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Abstrakt 

Agonistické interakce v říši zvířat s sebou mohou přinášet různé ztráty (snížení fitness, zvýšený risk 

predace atd.). Za účelem jejich omezení souboj zpravidla končí ústupem jednoho ze zvířat. Stane se tak 

po vyhodnocení potenciálních zisků a ztrát v procesu zvaném „assessment“. Ten je umožněn různými 

morfologickými a behaviorálními adaptacemi, které se u mnoha druhů vyvinuli k demonstraci jejich 

efektivity v boji. Podle informací, které zvířata berou v potaz jej lze rozdělit na self-assessment a 

mutual-assessment. Při self-assessmentu zvíře jedná pouze na základě znalostí o své zdatnosti a ziscích 

plynoucích z vyhraného souboje. Během mutual-assessmentu zvířata navíc odhadují zdatnost svého 

oponenta a podle rozdílu mezi nimi souboj buď eskalují, anebo ustoupí. 

Má práce se zabývala touto problematikou v rámci řádu šupinatých plazů. U několika vybraných čeledí 

Squamat byl charakterizovaných typ jejich assessmentu. Zároveň byly vyhodnoceny nejrelevantnější 

znaky sloužící k určení vítěze a představeny behaviorální modely, jenž assessment popisují. Z použitých 

literárních zdrojů vyplývá, že nejspolehlivějším prediktorem vítězství těchto čeledí jsou tělesné 

proporce a převládá u nich mutual-assessment. 
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Abstract 

Agonistic interactions throughout the animal kingdom can inflict various costs upon involved animals 

(decreased fitness, higher risk of predation etc.). To prevent such losses, many species have developed 

different morphological and behavioural adaptations to display their fighting ability. These adaptations 

allow animals better assessment of different costs and benefits associated with fighting. Assessment 

can be divided into two main categories based on the amount of information, that opponents take into 

account. Self-assessment assumes that rivals consider only their competitive ability and the potential 

benefits of winning a fight. During mutual-assessment competitors are also capable of considering 

possible differences in their apabilities and either escalate the fight or back down. 

My thesis is literary research of this topic in squamate reptiles. The assessment was characterized in 

several families of Squamata. Additionally, it evaluates the most important traits, that determine a 

potential winner and introduces different behavioural models of assessment. Used literature suggests 

that the most reliable predictor of fighting success within these families is the body size, and that 

mutual-assessment seems to be more prevalent. 
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1. Úvod 
 

V živočišné říši je vlastnictví zdroje, přístup k potenciálním partnerům či status dominance rozřešen 

skrze agonistické interakce, jež mohou vést k agresivním fyzickým konfliktům. Takové konflikty s sebou 

přinášejí ztráty v podobě ztrát energie/ času, větší náchylnosti k predaci a fyzických zranění. Je-li to 

tedy možné, zvířecí souboje probíhají ve stylu „limitované války“. Jedná se o souboj, jehož cílem není 

způsobit oponentovi co největší zranění, nýbrž za pomoci ritualizovaného chování, či použití 

neefektivního biologického arsenálu (např. zatočené rohy) přimět soka na ústup (Maynard Smith and 

Price, 1973).  

Ritualizovaný souboj může proběhnout jako „signalizace“ či „turnaj“ (Maynard Smith, 1974). Signály 

se myslí ustálené stereotypní činnosti, jenž se u zvířat vyvinuly k předání informací (Smith, 1969). 

V rámci zvířecích soubojů mají za úkol demonstrovat bojovou zdatnost signalizujícího zvířete jeho 

oponentovi. Během signalizace zpravidla nedochází k fyzickému kontaktu mezi zvířaty, avšak poskytují 

jen málo informací o tom, kdo by se měl stát vítězem. Během turnajů dochází k fyzickému kontaktu 

zvířat, jenž se řídí určitými pravidly. Příkladem je třeba wrestling u varanů (Horn, Gaulke and Böhme, 

1994). 

V průběhu takových činností si oponenti udělají představu o protivníkově a/nebo svém fitness 

rozpočtu, nazývaném Resource Holding Potential, neboli RHP (Parker, 1974). Jedná se o míry těch 

znaků, které určí vítěze daného konfliktu co nejpřesněji (zpravidla tělesné proporce). RHP však také 

může být ovlivněno motivací, hodnotou kladenou na zdroj (Enquist and Leimar, 1987) či zkušeností 

(Kasumovic et al., 2010). Proces, při kterém zvířata sbírají tyto informace a přizpůsobí jim svou strategii 

boje (Smith and Parker, 1976), se nazývá assessment. Jedná se o jakési posouzení či odhad protivníka. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje úplně vhodný ekvivalent v českém jazyce, budu v práci nadále používat 

anglický termín assessment. Na základě teorie her a informací, jenž jsou během zmíněného procesu 

sbírány, lze assessment dělit do dvou hlavních kategorií (Parker, 1974): (1) self-assessment – zvířata 

mají informace pouze o svém stavu a schopnostech, informace o svém sokovi úspěšně nesbírají, (2) 

mutual-assessment – zde je jedinec schopen posoudit výši svého RHP v relaci k protivníkovi a v případě 

znatelné nevýhody se souboji vyhnout. 

Tato práce si klade za cíl zdokumentovat příklady ritualizace soubojů v rámci řádu Squamata a 

zhodnotit potenciál na výskyt assessmentu. V následující kapitole rovněž představí modely teorie her, 

které nám pomáhají rozlišit různé jeho formy.  



2. Teorie her a z ní vycházející modely 
 

Od 70. let minulého století se snaží dynamiku zvířecích konfliktů popsat matematický obor teorie her 

za účelem lépe porozumět jejich logice. Někteří autoři se snažili vysvětlit komplexní morfologické a 

behaviorální adaptace sloužící k omezení zranění během konfliktu. Běžně byly vysvětlovány jako 

výsledek skupinové selekce proti činnostem snižujícím fitness populace (Maynard Smith, 1974). Řada 

autorů se však přiklání spíše k vysvětlení plynoucí ze selekce individuální (Maynard Smith and Price, 

1973; Maynard Smith, 1974; Smith and Parker, 1976). Snaží se osvětlit zisk jedince, plynoucí 

z adoptování strategie, která se vyhýbá agresivním kontaktním soubojům, je-li to možné. Exkluzivní 

strategie ústupu („myš“) či pouze přecházení k agresi („jestřáb“), nejsou udržitelné, pokud se 

nesetkávají pouze s jedinci praktikující stejnou strategii. Evolučně stabilní strategií je řešení konfliktů 

ritualizací, avšak za předpokladu, že jsou jedinci schopni bránit se proti případné agresi (Maynard Smith 

and Price, 1973).  

První modely teorie her zvažovali pouze symetrické souboje, kde se zvířata liší pouze zvolenou strategií, 

např. dobře známá „hra jestřába a holubice“ (Bennett, 1983). Vzhledem ke komplexitě zvířecího 

chování však takové modely nevyjadřují agonistické interakce dostatečně přesně, přechází se tedy 

k modelům asymetrickým, jenž počítají i s předem zřejmými rozdíly mezi dvěma soupeři. V současné 

době se nejčastěji pracuje s pěti hlavními teoretickými modely, lišící se strukturou signalizace a typem 

soupeřům dostupným informacím. Jedná se o: energetickou opotřebovávací válku (E-WOA, Payne and 

Pagel, 1996, 1997), opotřebovávací válku bez assessmentu (WOA-WA, Mesterton-Gibbons, Marden 

and Dugatkin, 1996), model kumulativního assessmentu (CAM, Payne, 1998), asymetrickou 

opotřebovávací válku (AWOA, Parker and Rubenstein, 1981; Hammerstein and Parker, 1982) a model 

sekvenčního assessmentu (SAM, Enquist and Leimar, 1983; Enquist et al., 1990). Tyto matematické 

modely odlišují především rozdílné vztahy různých proměnných. Jako rozlišovací znaky ovšem rovněž 

slouží i různé rozdíly kvalitativní (Obrázek 1). Na základě takových odlišností se má práce pokusí u 

popsaných agonistických interakcí rozlišit mutual-assessment a self-assessment. 



