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1. ÚVOD 

 

Pro antropologii, která je v Čechách, tak jako v anglosaském prostředí vědou celostní, 
sociokulturní i biologickou, integrující poznatky přírodních a společenských věd, má 
primatologie podstatný význam. Na jedné straně přispívá k objasnění původu člověka 
zkoumáním raných předků člověka, raných hominidů, na straně druhé zkoumá nejbližší 
příbuzné lidoopy. Syntézou těchto přístupů může zkoumat prostředí, v němž se vývoj 
lidského druhu odvíjel, studiem socioekologie se může přiblížit k poznání o chování našich 
předků nebo vzniku a významu některých ekologických charakteristik člověka. 
Zájem člověka o jeho geneticky nejbližší a morfologicky nejpodobnější příbuzné je starého 
data, zdá se však, že rozhodující podnět ke studiu primátů dal Charles Darwin svou evoluční 
teorií (1859) (Gaisler, 2000). Darwinova, Huxleyho a další podobné teoretické studie 
zabývající se původem člověka a jeho příbuzností s primáty byly metodologickým 
podkladem pro základní evoluční tezi postupného dlouhého vývoje hominidů (Vančata, 
2003). 
   Častým tématem primatologie, ale také antropologie, psychologie a vědních disciplín, které 
se zabývají chováním živočichů je herní chování. Téměř každý pozná, že si zvířata nebo lidé 
hrají, definovat tento typ chování však není jednoduché. Většina aktivit popisovaných jako 
hra má však jedno společné: aktivity patřící k systému známých funkcí jsou prováděny bez 
splnění těchto funkcí. Každý pozorovatel by mohl dodat, že herní aktivity jsou vykonávány 
proto, že přináší požitek, zábavu (Lorenz, 1981). Hra jako fenomén je popisovaná u mnoha 
druhů ptáků a savců patrně mnohem více než jiné druhy chování a pravděpodobně je nejvíce 
antropomorficky interpretována (Wallace, 1973). 
Už někteří vlivní zakladatelé dnes již nepostradatelných vědních disciplín, jako například 
Jean Piaget nebo Konrad Lorenz, si všimli spojení mezi hrou zvířat a dětí. V posledních 
desetiletích studium hry v řádu primátů výrazně zesílilo, protože hra je v této skupině zvířat 
velmi nápadná, navíc vhodná pro srovnávání s vývojem člověka. Tak jako se různé vědní 
disciplíny snažily vysvětlit důvod a funkci různého chování, tak i hravé chování bylo 
zkoumáno a nahlíženo z různých úhlů pohledu, vznikaly a stále vznikají různé hypotézy jeho 
vývoje a funkce. Studie zabývající se fylogenezí hry ukazují, že distribuce hry mezi 
obratlovci může korelovat s velikostí mozku (Fagen, 1981), což vysvětluje, že hra u 
obojživelníků a plazů téměř chybí a u některých druhů ptáků může být velmi komplexní, 
podobně či ještě více rozvinutá u savců a nejkomplexnější je u primátů. U primátů, podobně 
jako u člověka hra přetrvává až do dospělosti a není pouze vázána na období mláděcí. U 
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mnoha druhů, především u sociálních druhů primátů, lze pozorovat i několik typů velmi 
rozvinutých podob hry. Celkově však v primátí říši dominuje hra sociální. 
        Hra se dá považovat za chování, které nemá žádný bezprostřední biologický význam, 
mnohé studie se však přiklánějí k tomu, že hra není čistě bez funkce, a byť přináší zvířeti 
nebo zvířatům, které se hry účastní emocionální vzrušení či požitek, z větší části by měla mít 
pro zvíře i užitek. Tento užitek hry například vědci v osmdesátých letech popisovali 
prostřednictvím „metabolických“ teorií, které většinou nepředpokládali nějakou hlavní funkci 
hry, jako tomu je u dnešních teorií a hru chápali jako aktivitu umožněnou uvolněním 
přebytečné energie. O něco později vstupují na scénu teorie zaměřující se na hru v raném 
vývoji a začínají se rýsovat hypotézy funkce hry jako přípravy pro budoucí život: od 
Groosova názoru zlepšování behaviorálních vzorců pomocí hry, přes Thomsonův rozvoj 
individuality, Beyersův trénink na únik před predátorem. Tyto a mnoho dalších hypotéz o 
