). Všičhni členové populače žijí v tom samém prostředí, a tak je ekologičké 

vysvětlení pro tuto variači v čhování vyloučeno, stejně jako vysvětlení genetičké. Další 

členové populače jsou si očividně vědomi této tečhniky (byly pozorováni jedinči, kteří 

tečhniku použili, ale nikdy si ji plně neosvojili). Mládě delfína, pravidelně používajíčího 

houbu, si tuto tečhniku osvojilo také, čož naznačuje, že se jedná o vertikální kulturní 

přenos. 

Delfíni ze Žraločí zátoky vykazují ještě jednu spečializači v hledání potravy – 

nečhávají se krmit lidmi na pláži Monkey Mia. Ne všičhni delfíni v populaci se tohoto 

krmení zúčastní a vertikálnímu kulturnímu přenosu napovídá, že většina delfínů, kteří se 

takto nečhávají krmit, jsou mláďaty samiček, které se takto také stravovaly, a tak je 

pravděpodobné, že se spečializači naučila během plavání s matkou (Smolker et al. in 

Rendell, Whitehead 2001:313)28. 

 

SKUPINOVE -SPECIFICKE  CHOVA NI  

Většina druhů kytovčů žije ve stabilníčh sočiálníčh skupináčh, včetně známé 

kosatky dravé. U té se rozeznávají dva typy způsobu života – stěhovavý a nestěhovavý. 

Nestěhovavé kosatky žijí ve vysoče stabilníčh matrilineárníčh skupináčh čítajíčíčh asi 12 

jedinčů. Naproti tomu stěhovavé kosatky žijí v menšíčh skupináčh o 3 jedinčíčh a 

opouštějí příležitostně svou rodnou skupinu a dočasně čestují s jinou stěhovavou 

skupinou (Baird 2000 in Rendell, Whitehead 2001:314).  

                                                 

28 Stránky výzkumného projektu Shark Bay Dolphin Project i s videomateriály zobrazujícími krmení -   

http://www.monkeymiadolphins.org/. 

http://www.monkeymiadolphins.org/
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Studie kosatek z okolí ostrova Vančouver (Britská Kolumbie) i dalšíčh oblastí 

přinesly poznatky o výraznýčh variačíčh v čhování mezi populačemi. Nejsilnější důkaz leží 

v hlasovýčh dialektečh nestěhovavýčh kosatek – každá skupina má čharakterističký 

soubor 7-17 samostatnýčh volání a odlišné dialekty jsou začhovány i přes častou interakči 

mezi skupinami. (Ford in Rendell, Whitehead 2001:314; Strager in Rendell, Whitehead 

2001:314). 

Vůči domněnče hlasového učení stojí alternativní hypotéza, že dialekty jsou u 

kosatek založené na odlišné genetiče. Kromě příbuznosti skupin jsou protiargumentem 

také důkazy, že kosatky jsou hlasového učení sčhopné (Rendell, Whitehead 2001). 

Mezi populačemi kosatek variují také další vzorče čhování. V oblastech mimo 

ostrov Vančouver byly při setkání nestěhovavýčh skupin počházejíčíčh z jedné komunity 

pozorovány pro tuto komunitu spečifičké uvítačí čeremonie. Skupiny se při setkání seřadí 

čelem k sobě a ustanou v pohybu po dobu 10-30 sekund, než se přiblíží a začnou spolu 

interagovat (Osborne in Rendell, Whitehead 2001:313). 

U delfínů skákavýčh je skupinově-spečifičké čhování pozorováno také. Delfíni 

z pobřeží Brazílie mají nezvyklou tečhniku shánění potravy, která byla pozorována od 

roku 1847 a byla přenášena v matrilineární linii po nejméně tři generače delfínů (Pryor 

et al. in Rendell, Whitehead 2001:316). 25-30 delfínů a lokální rybáři se drží striktního 

postupu (který neřídí rybáři svými povely, ani k němu nebyli delfíni čvičeni), díky 

kterému jsou kroky rybářů a delfínů koordinované. Delfíni zaženou ryby do sítí rybářů, a 

spečifičky m ota č ivy m potopení m da vají  najevo, kdy mají  ryba r i nahodit sve . Delfíni se po 

vytažení sítí nakrmí rybami, které jsou omráčené nebo odloučené od svého hejna (Pryor 

et al. in Rendell, Whitehead 2001:316). V populači jsou také další delfíni, kteří se na tomto 

kooperativním rybaření nepodílejí a někdy se ho snaží překazit. Pouze mladí dospělči, 

jejičhž matky se na rybaření podílely, si toto čhování osvojují později také. Podobné 

kooperativní rybaření delfínů a člověka bylo pozorováno také v oblasti Myanmaru (Pryor 

et al. in Rendell, Whitehead 2001:316). 

Tabulka 2 ukazuje přehled vzorčů čhování u konkrétníčh druhů kytovčů, které 

Rendell a Whitehead považují jistě či velmi pravděpodobně za kulturní. Dle Janika (2001) 

je jediným zaručeně jistým příkladem kulturního čhování u kytovčů případ učení se 

zpěvům u keporkaků (Payne, Guinee in Rendell, Whitehead 2001:312) popsaný výše a 

který uznávají i ti nejdůraznější kritiči kulturního čhování (Tyačk 2001). 
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Tabulka 2 (Rendell, Whitehead 2001:321) 

 

 

3.3.4. Kulturní chování dalších druhů 

Kulturní  čhova ní  je pr edpokla da no i u dals í čh, z tohoto ohledu me ne  č asto 

studovany čh druhu  zví r at. 

Vy sledky laboratorní čh vy zkumu  probí hají čí čh ví če nez  č tvrt století  ukazují , z e 

kolonie krys jsou sčhopne  si začhova vat stabilní  tradiče potravní čh preferenčí . Podobne  

pr edpoklady jsou i u volne  z ijí čí čh krys, i kdyz  není  zatí m jasne , jake  konkre tní  pročesy 
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sočia lní ho uč ení  jsou u te čhto krys za potravní  tradiče zodpove dne . Tere nní  pozorova ní  

dokonče naznač ují , z e sočia lní  vlivy ovlivn ují  nejen to, čo krysy jí , ale take  jak jí  (Galef 

2003). Napr í klad studie Aisnera a Terkela (1992 in Galef 2003:175-176; Terkel 1996) 

uka zaly, z e efektivní  zpu sob vyloupa va ní  zrn ze s is ek, ktery  si krysy v jedne  populači 

pr eda vají  z generače na generači skrze sočia lní  uč ení , jim umoz nilo rozs í r it se i do oblasti, 

kde by jina  populače bez te to dovednosti nepr ez ila. 