 

E-WOA 
 

E-WOA společně s WOA-WA následují trend čirého self-assessmentu. V takové agonistické interakci 

má zvíře přístup pouze k informacím o své zdatnosti. Podle hodnoty, kterou kladou na předmět daného 

střetu a především podle své fyzické kondice, si vytvoří oba oponenti jakýsi práh, jehož překročení 

znamená porážku (poražený se stáhne). Kritickým předpokladem pro jakoukoliv opotřebovávací válku 

je udržování stálé intenzity a frekvence signálů oběma protivníky. V takové populaci se potom nemůže 

uchytit jedinec, který při signalizaci šetří energií, jen aby ji využil k agresivnímu bojování (Payne, 1998). 

Při E-WOA se ztráty projevují jako vynaložená energie vlastní namáhavou činností, nikoliv konáním 

protivníka. Relevantní se tak stává především vytrvalost zvířat (Payne and Pagel, 1996, 1997). Při 

rozeznávání self a mutual assessmentu se běžně zaměřuje na vztah RHP a trvání souboje. U čirého self-

assessmentu bychom měli nalézt vysoce pozitivní vztah mezi RHP poraženého a délkou souboje. Délka 

souboje by pak neměla mít žádný vztah s RHP vítěze (Stuart-Fox, 2006).  

 

 

 

Obrázek 1: vývojový diagram znázorňující určení predikčního modelu na základě charakteristik agonistické interakce; 
převzato ze (Stuart-Fox, 2006); autorka dodává, že pořadí je zde čistě kvůli přehlednosti 



WOA-WA 
 

Velmi podobná předchozímu modelu. Rozdíl oproti E-WOA spočívá ve faktu, že hlavním platidlem je 

zde čas namísto energie. Na základě času, který si může zvíře dovolit strávit soubojem, si ustanoví svůj 

práh. Zvířata s větším RHP vyhrávají souboj, aniž by se odehrál jakýkoliv assessment, pokud je zde 

dostatečně velká variace v RHP (Mesterton-Gibbons, Marden and Dugatkin, 1996). Vzhledem 

k podobnosti predikcí těchto dvou modelů a jejich empirické nerozlišitelnosti, je literatura často 

umisťuje do jedné sdílené kategorie (Stuart-Fox, 2006; Arnott and Elwood, 2009; Briffa and Elwood, 

2009; Pinto, Palaoro and Peixoto, 2019). 

 

CAM 
 

U modelu kumulativního assessmentu neprobíhá vzájemný assessment. Zvířata však skrze svá chování 

mají možnost ovlivnit práh soupeře. Práh je zvířetem stanoven opět na začátku souboje, rozhodnutí 

vzdát se je ovšem důsledkem kumulace oponentových činů (Payne, 1998). Důležitá je tedy nejen 

tolerance vůči ztrátám, ale i schopnost je způsobit. Rozhodující jsou zpravidla znaky zodpovědné za 

páchání takových škod (např. tělesné proporce či biologický arsenál). Je patrné, že model je 

aplikovatelný především na případy, kde si zvířata svým konáním přímo způsobují nějaké poškození. 

Jde o souboje s „nebezpečnou signalizací“, kde uštědření ran slouží jako demonstrace zdatnosti a 

prostředek assessmentu (Payne, 1998). Nejde o souboj bez zábran, při kterém je cílem způsobit 

protivníkovi co největší poškození (Maynard Smith and Harper, 1988). Souboj lze využít pro vysvětlení 

soubojů s nekontaktní signalizací v případě, že jsou škody způsobené nějakým vnějším faktorem (např. 

vystavení se predaci). Při identifikaci vzájemného assessmentu se většinou přihlíží na přítomnost tří 

vztahů: (1) negativní vztah mezi velikostí rozdílu RHP soupeřů a délkou souboje, (2) pozitivní vztah mezi 

délkou a velikostí RHP poraženého a (3) negativní vztah mezi délkou a velikostí RHP vítěze (Taylor and 

Elwood, 2003). Fakt, že RHP kvalitnějšího soupeře v CAM způsobuje rychlejší akumulaci škod však 

znamená, že stejný vztah můžeme nalézt i zde (Stuart-Fox, 2006; Arnott and Elwood, 2009; Briffa and 

Elwood, 2009; Pinto, Palaoro and Peixoto, 2019). Je tedy třeba přihlédnout ke kvalitativnímu specifiku 

tohoto modelu, jenž SAM postrádá. Zatímco během SAM dochází k eskalaci při postupu do 

následujících fází (Enquist and Leimar, 1983; Enquist et al., 1990), CAM se vyznačuje postupnou 

eskalací už v rámci jednotlivých fází (Payne, 1998).  

 



SAM 
 

Centrálním prvkem modelu sekvenčního assessmentu je vzájemný assessment. Při takových střetech 

sokové berou v potaz  RHP své, soupeře a patrné rozdíly mezi nimi (Enquist and Leimar, 1983; Enquist 

et al., 1990). Souboj probíhá v několika fázích, intenzita v rámci jedné fáze je stálá, každá následující 

ovšem na intenzitě nabírá. Čím vyrovnanější souboj je, tím déle by měl v tomto případě trvat. Je 

potřeba namáhavějších eskalovaných fází, které však demonstrují RHP soupeřů přesněji (Enquist and 

Leimar, 1983). Informace jsou zvířaty sbírány způsobem srovnatelným se statistickým vzorkováním. 

Výši RHP svého soka si zvíře vytvoří z průměru přijímaných signálů, avšak s náhodnou mírou 

chybovosti (Enquist et al., 1990). Výhodou druhů schopných assessmentu dle popsaného modelu je 

možnost slabších jedinců stáhnout se z předem prohraného střetu bez utrpění zbytečných ztrát. 

Slabší jedinec neriskuje zhoršení svých indikátorů zdraví a čas/energii může využít na hledání 

partnera. Vzájemný assessment je zdánlivě nejpokročilejší z doposud popsaných. Self-assessment 

však může být výhodnější metodou, pokud je sběr informací o RHP soupeře nákladný sám o sobě. 

Obzvlášť, pokud jsou signály vysílané soupeřem nepřesné (Taylor and Elwood, 2003). Kvůli svým 

prvkům týkajících se postupu k více a více eskalovaným fázím se model často aplikuje na fyzické 

souboje s pevně danou strukturou a pravidly (Enquist et al., 1990; Earley, Attum and Eason, 2002; 

Jenssen, Decourcy and Congdon, 2005). Výskyt vzájemného assessmentu se projevuje vztahem délky 

souboje a RHP nejen poraženého ale i vítěze (viz výše). 

 

AWOA 
 

Probíhá ve stylu opotřebovávací války: frekvence a síla signálů jsou soupeři udržovány na stejné úrovni. 

