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 Laici sa pýtajú: „Prečo by homosexualita vo svete ľudí 
nemohla byť vrodená, ak vo svete zvierat vrodená je?“

 Sú zvieratá naozaj homosexuálne, alebo 
vykonávajú aktivity, ktoré pripomínajú 
ľudskú homosexualitu?ľudskú homosexualitu?

 Do akej miery môžeme porovnávať človeka a 
zviera z anatomicko-fyziologického, ale hlavne 
etologického hľadiska?
 Sú homosexuálne aktivity zvierat a homosexualita 

človeka porovnateľné?



 Etológia – náuka o správaní živočíchov.
 Správanie živočíchov je inštinktívne, vrodené, 

druhovo špecifické a vedie k uspokojeniu potrieb 
organizmu.           

 Stret s podnetom vyvolá spustenie inštinktívneho 
automatizmu.

podnet
↓

genetika→ ORGANIZMUS → SPRÁVANIE
↑

skúsenosť



 Pri zvieratách sú veľmi časté náhle prechody z jedného 
typu správania na iný i konfliktné správanie. Patrí tu 
preskokové správanie (stret dvoch rovnako silných 
protichodných podnetov), preorientované správanie
(vybíjanie agresivity na náhradnom objekte), 
ambivalentné správanie (podobnosť s neistotou, 
strachom alebo rozpačitosťou ľudí).strachom alebo rozpačitosťou ľudí).

 Vákuový dej: Ak sa živočích dlho nestretne s kľúčovým 
podnetom, jeho vyladenie narastie tak veľmi, že sa 
správanie spustí aj bez kľúčového podnetu (napríklad 
osamotení jedinci sa chcú páriť s neživými predmetmi, 
samica s uhynutými vlastnými mláďatami si „adoptuje“ 
mláďa iného druhu alebo chráni i neživé predmety).



 Tendencia naplno využiť obdobie párenia, vložiť 
všetku energiu do odovzdania genetického 
materiálu ďalej.

 Zviera ignoruje iné potreby, vystavuje sa 
nebezpečenstvu, jeho správanie sa mení 
(hormonálne riadené zosilnenie pudu).(hormonálne riadené zosilnenie pudu).

 Ak nie je prítomný podnet, na jeho objavenie sa či 
náznak reaguje veľmi intenzívne.

 Ak nenachádza adekvátny objekt, môže uspokojiť 
potrebu s „náhradou.“ Ak môže byť rozmnožovací 
pud uspokojený (dostupná a pripravená 
samica/viac samíc), pári sa do vyhasnutia pudu 
alebo do úplného vyčerpania. 



 Pri živočíchoch dominuje „program“ páriť sa a mať 
vlastné potomstvo.

 Zviera nepociťuje náklonnosť, túži uspokojiť pud 
a zabezpečiť prežitie rodu (aj s týmto úmyslom 
kopuluje, hoci s nesprávnym sexuálnym objektom –
týmto objektom môže byť hocičo).týmto objektom môže byť hocičo).

 Môže ísť o hľadanie aktuálnej výhody pre seba a/alebo 
pre potomstvo (dva samce dokážu lepšie uchrániť 
potomkov pred potenciálnym nepriateľom), kým pri 
človekovi majú sexuálne sklony pozadie v atraktivite, 
náklonnosti a túžbe (a pri homosexualite môžu byť 
jedným z dôsledkov vnútorného zranenia).



 Keby mala byť „homosexualita“ v ríši zvierat 
prirodzeným prejavom, musela by byť inštinktom, 
zámerom, nie omylom, substitúciou, adaptáciou či 
okamžitou nekontrolovanou a 
nenormalizovanou odpoveďou na stimul (zvieratá 
nepociťujú hanbu, nevedia sa rozhodovať, mierniť, 
neriadia sa verejnou mienkou, svedomím ani neriadia sa verejnou mienkou, svedomím ani 
normami). 

 Homosexuálny akt u zvierat nie je cieleným ani 
plánovaným aktom. Zviera má za normálnych 
okolností v sebe inštinktívne zakotvené všetky 
vzorce správania, ktoré sú v rozpore 
s homosexuálnymi aktivitami (dospelý samec 
vníma iného dospelého samca ako rivala).



 Silnejšie/zdatnejšie samce využívajú homosexuálnu 
stratégiu na zvýšenie úspešnosti párenia (napr. 
potemník hnedý) s opačným pohlavím alebo na 
presadenie silného rodičovského pudu (napr. labute).

