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Abstrakt 
 

Narušený vývin reči je porucha komunikačnej schopnosti jedinca, ktorá je pre 
normálny duševný vývin človeka veľmi dôležitá. Môže ísť o narušenie jednej alebo viacerých 
oblastí reči – rozvíjanie jazykových schopností, ktoré sú či už sprievodným javom 
(syptómom) nejakej duševnej choroby, alebo je to priama rečová porucha. U týchto ľudí sa 
vyžaduje zvýšená starostlivosť okrem iného aj v procese učenia, aby boli vôbec schopní 
komunikovať s okolitým svetom, vyjadrovať svoje názory a pocity, a tak byť zapojení do 
spoločenského života. Proces učenia môže byť rôzne náročný, závisí to od stupňa postihnutia, 
takže aj metódy učenia sú rôzne. Existuje niekoľko metód ako pomáhať postihnutým pri 
zlepšovaní ich komunikačných schopností. V tomto príspevku ide o akýsi úvod (náhľad) do 
problematiky vedného oboru (zoosemiotiky), ktorá sa zaoberá využívaním znakov v 
komunikácii zvierat.  
 
Kľúčové slová: zoosemiotika, znak, komunikácia 
 
Abstract 
 

Disturbed speech development is a defect of individual communication capacity which 
is for the normal mental development in man very important. It could concern one or more 
speech areas - development of language capacities which are either an ephiphenomenon 
(symptom) of a mental disease or it could be a direct speech defect. Such people require an 
enhanced care in their learning process in order to be capable to communicate with their 
environment, to be able to express their opinions and feelings thus to be incorporated into 
social life. The learning process could be difficult in different ways; it depends on the extent 
of the affliction accordingly to the different learning methods. There are several methods how 
to help the handicapped to improve their communication capacities. This contribution 
concerns an introduction (insight) into the branch of zoosemiotics dealing with applied signs 
in animal communication. 
 
Key words: zoosemiotics, sign, communication 
 
 

1. ÚVOD 
 

Predmetom tejto krátkej state chceme podať náčrt možnosti využívania niektorých 
zvieracích komunikačných prostriedkov (znakov) pri poruchách komunikačnej schopnosti 
u detí v rannom veku. Nejde nám tu o podanie terapeutického manuálu, ale v tomto príspevku 
by sme chceli priblížiť na Slovensku temer neznámu oblasť interdisciplinárneho vedeckého 
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oboru zoosemiotiky, ktorej zakladateľom je americký antropológ, lingvista a semiotik T. A. 
Sebeok, ktorého desiate výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Ako jediný pochopil, že 
komunikačné prostriedky ľudí (znaky) sa prelínajú so znakmi u zvierat (napr. piskot, vreskot, 
mimika, gestikulácia, dotyk atď.), preto i u človeka možno hovoriť o zoosemiotických 
znakoch.  

V rámci kognitívnej paradigmy sa jazyk skúma ako výraz špecifickej kognitívnej 
kapacity človeka (Schwarzová, 2009, s. 31), ktorá predstavuje súbor všetkých duševných 
štruktúr v rámci poznávania, do ktorého patrí aj komunikácia. Prirodzený jazyk je často 
spájaný s prejavom správania sa, ale v komunikácii má čisto pragmatický význam – 
odovzdávanie informácii. Z biologického hľadiska by sme mohli povedať, že sa jedná proces 
učenia, v ktorom získavame informácie, uchovávame a ďalej ich predávame na ďalšie 
pokolenia. Ako vznikol ľudský jazyk nie je ľahké zistiť, lebo slová sa neuchovávajú v podobe 
skamenelín. Až keď sa reč začala vo forme znakov uchovávať na rôznych podkladoch, mohli 
vedci začať študovať pôvod jazyka. Pre utvorenie si obrazu vzniku, respektíve zistenia 
pôvodu jazyka začali biológovia, lingvisti a iní vedeckí odborníci komunikačné prejavy 
živočíchov od najjednoduchších až po zložité znakové systémy akými disponujú nám 
najbližší príbuzní – ľudoopy. 