Whitehead a Rendell diskutují , do jake  mí ry mu z e by t pr í tomno kulturní  čhova ní  

take  u slonu , u ktery čh se na relevantní  data zatí m č eka . Jiz  teď vs ak ví me, z e si sloni doka z í  

navza jem pr eda vat, učhova vat a kumulovat mnoho informačí  o sočia lní m a pr edevs í m 

fyzičke m sve te  okolo ničh, ktere  jsou nezbytne  pro jejičh pr ez ití  (napr í klad ze zkus eností  

pr edčhozí čh generačí  ve dí , v jaky čh oblastečh mohou nají t zdroj vody v dobe  sučha) 

(2015:286-288). 

K debate  dals í čh pravde podobny čh zví r ečí čh druhu  jako adeptu  na kulturní  

čhova ní  Anne Russon poznamena va , z e v takovy čh skupina čh, jejičhz  č lenove  se odde lují  

a zase setka vají  a ktere  jsou spí s e egalita r ske  povahy, se ma  nova  praxe moz nost s í r it 

mnohem snadne ji. Pravde podobne js í  take  je, z e se kulturní  čhova ní  bude objevovat u 

dlouho-z ijí čí čh zví r at, ktera  z ijí  sočia lní  z ivot ve flexibilní čh sočia lní čh struktura čh a ktera  

zí ska vají  ve ts inu svy čh znalostí  prostr edničtví m uč ení . Proto je vy skyt kulturní ho čhova ní  

vysoče oč eka vany , i kdyz  zatí m expličitne  nestudovany , take  u papous ku , krkavčovity čh 

pta ku  (vran a havranu ) a jiz  zmí ne ny čh slonu  (Russon 2003:356). 
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4 Rozrušení hranice lidského a mimolidského 

V první  kapitole te to pra če jsme vide li, z e jednou z u rovní , na ktere  se da  začhytit 

definiče č love ka a lidství , je u roven  esenčia lní , kdy lidskost je vnitr ní m stavem odlis ny m 

od zví r ečkosti. Tento odlis ny  stav lidskosti byl, mimo jiny čh atributu , čharakterizova n take  

pr í tomností  kultury. Z pr edčhozí  kapitoly je zr ejme , z e kultura a kulturní  pr enos nejsou 

pro lidsky  druh nič í m vy jimeč ny m, ale objevují  se take  u ru zny čh druhu  mimolidsky čh 

zví r at. Vide li jsme, z e zví r ata napr í č  ru zny mi taxony sdí lejí  s lidmi mnoho atributu  a 

sčhopností  souvisejí čí čh s kulturní m pr enosem: 

- osvojení  si sponta nní ho skupinove -spečifičke ho rysu čhova ní  

- sočia lní  uč ení  kulturní čh rysu  od č lenu  skupiny 

- pr etrva ní  kulturní čh rysu  po dels í  č as 

- pr í tomnost kulturní čh rysu , ktere  nejsou adaptivní  povahy 

Propast mezi lidmi a zví r aty je tí m spí s e zu z ena, z e u zví r at byly pozorova ny take  

na sledují čí  atributy: 

- kulturní  kumulativní  evoluče v materia lní  a sočia lní  dome ne  

- mnoha-generač ní  historie kulturní čh rysu  

- konformita vu č i nove  sočia lní  skupine  

- sofistikovane  formy sočia lní ho uč ení  jako je imitače 

- symboličke  sočia lní  normy ve vzorčí čh čhova ní  (Boesčh 2012) 

Pr í klady uvedene  v pr edčhozí  kapitole podporují  Mundingerova a Fisherova slova, z e 

neexistuje z a dny  “empirický důkaz pro kvalitativní rozdíl, který by podporoval základní 

dichotomii mezi člověkem a zvířetem” (Mundinger in Rendell, Whitehead 2001:310) a 

kategoričky  rozdí l mezi nimi (Fisher 1996). Proto dnes jiz  není  na mí ste  pta t se, zda “je 

kultura pro lidsky  druh unika tní ?” ale spí s e si pokla dat ota zku: “č í m se odlis ují  kulturní  

pročesy u ru zny čh druhu  zví r at?”, čoz  se jiz  u  mnohy čh autoru  de je (Boesčh 2012; Rendell, 

Whitehead 2001). 



 

 

47 

  

To, z e se kulturní  čhova ní  vyskytuje napr í č  zví r ečí mi taxony, samozr ejme  

neznamena , z e kulturní  čhova ní  u č love ka není  ne č í m spečifičke 29. Spečifičke  je kulturní  

čhova ní  u kaz de ho ze zví r ečí čh druhu , kde zatí m bylo pozorova no. C love k se vs ak jiz  

nemu z e skrze pr í tomnost kulturní ho čhova ní  distančovat od zví r at jako v tomto ohledu 

kategoričky odlis ny čh.  

Podle Sapolske ho v pr í rodní čh ve da čh doneda vna dominoval pome rne  

redukčionističky  model, ve ktere m figurovaly gen a genom jako za kladní  vysve tlení  

čhova ní  vs eho z ive ho, toho mimolidske ho zejme na. Genetičke  a evoluč ní  paradigma silne  

ovlivn ovalo to, jak biologie pr emy s lela o čhova ní  lidí  i mimolidsky čh zví r at a z e sočia lní  

čhova ní  a sočia lní  struktury byly povaz ova ny za genetičky determinovane . Chova ní  jiste  

genetičke  pr í č iny mí t mu z e, ovs em čhybne  je, pokud genetičky vysve tlujeme i takove  

čhova ní , ktere  ma  svu j pu vod v odlis ny čh pročesečh (Sapolsky 2006a:228-229).  

To je pr í pad pavia nu  pla s tí kovy čh, u ktery čh byl hare m samič ek povaz ova n za 

stavební  blok jejičh společ nosti a čharakteristiku tohoto druhu, ktera  se vyvinula pod 

tlakem pr í rodní ho vy be ru be hem z ivota na pous ti. Uka zalo se vs ak, z e samič ky te čhto 

pavia nu  jsou sčhopne  pr izpu sobit se nove mu sočia lní mu syste mu v r a du hodin (Sapolsky 

2006a). “Mezi různými skupinami zvířat jednoho druhu primátů existují odlišnosti v sociální 

struktuře a tyto odlišnosti představují kulturu.” (Sapolsky 2006a:223) Nepr edpokla dana  

flexibilita sočia lní čh struktur se uka zala i u makaka rhezuse a pavia nu  babuí nu  a narus ila 

tak nas e pr edstavy o genetičky determinovany čh sočia lní čh struktura čh prima tu , ktere  

jsme povaz ovali za čharakterističke  pro druh jako čelek (Sapolsky 2006a). “Je mylné 

předpokládat, že určitá sociální struktura je u primátů nevyhnutelná a zcela determinována 

jako výsledek působení evolučních tlaků a ekologických a fyziologických faktorů.” (Sapolsky 

2006a:223) 

                                                 