 Slabšie samce pravdepodobne využívajú 
homosexuálnu stratégiu na zvýšenie vlastnej homosexuálnu stratégiu na zvýšenie vlastnej 
bezpečnosti (aliancia so silnejším, často príbuzným 
jedincom prináša výhody).



 Homosexuálne aktivity sa vyskytujú pri druhoch 
zvierat, ktoré využívajú sexuálne aktivity ako 
doplňujúci socializačný alebo komunikačný 
prostriedok, pochádzajú z jednej rodiny alebo 
neanonymnej skupiny (nemusia sa brániť, cítiť sa neanonymnej skupiny (nemusia sa brániť, cítiť sa 
ohrozene), sú kontaktné, majú vytvorené sociálne 
väzby alebo tendenciu si cez sex upevňovať vzťahy, 
riešiť konflikty, znižovať vnútorné napätie, sú 
neúspešné v pokusoch o kopuláciu, unavené 
hľadaním, alebo neschopné prirodzeného 
pohlavného aktu z rôznych dôvodov (choroba, 
zajatie...).



 Množstvo zdokumentovaných prípadov správania, 
ktoré dostalo prívlastok „homosexuálne.“

 V reči a správaní zvierat objektívne nešlo o 
skutočnú homosexualitu. Dané aktivity značili 
niečo iné, neboli dlhodobé, divo žijúce zvieratá 
nestratili schopnosť heterosexuálneho nestratili schopnosť heterosexuálneho 
párenia a výchovy mláďat v tradičných pároch. 

 Niekedy došlo pri pozorovaní k omylu (niektoré 
pohlavia sú si v rámci druhu veľmi podobné).

 Časté pozorovania pri chovoch v zajatí 
(„homosexualita“ vo väzení). V zajatí sa správanie 
druhu viac či menej výrazne a komplexne mení a 
môže byť neprirodzené v mnohých ohľadoch.



 potemník hnedý (Tribolium castaneum)
 Feromóny – ektohormóny (chemické atraktanty) -

po párení sa dostanú na telo samčeka, ktorého tak 
iný samček mylne označí za samičku.

 Samček uloží svoje spermie na telo iného samčeka, a 
ten ich pri kopulácii so samičkou prenesie do tela 
samičky.

 Homosexuálne správanie ako evolučná stratégia 
zvyšujúca šancu oplodnenia s minimálnym úsilím 
samčeka (takéto stratégie využívajú aj iné druhy 
bezstavovcov, ale napríklad aj mlok rodu Plethodon).



 potemník hnedý (Tribolium castaneum)



 albatros laysanský (Phoebastria immutabilis)
 Marlene Zuk (University of Minnesota, Saint Paul, 

USA): „Dve samice nie sú tak dobré pri odchove mláďat 
ako tradičné páry, ale je to pre prežitie mláďaťa 
výhodnejšie, pokiaľ samec jednoducho nie je k 
dispozícii.“ Samotná samica by nemohla naraz 
inkubovať (zahrievať vajcia) i zháňať potravu.inkubovať (zahrievať vajcia) i zháňať potravu.



 albatros laysanský (Phoebastria immutabilis)



 makak japonský (Macaca fuscata)

 Pozorovateľ: Paul Vasey (University of 
Lethbridge, Alberta, Kanada)

 Samice používajú pri sexuálnych hrách väčšie 
množstvo pohybov a polôh ako samce (ukazujú 
samcom, ktoré ich pozorujú, ako to majú robiť).samcom, ktoré ich pozorujú, ako to majú robiť).

 Samice vyhľadávajú sexuálne potešenie, ktoré 
ale môžu dosahovať aj so samcami, o ktorých 
nestrácajú záujem.

 Samica v blízkosti samice s vyšším sociálnym 
statusom sa cíti bezpečnejšie a za odmenu 
zvyšuje komfort tejto samici (samičia „koalícia“).



 makak japonský (Macaca fuscata)



 šimpanz bonobo (Pan paniscus)
 Zhoda genetickej informácie s človekom 

(Homo sapiens sapiens) je 99%.
 Sexuálne aktivity majú v skupinách šimpanzov 

bonobo okrem rozmnožovacej aj inú funkciu:
 stmeľujú sociálne väzby, stmeľujú sociálne väzby,
 mladým opiciam umožňujú vyšplhať sa po 

„sociálnom rebríčku“ vyššie,
 samce šermovaním penismi znižujú napätie 

(agresivitu), ktoré medzi nimi vzniklo,
 slúžia ako výmena za potravu.