Keďže evolučný proces neustále prebieha a dochádza aj v ľudskej populácii k rôznym 
odchýlkam, chorobám a genetickým vadám (napr. Downov syndrom, poruchy reči atď.), 
môžu nám poznatky v oblasti komunikácie zvierat a ich znakových prejavov pomôcť pri 
terapii postihnutých ľudí rečovou vadou a pomôcť im zapojiť sa do spoločenského života.   
 

2. KOMUNIKÁCIA 
 

4.1 Pojem komunikácie: jazyk a znak 
 

Podľa väčšiny filozofov, lingvistov a iných odborníkov zaoberajúcich sa 
komunikáciou nie je jednoduché dať uspokojivú definíciu na otázku „Čo je to 
komunikácia?“, môžeme vo všeobecnosti zjednodušene povedať, že komunikácia je prenos 
informácií medzi dvomi subjektami – od zdroja k príjemcovi (Blecha a kol., 1998). Podobne o 
komunikácii zmýšľa  Eco (2009), podľa ktorého je komunikácia proces predstavujúci cestu 
signálu od zdroja k cieľu. Ak je cieľom ľudská bytosť (adresátom), dochádza k procesu 
signifikácie, pri ktorej sa u adresáta vytvára interpretačná reakcia. Komunikácia je prejavom 
správania všetkých živočíchov na rôznych stupňoch vývoja, čo Sebeoka priviedlo 
k myšlienke vytvorenia semiotickej disciplíny – zoosemiotiky.  V roku 1963, v období 
veľkého záujmu o etológiu, podáva Sebeok obsiahly komentár o používaní znakov 
u živočíchov, kde na konci článku hovorí o zoosemiotike, a to: „Termín – vytvorený v rámci 
komunikácie medzi Rulonom Wellsom a mnou – je  navrhnutý pre disciplínu, v rámci ktorej sa 
veda o znakoch prelína s etológiou, venovanej vedeckému štúdiu signálového správania 
u živočíšnych druhov a medzi nimi.“(Sebeok, 1968, s. 142). Sebeok tak významným 
spôsobom zasiahol do zásadnej otázky semiotiky vôbec, totiž, že používanie znakov 
v komunikačnom procese nie je iba výsadou človeka, ktorého nazývali animal symbolicum 
(Černý a Holeš, 2004, s. 32).   
Pôvod samotného slova komunikácia možno nájsť v latinskom slove communicatio čo 
znamená rozhovor (v gréčtine je to διαλέγομαι - foneticky ″dialegomai″, čo znamená 
„zhováram sa“). Toto slovo sa chápe dvojako:  
 
1)  ako prenos informácií od zdroja k príjemcovi pomocou určitého kanála, môže prebiehať 

rôznymi spôsobmi – u človeka je to hlavne jazyk. Má dve základné formy  - verbálnu 
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(reč) a písomnú. Jazyk je vlastne zašifrovanie určitého významu do určitých znakov, 
ktorými sú v tomto prípade slová;  

2)  podľa viacerých autorov (Jakobson, 1961; Plath, 1961; Weizsäcker, 1959) ho možno 
chápať ako systém, v ktorom je prirodzený jazyk používaný ako kód (Sebeok, 1972, s. 7).  