Dochází zde však k vzájemnému assessmentu. Model aplikovatelný na situace, kde oba soupeři 

zastávají jinou roli. Jedna z nich je předem vítězná, je tomu tak kvůli asymetrii ve zdrojích (např. vlastník 

a narušitel u teritoriálních soubojů) nebo velkému rozdílu v RHP. Dochází však k chybám v assessmentu 

a souboje eskalují, díky špatnému odhadnutí svých rolí mezi soupeři (Parker and Rubenstein, 1981; 

Hammerstein and Parker, 1982). Je-li assessment nenákladný, boj probíhá nekontaktně. Pokud je ale 

těžké získat přesné informace o své roli (např. kvůli malé asymetrii), dochází k eskalovaným a případně 

fyzicky nebezpečným soubojům. 

 

 



3. Assessment u vybraných čeledí řádu Squamata 
 

Kvůli širokému repertoáru agresivní signalizace se šupinatí plazi jeví jako slibná skupina k výzkumu 

agrese. Ta je v etologických a ekologických studiích dokumentována v laboratorním prostředí i ve volné 

přírodě. 

Pokud je cílem studie zvíře sledovat v přirozených podmínkách, experimenty zpravidla probíhají ve 

volné přírodě. Takový experiment začíná odchytem jedinců a jejich označením (Stamps and Krishnan, 

1994; Tsellarius and Men’shikov, 1994; Tsellarius and Tsellarius, 1997; Uyeda et al., 2015). K identifikaci 

jednotlivých zvířat mohou být využity například různé netoxické barvy (Stamps and Krishnan, 1994) a 

nebo specifické formy barevných vzorů zkoumaného druhu (Tsellarius and Cherlin, 1991). Populace 

mohou být sledovány na společných teritoriích (Auffenberg, 1976). V případě potřeby mohou být 

označení jednotlivci stopováni (Tsellarius and Men’shikov, 1994). Pro rychlejší a přesnější určování 

polohy se používají třeba různá radio-telemetrická zařízení (Uyeda et al., 2015). U menších druhů bývají 

zvířata chycena a přemístěna do ohraničených prostředí, avšak v místě výskytu (Stamps and Krishnan, 

1994; Karsten et al., 2009). 

Během výzkumu agonistických interakcí je pochopitelně nejdůležitější sledovat souboje mezi dvěma 

zvířaty. Během pozorování v přírodě jsou tedy výzkumníci odkázáni na náhodu či dlouhé čekání. 

Praktičtější metodou se tedy často stávají inscenované souboje v laboratorních podmínkách. 

Experiment zahrnuje přemístění dvou zvířat do symetrické arény, která je cizí oběma jedincům. Soupeři 

jsou zpravidla odděleni nějakou neprůhlednou zábranou, odstraněnou při započetí experimentu 

(Stuart-Fox, 2006; Stuart-Fox et al., 2006; Hamilton, Whiting and Pryke, 2013; Garcia et al., 2014). 

Souboj je sledován až do určení vítěze. V tomto experimentálním designu lze manipulovat s velikostí 

jedinců (tj. vytvořit různě symetrické dyády) a sledovat její efekt na výsledek souboje (např. Frýdlová 

et al., 2017). Signálům pak může být přiřazena číselná hodnota známá jako „skóre agrese“ (Ord and 

Evans, 2002; Stuart-Fox, 2006). To je signálům uděleno podle toho, v jak eskalovaných fázích souboje 

je nacházíme. 

Pokud je pro experiment důležité kontrolovat chování jednoho ze soupeřů, lze jej nahradit videem (Ord 

and Evans, 2002; Van Dyk and Evans, 2007). Výzkumníci pak mohou sledovat třeba vliv rychlosti 

signalizace na agresivitu soupeře. V sofistikovanějších studiích mohou figurovat i videa interaktivní 

(Ord and Evans, 2002). Další alternativu představují takzvaní „ethoroboti“ („mechanické napodobeniny 

zvířete simulující jejich chování ve snaze vyvolat reakci“, Partan et al., 2011). Výhodou těchto 

robotických atrap (Obrázek 2) je lepší přesvědčivost a možnost je použít i během studií ve volné přírodě 

(Clark et al., 2019). 



 

Obrázek 2: ethorobot Microlophus bivittatus; převzato z (Clark et al., 2019) 

Práce zkoumající důležitost různých behaviorálních a morfologických znaků v agonistických interakcích 

pak běžně používají experimenty manipulační. V takových dochází k umělému upravení kvality 

zmíněných znaků a dokumentování reakcí soupeře. Může se jednat například o programování 

zmíněných ethorobotů k nepřirozené signalizaci (Macedonia et al., 2015). Nebo u ještěrů vcelku 

rozšířené manipulační experimenty s velikostí a reflektancí  UV elementů zbarvení (Stuart-Fox and 

Johnston, 2005; Stapley and Whiting, 2006; Names et al., 2019). 

Jádro mojí bakalářské práce tkví v rešerši poznatků získaných v těchto pracích u vybraných čeledí 

šupinatých plazů. Ty byly zvoleny na základě hojnosti a dostupnosti údajů v literatuře, jenž nejlépe 

popisuje assessment, či pro něj zásadní prvky chování. Nutno podotknout, že vzhledem k velkému 

množství údajů o agresi šupinatých plazů a omezenému rozsahu bakalářské práce se nejedná o rešerši 

zcela vyčerpávající. Kupříkladu podřád hadů nakonec ze zmíněných důvodů do práce nebyl zařazen. 

 

Agamidae 
 

V rámci agam si v přírodě samci hájí (ne)překrývající se teritoria umožňující přístup k samičkám. Často 

se tak děje proti stálým sousedům (Gibbons, 1979; Olsson, 1992, 2010; Hamilton, Whiting and Pryke, 

2013; McLean and Stuart-Fox, 2015). Je zde běžné, že boji předchází nějaká forma dálkové vizuální 

signalizace umožňující assessment oponenta (Ord, Blumstein and Evans, 2002). Mnohdy nedochází ani 

k fyzickému kontaktu (Hamilton, Whiting and Pryke, 2013; Novák, Velenský and Kopecký, 2020) a nebo 

pouze s lehkými zraněními (Stuart-Fox and Johnston, 2005). Všechny zmíněné druhy sdílí typické 



výhružné postoje za narovnávání a krčení končetin, připomínající klik (Carpenter, Badham and Kimble, 

1970). Typické je rovněž mávání předními končetinami a kývání hlavou. Tyto pohyby velmi 

pravděpodobně upozorňují na laterální kompresi a expanzi hrdelní oblasti (hlubokým nádechem 

způsobené zvětšení hrudi a hrdelního vaku) (Peters and Evans, 2003). Vyšší frekvence signalizace 

většinou bývá typická pro agresivnější ještěry a vypovídá o vyšší fitness (Carpenter, 1961, 1963). 

Kupříkladu frekvence již zmíněných kliků má vliv na assessment oponenta u Amphibolorus muricatus 

(Ord and Evans, 2003). Rychlá, intenzivní signalizace dává najevo vyšší zdatnost, neboť je limitována 

výdrží a pomalá naopak může sloužit jako projev submisivity (Van Dyk and Evans, 2008). Na stejném 

principu funguje třeba i mávání ocasem u Phrynocephalus vlangalii (Xia, Jinzhong and Yin, 2018). 

Součástí dálkového assessmentu také často bývají barevné znaky. Dá se tak předejít eskalaci proti 

neznámým jedincům (Whiting, Nagy and Bateman, 2003), nebo usnadnit assessment druhům žijícím 

ve vizuálně komplexním prostředí (Fleishman, Leal and Persons, 2009). Barevné signály mohou 

fungovat, pokud poskytují informace o prvcích výkonnosti, relevantních pro případný agresivní boj. 