29 Lidské kulturní přenosy jsou specifické zejména díky nástrojům, které přenos v mnohém usnadňují. 

Lidská řeč umožňuje podrobné vyjádření informace - tu je i možné zapsat, čímž se zvyšuje i objem informací, 

které je možné sdílet. V moderní lidské společnosti je zase specifická rychlost, objem i dosah informace díky 

moderním komunikačním nástrojům, které rozšíření kulturní informace značně napomáhají (Boesch 2012). Jiné 

studie zase odhalují rozdíly mezi preferovaným sociálním učením u lidí a u dalších druhů. Například i když 

šimpanzi i lidé imitují ochotně, „humans have a much stronger tendency to over-imitate than chimpanzees, in the 

sense that they will faithfully copy unnecessary or irrelevant actions“ (Boesch 2012:690) Whiten se domnívá, že 

tato tendence slepě imitovat jednání dospělých může přispívat k rozšiřování maladaptivních kulturních vzorců 

v lidských společnostech (Whiten et al. in Boesch 2012:690). Další odlišností je, že i když byla kulturní evoluce 

pozorována i u zvířat, člověk této kapacity využívá v mnohem větší míře. 
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Hraniče lidske ho a mimolidske  není  ale rozrus ova na pouze uzna va ní m kulturní čh 

kvalit a sočia lní  tva rnosti zví r at v pr í rodní m sve te  (jejičh jaky msi „polids ťova ní m“), ale 

take  sme rem opač ny m („pozví r eč ťova ní m“ č love ka), pr i ktere m se na pr í slus ní ky lidske ho 

druhu (zejme na v sočiokulturní  antropologii u ktere  tento pohled pr evaz oval) pr esta va me 

dí vat jako na zčela nepopsane  listy a ve zví r ečí  r í s i jedineč ne  bytosti, ktere  by bylo moz ne  

zčela programovat kulturou, ny brz  jako na bytosti, o jejičhz  čhova ní  na m ma  evoluč ní  

biologie take  čo r í či a jejičhz  evoluče sta le probí ha  (Stella, Havlí č ek 2012). „Striktně 

uvažovat o různých oddělitelných ‚vrstvách’ evoluce (biologické a kulturní) může být 

poměrně limitující. Možná, že metafora přilévání (kulturního) vína (či jiného bytostně 

kulturního nápoje) do (přírodní) vody by byla trefnější. Z toho ovšem plyne jedna velká 

nesnáz – máme-li před sebou výsledný produkt, člověka či vinný střik, nejsme již schopni 

jejich původně oddělené složky účelně oddělit, ba dokonce je ani rozpoznat!“ (Stella, Havlí č ek 

2012:45) Proto uvaz ovat o komplexní čh syste mečh jako buď o „pr í rodní čh“ nebo 

„kulturní čh“, č i se v ničh i pouze snaz it tyto dimenze nale zt a odde lit, nemu z e ve st k jiny m 

nez  neblahy m konču m (Stella, Havlí č ek 2012:32). 

I kdyz  se ne kter í  narus ení  hraniče lidske ho a mimolidske ho bra ní , jako napr í klad 

Jonathan Marks, kdyz  r í ka : „Labelling ape behavior as “culture” simply means you have to 

find another word for what humans do“ (in Whitehead, Rendell 2015:203), ve ts ina autoru  

a autorek je očhotna od antropočentričke ho pohledu zdu razn ují čí ho vy jimeč nost č love ka 

ustupovat a mí sto ostre  hraniče vní mat kontinuitu a prova zanost (Sapolsky 2006a:228). 

„Výzkum chování zvířat, který odhalil komplexitu jejich sociálních struktur, komunikace, 

poznávání a emocí, nás nutí přijmout kontinuitu mezi lidmi a dalšími druhy. Výskyt zvířecích 

kultur vyžaduje to samé … kultura u zvířat, nezávisle na tom do jaké míry relativně chudší, 

musí zpochybnit náš pocit lidské jedinečnosti.“  (Sapolsky 2006a:228) 

V evoluční perspektivě je náhled na ostrou hraniči oddělujíčí člověka a zvíře již 

dlouho jasný – neexistuje: “Mentální schopnosti, které tvoří základy lidské kultury, musí mít 

homologie v mozcích dalších savců.” (Boyd, Richerson 1996:79) Studium lidské kultury by 

dle Boyda a Ričhersona mělo být založeno „na kategoriích, které umožní porovnávat lidské 

kulturní chování s možným homologickým, funkčně příbuzným chováním jiných 

organismů.“ (Boyd, Richerson 1996:79) Jaký smysl dává v evoluční perspektivě 

oddělování člověka a dalšíčh zvířat, trefně ukazují i Stella a Havlíček: „dělení organizmů 

na ‚člověka‘ a ‚zvířata‘ v rámci evolučních úvah podobnou hodnotu jako na např. ‚křečky’ a 
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‚zvířata‘.” (Stella, Havlíček 2012:34) Také podle Derridy neexistuje mezi člověkem a 

zvířetem žádný výjimečný kontrast: „rozestup mezi lidoopy a člověkem je tak stále 

propastný, ale stejně propastný je i rozestup mezi lidoopy a jinými zvířaty.“ (Derrida in 

Roudinesco 2003:94) 

Skutečnost, že je hraniče lidského a mimolidského přítomností kulturního čhování 

u zvířat rozrušována, s sebou přináší také mnoho důsledků, otázek a výzev, ke kterým je 

třeba se postavit. Které to jsou, popisuji v závěrečné kapitole. 
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5 Důsledky rozrušení hranice lidského a mimolidského 

(kultury a přírody) 

Uspokojive  odpove de t na ota zky a vy zvy, ktere  s rozrus ení m hraniče lidske ho a 

mimolidske ho vyvsta vají , není  v ra mči jedine  kapitoly samozr ejme  moz ne . Proto je zde 

my m čí lem ne ktere  z nejvy znamne js í čh du sledku  tohoto rozrus ení  (v oblastečh 

vztahova ní  se ke zví r atu m, environmenta lní  ideologie a odde lení  pr í rodní čh a 

společ ensky čh ve d) pouze pr edstavit a uka zat, jaky mi sme ry se vyda va , nebo mu z e 

vyda vat, jejičh r es ení  a pr emy s lení  o ničh.  

VZTAHOVÁNÍ SE KE ZVÍŘATŮM 

Rozrus ení  hraniče lidske ho a mimolidske ho pr í tomností  kulturní ho čhova ní  u 

zví r at mohou samozr ejme  vyuz í t zasta nči a zasta nkyne  sniz ova ní  utrpení  zví r at (ať uz  

formou uzna ní  jejičh pra v, nebo zavedení m vys s í  zodpove dnosti lidí  vu č i nim) jako dals í ho 

silne ho argumentu pro zme nu lidske ho pr í stupu ke zví r atu m. Zatí mčo k tomuto te matu je 

rozvinuto mnoho ru znorody čh na vrhu  biočentričky čh etičky čh syste mu  zahrnují čí čh 

zví r ata a dals í  mimolidske  bytosti, čhči zde ve novat prostor spí s e nez  jejičh obsahu tomu, 

jak jejičh vy slednou praktičkou podobu mu z e sta le zpe tne  ovlivn ovat dičhotomie 

kulturní ho a pr í rodní ho, ač  pra ve  z její ho rozrus ení  tyto na vrhy vyčha zejí . 