funkci hry předpokládají, že výhody jsou okamžité a většinou v kognitivní oblasti. 
Harlowovy experimenty dokazovaly, že hra je podstatná pro sociální rozvoj a předpokládají 
pravidelné, dlouhodobé působení. 
V posledním desetiletí se rozvíjí mnoho studií a experimentů, které již předpokládají, že hra u 
mláďat primátů slouží k nějakému účelu, například ke zlepšení motorických schopností, 
k poznávání limotů svého prostředí, začlenění se do sociální sítě a osvojení si sociálních 
dovedností. Některé z nich studují funkce hry v celé říši primátů obecně, takže umožňují 
mezidruhové srovnání, jiné se zaměřují pouze na určité skupiny primátů nebo na určitý druh, 
takže poskytují podrobnější vhled, který bere v úvahu sociobiologii a ekologii druhu. 
        Cílem této bakalářské práce byl pokus o aplikaci moderní teorie herního chování na 
jeden druh primáta. Zvolila jsem teorii hry jako přípravy na neočekávané (Špinka et al. 
2001), jejíž nadčasovost spatřuji v tom, že na rozdíl od mnoha předchozích teorií specifikuje 
možnou funkci hry v jednu hypotézu, kterou je možné uplatnit na všechny typy hry u všech 
savců, člověka nevyjímaje. Hypotéza hry jako tréninku na neočekávané předpokládá, že hra 
savcům umožňuje rozvinout flexibilní pohybové a emocionální reakce na neočekávané 
události (Špinka, Newberry, Bekoff, 2001). Autoři tedy předpokládají funkčnost hry 
ve zvýšení všestrannosti pohybů a vzpamatování se z náhlých šoků (např. rovnováhy) a ve 
zvýšení schopnosti emocionálně se vypořádat s neočekávanými stresovými situacemi. Pro 
mláďata primátů, které se prostřednictvím hry učí poznávat své prostředí a začleňovat se do 
sociální sítě, je vše nové a pomocí hry se mohou naučit tyto situace zvládat. Podle hypotézy 
tréninku na nečekané proto také aktivně vyhledávají i vytvářejí tyto situace ve hře tím, že 
záměrně uvolňují kontrolu nad svými pohyby nebo se aktivně sama staví do nevýhodných 
pozic a situací (Špinka, Newberry, Bekoff, 2001). Zvíře může vytvářet tyto situace několika 
způsoby, např. manipulací s objektem na nestabilním povrchu, nezvyklými lokomočními 
polohami. V sociálních interakcích se může zvíře znevýhodnit pomocí pozic a pohybů, které 
zhorší jejich konkurenční možnosti a umožní jejich soupeřům dosáhnout útočné pozice. 
Taktéž se může znevýhodnit výběrem většího, silnějšího nebo zkušenějšího herního partnera. 
       Lemur kata, druh zvolený pro účel této práce, patří k poloopicím, nemá tedy 
fylogeneticky k člověku tak blízko jako antropoidní primáti. Vzhledem k tomu, že mezi 
poloopicemi se jedná o nejsociálnější druh a herní chování je u něj běžně pozorovaným 
jevem, je pro aplikaci hypotézy hry jako přípravy na neočekávané velmi vhodným druhem. 
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V této práci jsme společně s autorem hypotézy hry jako přípravy na neočekávané formulovali 
a analyzovali pět hypotéz, abychom zjistili, zda se u lemura kata uplatňuje hra jako příprava 
na nečekané. Pokud má hra funkci tréninku na neočekávané, musí se v ní často vyskytovat 
aktivní vyhledávání či vytváření těchto situací skrze sebeznevýhodnění.                              
Lemur kata je poměrně často chovaným druhem primáta po celém světě. V zajetí se úspěšně 
rozmnožuje, takže je možné vytvářet skupiny složením a velikostí podobné skupinám volně 
žijících lemurů. Tato práce vycházela z pozorování jedné skupiny lemura kata v Zoo Jihlava, 
která byla vybrána právě pro podobnost s volně žijícími skupinami. Analýza vybraných 
herních prvků, substrátu a iniciace se zaměřovala na zjištění obou možností aktivního 
znevýhodnění se ve hře, konkrétně na volbu obtížných lokomočních prvků v závislosti na 
substrátu a na volbu herního partnera. Analýza také předpokládala nalezení rozdílů mezi 
pohlavími, v závislosti na odlišných samčích a samičích strategiích ve skupině. 