Třeba u Ctenophorus vadnappa se sytost postranních skvrn ukázala být dobrým prediktorem agrese 

(Stuart-Fox and Johnston, 2005). U Chlamydosaurus kingii jasnější rudo-oranžové zbarvení límce 

(Obrázek 3) udává přítomnost karotenoidů (Hamilton, Whiting and Pryke, 2013) a je tedy i korelátem 

zdraví/fitness (Olson and Owens, 1998). Jak lze předpokládat, velikost vějíře rovněž koreluje s délkou 

ještěra. Ta je zpravidla měřena od špičky čumáku až po konec kloaky. V angličtině je nazývána Snout to 

Vent Length (dále pouze SVL). Navzdory celkové spolehlivosti SVL, jakožto prediktoru úspěchu v boji u 

většiny ještěrů (López and Martín, 2001), se spolehlivějším prediktorem u agamy límcové ukazují býti 

barevné elementy jejího límce (Hamilton, Whiting and Pryke, 2013). V soubojích velikostně 

vyrovnaných soupeřů předpovídá pestřejší zbarvení (především rudá a oranžová) vítěze u vyššího 

procenta soubojů. Zinscenované souboje v laboratorních podmínkách nevedou k fyzické agresi a končí 

po signalizaci. Lze předpokládat, že zbarvení umožňuje rychlý assessment v případech malé velikostní 

asymetrie (Hamilton, Whiting and Pryke, 2013). 

Stereotypní dálková forma vizuálního assessmentu pobízí k aplikaci opotřebovávací války. Reakce soků 

však vždy symetrické nebyly a mohli reagovat signály odlišnými nebo projevy submisivními. Dle 

některých studií se míry signalizace rovněž v průběhu souboje pozvolna zvyšovaly (Ord and Evans, 

2002). Vylučovací metodou by se mohlo jednat o kumulativní či sekvenční assessment. Studie ovšem 

neposkytují data o trvání souboje / RHP jedinců a často se jedná o pokusy s reakcemi na video samce, 

nikoliv reálného jedince. Zajímavou teorií některých novějších článků o teorii her je jakési „přepnutí“ 

z mutual assessmentu na self-assessment v situacích, kdy se podstatně zvýší potenciální ztráty a zisky 

(Mesterton-Gibbons and Heap, 2014). Tento princip je dle některých autorů přítomný i u řady druhů 

této čeledi (McLean and Stuart-Fox, 2015). 



 

Obrázek 3: Chlamydosaurus kingii s roztaženým límcem; 1 – rudo-oranžové barevné elementy límce; 2 – bílá část 
límce; 3 – rudo-oranžová část krku; 4 – hnědé pozadí límce; převzato z (Hamilton, Whiting and Pryke, 2013) 

 

Lacertidae 
 

U ještěrkovitých ve volné přírodě dochází k eskalovaným fázím souboje o poznání častěji. Děje se tak 

v důsledku obrany teritorií s většími překryvy (Martin and Salvador, 1993; López, Aragón and Martin, 

2010) a obrany samiček (López and Martín, 2002). U některých druhů (Gallotia galloti) k ní dochází 

navzdory minimální teritorialitě (Molina-Borja, 1987). 

 V rámci snižování agrese většina druhů využívá pachové stopy. Z nich jsou schopni zjistit nejen druh a 

pohlaví (Lopez and Martin, 2001), ale také rozpoznat konkrétní jedince (Aragón, López and Martín, 

2001; López, Aragón and Martin, 2010). Chemické stopy zástupcům stejného druhu pravděpodobně 

rovněž poskytují informace o míře agrese (López and Martín, 2002) a zdatnosti jejich majitele (Carazo, 

Font and Desfilis, 2007). Tímto způsobem je pak možné vybrat si vhodného soupeře. Studované druhy 

vykazují zájem o teritoria majitelů s podobným RHP, neboť se většinou jedná o upřímný indikátor 

kvality daného území. Anebo naopak, méně zdatní zástupci druhu Iberolacerta cyreni po přiřazení 

pachu teritoria k jedinci v okolí vykazují menší zájem o konflikt a místu se spíše vyhýbají (López and 

Martín, 2011). Vlastnictví je zde vnímáno jako upřímný indikátor RHP a vítězství vyhodnoceno jako 

méně pravděpodobné.  



Nové studie poukazují také na roli UV složek zbarvení v signalizaci bojové zdatnosti (Pérez i de Lanuza, 

Carazo and Font, 2014) a jejím assessmentu u oponenta (Martin et al., 2015). Velikost skvrn jako 

takových ne vždy koreluje s nejzásadnějšími prediktory vítězství v souboji (Huyghe et al., 2005). 

Nicméně, četnost UV skvrn se zdá být ve vztahu se SVL jedince (Lopez, Martin and Cuadrado, 2004) a 

může se tak jednat o amplifikátor velikosti během assessmentu (Names et al., 2019). 

 Signalizace probíhá formou typických výhružných postojů: zdvižení těla natažením končetin, laterální 

komprese, otevírání čelisti a u některých druhů vystavování zmíněných skvrn (Molina-Borja, 1987; 

Sacchi et al., 2009; Names et al., 2019). Často však dochází k výpadům se svižným kousnutím a 

v případě opětování, k agresivním soubojům (Huyghe et al., 2005; Sacchi et al., 2009). Projevy submise 

byly rovněž zaznamenány, projevují se krčením a třesem končetin (López and Martín, 2001; Names et 

al., 2019). Nejlepšími prediktory úspěchu v soubojích u lacertidů jsou podobně jako u zbytku 

šupinatých plazů tělesné proporce. Ty jsou těsně následovány (u některých druhů přebity) silou skusu. 

 Vyhýbání se větším jedincům na základě pachu, barevné amplifikaci nebo po pohledu (u větších 

asymetrií) naznačuje vzájemný assessment. U Podarcis hispanica byla zjištěna kratší doba souboje se 

zvětšujícími se rozdíly v proporcích soupeřů (López and Martín, 2001) a u Podarcis muralis větší 

agresivita v soubojích s malou asymetrií proporcí (Sacchi et al., 2009). V druhém případě, dle názoru 

autora, šlo agonistické interakce popsat alespoň částečně modelem SAM. Vzhledem k patrné 

přítomnosti vzájemného assessmentu a nerovnoměrné signalizaci u dvou soupeřů (nejde o 

opotřebovávací válku), se nejspíš jedná o nejvhodnější model z výše uvedených. 

 

Varanidae 
 

Zpravidla samotářští varani obývají rozlehlé domovské okrsky, které si pravidelně hlídkují. Důsledkem 

toho může dojít i k rozlehlým překryvům (Tsellarius and Men’shikov, 1994; Phillips, 1995; Phillips and 

Millar, 1998). V populacích s vysokou hustotou může docházet ke vzniku hierarchií, které se formují 

kolem lidských zdrojů (Uyeda et al., 2015) či přirozených potravních zdrojů (Swingland and Affenberg, 

1982). Taková sdružení bývají pozorována na velkých společných překryvech teritorií více jedinců 

nazvaných „osady“ (Tsellarius and Men’shikov, 1994) kupříkladu u varana pustinného. Alternativním 

typem společného prostoru, pozorovaného například u Varanus komodoensis, je „jádrová oblast“. Zde 

se jedná o velké území nezasahující do teritoria žádného jedince, kde dochází především ke 

dvoření, lovu a komunálnímu stravování na mršinách (Auffenberg, 1976). 