V obečne  praxi očhrana r ství  je se sfe rou povaz ovanou za pr í rodu (a 

s mimolidsky mi bytostmi v ní ) začha zeno na za klade  ekočentričke  a syste move  etiky, ve 

ktere  je z a doučí m čí lem začhova ní  ekosyste mu, biotičke ho čelku. Proto je tr eba ne ktere  

druhy v dany  okamz ik čhra nit a ne ktere  naopak nič it. I kdyz  si to tak William Catton, 

zasta nče tohoto sme ru, pr edstavoval (Binka 2008:95), nikdy není  tato etika vztahova na 

take  na sfe ru povaz ovanou za kulturní  – na lidsky  druh, ktery  se ponečha va  volne mu 

vy voji, i kdyz  k začhova ní  biotičke ho čelku pra ve  nyní  pr í lis  nepr ispí va . Proto pr ičha zí m 

s tezí , z e jestliz e byla rozrus ena hraniče lidske ho a mimolidske ho (kulturní ho a 

pr í rodní ho), „me la by“ jako du sledek na sledovat take  buď (a) aplikače ekosyste move ho 

pr í stupu take  na lidsky  druh a nebo (b) zpočhybn ova ní  jeho aplikova ní  na zví r ata. V tomto 

ohledu vs ak není  pr í stup hnutí  usilují čí čh o sniz ova ní  utrpení  zví r at, ktera  by „me la“ 

na sledovat pr í pad (b), konzistentní . 
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Jak upozorn uje Kas parova , uzna ní  subjektivity a ne ktery čh společ ensky čh na roku  

mimolidsky m zví r atu m je propojeno s tí m, r adí me-li zví r e do sfe ry „kulturní ho“ č i 

„pr í rodní ho“. „Kulturní mu“ tvoru ma me tendenči pr isuzovat ví če individuality a pra vo na 

welfare, zatí mčo tvor „pr í rodní “ se nečha va  napospas tvrde mu „pr irozene mu“ za konu 

pr ez ití  nejsilne js í ho (Kas parova  2008:6). Pokusí m se tuto mys lenku pro leps í  počhopení  

ilustrovat na pr í kladu: osoba, ktera  je aktivní  v hnutí  za sniz ova ní  utrpení  zví r at ve 

velkočhovečh, a nevní ma  hraniči mezi lidmi a zví r aty nijak ostr e, není  č asto uz  tak aktivní  

pr i setka ní  s trpí čí m zví r etem v lese. Jestliz e čí tí  součit a ma  nutka ní  pomoči, potlač í  ho 

v sobe  s odu vodne ní m, z e se jedna  o pr irozeny  kolobe h z ivota a smrti, ktery  je v ra mči 

ekosyste mu prospe s ny . 

Zar azení , ktere  zví r eti urč í me, znač ne  ovlivn uje kvalitu vztahu s ní m a urč uje, pod 

jaky m vy znamovy m u hlem ho nahlí z í me. Pr itom se jedna  o de lení , ktere  ma  pro 

zví r e dalekosa hle  du sledky (Kas parova  2008:9). „Vezmeme-li si holuba a kočku domácí, 

pak […] oba druhy byly vyšlechtěny proto, aby nějak „sloužily“ člověku. V obou případech se 

však stalo, že se neuhlídalo jejich množení a oba druhy tak žijí jakožto „volně žijící“ zvířata 

v blízkosti člověka, ovšem spíše k jeho nevůli. Zatímco kočka domácí si však udržela svůj 

status domácího zvířete, holub „sklouzl“ do kategorie (volně žijících) „škůdců“ a jeho 

„hubení“ tak není nazíráno s takovým despektem jako „zabíjení“ koček, které mají stále dost 

příznivců ochotných se o ně postarat…“ (Kas parova  2008:9) 

Proto se domní va m společ ne  s Kas parovou, z e dnes ní  snahy „přiznat přírodě (a 

zvířatům) svoji vnitřní hodnotu a rozmělnit hranice mezi kulturou a přírodou stále narážejí 

na zažité stereotypy …“ (Kas parova  2008:8) Hnutí , ktera  by stejnou me rou, jako to de lají  

v pr í pade  „doma čí čh“ nebo „hospoda r sky čh“ zví r at, usilovala i o sniz ova ní  utrpení  

„divoče“ z ijí čí čh zví r at (a nenečha vala se neve dome  ovlivn ovat ekočentričkou etikou a  

pr edstavou pr irozenosti kolobe hu), jsou se svy m s iroky m za be rem spí s e osamočeny mi a 

vysmí vany mi pe s a ky v boji za sniz ova ní  utrpení  zví r at30. Ve sve m u silí  jsou vs ak 

konzistentní , na rozdí l od te čh, ktera  se soustr edí  jen na zví r ata ne ktera . 

                                                 

30 Avšak existují. Například mezinárodní Foundational Research Institute - http://foundational-

research.org/the-importance-of-wild-animal-suffering/. 
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KULTURA VS. PŘÍRODA 

Rozrus ení  hraniče mezi lidmi a zví r aty, ktere  tato pra če pr ibliz uje, je vlastne  jen 

manifestačí  toho, jak jsou vytvor ene  končepty „kultury“ a „pr í rody“ nefunkč ní  a 

nedostač ují čí  pro popis komplexní čh skuteč ností  ve sve te  kolem na s. Rozrus ení  

dičhotomie kultury a pr í rody, ktere  se s rozrus ení m hraniče lidske ho a mimolidske ho pojí , 

koresponduje s jiz  dlouho pr edkla dany mi dekonstrukčemi te to dičhotomie od Garyho 

Finea nebo Bruno Latoura. 

Dle Finea „pr í roda“ vznika  v kulturní m pročesu, ktery  nazy va  naturework. Pr i ne m 

jednotlivči pr í rodu s pomočí  kulturní čh s ablon vymezují  a definují  svu j vztah k tomuto 

„pr í rodní mu“ prostr edí . „Prostřednictvím naturework lidé připisují přírodnímu prostředí 

určité významy, a určitým způsobem se tak situují do okolního světa.“ (Fine 2001:30-31) 

Objekty, skuteč nosti v materia lní m sve te , do te  doby bez vy znamu, se prome n ují . Sta va  se 

z ničh souč a st „pr í rody“ a zí ska vají  symboličke  vy znamy. „Postupné vytváření významu 

dělá z přírody kulturu.“ (Fine 2001:31). 