Tabulka 1.1 – Přehled hypotéz 

i. Na méně náročném substrátu budou používány riskantnější typy hry 
ii. Juvenilové budou přednostně zahajovat hru s dospělými 

iii. Relativní riziko je rozdílné u obou pohlaví 
iv. Četnost sociální hry je rozdílná u obou pohlaví 
v. Četnost solitérní hry je rozdílná u obou pohlaví 

 

 

2. PŘEHLED LITERATURY 

 

2.1    Charakteristika rodu Lemur 

 

Řád: primáti, Primates                                                                                                    
Podřád: poloopice, Prosimii 
Nadčeleď: lemuroidea 
Čeleď: lemurovití, Lemuridae 
Rod: Lemur 
Druh: kata, catta (Linné, 1758)1 

 

                                                           

 

1
  Linného vědecký popis lemura kata byl založen na exemplářích přivezených do Londýna roku 1749. 
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Lemur kata je jediným příslušníkem rodu Lemur. Po lemurech rodu Varecia je druhým 
největším lemurem. Nejcharakterističtějším rysem je jeho až 60 centimetrů dlouhý, černobíle 
pruhovaný ocas (Mittermeier et al. 1994). Ve velikosti lemura kata se nevyskytuje pohlavní 
dimorfismus, ve volné přírodě dosahují váhy mezi 2207 a 2213 g (Mittermeier et al. 1994; 
Sussman 2000), v zajetí pak o něco více: samci v průměru 2705 g a samice 2678 g (Kappeler 
1991). 

Oblastí výskytu stejně jako u celé čeledi lemurovitých je výhradně ostrov Madagaskar. 
Konkrétně se jedná především o celou jižní a jihozápadní část ostrova. Pravděpodobný areál 
je určen hranicemi měst Morondava na západním pobřeží a Ambalavao na pobřeží 
východním, jihovýchodní hranicí je město Tolagnaro na jižním pobřeží. (Mittermeier et al. 
1994; Jolly 2003) Lemur kata se vyskytuje především v těchto pralesech a jejich okolí: 
Andohahela, Andringitra, Ankilitelo, Berenty, Beza Mahafaly, Isalo, Tsimanampetsotsa, 
Tsirave a Zombitse (Godfrey et al. 1998). 

Jihovýchodní areál lemura kata se rozkládá v nadmořských výškách do 2600 m 
v rozmanitých typech habitatu zahrnující deštné lesy, subalpínské a galeriové pralesy a suché 
keřovité pralesy (Goodman & Langrand 1996; Goodman et al. 2003). Je to však obyvatel 
především primárních pralesů, mnoho z jeho habitatu bylo zničeno nebo je stále ohroženo, 
například těžbou dřevěného uhlí. Pro svůj specifický způsob života potřebuje lemur kata 
uzavřené ekosystémy a není příliš úspěšný v přesídlování do sekundárních pralesů, kde je 
distribuce populací nepravidelná v závislosti na hustotě pralesa. 

Jedná se o výhradně denní druh primáta, svou aktivitu začíná před úsvitem mezi 5:30 a 8:30, 
kdy celá skupina sestupuje ze stromu na zem a věnuje se aktivitě známé jako „slunění“2, což 
je vystavení se slunci v typické stereotypní pozici s rozevřenými kyčlemi a nataženými 
končetinami, s předloktími na kolenou. Význam tohoto chování se spojuje s termoregulací. 
Vysokou aktivitu skupiny lze pozorovat především v brzkém odpoledni a v podvečer 
v závislosti na sezóně. 