 
Inými slovami povedané, prirodzený, resp. materinský jazyk je určitý šifrovací kód, 

ktorému rozumejú len členovia tej istej kultúry. Avšak okrem prirodzeného jazyka poznáme 
napríklad aj počítačový „jazyk“, ktorý je písaný v strojovom kóde. Do tohto kódu sú podľa 
určitého algoritmu prekladané slová (funkcie a príkazy) tak, aby tomu rozumel počítač.  
Z vyššie uvedeného možno povedať, že rozumieť jazyku, ktorému sa človek učí od narodenia 
je ľahké, ale ak sa stretnú dvaja ľudia z rozdielnych kultúr, komunikácia sa ocitne na mŕtvom 
bode – nerozumejú si. Podobne je to aj pri rôznych komunikačných poruchách. Narušená 
komunikačná schopnosť človeka môže mať rôzne príčiny,  stupne, patogenézu atď., kedy 
vysielaná informácia pôsobí na prijímateľa rušivo  (Lechta a kol., 2002). V takom prípade je 
potrebné nájsť znovu určité znaky, ktoré budú zrozumiteľné pre účastníkov komunikácie.  
A práve tu by mohla mať svoje opodstatnenie Sebeokova zoosemiotika, ktorá študuje znaky 
zvierat, ako reálne objekty, z ktorých sa jazyk skladá. Znaky pomáhajú pri vzájomnom 
dorozumievaní zvierat a ľudí z rôznych kultúr a to nielen v rámci svojej rasy, t.j. poddruhu  - 
v darwinovsko-marxistickom poňatí (Bouček et al. 1956). Vyvstávajú nám tu otázky, na ktoré 
doteraz nemáme jasnú odpoveď – ako jazyk ľudí vznikol a či bol voľakedy podobný „jazyku“ 
zvierat? Podľa Panova (1987) lingvisti nemôžu úplne vysvetliť čo je to ľudský jazyk, ak 
nemajú k dispozícii kompletné a presné informácie o spôsobe dorozumievania živočíchov 
našej planéty. Človek sa začal zaoberať ich komunikáciou a správaním najmä začiatkom 20. 
storočia, kedy ruský vedec I. P. Pavlov objavil podmienený a nepodmienený reflex, čo 
podnietilo systematické skúmanie správania zvierat. Odbor zaoberajúci sa skúmaním 
správania zvierat sa nazýva etológia, ktorej základy položili traja vedci K. von Frisch, N. 
Tinbergen a K. Lorenz (Novacký a Czako, 1987). Práve títo vedci otvorili brány poznania 
psychiky a teda aj komunikačných princípov u rôznych druhov zvierat. Z toho vyplýva, že je 
potrebné neustále hľadať od týchto brán tie cesty, ktoré vedú k pochopeniu zvieracej 
komunikácie, ako aj k odpovediam na vyššie spomenuté otázky. Pri hľadaní týchto odpovedí 
treba mať na pamäti jeden dôležitý fakt, a to, že ľudský jazyk je nástrojom myslenia, zatiaľ čo 
komunikačný „jazyk“ zvierat takýmto nástrojom nie je, resp. nebol doposiaľ zistený, hoci 
u niektorých cicavcov je vysoko rozvinutá psychika (napr. ľudoopy, delfíny a psy). Z tohto 
dôvodu aj modely  znaku, ako komunikačnej jednotky, budú rozdielne aj medzi živočíchmi 
(podľa fylogenetického postavenia – stupňa vývoja), ktoré sú nimi využívané pri rozličných 
typoch komunikácie. 
 

4.2  Typy komunikácie podľa Sebeoka 
 

Podľa rôznych literárnych prameňov sa komunikácia delí na dve hlavné skupiny – 
verbálna a neverbálna. Keďže verbálna komunikácia je výlučne ľudskou záležitosťou 
(Fraňková a Bičík, 1999), prebiehajúcou v komunikačnom procese medzi dvoma a viacerými 
ľuďmi (rečník-poslucháč), budeme sa ďalej venovať iba neverbálnej komunikácii 
vyskytujúcej sa u zvierat, ale i u človeka. 
Pod neverbálnou komunikáciou rozumejú filozofi, lingvisti, psychológovia a etológovia 
spôsob odovzdávania informácií, pri ktorom sa nevyužíva ani jedna forma prirodzeného 
jazyka (reč a písmo), ako je to uvedené na obrázku č. 1. 
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Obr. 1. Schéma komunikačného procesu s využitím dorozumievacích prostriedkov pri 
oboch formách prirodzeného jazyka (upravené podľa Černého, 1998). 