Latour odde lova ní  oblasti tvrdy čh fakt (pr í rodní  ve dy) a oblasti sočia lní  

(společ enske  ve dy) odmí ta  jako zkreslova ní  zkoumane  skuteč nosti. Jednou z praxí  

modernity je dle ne j „oč is ťova ní “, kdy tam, kde hybridne  existují  pospolu, odde lujeme 

fyzič no od sočia lna a zkouma me je zvla s ť. Mezi po ly pr í rody a sočia lna není  pak z a dne  

zprostr edkova ní  (i kdyz  se dnes zač í na  budovat, jak pí s i da le v kapitole), stejne  jako mezi 

ve dami, ktere  tyto po ly zkoumají . Jako ale nemu z eme pr í rodní  ve du vní mat jako 

odhalovač e ve č ny čh pr í rodní čh za konu  kolem na s (naturalismus), tak ji ani nemu z eme 

čha pat jako pouhy  du sledek sočia lní ho kontextu - (sočia lní  konstruktivismus). Praxe 

pr í rodní čh ve d neprobí ha  v a-sočia lní m vakuu, ale je společ ností  ovlivn ova na, ta sama  

společ nost je ale ovlivne na pr í rodní mi akte ry, pr í rodní mi podmí nkami. Skuteč nost je tedy 

daleko nejednoznač ne js í . Podle Latoura je sve t nutne  zkoumat po zpu sobu antropologie, 

ktera  u „pr edmoderní čh“ společ ností  nemu z e odde lit studium pr í rody a společ nosti i 

kdyby čhte la, jelikoz  k tomuto odde lení  dos lo jen v za padní  kultur e. Avs ak i zde k ne mu 

dos lo pouze zda nlive  – ani my jsme nebyli nikdy moderní  (Latour 2003). 

Za nejnes ťastne js í  pr í klad lpe ní  na (ve zmin ovany čh ohledečh zra dne ) dičhotomii 

kultury a pr í rody se da  povaz ovat tvorba na rodní čh parku  ve Spojeny čh sta tečh a v Afriče. 

Mys lenka na rodní čh parku  jako mí st ponečhany čh pouze „pr í rodní mu“ vy voji se poprve  
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objevila ve Spojeny čh Sta tečh, kdy pr iste hovalči z Evropy zač ali v 19. století  objevovat 

hodnotu a kra su „pr í rodní ho“ bohatství  a zač ali usilovat o jeho očhranu zakla da ní m 

na rodní čh parku , ktere  me ly by t mí sty „č iste  divoč iny“ bez lidí . Jen v roče 1877 bylo zabito 

300 pu vodní čh obyvatel v bojí čh s arma dou USA, ktera  se snaz ila o vyklizení  a zaloz ení  

Yellowstonske ho na rodní ho parku. Ve Spojeny čh Sta tečh není  jediny  na rodní  park, ktery  

by neme l historičky  nebo aktua lní  konflikt nejme ne  s jednou skupinou pu vodní čh 

obyvatel, ktere  vs ak na mí stečh, ktere  čhte l za pad čhra nit, z ila jiz  tisí če let (Brockington 

2008). 

Pro „očhranu“ Na rodní ho parku Serengeti v Afriče, byly v 2. polovine  20. století  

vyste hova ny stovky tisí č pu vodní čh obyvatel - Masaju . Jejičh uz í va ní  ohne , ktere  

poskytovalo pu du pro pastvu jejičh dobytka a za roven  obnovovalo ekosyste m, bylo 

britskou kolonia lní  vla dou de monizova no a pouz í va no jako ospravedlne ní  jejičh odsunu. 

Pr i ne m byli Masajove  ve ts inou naha ne ni a na silne  odva de ni a jejičh pu vodní  obydlí  – jako 

pozu statky „kulturní ho“, ktere  v na rodní m parku nemají  mí sto – byla spa lena. Savany, 

ktere  (dnes jiz  tanzanijska  a ken ska ) vla da čhče v č ele s ne mečkou neziskovou organizačí  

Frankfurtska  zoologička  společ nost31 pr ed lidmi čhra nit, jsou ale produktem mnohalete  

tisí čilete  spolupra če „divoč iny“, pu vodní čh obyvatel a ohne . Masajove  byli zodpove dni za 

pr ez ití  zdejs í čh velky čh sta d – divokou zve r í  se nez ivili vyjma te z ky čh č asu , a proto ji take  

čhra nili. Jen dí ky nim za pad objevil oblast Serengeti v takove m stavu, v jake m byla. Kdyz  

byli Masajove  vyste hova ni, Serengeti vlastne  pr estala by t tí m, čo čhte li tito bí lí  muz i 

čhra nit (Bročkington 2002). Vylidn ova ní  u zemí  vs ak není  pouze historičkou praktikou 

minule ho nebo pr edminule ho století . V souč asnosti desetitisí ču m Masaju  hrozí  dals í  

pr esuny kvu li rozs ir ova ní  Na rodní ho parku pro trofejovy  lov32. A jsou zde souč asne  

pokusy o vyste hova ní  lidí  z čhra ne ny čh mí st v Thajsku, Botswane , Etiopii, Tanzanii, Jiz ní  

Afriče nebo Indii (Bročkington 2008:556)33. 

                                                 

31 https://fzs.org/en/ 

32 

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2771261/tanzania_breaks_promise_thousands_of_maasai_evic

ted_to_make_way_for_lion_hunt.html 

33 Dle Bročkingtona za te mito snahami nestojí  jen dome le us lečhtila  a  naivní  snaha čhra nit 
„pr í rodní “ pr ed „kulturní m“. Velkou roli zde hraje environmenta lne -kolonialističky  pr í stup za padu k te mto 
zemí m, kdy za pad vní ma  pu vodní  obyvatele jako neznale  toho, jak je za hodno v krajine  hospodar it, a 
neolibera lní  očhrana r ství  (neoliberal conservation), ktere  z vytva r ení  „rajsky čh zahrad“ bez lidí  te z í  
prostr edničtví m turismu a trofejove ho lovu. Lide  ze za padu tak mají  moz nost zaz í vat blahoda rne  

https://fzs.org/en/
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2771261/tanzania_breaks_promise_thousands_of_maasai_evicted_to_make_way_for_lion_hunt.html
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2771261/tanzania_breaks_promise_thousands_of_maasai_evicted_to_make_way_for_lion_hunt.html
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NOVÝ ENVIRONMENTALISMUS BEZ DICHOTOMIE? 

Z vy s e uvedene ho vyvsta va  ota zka, jak by mohla vypadat ideologie 

environmenta lní ho hnutí  prosta  dičhotomie „kultury“ a „pr í rody“? Na tuto ota zku zde 

samozr ejme  nemohu nabí dnout plnohodnotnou odpove ď. U ve st vs ak u vahy, ktere  

k tomuto nove mu environmentalismu sme r ují , jiste  ano. 

