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idé se ve vztahu ãlovûk - pes kon-
centrovali témûfi bezv˘hradnû na
vzájemné uklidÀování, aniÏ by pfii-

tom brali v úvahu komunikativní kon-
text. Pokud v‰ak psa nevykáÏeme do pat-
fiiãn˘ch hranic, neuzná nás jako vÛdce
smeãky a naopak se bude sám snaÏit pfie-
vzít velení (Trumler, 1989). Aby nevzniklo
nedorozumûní, je tfieba dodat, Ïe není
nutno, aby ãlovûk neustále vystupoval
jako diktátorsk˘ samovládce, staãí jen,
kdyÏ dokáÏe pfievzít vedoucí roli v rozho-
dujících Ïivotních situacích. Ne více, ale
také ne ménû. 

Konej‰ivé signály
V této diplomové práci (zde prezentova-
né ve zhu‰tûné, struãné formû) se poku-
sím na nûkolika pfiíkladech zjistit, zda
konej‰ivé signály, jeÏ jsou jako takové
dlouhodobû nazírány (sem patfií právû
i zívání), jako takové skuteãnû fungují.
Bude zkoumáno, s jakou pravdûpodob-
ností tyto signály brání agresi nebo ji
zmen‰ují a zda je v konfliktních situacích
mÛÏeme pozorovat ãastûji neÏ neÏ v bûÏ-
n˘ch (nekonfliktních) kaÏdodenních
situacích. ProtoÏe pfii komunikaci bez
partnera stûÏí mÛÏe vzniknout nûjaká ag-
resivní interakce, a nebylo by tudíÏ koho
chlácholit, bylo zkoumáno, zda jsou sig-
nály, jako je zívání, olizování ústních
koutkÛ (licking intentions), ‰Èouchání
tlapkou, „zmen‰ování se“, moãení, oãi-
chávání ãi pfiitisknutí pfiední ãásti tûla
k zemi pouÏívány v konfliktních i nekon-
fliktních situacích stejnû ãasto, nebo
odli‰nû. Také bylo sledováno, zda poãet
agresivních reakcí u pfiíjemce zÛstává po
uplatnûní konej‰iv˘ch signálÛ stejn˘,
nebo se jeho agresivní reakce mûní.
Vycházelo se z v‰eobecného pfiedpokla-
du, Ïe pfienos signálÛ pomáhá tomu, kdo
je vysílá, v jeho prospûch ovlivnit chová-
ní pfiíjemce. ProtoÏe pes je nepochybnû
tvor se sociální inteligencí, probíhá jeho
komunikace s ostatními vãetnû ãlovûka
prostfiednictvím celkové v˘mûny chemic-
k˘ch, vizuálních, akustick˘ch a vícefakto-
rov˘ch signálÛ. Aby pokud moÏno nedo-
cházelo k váÏn˘m soubojÛm, slouÏí
pfiená‰ení signálÛ jak vysílajícímu, tak
pfiíjemci jako prevence pfiímé konfronta-
ce. Jak tomu ale je tfieba v pfiípadû, kdy se
konej‰iv˘m signálem stává napfiíklad
znaãkování? NemÛÏe zde dojít k chyb-
n˘m interpretacím?

Metodika v˘zkumu
Studie byla provádûna od 2. do 24. února
2006 dennû od v˘chodu slunce do sou-
mraku (cca 12 hodin dennû)  a to sledo-
váním tfiináctiãlenné psí smeãky potulují-