V aktivních hodinách se krmí nebo migruje. Na rozdíl od ostatních lemurů se jedná o semi-
arboreální druh (polopozemní kvadruped). Skupinová migrace je ze 70 procent terrestriální. 
V procentech vyjádřeno, stráví denně jednotlivý lemur průměrně na zemi 33, 25 ve středních 
či vysokých korunách stromů, 13 v malých keřích a 6 ve vznikajících vrstvách korun stromů 
(Sussman, 2000). Denní rozsah migrace v rámci celého teritoria v průměru činí 1000 m, kde 
skupina pobývá tři až čtyři dny, než se přesune do jiné části. Celková velikost teritoria 
dosahuje průměrně v závislosti na habitatu rozlohy od 1 do 35 km², přičemž platí, že rozloha 
suššího či porušenějšího habitatu je vyšší (32 km²). Populační hustota je spolehlivým 
ukazatelem kvality habitatu, v němž se teritoria skupin mnohdy překrývají (Sussman, 2000). 

                                                           

 

2
 „Sunning“ – Jolly, 1966. 
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Na stromy je lemur vázaný především kvůli potravním zdrojům. Některé publikace lemura 
označují jako výhradně býložravého3, jedná se však o oportunistického všežravce. Jelikož 
žije v sezónně vysoce proměnlivém prostředí, využívá lemur v průběhu roku pestré potravní 
zdroje, k nimž patří především zralé listy (30% - 50%) a plody ovoce (30% - 60%), květy 
(12%)4, stonky, výhonky. Nejvýznamnější zdroj potravy představuje Tamarind indický5, 
který se hojně vyskytuje nejen v galeriových pralesech, ale i v otevřených formacích 
vzdálenějších od řek, poskytuje až 50 % z celkové konzumace (Sauther 1998; Jolly 2003). 
Během období sucha představuje jediný zdroj ovoce (Sauther 1998)6. Přestože podíl 
živočišné potravy činí pouhá 3% (Nakamichi, 1997), její spektrum sahá od pavučin a 
pavouků, přes hmyzí kokony, housenky, cikády a cvrčky až k ptákům a chameleonům a 
dokonce k hlíně z termitišť (Oda 1996; Sauther et al. 1999; Jolly 2003). V pralesích lemur 
získává vodu z dutin stromů, v sušších oblastech ze sukulentních rostlin. 

Z celého podřádu poloopic je lemur kata bezkonkurenčně nejsociálnějším druhem. Sociální 
systém tohoto druhu má podobu mnoho-samco samicové residentní skupiny, která obvykle 
čítá deset až dvacet jedinců (Jolly, 1966; Sussman, 1974) s vyrovnaným poměrem pohlaví. 
Podobně jako u opic Starého světa tvoří střed skupiny samičí matrilinie s mláďaty, přičemž 
některé matrilinie mohou dominovat jiným (Taylor, Sussman, 1985). Adolescentní a mladé 
samice mohou dokonce dominovat některým dospělým samicím (Nakamichi, 1997), vůči 
samcům jsou samice jednoznačně dominantní. Samice obvykle zůstávají ve skupině, kdežto 
samci pravidelně migrují (Jones, 1983). Netvoří kohesivní skupinu, avšak přístup k samicím 
mají pouze samci s vyšším rankem, kteří někdy mohou vytvářet dočasné krátkodobé koalice, 
samci snažící se ke skupině připojit mají nejnižší postavení. (Nakamichi, Koyama, 1997) 
Pokud se velikost skupiny kriticky rozroste, uplatňuje se epizodicky cílená agrese7 (Vick, 
Pereira, 1989) 

Vysoce rozvinutá komunikace lemura kata je kombinací olfaktorické, vizuální a vokální 
komunikace. Olfaktorickou komunikaci lemur využívá ve větší míře než většina 
antropoidních primátů, u obou pohlaví se vyskytují genitální pachové žlázy, u samců navíc 
zápěstní a brachiální, které používá v územním, sexuálním a sociálním kontextu. Příkladem 
vizuální a olfaktorické komunikace jsou samčí pachové souboje8 či značení teritoria, na 
kterém zanechávají zápěstními a brachiálními žlázami pachovou i vizuální stopu (Jolly, 1966; 
Schilling, 1974). Strukturální rozmanitostí a rozsahem se vokalizace lemura připodobňuje 
k vokalizaci opic Starého světa, zahrnuje však mnohem tišší volání. Některá z nich, jako 
například v ohrožení predátorem však mohou mít rádius až 1 km. Přestože množství 