Latour vyty ka  environmentalismu a ne ktery m očhrana r sky m sme ru m čha pa ní  

„pr í rody“ a „r a du pr í rody“ jako ne č eho, čo tu bylo odjakz iva a čo byčhom pokud moz no 

neme li narus ovat. Pr edobrazem pr í rodní  podstaty je u te čhto hnutí  č love kem nedotč ena  

divoč ina, ve ktere  mu z eme zahle dnout autentičitu a neposkvrne nost pr í rody. Pr í rody jako 

protipo lu kultury a pr í rody, ktera  je moudra  a „ví  nejle pe“, jak o ní  uvaz uje napr í klad 

hlubinna  ekologie. Tuto pr í rodní  podstatu čhte jí  hnutí  čhra nit a bojují  za ni (Latour 2001; 

Konopa sek 2001). 

Avs ak Latour r í ka , z e s touto esenčialističky a nehistoričky čha panou pr edstavou 

pr í rody, ktera  je odde lena od společ nosti a kultury, nema  environmenta lní  hnutí  ke sve mu 

s te stí  v praxi nič společ ne ho (a pokud si to samo sobe  namlouva , samo sebe političky 

oslabuje a marginalizuje). „Ačkoli zdůrazňují, že jim jde o samotnou přírodu, prakticky se 

zabývají problémy, ve kterých se přírodní a sociální prvky beznadějně proplétají […] tvrdí, že 

zasahují ve prospěch přírody; jenže ve skutečnosti dělají něco mnohem lepšího: spolu s tím, 

jak bojují za městský park, silniční obchvat cenné krajiny nebo za život velryb uvízlých na 

mělčině, otřásají naší sebejistou vírou, že víme, co je pro lidi i pro ostatní bytosti dobré.“ Dle 

Latoura se environmenta lní  hnutí  ke sve  s kode  snaz í  prosazovat tí m, z e mu jde o pr í rodu, 

uspor a dany  čelek a mí sta zanečhana  divoč ine , ale to je diskurz, ktery  z ne j dle ne ho 

navzdory ne kdejs í m aspiračí m a nade jí m de la  okrajove ho političke ho hra č e (Konopa sek 

2001:386). 

Ne kdy se dokonče hnutí  nečha va  une st evropsky mi pr edsudky a tvrdí , z e 

„domorodí Indiáni ‚respektují přírodu‘ a my že bychom se měli nechat vést jejich moudrostí.“ 

(Latour 2001:385) Avs ak antropologove  jako Phillipe Desčola nebo Eduardo Vivieros de 

Castro uka zali, z e „pr í roda“ (tak, jak ji čha peme na Za pade ) není  to, v č em amazons tí  

india ni z ijí  (Latour 2001:385). „Pro ně je Amazonie podobně civilizovaná, domestikovaná a 

                                                 
znovuspojení  s „neposkvrne nou pr í rodou“ na mí stečh, ze ktery čh byly jiní  lide  – pu vodní  obyvatele  z ijí čí  v 
spojení  s „pr í rodou“ čely  z ivot – odsunuti (Bročkington 2008). 
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kultivovaná jako pro nás periferie Berlína nebo jiná ‚velkoměstská džungle‘. Někteří botanici 

dokonce tvrdí, že patrně žádná část amazonského pralesa není úplně panenská a ‚divoká‘: 

všude najdeme stopy záměrného vysazování a pěstování rostlin domorodými obyvateli.“ 

(Latour 2001:385) 

Jestliz e by pro za padní  společ nost mohli by t amazons tí  India ni zdrojem moudrosti, 

„není to proto, že ‚respektují přírodu‘ (to ostatně nedělá nikdo); spíš je to proto, že k přírodě 

nepřistupují jako k nějakému hotovému a jedinému řádu věcí, který by jim – coby zdroj 

nepochybné reality – umožňoval při správě věcí společných jakousi zkratkou obcházet 

procesy řádného politického jednání.“ (Latour 2001:385) Proto je dle Latoura nač ase, 

abyčhom i my zač ali tuto moudrost uplatn ovat a formovali „politický život bez nešťastného 

využívání přírody k vytváření jakési ‚mimopolitické‘ sféry. Jediná ‚příroda‘ je chválabohu 

mrtvá; ať žije pravá úloha politiky: postupné zjednávání našeho společného světa.“ (Latour 

2001:385) 

Dals í m, kdo se zme nou ideologie environmenta lní ho hnutí  zaby va , je Bill Adams, 

ktery  zdu razn uje du lez itost pr ivedení  očhrana r ství  z parku  a pr í rodní čh rezervačí  zpa tky 

do kaz dodenní ho z ivota obyč ejny čh lidí  (Adams 2003). Dle ne j není  skuteč ny m u spe čhem, 

kdyz  se na m podar í  postavit okolo nedotč ene  pr í rody plot, ale kdyz  jsou podmí nky takove , 

z e plot mu z e by t strz en, aniz  by se ne čo va z ne js í ho stalo. „Výzvou není zachovat (nebo 

obnovit) ‚divočinu‘, ale vztah lidí k ní... Bez kontaktu s přírodou lidská kapacita chápat ji a 

setkávat se s ní chřadne. Budoucí ochranářství se má proměnit tak, že bude udržovat silné 

individuální spojení člověka s přírodou a s přírodními procesy." (Adams 2004:235–236) 

Proto je i budova ní  propojení  (ve dome ho vztahu za vislosti) mezi lidmi a pr í rodou jednou 

z priorit jeho nove ho environmentalismu. 

Podobne  sme r ova ní  je moz ne  začhytit i u Garyho Snydera, ktery  kritizuje 

vytvor enou dičhotomii, v ní z  na jedne  strane  stojí  kultura (a č love k) a na druhe  strane  

pr í roda (a zví r ata s dals í mi mimolidsky mi bytostmi) končentrovana  do pr í rodní čh parku . 

Sa m se povaz uje spí s e za zví r e na rozdí l od ve ts iny dals í čh lidí , kter í  se nejspí s e „cítí 

odtrženi od mimolidského světa, nejistí si tím, zda jsou zvířaty. Možná by se rádi cítili být něčím 

lepším, než jsou zvířata.“ (Snyder 1990:16) Poukazuje na to, z e lide  pr estali by t obyvateli 

pr í rody, ale stali se pouze její mi na vs te vní ky. Avs ak jak upozorn uje Erazim Koha k, není  

nezbytne  č love ka a „pr í rodu“ odde lovat protoz e, „… člověk není narušitelem svou 

podstatou, nýbrž v následku určitého jednání. Je tedy v mezích jeho možností jednat i jinak a 
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žít v souladu s přírodou“ (Koha k 1998: 69) Podobne  uvaz uje i Snyder, a proto je jeho vizí  

moderní  společ nost pr eme nit tak, z e bude sčhopna  z í t s „divoč inou“ - vytvor it takzvane  

ekosyste move , bioregiona lní  společ nosti, ktere  jsou za visle  na sve m loka lní m ekosyste mu, 

a proto k ne mu i urč ity m zpu sobem pr istupují  a povaha jejičh regiona lní  kultury vyve ra  

z ekologičke  povahy mí sta, na ktere m z ijí  (Snyder 1990). 

PROPOJOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD 

Z e dičhotomie „kultury“ a „pr í rody“ není  ve sve te  objektivne  pr í tomna , je patrne  i 

z „pr etahova ní  se“ pr í rodní čh a společ ensky čh ve d o to, ktery m z ničh pr ina lez í  studium 

ru zny čh jevu  a skuteč ností . „Rozlišení ‚natura – kultura‘, vede k rozštěpení věd na dvě 

skupiny, které mají oboustranně pocit dominance.“ (Kratočhví l 2014:32) To je pr í kladne  

vide t na interakči pr í rodní čh a společ ensky čh ve d pr i vysve tlova ní  povahy č love ka, ktera  

konč ila skoro vz dy negativne . Pr í rodní  ve dy si ste z ují  na potlač ova ní  evoluč ní ho a 

biologičke ho vlivu pr i sočio-kulturní m vysve tlova ní  čhova ní  č love ka (Sy kora 1999) a 

společ enske  ve dy zase povaz ují  napr í klad aplikači biologičke ho determinismu na č love ka 

za pr í lis  redukčionističkou (Sahlins 1972). Obe  tyto ve dy se ve ts inou domní vají , z e pouze 

ony skuteč nost vysve tlují  spra vne . 

K odlis ení  ve d do kategorií  pr í rodní čh a společ ensky čh siče dos lo na za klade  

zda nlive  jednoznač ne  dičhotomie, ovs em povaha jevu  a skuteč ností , ktere  tyto ve dy 

zkoumají  je mnohem nejednoznač ne js í . „…zda něco studujeme jako „přírodu“ či jako 

„kulturu“, není založeno povahou samotných objektů, jež by nám byly nesporně dány jako 

přírodní či kulturní, nýbrž to vyplývá z našeho badatelského zájmu a ze způsobu, jímž 

klademe otázky.“ (Horsky , Stella 2014:14)  

C lenit ve dy na pr í rodní  a společ enske  lze jiste  i dnes z pragmatičky čh du vodu  - mají  

ru zne  metody pra če, ktere  se „tu hodí lépe, tu hůře.“ (Stella, Havlí č ek 2012:32) Je vs ak sta le 

zr ejme js í  z e „ ,přírodovědné‘ a ‚humanitní‘, ‚kulturněvědní‘ či ‚společenskovědní‘ disciplíny se 

liší v daleko větší míře svými přístupy, než předmětem svého zájmu…“ (Horsky , Stella 

2014:12) To, z e je ne jaka  skuteč nost zkouma na ve dou buď z první  nebo z druhe  skupiny, 

nutne  neznamena , z e její  povaha souvisí  pra ve  nebo pouze s povahou te to ve dy (Stella, 

Havlí č ek 2012:32). Proto pokud uzna me, „že ‚příroda’ a ‚kultura‘ jsou jen jistou formou 

zvyku, jak přistupovat ke členění světa kolem nás a také k tomu, jak chápat člověka, může 

[to] přispět k tomu, že různé strany sporu o povaze člověka a antropologie [a dals í čh jevu  a 
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skuteč ností ] alespoň přestanou chápat své stanoviskou jako jediné možné. Nejde o to najít 

cestu z plurality přístupů, naopak o to pluralitu, tento parlament hlasů, podpořit.“ (Horsky , 

Stella 2014:13) 

Horsky , Stella a dals í  nečhte jí  svy m pr í stupem nabí zet jake si sjednočení  pr í rodní čh 

a společ ensky čh ve d ale „…identifikovat a zmapovat některá tématická pole, v nichž se 

mohou badatelsky produktivně setkávat a navzájem ovlivňovat a doplňovat přírodovědně 

založené postupy s těmi, které vyrůstají z analýz kultury či sociokulturní skutečnosti…” 

(Horsky , Stella 2014:14) Na te čhto tematičky čh polí čh se mohou dopln ovat empiričke  

postupy s interpretativní mi (Horsky , Stella 2014:14). 

Propojova ní  pr í rodní čh a společ ensky čh ve d je patrne  i na dals í čh dvou pr í kladečh, 

ktere  reagují  na kulturní  čhova ní  u zví r at nebo na rozrus ova ní  hraniče mezi lidmi a zví r aty 

obečne . První m pr í kladem je tendenče bra t pr i praktičke  očhrane  zví r at v u vahu pra ve  

jejičh kulturne  nauč ene  čhova ní , ktere  mu z e by t du lez ity m faktorem pro vy slednou 

u spe s nost očhrany (blí z e Whitehead 2010). Druhy m pr í kladem je vznik ví čedruhove  

etnografie (multispecies etnography), ktera  mimolidske  bytosti, ktere  byly dosud 

v etnografii marginalizova ny, pr iva dí  do popr edí . Zkouma  kontaktní  zo ny, kde se prolomily 

hranič ní  linie odde lují čí  kulturní  a pr í rodní  a kde se pr i spolutvorbe  sve ho prostr edí  

setka vají  lide  a mimolidske  bytosti. Soustr edí  se na propojenost a neodde litelnost lidí  a 

mimolidsky čh forem z ivota a usiluje o rozs í r ení  za jmu etnografie take  na mimolidskou 

sfe ru (Kirksey, Helmreičh 2010). 

Na te čhto tr ečh pra ve  prezentovany čh oblastečh souvisejí čí čh s dičhotomií  kultury 

a pr í rody je patrne , z e její  rozrus ova ní  probí ha  jiz  ne jaky  č as a z e se zač í nají  objevovat a 

ustanovovat ru zne  reakče a odpove di, ktere  budou se stoupají čí m uzna ní m rozrus ení  

dičhotomie patrne  da le formova ny a podrobova ny kritičke mu zkouma ní . Vs ečhny tr i 

probí rane  oblasti doporuč uji jako na me ty budoučí čh ve dečky čh pračí . 
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Závěr 

Te matem te to pra če bylo zkoumat kulturní  čhova ní  u zví r at a to, jak jeho 

pr í tomnost v „pr í rodní m“ sve te  rozrus uje nas i souč asnou hraniči lidske ho a 

mimolidske ho.  