 
Neverbálna komunikácia môže prebiehať v rôznych formách, ktoré závisia od stupňa 

dosiahnutého vývoja (fylogenetického postavenia) u určitej skupiny živočíchov.  V krátkosti 
tu spomenieme niektoré najbežnejšie formy, ktoré sa u väčšiny mnohobunkových živočíchov 
navzájom dopĺňajú a kombinujú. Sú to tieto formy: 
 
1) chemická komunikácia – pri tejto komunikácii sa využívajú chemické látky, ktoré boli 

pravdepodobne prvými komunikačnými prostriedkami už pri jednobunkových 
živočíchoch, čo je logické, nakoľko nemajú vyvinutú nervovú sústavu. Vzruchy sú vedené 
intracelulárne pomocou cytoplazmy. Tento spôsob sa zachoval aj u vyšších živočíchoch, 
avšak je doplnený ešte aj o tzv. intercelulárnu komunikáciu. Za všetky chemické látky 
spomenieme feromóny (pohlavné, značkovacie a poplašné), ktoré majú nesmierny vplyv 
na správanie zvierat, najmä toho istého druhu. 

2) dotyková komunikácia – je komunikáciou zblízka, dá sa povedať, že ide o bezprostredne 
blízku komunikáciu. Táto prebieha u vyšších živočíchov (od mäkkýšov po cicavce) 
pomocou rôznych orgánov – klepetá, tykadlá a končatiny, ktoré možno súborne označiť 
za hmatadlá. Najnápadnejšie sa táto forma komunikácie prejavuje u živočíchov so 
sociálnym spôsobom života (včely, mravce, osy, psovité šelmy, kopytníky, ale najmä 
primáty). 

3) zraková komunikácia – je jednou z najdôležitejších foriem komunikácie, nakoľko má 
vysokú výpovednú hodnotu – možnosť komunikovať na veľkú vzdialenosť. Vyskytuje sa 
u živočíchov s vyvinutou zrakovou sústavou (mäkkýše až cicavce). 

4) sluchová komunikácia – je druhou najdôležitejšou formou komunikácie, pri ktorej sa 
využívajú zvuky ako signály najmä pre informovanie jedincov toho istého druhu, ale aj 
iných (napr. ohlasovanie teritória šelmami). Na vydávanie a prijímanie zvukov majú 
živočíchy vyvinuté rôzne orgány, ktoré sú najdokonalejšie vyvinuté u veľrýb a netopierov 
(echolokátory). 

5) motorická komunikácia – tiež nazývaná ako mechanická, je doplnkovou komunikáciou 
zrakovej komunikácie. Živočíchy pri tejto forme komunikácie využívajú motorický 
aparát, výborne vyvinutý u cicavcov, ktoré majú bohatý výrazový repertoár (mimika, 
gestá a pohybové vzorce). 

 
Na tomto mieste treba spomenúť, že vyššie vymenované formy komunikácie 

predstavujú tie najzákladnejšie, avšak v niektorých prípadoch neposkytujú dostatočný počet 
signálov, ktorými by sa dali vyjadriť všetky motivačné stavy nielen u zvierat, ale dokonca aj 
u človeka (Fraňková a Bičík, 1999). V takom prípade nastupuje forma komunikácie, ktorú 
citovaní autori označujú ako metakomunikácia. Táto u zvierat úzko súvisí s hrou. Uvedieme 
jednoduchý príklad – naháňanie a zápasenie levíčat. Z etológie mačkovitých šeliem vieme, že 
ich mláďatá trávia veľa času hrami, najmä u sociálne žijúcich druhov ako sú levy. V takomto 
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prípade ide o akési precvičovanie resp. cibrenie vrodených inštinktov, ako to opisujú vo 
svojich prácach etológovia Lorenz (1993), Franck (1996), Mikulica (1985), Novacký a Czako 
(1987). Ak takéto hravé prejavy  prevládajú i v dospelosti, musia dospelí jedinci vysielať 
metakomunikačné signály, ktoré vysvetľujú obsah nasledujúceho hravého správania. Inými 
slovami povedané, vysvetľujú tým, že nejde o agresívne správanie. 
 