cí se v italském Toskánsku. V̆ zkumníci se
skr˘vali v terénním voze, na jehoÏ pfií-
tomnost si smeãka postupnû zvykla.
Vzhledem k tomu, Ïe psi se pohybovali
stále blízko u sebe, bez problémÛ bylo
moÏno zaznamenat ve‰keré konej‰ivé sig-
nály. Podafiilo se popsat celkem dvacet
prvkÛ chování, poté byla provedena ana-
l˘za sebraného materiálu a byl popsán
etogram sledovan˘ch psÛ. Následovalo
celkové zpracování dat a vyhodnocení.
A jak to dopadlo?
Bylo zaznamenáno 4883 signálÛ, z toho
424krát zívání. ProtoÏe pes zíval bez pfií-
tomnosti druhého 381krát, tedy v 89, 86
procenta pfiípadÛ, zato jen 43krát, tedy
v 10,14 procenta v pfiítomnosti dal‰ího
psa, stûÏí mÛÏe toto chování slouÏit jako
konej‰iv˘ signál. Je‰tû jednou si poloÏme
otázku: koho nebo co by mûl pes konej‰it,
kdyÏ nemá v blízkosti partnera nutného
pro interakci? Konej‰ivé signály slouÏí
k zabránûní souboji, nebo, kdyÏ uÏ
k nûmu dojde, k jeho ukonãení. U psÛ
v‰ak bylo zívání pozorováno vût‰inou
ráno pfii vstávání nebo bûhem dne po del-
‰í klidové fázi. Také se ukázalo, Ïe star‰í
psi zívají ãastûji neÏ mladí. Dal‰í situace,

kdy docházelo k zívání, nastala ve chvíli,
kdyÏ se pfiesouval stupeÀ pozornosti
a bdûlosti. Klidové fázi byly primárnû
urãovány star‰ími ãleny smeãky. Os-
tatním ãlenÛm smeãky bylo demonstro-
váno, Ïe nastal ãas odpoãívat. 
Ale kdyÏ v˘‰e postavená (star‰í) zvífiata
prosazují nûjaké rozhodnutí, proã by je
kvÛli tomu mûli níÏe postavení (mlad‰í)
ãlenové smeãky konej‰it? Pfii pozorování
vlkÛ v Kanadû jsme zjistili, Ïe zívají pfie-
dev‰ím ve chvílích napjatého oãekávání,
napfiíklad neÏ propukne lov nebo neÏ se
pustí do poÏírání nûjaké zdechliny.

Zívání je pfieskokové jednání
A tím uÏ se blíÏíme k jádru vûci. Na roz-
díl od dfiívûj‰ích neprokázan˘ch tvrzení
nûkter˘ch autorÛ je dnes zfiejmé, Ïe zívá-
ní je projevem pfieskokového jednání, jeÏ
nemá konej‰iv˘ charakter. KdyÏ se navzá-
jem blokují, pfiípadnû brzdí dvû pfiibliÏnû
stejnû silné tendence chování, zvífie se
ocitne v takzvaném konfliktu mezi rÛzn˘-
mi pohnutkami (napfiíklad vstát nebo
zÛstat leÏet). V konfliktních situacích je
jako pfieskokové oznaãováno chování,
které se li‰í od chování, jeÏ bychom za
dané situace bûÏnû oãekávali. Místo toho
se naopak projevuje chování, které pÛso-
bí úplnû „nesmyslnû“. Majitelé psa, ktefií
zívání pokládají za „nepopirateln˘“ konej-
‰iv˘ signál, by tímto mûli b˘t varováni,
i kdyÏ zívání jednoho psa na druhého by
nemûlo b˘t interpretováno jako drama.
Jen mu zkrátka nelze pfiisuzovat schop-
nost konej‰it, uklidÀovat, protoÏe tako-
vou schopnost nemá. 
Nejist˘ pes zívá a snaÏí se tímto zpÛso-
bem odbourat stres v dÛsledku nûjakého
svého momentálního vnitfiního konflik-
tu. Pokud na to reaguje zívnutím i druhá
strana, spí‰ ho to udiví. Z takové interak-
ce s ãlovûkem si v‰ak nevezme nic.
Pfieskokové jednání vzniká v dÛsledku
motivaãního konfliktu mezi útokem
a útûkem, nikoliv z pfiání protivníka uko-
nej‰it. 
Závûr je tedy jednoznaãn˘: zívání NENÍ
konej‰iv˘ signál. ■
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Omyl se zíváním
Je to zhruba patnáct let, co byly – nejprve v angliãtinû – poprvé
zvefiejnûny informace o takzvan˘ch konej‰iv˘ch signálech. Do 
té doby se nevûnovalo pfiíli‰ pozornosti tomu, Ïe komunikace
sestává z vysílání a pfiijímání v˘hruÏn˘ch, pfieru‰ovacích,
usmifiovacích, pfiedstíracích a podfiídiv˘ch signálÛ.
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