Jední m z my čh čí lu  bylo nejprve pr edstavit tuto hraniči jako sočia lne  

konstruovanou. Z e lze hraniči tí mto zpu sobem skuteč ne  vní mat, jsem uka zala 

v první  kapitole. V te  jsem pr iblí z ila dve  u rovne  (biologičkou a esenčia lní ), na 

ktery čh je definiče lidství  v souč asnosti v nas í  společ nosti zaloz ena  a na pr í kladečh 

z minulosti i etnografií čh odlis ny čh společ ností  jsem prezentovala, z e umí ste ní  

hraniče mezi lidsky m a mimolidsky m bylo vz dy historičky spečifičke  a její  

(ne)pr í tomnost kulturne  podmí ne na . 

Pr edtí m, nez  jsem se zaby vala konkre tní mi pr í klady kulturní ho čhova ní  u 

zví r at, jsem na pr í kladu odlis nosti mezi za padní  a japonskou primatologií  uka zala, 

jak moč sčhopnost zkoumat kulturní  čhova ní  u zví r at ovlivn uje kulturní  za zemí , ze 

ktere ho ve dečka  tradiče počha zí . Uka zalo se, z e ste z ejní  je pr edevs í m pr í tomnost č i 

nepr í tomnost dičhotomie pr í rody a kultury v tomto kulturní m za zemí . U za padní  

primatologie je moz ne  se domy s let urč ite ho rozvolne ní  te to dičhotomie, jelikoz  se 

s postupem č asu zač ala „oteví rat“ končeptu m a poznatku m japonske  primatologie, 

ve ktere  dičhotomie není  pr í tomna a ktera  o kultura čh zví r at referovala jiz  

dlouhodobe . S odlis ny m kulturní m za zemí m u te čhto ve dečky čh tradič se pojilo take  

odlis ne  vní ma ní  antropomorfní ho zkouma ní  zví r at. Uka zala jsem, z e v za padní  ve de  

pra ve  probí ha  rehabilitače jeho zoočentričke  verze (pr edevs í m pro reflektova ní  

nepr í tomnosti kategoričke ho rozdí lu mezi lidmi a zví r aty) - to ope t napoví da  

me ní čí mu se sve tona zoru Za padu, ktery  pr esta va  trvat na kategoričke  odlis nosti 

mezi lidmi a mimolidsky mi zví r aty, ale vní ma  mezi nimi kontinuitu. 

Ve tr etí  kapitole jsem se ve novala dals í mu čí li, ktery m bylo ze souč asny čh 

poznatku  etologie a behaviora lní čh ve d zjistit, jak je souč asna  hraniče lidske ho a 

mimolidske ho rozrus ova na pr í tomností  kulturní ho čhova ní  u zví r at. To bylo, ať uz  

experimenta lní m č i “etnografičky m” pr í stupem, pozorova no u druhu  z r a du  

prima tu , pta ku  a kytovču . U ne ktery čh dals í čh druhu  je pr edpokla da no. Uka zalo se, 
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z e u mimolidsky čh zví r at jsou pr í tomne  kulturní  atributy jako: skupinove -spečifičke  

kulturní  čhova ní , tendenče ke kulturní  konformite  ve skupine , pr etrva ní  spečifičky čh 

kulturní čh vzorču  po mnoho generačí , kulturne  pr eda vane  symboličke  vy znamy 

nebo take  kumulativní  evoluče. Poznatky o kulturní m čhova ní  u zví r at samozr ejme  

netvrdí , z e lidska  kultura není  ne č í m spečifička , avs ak lidsky  druh jiz  nemu z e by t 

povaz ova n za vy jimeč ny  její m vlastničtví m. Tí m je i rozrus ena hraniče lidske ho a 

mimolidske ho, ktera  č a steč ne  sta la pra ve  na pr í tomnosti kulturní ho čhova ní  vy luč ne  

u č love ka. 

Z e je hraniče lidske ho a mimolidske ho rozrus ova na s sebou pr ina s í  mnoho 

du sledku  a vy zev. Ne ktere  z ničh jsem prezentovala u tr í  oblastí : vztahova ní  se ke 

zví r atu m, environmenta lní  ideologie a odde lenosti pr í rodní čh a společ ensky čh ve d. 

V oblasti vztahova ní  se ke zví r atu m jsem uka zala, jak jsou hnutí  usilují čí  o sní z ení  

utrpení  zví r at, ač  vyčha zejí čí  z rozrus ení  hraniče mezi lidmi a zví r aty (kultury a 

pr í rody), dičhotomií  kultury a pr í rody zpe tne  ovlivn ova ni. U odde lenosti pr í rodní čh 

a společ ensky čh ve d jsem uka zala nove  ve dečke  pr í stupy, ktere  reflektují  rozrus ení  

hraniče pr í rody a kultury jako jsou ví čedruhova  etnografie nebo definova ní  

te matičky čh polí  na ktery čh se mohou kombinovat pr í rodove dne  pr í stupy se 

společ enskove dní mi. V oblasti environmenta lní  ideologie jsem na pr í kladu 

vytva r ení  první čh na rodní čh parku  uka zala, jak mu z e mu z e by t lpe ní  na dičhotomii 

kultury a pr í rody v environmentalismu zra dne  a prezentovala kritiku te to 

dičhotomie, nebo její  alternativy.  

Domní va m se, z e environmenta lní  hnutí  by se me lo reflexí  rozrus ení  hraniče 

kultury a pr í rody skuteč ne  zaby vat a jejičh dekonstrukči nezatračovat, ale reagovat 

na ni. Uz  jen proto, z e jedina , popularizovana , odpove ď na (i kdyz  tročhu odlis nou) 

dekonstrukči te čhto pojmu  se objevila v ideologii neoenvironmentalismu34. I pr esto, 

z e neoenvironmentalismus nereaguje na dekonstrukči kultury a pr í rody ve smyslu 

rozrus ení  hraniče mezi nimi (jak je pr edstavova no v te to pra či), ale jako na ovlivne ní  

vs eho pr í rodní ho lidskou kulturou natolik, z e se o z a dne  “č iste  pr í rode ” jiz  neda  

mluvit, jedna  se o jedinou, ver ejností  slys itelnou, odpove ď environmenta lní ho hnutí  

                                                 

34 Jedná se o nový proud environmentálního hnutí započatý Tedem Nordhausem a Michaelem 

Shellenbergerem (2004). Mimo jiné staví na konceptu „antropocénu“ – epoše, ve které již člověk svou činností 

ovlivnil každý kout Země a má technologie na to, své prostředí zcela řídit. 
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na dekonstrukči te čhto pojmu . I toto zda ní  “aktua lnosti” mu z e by t pr í č inou vysoke  

popularity tohoto sme ru. Jelikoz  se vs ak jedna  o odpove ď 

kulturo(antropo)čentričkou, ktera  na za jmy mimolidsky čh bytostí  bere ohled pouze, 

je-li to take  za jem č love ka, domní va m se, z e by se environmenta lní  hnutí  me lo 

rozrus ení m dičhotomie kultury a pr í rody zaby vat take  a k te  neoenvironmenta lní  

nabí dnout alternativní  odpove di. 
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