4.3  Komunikácia v zoosemiotike: kanál, kód, odkaz 
 

Už sme si povedali, čo rozumieme pod pojmom komunikácia, taktiež sme si vysvetlili 
etymológiu slova a charakterizovali základné typy komunikácie. Ale ako sa znak od vysielača 
dostane k prijímaču a ako je ovplyvňovaný? Podľa Sebeoka (1991, s. 22) všetko živé – všetky 
organizmy, ako aj ich časti sú prepojené na vysokej úrovni. Takúto úroveň alebo 
organizovanosť možno zabezpečiť jedine pomocou komunikácie, ktorej úlohou je prenos 
určitej informácie. V širšom slova zmysle možno za komunikáciu považovať prenos 
akéhokoľvek vplyvu z jednej časti živého systému do druhej časti, čiže komunikácia vyvoláva 
zmenu. Zloženie informácie formuje subjekt semiotiky, ako aj tok, organizovanosť, úpravu, 
ďalej spôsob jej prenosu zo zdroja k prijímateľovi a naspäť, formuláciu, spôsob zabalenia 
pôvodným zdrojom a rozbalenia, spracovanie po príchode do cieľovej stanice (miesto 
určenia), spôsob kontroly kontextu, v ktorom sa celá transakcia koná, úpravu informácie, jej 
všeobecnú platnosť a interpretáciu.  

Inými slovami povedané, u živočíchov je každá komunikácia sprevádzaná určitým 
správaním jedinca resp. jedincov zapojených do komunikácie. Toto správanie sa prejavuje 
rôzne, závisí to od živočíšneho druhu. Preto je pri každej štúdii správania dôležité vypracovať 
etogram, na základe ktorého môžu etológovia určiť, respektíve vyhodnotiť správanie 
sledovaného jedinca. Napríklad, na základe takéhoto etogramu sa zistilo, že živočích je 
schopný poskytovať informáciu akémukoľvek inému zvieraťu určitým pohybom, gestom, 
postojom, akustickým alebo chemickým znakom (Novacký a Czako, 1987). Ak má živočích 
bohatší motorický program, môže sa z neho vyvinúť pravý znakový systém a skutočná 
komunikácia (človek a primáty), v ktorej funkciu sprostredkovateľa robí znak. Ten môže mať 
rôznu podobu, podľa toho z akého zdroja pochádza, čomu zodpovedá aj jeho obsah (Sebeok, 
1991, s. 26). To znamená, že znak, teda jeho obsah, je ovplyvňovaný samotným zdrojom 
a taktiež jeho prenosom k prijímateľovi, ktorý zabezpečujú rôzne kanály (obr. 2). 

 
 

Obr. 2. Hierarchické členenia kanálov podieľajúcich sa na prenose znakov podľa 
rôznych médií (podľa Sebeoka, 1985, 1991). 
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Z vyššie uvedeného obrázku vidieť, že najväčšie možnosti prenosu znaku majú 
optický a akustický kanál, teda aj optická a akustická forma komunikácie, ktoré zohrávajú 
najdôležitejšiu úlohu v prenose správ (informácií), či už jedinec žije samotársky alebo 
v spoločenstve (sociálne). 