Ve zmíněných hierarchiích zastávají nejvyšší postavení zpravidla nejstarší samci s nejdelší dobou 

rezidentství v daném území (Tsellarius and Men’shikov, 1994; Tsellarius and Tsellarius, 1997) či samci 



největší (Auffenberg, 1976). Příčka v hierarchii jedinci poskytuje přednostní přístup ke zdroji a u 

některých druhů mu umožňuje dominovat o něco větší jedince (Swingland and Affenberg, 1982; Earley, 

Attum and Eason, 2002; Uyeda et al., 2015). 

Z dokumentovaných střetů hraje hierarchie největší roli u dvou druhů: Varanus griseus a Varanus 

komodoensis. Zde se vyskytují spíše krátké agresivní potyčky za častého kousání, jenž mnohdy vedou 

k vážným zraněním (Auffenberg, 1976; Tsellarius and Men’shikov, 1994). Mnohdy se dají považovat 

spíše za odstranění submisivního samce dominantním od zdrojů. Zásadně nižší agrese je v rámci těchto 

druhů sledována u obeznámených jedinců. Právě u takových soků vídáme ritualizované souboje. 

Nevedou se ovšem o vlastnictví zdroje, nýbrž o rozhodnutí vzájemného vztahu dominance/submisivity 

(Tsellarius and Men’shikov, 1994). Cizí jedinci se do nového společenství integrují pravděpodobně 

zanecháváním pachových stop a to otíráním kloakální oblasti po zemi nebo trusem (Auffenberg, 1976).  

Navzdory výskytu eskalovaných agresivních soubojů, podstatně větší část druhů vede souboje 

ritualizované (Murphy and Mitchell, 1974; Carpenter et al., 1976; Ryan et al., 2000; Lisle, 2008; Shayer, 

Shayer and Islam, 2018; Schmida, 2019). Jeho přesná podoba a přítomnost různých fází se může napříč 

čeledí mírně lišit. Jeho standardní podoba má však pět po sobě jdoucích fází (Horn, Gaulke and Böhme, 

1994): 1) signalizace – vždy alespoň intenzivní mrskání jazykem a pohupování hlavou; 2) paralelní 

postoje – soupeři se natočí boky k sobě za pokračující signalizace; 3) „klinč“/bipedální fáze (Obrázek 4) 

– sokové se postaví na zadní a předními se navzájem sevřou (zpravidla v úrovni lopatek); 4) chycení 

(„wrestling“) – v zaujaté poloze se protivníci pokouší jeden druhého strhnout na zem různým 

kroucením a nakláněním, může taktéž probíhat na zemi (Obrázek 4), cílem je především skončit nad 

svým soupeřem; 5) poslední fází je nasednutí vítěze na poraženého, často zde figuruje pseudokopulace 

za účelem utvrzení své dominance. Od tohoto schématu odbočuje podrod Odatria. Chybí u nich 

bipedální fáze a je nahrazována zápasením na zemi. Tito trpasličí australští varani často začínají v pozici 

převráceného U. Oběma páry končetin svírají svého soupeře, zatímco ocas s čumákem je zabořený 

v substrátu (Murphy and Mitchell, 1974; Carpenter et al., 1976). 

Jak agresivní, tak ritualizované souboje většinou nejsou sváděny o teritorium. Poražený se dál pohybuje 

na daném území a vlastníkem není vyháněn (Swingland and Affenberg, 1982; Carter, 1990; Tsellarius 

and Men’shikov, 1994). Opak může být pravdou u jedinců v lidské péči (Ryan et al., 2000). Lze 

předpokládat, že důvodem je znatelně menší životní prostor a četnost zdrojů. 

Signalizace u varanů téměř vždy začíná sběrem pachových stop, což se projevuje intenzivním 

vyplazováním jazyka a nabíráním pachových stop. Pokud je rozdíl ve zdatnosti patrný, již v této fázi 

může jedno ze zvířat učinit rozhodnutí ustoupit (Tsellarius and Tsellarius, 1997; Uyeda et al., 2015; 

Schmida, 2019). Dle některých autorů stačí na vyhodnocení svého oponenta poměrně krátký vizuální 



kontakt (Frýdlová et al., 2017). Následovná signalizace má za cíl ukázat co největší plochu těla a 

demonstrovat soupeřovi svou velikost (Murphy and Mitchell, 1974). Konkrétně jde o hrbení a různé 

formy vyvýšených postojů s nataženými končetinami (Swingland and Affenberg, 1982; Kingsbury and 

Auffenberg, 1995; Tsellarius and Tsellarius, 1997; Frýdlová et al., 2017; Schmida, 2019). Součástí těchto 

projevů často bývá buko-faryngeální dýchání, jenž nafukuje hrudník/krk (Murphy and Mitchell, 1974; 

Carpenter et al., 1976; Frýdlová et al., 2017; Schmida, 2019) a jeho rychlost ukazuje jedincův výkon 

(Grafen, 1990). Ritualizované souboje samotné pak slouží nejen jako test výdrže, ale i síly (Murphy and 

Mitchell, 1974; Carpenter et al., 1976). 

Vzhledem k přítomnosti ustálených fází o zvyšující se intenzitě, jsou agonistické interakce varanů 

autory vysvětlovány modelem SAM (Earley, Attum and Eason, 2002; Frýdlová et al., 2017). Další autoři 

(Earley, Attum and Eason, 2002) zároveň ve svém článku varují před nenaplněním některých klíčových 

parametrů zmíněného modelu. Není totiž jisté, zda je v rámci fází signalizováno ve stálé intenzitě. Jako 

alternativu dle článku nelze vyloučit assessment kumulativní a tedy model CAM. Kumulativní 

assessment ovšem nepočítá se vzájemným posouzením zdatnosti, která se u varanů evidentně 

vyskytuje (Tsellarius and Tsellarius, 1997; Uyeda et al., 2015; Frýdlová et al., 2017; Schmida, 2019). 

Rozhodnutí jedinců ustoupit již po raných fázích signalizace by mělo být považováno za dostatečný 

důkaz vzájemného assessmentu bojové zdatnosti. Model AWOA rovněž počítá se vzájemným 

assessmentem, ale s rovnoměrnou signalizací stejnými projevy chování u obou jedinců. To se u varanů 

mnohdy neděje. Předpoklady pro SAM nejsou prokazatelně a bez výjimky vyplněny. Během zvířecích 

soubojů se tak ale děje zřídka a SAM z vybraných modelů odpovídá nejlépe. 

 

Obrázek 4: Varanus p. panoptes v bipedální fázi vlevo a Varanus rosenbergi při pozemním „wrestlingu“  vpravo; 
fotky převzaty z (Lisle, 2008; Schmida, 2019, v tomto pořadí) 

 



Helodermatidae 
 

Korovci z čeledi Helodermatidae žijí na sousedících teritoriích s překryvy (Beck, 2004). Svádí 

ritualizované souboje, které jsou v mnohém podobné soubojům u varanů. Když dominantní samec 

Heloderma horridum nasedne na záda soka, sevřou oběma páry končetin svojí oblast pánve a lopatek 

(Beck and Ramírez-Bautista, 1991). Břicha tisknou k sobě a čumák s ocasem tlačí do země. Vzniká jakýsi 

oblouk, který často kolabuje a jeden z ještěrů končí na zemi se soupeřem na něm. Nahoře je zpravidla 

dominantní samec (Beck and Ramírez-Bautista, 1991). Na zemi se snaží protivníka držet pod ním za 

průběžného kousání do spodní čelisti. Následně je oblouk obnoven a cyklus pokračuje dokud se 

poražený nestáhne pryč (Beck and Ramírez-Bautista, 1991). Korovci disponují jedem, který způsobuje 

například pokles krevního tlaku (Beck, 2004). Po podkožním vpravení jedu do Heloderma suspectum se 

však žádný z jeho efektů na korovci neprojevuje (Loeb and Fleisher, 1910). 