 šimpanz bonobo (Pan paniscus)



 V súčasnosti sa predpokladá, že za (z pohľadu človeka) 
„divokým“ sexuálnym správaním napr. delfínov alebo 
šimpanzov treba hľadať pravdepodobnú schopnosť 
prežívať orgazmus.

 Sexuálne aktivity preto tieto druhy nevyužívajú iba 
na množenie. Jednoducho im spôsobujú radosť.
Avšak nemilujú sa ako ľudia a nepociťujú ani  Avšak nemilujú sa ako ľudia a nepociťujú ani 
neprežívajú náklonnosť ako ľudia.



 Živočíchy sa vyznačujú celou škálou správania, ktoré 
my vyhodnocujeme ako homosexuálne, no najmä u 
vyšších foriem živočíchov je to iba jeden z rituálov či 
signálov.

 „Zvieratá, rovnako ako ľudia, môžu používať sex 
na to, aby získali všetky druhy výhod.“ Marlene Zuk 
„Človek je jediný druh, v ktorom sa vyskytuje  „Človek je jediný druh, v ktorom sa vyskytuje 
pravá homosexuálna náklonnosť.“ Simon Levay, 
Paul Vasey

 Čo ale máme s vyššími formami živočíchov 
spoločné, je to, že prostredie (nedostatok stimulov, 
neprirodzené faktory) môže výrazne ovplyvňovať 
naše správanie – vrátane toho sexuálneho.



 Zvieratá bez schopnosti učenia sa správajú 
inštinktívne, správanie vyšších foriem živočíchov je 
viac alebo menej ovplyvnené aj učením.

 Ľudský mozog je najkomplexnejší orgán v živočíšnej 
ríši, ktorému sa žiadny iný orgán žiadneho iného 
živočícha nevyrovná. A preto aj vývin sexuality človeka 
a jej vyjadrenie sú nesmierne komplexné a pevne a jej vyjadrenie sú nesmierne komplexné a pevne 
spojené s jeho duševným vývinom a stavom, najmä v 
období, počas ktorého je reprodukčne a sexuálne 
neaktívny.

 Ľudská sexualita sa vyvíja cez identitu, vzťah k 
sebe a k obom pohlaviam!



 Zvieratá využívajú homosexuálne aktivity. Tie však: 
 nie sú homosexuálnou preferenciou človeka,
 nie je správne prirovnávať k homosexualite človeka. 

 Ide o kopulovanie s nesprávnym objektom, výsledok 
pôsobenia faktorov, ktoré spôsobujú zmeny aj iných 
foriem správania alebo ide o evolučné stratégie foriem správania alebo ide o evolučné stratégie 
(osvedčené a druhovo - geneticky fixované správanie) 
bez trvalej straty záujmu o opačné pohlavie v 
prirodzených podmienkach.

 V ríši zvierat sa nevyskytuje výlučná alebo 
prevládajúca náklonnosť (iba kopulačný akt, 
prípadne spoločná starostlivosť o potomka) k jedincovi 
rovnakého druhu a pohlavia.



 Človek sa neriadi inštinktmi, ale mentálnym 
„programom,“ ktorý sa buduje desaťročia zložitým 
formačným procesom.

 Atraktivita a realizácia intímneho života a sexu je 
ovplyvnená množstvom faktorov (nadobudnuté 
osobné presvedčenie o sebe – aký koncept rodu si osobné presvedčenie o sebe – aký koncept rodu si 
vytvorím a ako si myslím, že doň ne/zapadám, 
presvedčenie o iných, skúsenosti, na základe ktorých si 
tento koncept vytvorím, výchovné prostredie, vplyv 
rovesníkov, spoločenské konvencie, médiá, kultúra). 

 Vzájomné prepojenie intímneho a sexuálneho života. 
Sex je spojený s potrebou lásky, zdieľania, intimity, 
zázemia atď.



 Som muž alebo žena?
 genetika, hormóny, gonády, psychika

 Priťahuje ma muž alebo žena?
 psychika

 Biologické pohlavie (primárne, sekundárne, 
terciárne pohlavné znaky)

 Psychické pohlavie (kvartérne pohlavné znaky, 
pohlavná identita)pohlavná identita)

 Iba človek dosahuje dokonalú úroveň vedomia 
a psyché. Iba človek má tak špecifický a komplexný 
vnútorný svet, väzby, úlohy v rodine, v spoločnosti, 
variabilitu myslenia, postojov, zážitkov 
a skúseností, že ich takéto nemá a nemôže mať 
žiaden iný tvor na svete.





Ďakujem
za pozornosť