Okrem komunikačného kanála a média zohráva podľa Sebeoka (1965) dôležitú úlohu 
kód, o ktorom autor hovorí, že je to konkrétny prípad dohody – konvencie a tá ako taká je 
druh kódu, ktorú zvieratá využívajú pri praktikovaní teritoriality (Sebeok, 1972, s. 74). Kód je 
súbor prenosových pravidiel, pričom odkazy sú prevedené z jednej reprezentácie na druhú, 
odkaz je rad utvorený aplikovaním radu pravidiel, alebo usporiadaný výber dohodnutého, t.j. 
konvenčného súboru znakov. Fyzické stelesnenie odkazu, signál, je znaková udalosť alebo 
sekvencia znakových udalostí, kde ide o to, že malé množstvo energie alebo hmoty v zdroji, 
živočích (zviera), spôsobuje veľké prerozdelenie energie alebo hmoty v cieli, to isté alebo iné 
zviera. Súhrnný kód, ktorý reguluje komunikačný systém zvierat sa javí často ako by 
obsahoval sériu podkódov, zoskupených v hierarchii (v systéme, poradí, postupnosti), zmeny 
(výkyvy) medzi nimi závisia od takých faktov ako prístupnosť alternatívnych kanálov 
a vzdialenosť medzi zdrojom a prijímateľom (Sebeok, 1972, s. 74). 

Zoosemiotická analýza priťahuje pozornosť na rozlíšenie ďalekosiahlych dôsledkov, 
že mnohé ľudské a väčšina zvieracej komunikácie uprednostňujú analógový typ kódu, t.j. 
zvýšenie vnútorného stupňa sa vyskytuje spolu s intenzívnejšou aktivitou (činnosťou, 
konaním). Čím hlasnejšie človek volá, tým hnevlivejší dojem vyvoláva a naopak. 
Ešte si uvedieme ako takýto prenos v komunikácii pracuje. Ak základný Peircov model znaku 
objekt-reprezentamen-interpretans, nahradíme Bühlerovým modelom zdroj-znak-cieľ, 
dostaneme základný komunikačný model jazyka, v ktorom znak je symbolom vďaka svojmu 
zaradeniu k predmetom a vecným obsahom, symptómom je vďaka svojej závislosti na 
odosielateľovi, a signálom vďaka svojmu apelu na poslucháča, ktorého vonkajšie alebo 
vnútorné správanie riadi ako dopravné značenie (Bühler, 1934, s. 70). Dnes však vieme, že 
počas prechodu komunikačným kanálom, dochádza k rôznym rušivým vplyvom (šum), a tak 
sa Bühlerov model doplnil o informačno-teoretický model komunikačnej siete, čím vznikol 
hexagonálny komunikačný model tzv. Morleyov trojuholník. 
 

4.4  Poruchy komunikačnej schopnosti 
 

Poruchám komunikačnej schopnosti je venovaná v poslednej dobe veľká pozornosť, 
nakoľko predstavuje závažný problém spoločnosti pri zapájaní takto postihnutých ľudí do 
spoločenského života. Podľa prof. Lechta (2002) je dôležité najprv definovať narušenú 
komunikačnú schopnosť, pri ktorej stanovení vychádza z komunikačného zámeru jedinca. 
Autor ju definuje takto: „komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy, keď niektorá 
rovina jeho jazykových prejavov (príp. niekoľko rovín súčasne) pôsobí interferenčne 
vzhľadom na komunikačný zámer“. Preto je veľmi dôležité diagnostikovať poruchy už 
v rannom veku dieťaťa, lebo čo najpresnejšia diagnostika je východiskom pre správny výber 
a aplikáciu metód pri určení prognózy a kvality starostlivosti (Lechta a kol., 2002a, 15). Je 
nutné upozorniť na to, že takmer u všetkých typov narušenia komunikačných schopností je 
možné použiť znaky zvieracej komunikácie, ktoré sa dajú uplatniť najmä v období 
semantizácie vývinu reči (1. – 2. rok dieťaťa). V tomto období je možné dieťa učiť tzv. 
habituáciou, pri ťažkých poruchách vtlačovaním, kedy na každú vyvolanú situáciu sa použije 
niektorý zo znakov, buď zvukovej (akustickej) alebo zrakovej (optickej) komunikácie, ktorú 
dopĺňa motorická komunikácia. Avšak určenie metódy, resp. typu komunikácie a jej znakov 
je závislá  predovšetkým od rozvinutia centrálnej nervovej sústavy (CNS), teda od schopnosti 
niečo sa naučiť. Preto nižšiu formu typu komunikácie (chemickú) nie je možné uplatniť u detí 
s narušenou komunikačnou schopnosťou. Medzi najčastejšie komunikačné poruchy patria: 
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porucha vývinu reči, poruchy hlasu, palatolália, dyslália, afázia, dysartria, zajakavosť, 
brblavosť, autizmus, taktiež sa vyskytujú pri Downovom syndróme alebo detskej obrne. 
 