 V soubojích se zdá být klíčová délka ocasu, neboť umožňuje ještěrovi utvořit vyšší oblouk a skončit tak 

při pádu nahoře. U samců Heloderma horridum možná proto nacházíme větší ocas (Gienger and Beck, 

2007). Mimo to mají samci H. horridum i H. suspectum větší hlavu. Lze přepokládat, že je tomu tak, 

kvůli zvětšení síly skusu během ritualizovaných bojů (Gienger and Beck, 2007). 

 Tyto střety jsou nápadně podobné již popsaným ritualizovaným soubojům varaního podrodu Odatria 

(Obrázek 5). Jak podotýká i autor článku, lze je přirovnat k soubojům Varanus gilleni (Murphy and 

Mitchell, 1974; Carpenter et al., 1976). 

Heloderma suspectum popisovaný oblouk během soubojů nevytváří. Po osedlání dominantním 

jedincem se obránce snaží kolem něj obtočit a získat lepší pozici (Beck, 1990). Na to agresor reaguje 

prohnutím zad a namířením čumáku vzhůru ve snaze mu to znemožnit. Takto propletení samci se pak 

houpou ze strany na stranu a snaží se přitlačit protivníkovu hlavu k zemi (Beck, 1990). Tyto souboje 

jsou v přírodě pozorovány téměř vždy v případech, kdy je nedaleko usídlená samice (Beck, 1990). 

Nejspíš jsou sváděny kvůli přístupu k ní (Beck and Ramírez-Bautista, 1991).  

Podobnost v ritualizovaných bojích čeledi Helodermatidae a Varanidae není až tak překvapující, neboť 

jsou to fylogeneticky blízké čeledi patřící do stejného infrařádu Anguimorpha (Pyron, Burbrink and 

Wiens, 2013). Oproti Varanidae se však jedná o podstatně menší čeleď s menším množstvím 

dostupných informací. 



 

Obrázek 5: srovnání ritualizovaného souboje u Heloderma horridum (vlevo) a Varanus gilleni (vpravo); převzato 
z (Beck and Ramírez-Bautista, 1991; Carpenter et al., 1976, ve stejném pořadí) 

 

Dactyloidae 
 

Samice anolisů se usídlují na poměrně malých teritoriích s překryvy (Nunez, Jenssen and Ersland, 1997).  

Několik takových teritorií si samci hlídají a se samicemi se páří (Ruby, 1984; Nunez, Jenssen and Ersland, 

1997; Nunez and Jenssen, 1998). Kolik teritorií jeden samec hlídá se odvíjí od jeho velikosti, větší samci 

však mají přístup průměrně ke třem samicím (Ruby, 1984; Nunez and Jenssen, 1998). Menší samci tak 

často vůbec nemusí mít možnost se pářit (Jenssen, Decourcy and Congdon, 2005). Může se jednat o 

důvod, proč menší jedinci během některých experimentů začínají/eskalují souboje proti větším 

jedincům, ačkoliv je v 90% případů prohrávají (Jenssen, Decourcy and Congdon, 2005). Tento takzvaný 

„Napoleonský komplex“ je u anolisů v současné době spíš vnímán jako jev neobvyklý. Vyskytuje se 

v případech, kdy potenciální zisk značně převyšuje ztráty a i tak se nejspíš jedná o chybu ve 

vyhodnocení soupeře (Just and Morris, 2003). 

Agonistické interakce samců jsou fixovány do fází, které nabírají na intenzitě se zmenšující se 

vzdáleností mezi soupeři. S přibližováním se i zvětšuje riziko eskalace a vyústění střetu v kontaktní 

ritualizovaný souboj (Decourcy and Jenssen, 1994). Souboje tedy mohou proběhnout oběma formami, 

ale během experimentů často končí už během signalizace (Stamps and Krishnan, 1994; Garcia et al., 

2014). 



Dálkovou signalizaci zkoumané druhy často zahajují barevnými změnami. U Anolis carolinensis začíná 

změnou barvy ze zelené na hnědou a pak zpět na zelenou, ovšem s přítomností černé skvrny za okem 

(Jenssen, Orrell and Lovern, 2000). Přítomnost této skvrny souvisí s produkcí katecholaminu ve 

stresových situacích (Summers and Greenberg, 1994). Prodleva v jejím utvoření tak může sloužit jako 

upřímný signál rychlosti endokrinní/neuroendokrinní odpovědi (Cooper and Greenberg, 1992; 

Summers and Greenberg, 1994). 

Po zmenšení vzdálenosti mezi soupeřem následuje signalizace optickým zvětšováním své velikosti 

laterální kompresí (Jenssen, Orrell and Lovern, 2000). I zde je přítomné, pro ještěry typické, kývání 

hlavou a provádění kliků (Carpenter, 1986) podobně jako u čeledí Agamidae a Lacertidae. Tyto pohyby 

jsou ovšem umocněny roztažením pestrobarevného hrdelního vaku (Stamps, 1978; Bels, 1990). 

Velikost tohoto vaku se dá považovat za upřímný signál bojové zdatnosti, neboť byl u ní zaznamenán 

pozitivní vztah s celkovou velikostí (Jenssen, Orrell and Lovern, 2000) a silou skusu (Lailvaux et al., 

2004). Obě tyto vlastnosti svému nositeli poskytují výhodu v případných eskalovaných soubojích 

(Lailvaux et al., 2004; Jenssen, Decourcy and Congdon, 2005; Vanhooydonck et al., 2005). Někteří 

autoři však varují, že tento pozitivní vztah slábne u velkých jedinců (Vanhooydonck et al., 2005). 

Výzkum s ethoroboty (viz výše Partan et al., 2011) poukazuje na možné střídání v signalizaci zmíněným 

kýváním. Signalizace je intenzivnější v momentě, kdy soupeř se svým přestal (Partan et al., 2011). 

Mohlo by se jednat o jedno z ospravedlnění k využití modelu SAM. 

Jsou-li po této signalizaci oba soupeři ochotni pokračovat, přiblíží se do bezprostřední vzdálenosti a 

krouží kolem sebe (často s otevřenou čelistí) (Jenssen, Decourcy and Congdon, 2005). Tato fáze by 

mohla umožnit lepší posouzení délky oponenta. Nastavení se stranou k oponentovi lze nalézt i během 

fáze „paralelních postojů“ ve varaních ritualizovaných soubojích (Horn, Gaulke and Böhme, 1994). 

Kontaktní ritualizovaný souboj začíná, když se jedinci navzájem zakousnou do svých rozevřených čelistí 

(Jenssen, 1979). Cílem je zřejmě shodit druhého samce z větve či jiné vyvýšené pozice, na které se 

souboj odehrává (Jenssen, 1979). I přes zjevnou ritualizaci jsou během těchto kontaktních střetů 

zaznamenávána četná zranění důsledkem kousání a mrskání soupeřem o zem (Greenberg and Noble, 

1944; McMann, 1993; Jenssen, Orrell and Lovern, 2000). 

