Biologie chování živočichů, KZO/159

Ve formě základního bakalářského kurzu zoologie podat přehled behaviorálních věd s jejich
metodickými přístupy a přínosy poznatků - prezentovány jsou především základy etologie,
behaviorální ekologie a neurobiologie ale i vybrané oblasti sociobiologie - aby z poskládaných
aspektů vystoupilo současné pojetí chování živočichů.
Informace ve studijní informačním systému STAG

Garant kurzu:
- František Sedláček

Vyučující kurzu:
- František Sedláček

Sylabus:
Ve formě základního bakalářského kurzu zoologie podat přehled behaviorálních věd s jejich
metodickými přístupy a přínosy poznatků - prezentovány jsou především základy etologie,
behaviorální ekologie a neurobiologie ale i vybrané oblasti sociobiologie - aby z poskládaných
aspektů vystoupilo současné pojetí chování živočichů.
Obsah cvičení:
Evoluce chování - účelnost a komplexnost, ultimátní cíle a proximátní mechanismy. Předávání
genetické informace a chování - sexuální a jiné systémy, sexuální chování, partnerský výběr,
samčí a samičí strategie, rodičovské investice, monogamie, polygamie, promiskuita. Sociální
chování - ESS, kooperace a reciproční altruismus, konflikt zájmů - kompetice a teritorialita,
agrese, infanticida. Vrozené a naučené chování - reflex, instinkt, učení, apetence, spontaneita,
motivace, periferní a centrální filtrace podnětů, prahové hodnoty, spouštěcí mechanizmy,
hierarchie chování, konfliktní chování. Časová posloupnost - biorytmicita, humorální regulace,
ontogeneze chování, genetika chování, ritualizace. Typy učení - hra, vtištění, habituace,
klasické a operativní podmiňování, napodobování, vhled, tradice, používání nástrojů.
Komunikace - sexuální a rodičovské chování, obrana před nepřítelem, potravní chování.
Orientace - modality, elektrický a magnetický smysl, tah ptáků, echolokace ve vzduchu a vodě.
Modely chování - etologické, kybernetické, neurofyziologické, přenos a zpracování informace.
Nervové systémy - stavba a funkce, senzorická, asociační a motorická centra, neuronální sítě.
Smyslové orgány - stavba a funkce, lokalizace a identifikace objektů, neuronální mapy.
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Motorické systémy - řízení svalů, reflex, spontánní generátory vzruchů, vrozené programy
chování. Motivace, selektivní pozornost, excitace, spánek. Učení - fyziologické mechanismy,
typy a lokalizace paměti, ptačí zpěv.
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