5. ZOOSEMIOTICKÉ KOMPONENTY V ĽUDSKEJ KOMUNIKÁCII 
 

V tejto časti by sme iba v krátkosti naznačili, aké zoosemiotické komunikačné 
komponenty možno využiť u postihnutých detí s komunikačnou poruchou. Medzi najviac 
používané patria akustické a optické prejavy komunikácie, ktoré sú u fylogeneticky  vyšších 
živočíchov, najmä sociálne žijúcich (od včely po človeka).  
 

5.1  Sluchová komunikácia 
 

V rámci sluchovej komunikácie je znakovým prejavom zvuk, ktorý je vlastný 
každému druhu – včela bzučí, žaba kváka, had syčí, vták píska, húka alebo kráka, mačka 
pradie alebo mňauká, pes vrčí, šteká alebo vyje, ovca bečí atď. Najviac rozvinuté zvukové 
prejavy sú u veľrýb a najmä u ľudoopov, ktoré sú fylogeneticky najbližšie k človeku.  
Významnými komunikačnými prostriedkami u ľudoopov, okrem iných, sú rôzne zvukové 
prejavy. Zvuková forma komunikácie sa prejavuje rôznymi zvukmi. Podľa Marlera a Tenaza 
(in Sebeok, 1977) sa môže prejavovať v dvoch skupinách – nevokálna a vokálna. Nevokálne 
zvuky sú zvuky, ktoré nie sú vytvárané pomocou hlasového orgánu. Za všetky ľudoopy tu 
spomenieme zvuky u šimpanzov. Sú to zvyčajne zvuky, ktoré vydávajú pomocou rúk a nôh – 
lomcovanie, respektíve trasenie telom, bubnovanie a dupotanie, alebo pomocou iných 
predmetov ako sú konáre – lámanie, zhadzovanie a búchanie o zem do strán. Vokálne zvuky 
sú hlasové prejavy ľudoopov, ktorých bolo zistených viacero, napríklad J. van Hooff zistil 
u šimpanzov 11 prirodzených zvukov, van Lawicková-Goodalová zistila 13 zvukov 
a Ladyginová-Kotsová rozlíšila až 25 šimpanzích zvukov (Panov, 1987). Avšak dodnes ich 
význam nebol uspokojivo vysvetlený. 
  Možnosť využitia zoosemiotických zvukových komponentov u detí s narušenou 
schopnosťou komunikácie vidíme v osvojení si základných zvukových prejavov, ku ktorým 
by mal byť priradený význam (Tab. 1).  
 
Tabuľka č. 1. Vzor použitia možných hlasových prejavov niektorých živočíchov pri určitom 
význame. 

Živočích Hlasový prejav - zvuk Význam 
včela bzučí bzzz jesť, med 
žaba kváka kvak niečo povedať 
had syčí sss strach, nebezpečenstvo 
kukučka kuká kukuk čas 
sova húka hú čítať 
pes šteká hav radosť 
koza mečí mé piť (mlieko) 
opica uká uuu hra 