Je evidentní, že souboje anolisů se dají rozdělit do několika fází s danou posloupností. Zároveň se každá 

z nich liší strukturou signalizace a postupně vedou až k eskalovanému souboji. Tato fakta vedou autory 

při vysvětlování agonistických interakcí u anolisů k volbě modelu SAM (Jenssen, Decourcy and 

Congdon, 2005). Dle jiných porovnávají svou zdatnost s oponentem, nebo berou v potaz pouze svou, 

na základě intenzity souboje (Garcia et al., 2012; Henningsen and Irschick, 2012). Jsou tedy ve shodě 

s některými novějšími pracemi o teorii her. Podle nich je výhodnější využívat vzájemný assessment při 



počátečních fázích střetu, ale v eskalovaných, kdy se zvyšují možné ztráty a zisky, spoléhat pouze na 

znalosti o vlastní zdatnosti (Mesterton-Gibbons and Heap, 2014). 

 

Chamaeleonidae 
 

U chameleonů panuje velikostní sexuální dimorfismus ve prospěch samic (Stuart-Fox et al., 2006). 

Střety samců jsou důležité pro získání přístupu k samicím a jejich udržení (Stuart-Fox et al., 2006). 

Setkání dvou samců většinou končí projevy agrese a souboje mezi nimi mohou vést ke zraněním 

(Stuart-Fox, 2006; Stuart-Fox et al., 2006).  

Pozoruhodné zjištění u více druhů zkoumaných chameleonů se týká prediktorů bojové zdatnosti. 

Celková velikost se ukazuje býti pouze vedlejším či dokonce špatným prediktorem vítězství v souboji 

(Stuart-Fox, 2006). Nejlepšími prediktory se často stávali ornamentální znaky (Stuart-Fox et al., 2006) 

nebo odezva v barevné přeměně (Ligon and McGraw, 2013). U Bradypodium pumilum jde o výšku 

ornamentální přilbice a velikost postranní skvrny (Obrázek 6) s UV modrým ohraničením (Stuart-Fox et 

al., 2006). Výška této přilbice u zmíněného druhu pravděpodobně koreluje se silou skusu (Measey, 

Hopkins and Tolley, 2009). V této práci autor podotýká, že velikost výrůstku přidává celkové velikosti 

hlavy a ta je u ještěrů mnohdy asociována se silou skusu (Verwaijen, Van Damme and Herrel, 2002). 

Jeho druhé zdůvodnění pracuje s faktem, že přilbice umožňuje ukotvení svalů čelisti (Rieppel, 1981). 

Větší přilbice by tak mohla znamenat více ukotvených svalů, a tím pádem i větší skus (Measey, Hopkins 

and Tolley, 2009). U Chameleo calyptratus předpovídá vítěze eskalovaného boje nejlépe rychlost 

barevné změny hlavy (Ligon and McGraw, 2013). Autor spekuluje, že její rychlost by mohla být 

ovlivněna hladinami hormonů důležitých pro boj (Summers and Greenberg, 1994). Podobně jako se 

předpokládá i u anolisů (viz výše). 

Signalizace z dálky u chameleonů začíná změnami na pestřejší zbarvení (Stuart-Fox et al., 2006; Stuart-

Fox and Moussalli, 2008) a laterální signalizací (Stuart-Fox, 2006; Karsten et al., 2009). Zvířata jsou 

k sobě natočená stranou, aby lépe prezentovala kontrastní barevné vzory (Stuart-Fox et al., 2006; Ligon 

and McGraw, 2013) a velikost. Postoje jsou často doprovázené zavinutím ocasu a nafouknutím 

hrdelního vaku (Stuart-Fox, 2006; Stuart-Fox et al., 2006). Za zmínku stojí i fakt, že chameleoni 

nesignalizují klikem, jako je typické pro ostatní ještěry z infrařádu Iguania (Karsten et al., 2009). Je 

možné, že tato absence souvisí s menší rolí celkové velikosti v určování výsledku souboje. Tato činnost 

je totiž v agonistických interakcích často párována s optickým zvětšováním velikosti (viz Agamidae). Po  



 

 

dostatečném přiblížení signalizují chameleoni spíše zmíněnou přilbicí. Dost možná, protože se jedná o 

přesnější signál bojové zdatnosti pro nadcházející kontaktní fázi souboje (Stuart-Fox et al., 2006). 

 

  

Obrázek 6: Bradypodium pumilum s popsanými ornamentálními znaky; převzato z (Stuart-Fox et al., 2006) 

 

Pokud je signalizace opětovaná, soupeři přechází k agresivnějším prvkům. Jde především o hrozby 

s otevřenou tlamou, výpady na soupeře a kousání. Údajně se tak děje velice často (Stuart-Fox, 2006; 

Stuart-Fox et al., 2006). Souboj vyúsťuje k vzájemnému svírání čelistí a případnému přetlačování 

tlamami (Stuart-Fox, 2006; Stuart-Fox et al., 2006). Poražený a vítěz takového souboje jsou lehce 

rozeznatelní díky zbarvení. Zatímco vítězové si ponechávají pestré zbarvení, poražení doslova blednou 

(Stuart-Fox et al., 2006). U Furcifer labordi a Furcifer verucosus je agrese v souboji signalizována 

kontrastem mezi pruhy jejich postranních vzorů. U agresivních vítězů je tento kontrast jasně viditelný 

a poražení se jeví téměř jednobarevně (Karsten et al., 2009). 

Dle dat sbíraných u Bradypodium pumilum byla délka souboje ovlivněna spíše zdatností jednotlivců 

(hlavně poraženého) a ne vztahem mezi nimi. Eskalace nebyla rovnoměrná a některé signály, 

považované za méně agresivní, se mohli objevit i ve fázích eskalovaných. Tyto skutečnosti podle 

autorky svědčí proti modelům vzájemného hodnocení, především SAM (Stuart-Fox, 2006). Zároveň prý 

signály nejsou opakovány protivníkem a nelze tedy brát v úvahu varianty WOA (Stuart-Fox, 2006). 

Stejný článek nakonec hájí použití modelu CAM, a to především kvůli pozvolné (de)eskalaci. 



Vysoká míra agrese napříč studovanými druhy chameleonů nejspíš skutečně poukazuje na absenci 

vzájemného posuzování zdatnosti (Stuart-Fox, 2006; Stuart-Fox et al., 2006; Karsten et al., 2009; Ligon 

and McGraw, 2013), ale nelze jej zcela vyloučit. Autorčin argument proti vyřazení SAM spočívá 

v přítomnosti méně intenzivních forem signalizace v pozdějších fázích souboje. V původním znění 

tohoto modelu však jejich přítomnost v těchto fázích není zcela vyloučená, pouze drasticky omezená 

(Enquist et al., 1990). Autorka navíc sama uvádí, že jedno ze zvířat se občas stáhne hned na začátku 

signalizace oponenta (Stuart-Fox, 2006). Co nejlépe utvrzuje její volbu je zmíněný vztah délky souboje 

s dovedností poraženého a také fakt, že vítěz signalizoval častěji (Stuart-Fox, 2006). Toto odpovídá 

myšlence kumulativního assessmentu, kdy je rozhodnutí vzdát se způsobeno kumulací protivníkových 

činů (Payne, 1998). Navíc vzhledem k častému kousání během těchto soubojů je potenciálně možné 

ovlivnit práh svého soupeře (Stuart-Fox, 2006; Stuart-Fox et al., 2006; Karsten et al., 2009). Jejich 

skutečný dopad však dle autorky otestovat nešlo (Stuart-Fox, 2006). 