 
5.2  Optická komunikácia 

 
Optickú formu komunikácie používajú ľudoopy v kombinácii s inými formami, a to 

najčastejšie so zvukom. Pri tejto komunikácii využívajú rôzne spôsoby držania tela a mimiku, 
ktorá je u nich veľmi dobre vyvinutá. Pri držaní tela sú to rôzne postoje,  ktorými jedinec dáva 
najavo svoj stav, ide najmä o státie, sedenie, prípadne ležanie na chrbte. Držme sa však 
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mimiky, s ktorou sme sa mali možnosť oboznámiť už u psovitých šeliem. Český lekár 
a psychológ Drvota (1979, s. 211) sa na adresu tváre opíc vyjadril ako o „tvári schopnej reči“, 
ktorá je u nich najbohatšia po človeku. Podobne, ako pri akustickej komunikácii, aj tu zviera 
mimikou vyjadruje svoj momentálny psychický stav, t.j. od zúrivosti (obr. 3), cez odpor, 
zaujatosť, úškrn až po radosť. 
  Takéto vizuálne signály sú sociálnymi signálmi, ktoré vyjadrujú pripravenosť zvieraťa 
konať na určitý podnet. To znamená, že dáva najavo svojmu komunikačnému partnerovi, čo 
môže nasledovať, na čo je pripravený (či už je to hra, podriadenosť, nezáujem a pod.). Takéto 
prejavy, resp. im podobné by bolo možné učiť deti s poruchou komunikácie a to formou hry, 
kde by si cvičili motorickú komunikačnú schopnosť, ktorá priaznivo ovplyvňuje reč. 
 

 
Obr. 3. Optické vyjadrenie zúrivosti mimikou tváre, a – opica mandril, b - človek (podľa 

Drvotu, 1979) 
 

6. ZÁVER 
 

Sebeokov prínos v oblasti komunikácie bol v tom, že ako jediný uznal využívanie 
znakov živočíchmi, a to vo vzťahu medzi zvieraťom a človekom, ktorý môže byť prirodzený 
a umelý. Prirodzený sa prejavuje vo vzťahu zviera a človek ako lovec, alebo zviera a človek 
ako zdroj potravy, zatiaľ čo umelý zasahuje do kognitívnych vied, kde sa pokúšajú vedci 
zistiť inteligenciu zvierat (ich učenlivosť) s možnosťou využiť ju pre svoje účely, najmä pri 
hľadaní liečebných metód u ochorení s narušenou schopnosťou komunikácie ako je autizmus, 
Downov syndróm a pod. Sebeok sa svojou prácou dotkol problematiky detského autizmu 
v jeho klasickej forme. Toto detské ochorenie, odborne Kannerov syndróm, sa vyznačuje 
radom diagnostických znakov, ktorých každý reprezentuje nejakú oslabenú znakovú funkciu. 
Jednou z nich je zásadná neschopnosť prenos neprerušovaného odkazu medzi zdrojom 
a cieľom. Profesor psychológie Fouts na základe výskumov možnosti dorozumievania 
šimpanzov a ľudí  a šimpanzov navzájom pomocou znakového jazyka zistil, že reč vyžaduje 
presné jemné a do určitej následnosti usporiadané pohyby. Znakový jazyk využíva gestá rúk 
a hovorená reč gestá jazyka. Ľudský jazyk vykonáva presné pohyby, zaráža sa na určitých 
miestach v ústach – tak vytvárame určité zvuky. Ruky a prsty sa zarážajú na určitých 
miestach pri tele, a tak vytvárajú znaky. Tieto precízne pohyby jazyka a rúk sú spriaznené 
a zároveň prepojené motorickými centrami v mozgu. Viacerí jeho pacienti totiž po osvojení si 
znakovej reči začali spontánne hovoriť. Ako sa mohla reč fyzicky vyvinúť z gest? Doktorka 
psychológie Kimurová videla ten most v nervovom mechanizme, ktorý spája pohyby rúk 
s pohybmi jazyka (Fouts, 2000). Predpokladá sa, že autistické deti, učiace sa znakovú reč, sa 
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vrátili po vývojovej ceste našich predkov, dlhej 6 miliónov rokov, ktorá viedla od opičích gest  
k modernej ľudskej reči. 
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