 

Gekkonidae 
 

Samci gekonů si agresivně brání nepřekrývající se teritoria, jejichž velikost se odvíjí od proporcí svého 

obránce (Hibbitts, Whiting and Stuart-Fox, 2007). Není patrné, zda jsou souboje sváděny spíše o zdroje 

anebo o samice. Nicméně třeba u druhů Teratoscincus scincus a T. keyserlingii bylo pozorováno 

značkování jak jedinců, tak teritorií (Suchomelová et al., 2015). 

Vzhledem k adaptaci na noční aktivitu je mnoho zástupců nuceno signalizovat v prostředí o nízké 

viditelnosti (Regalado, 2003; Hibbitts, Whiting and Stuart-Fox, 2007; Suchomelová et al., 2015). 

V takovém je výhodnější využít akustických signálů (Ord, Blumstein and Evans, 2002). Tato skutečnost 

se odráží i u čeledi gekonovitých, neboť řada zástupců vydává zvuky v kontextech agonistických 

interakcí či páření (Tang, Zhuang and Wang, 2001; Regalado, 2003; Hibbitts, Whiting and Stuart-Fox, 

2007). Představují tak jedinečnou příležitost zkoumat akustické signály u plazů. 

Zvukové signály mohou mít různé podoby, ale často se dají přirovnat ke cvrlikání. Jejich účel je zároveň 

lákat samičky a odpuzovat samčí narušitele. Zvukové signály byly zdokumentovány kupříkladu u 

Hemidactylus mabouia (Jenssen, 1978), H. frenatus (Marcellini, 1974) a H. turcicus (Frankenberg, 

1982). V některých případech má frekvence volání pravděpodobně negativní vztah s celkovou velikostí 

jedince a může tak sloužit k dálkovému posouzení zdatnosti soupeře (Hibbitts, Whiting and Stuart-Fox, 

2007). U samců Ptenopus garrulus nacházíme vokalizaci v podobě hlasitého „klikání“. Větší a 

agresivnější samci vysílají jeho dominantní formu o nízké frekvenci. Pokud se takovým jedincům pustí 

volání o frekvenci průměrné, vylezou ze své nory a zaútočí na reproduktor (Hibbitts, Whiting and 



Stuart-Fox, 2007). Není známo, jak je zaručena upřímnost tohoto signálu. Autor navrhuje, že by nižší 

frekvence mohla souviset s velikostí hrtanu a ten by alometricky rostl se zbytkem těla. Tedy tak, jak je 

tomu například u obojživelníků (Gerhardt, Huber and Simmons, 2003). V jiných případech (Gekko 

gecko) může být zvýšená úroveň volání důsledkem vyšší hladiny androgenu (Tang, Zhuang and Wang, 

2001). 

Během vizuální signalizace jsou pozorovány typické ještěří postoje s cílem zvětšit vnímanou velikost. 

Jde především o zvedání hrudi natažením končetin, laterální kompresi a hrbení se (Regalado, 2003; 

Hibbitts, Whiting and Stuart-Fox, 2007; Suchomelová et al., 2015). Ve všech třech studiích se také 

objevila signalizace máváním ocasu. Zřejmě se jedná o varování předcházející kontaktním 

agresivnějším signálům (Regalado, 2003; Hibbitts, Whiting and Stuart-Fox, 2007). Vizuální složka 

signalizace je u nočních gekonů založená spíše na postojích a pomalejších pohybech (Regalado, 2003), 

na rozdíl od ostatních ještěrů, jejichž signalizace zahrnuje rychlé stereotypní pohyby (viz Lacertidae a 

Agamidae). Pravděpodobně je tomu tak kvůli adaptacím zraku na noční vidění (Regalado, 2003). 

Během eskalovaných bojů se sokové koušou a tlačí jeden na druhého otevřenou čelistí (Regalado, 

2003; Hibbitts, Whiting and Stuart-Fox, 2007). U H. mabouia může dokonce dojít k dočasnému 

umístění hlavy soka do čelisti (Regalado, 2003). Vítěz souboje signalizuje hrbením a poražený vydává 

submisivní signál krčením se k zemi (Regalado, 2003). 

Z použitých literárních zdrojů se žádný nezabýval aplikací modelů teorie her a informace o průběhu 

souboje jsou omezené. Souboj se ovšem zdá být strukturovaný do fází (Regalado, 2003; Suchomelová 

et al., 2015) a eskalace boje byla častější u soupeřů podobné váhy (Suchomelová et al., 2015). 

Vokalizující druhy zároveň reagují na nižší frekvence, jež jsou pravděpodobným indikátorem velikosti 

(Hibbitts, Whiting and Stuart-Fox, 2007). Gekoni mají minimálně prostředky pro vzájemné vyhodnocení 

své zdatnosti. Informací ovšem není dost k potvrzení této teorie. 

 

4. Závěr 
 

U vybraných čeledí řádu Squamata se v drtivé většině případů vyskytuje nějaká forma signalizace 

komunikující efektivitu v kontaktním boji, či zkrátka celkovou fitness. Ve zvolených čeledích převládají 

prvky chování, jež mají za účel umocnit jedincovu velikost. Zjištění je v souladu s myšlenkou, že velikost 

je většinou nejlepším prediktorem úspěchu v ještěřích soubojích (López and Martín, 2001). Výjimkou 

je čeleď Chamaeleonidae, kde hrály roli spíše ornamentální znaky (Stuart-Fox et al., 2006). 



Z použitých zdrojů se dá usuzovat, že větší část vybraných čeledí je schopná vzájemného posuzování 

bojové zdatnosti. Je tak v neshodě s meta-analýzami, které uvádějí větší podporu pro modely self-

assessmentu napříč živočišnou říší (Pinto, Palaoro and Peixoto, 2019). Zatímco zmíněná meta-analýza 

zabývá rozborem empirických dat o asymetrii RHP a trvání souboje, snaha mé práce spočívá spíše 

v identifikaci assessmentu na základě zmíněných kvalitativních znaků. Z použitých prací se analýze 

takových dat věnuje pouze malá hrstka u různých čeledí. Přiklání se však také spíše k modelům 

vzájemného vyhodnocování. 

Zařazení do konkrétních modelů teorie her se ukázalo být méně jednoznačné. Zřídka bylo dosaženo 

ideální shody mezi průběhem agonistických interakcí a všech klíčových charakteristik konkrétního 

modelu. Při výběru nejvhodnějšího kandidáta se ukázalo, že u málokterého druhu oponenti signalizují 

se stejnou intenzitou po celou dobu souboje. Souboje tedy zřídka odpovídaly opotřebovávacím válkám. 

Naopak často se souboje zdály být rozloženy do několika fází o stupňující se intenzitě. Často jsem se 

tak přikláněl k použití modelu SAM. 

V budoucích výzkumech zabývajících se modely hodnocení zdatnosti by mohlo být přínosné 

prozkoumat možnost změny assessmentu u více druhů. Konkrétně přechod ze vzájemného posuzování 

zdatnosti na sebe-posuzování při zvýšení potenciálních zisků a ztrát (Mesterton-Gibbons and Heap, 

2014; McLean and Stuart-Fox, 2015). Za zvýšenou pozornost by pak mohly stát druhy, u kterých je 

velikost špatný či sekundární prediktor vítězství v souboji (Stuart-Fox, 2006; Hamilton, Whiting and 

Pryke, 2013). Mohlo by se třeba jednat o důsledek velikostního pohlavního dimorfismu ve prospěch 

samiček. 
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