                                                           

 

3
 In Vančata, 2003., s. 141. 

4
 Procentuální údaje Jolly, 1966. 

5
 Tamarindus indica 

6
 Sauther toto období označuje jako období nutričního stresu (nutritional stress) 

7
 „epizodic targeting aggressinon“ – samice opakovaně napadají jedince z jiné matrilinie, čímž ho vytlačí ze 

skupiny. 
8
 „stink fights“ – Jolly, 1966. 
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predátorů v areálu Madagaskaru, kde se lemur vyskytuje, je omezený9, používá lemur tak 
jako mnoho antropoidních primátů různá výstražná volání v závislosti na typu predátora 
(Nakamichi,1997), jejichž hlavní funkcí je ochrana mláďat především v době kojení. 

Aktuální predační tlak na lemura není příliš zmapován, k potenciálním predátorům se řadí 
dravci jako jestřábec madagaskarský (Polyboroides radiatus), kočkám podobné šelmy jako 
fosa (Cryptoprocta ferox) a fanaloka (Fossa fossana) a hadi. Sauther zmiňuje nebezpečí 
predace divokých koček domácích10 zavlečených na Madagaskar, Goodmanovy studie 
dokonce potvrzují predaci lemurem hnědým (Eulemur fulvus), nejrozšířenějším lemurem, 
jenž sympatricky žije v severních a západních oblastech areálu s lemurem kata (Goodman et 
al. 1993; Goodman 2003). Mimo jiné žije lemur kata sympatricky s osmi dalšími primáty 
sifakou malým (Propithecus verreauxi), lemurem drobným (L. ruficaudatus), lemurem 
bělonohým (L. leucopus), makim velkým (Cheirogaleus major), makim tlustoocasým (C. 
medius), ksukolem ocasatým (Daubentonia madagascariensis), lemurem vari (Varecia 
variegata), a lemurem šedým (Hapalemur griseus) (Mittermeier et al. 1994). 

 

2.2    Definice herního chování 

Herní chování je velmi komplexní druh chování, jehož definice sama záleží na tom, z jaké 
perspektivy k němu přistupujeme. Hra se chápe jako relativně vzácné chování bez vážného 
podtextu uskutečňující se u většiny druhů zvířat, především výrazně se projevuje v jejich 
juvenilní fázi. Hra bývá často spojována se zvídavostí, tedy exploračním chováním, které 
představuje aktivní vyhledávání a zkoumání nových podnětů bez bezprostřední nutnosti 
(Veselovský, 2005), jehož funkcí je podle Francka přesné poznání prostředí, které spolu se 
zděděnými zkušenostmi zvyšují šance na přežití. Dle Veselovského spolu explorační chování 
a hra těsně souvisí a nelze mezi nimi vést přesnou hranici, avšak jiné studie ukazují, že funkcí 
průzkumu je naučení se, jak se vyvarovat problému, takže explorační chování hře spíše 
předchází a je jakýmsi doplňkem ke hře. (Špinka, Newberry, Bekoff, 2001). 

Hra se obecně připisuje ptákům, obratlovcům a savcům, Byers tvrdí, že zvířata s větším 
mozkem se ve hře angažují mnohem častěji (Byers, 1999), častější a komplexnější formy hry 
jsou považovány za odraz komplikovanosti nervových mechanismů (Fagen, 1981). 

Hra je tedy řada souvislých elementů, která poskytuje možnost, jak se naučit něco nového o 
prostředí, je také formou získání zkušeností v sociálním chování, proto si různé druhy zvířat 
si hrají různými způsoby (Saczawa, 2005). Hra se může aktivovat jen v „uvolněném poli“, 
vzhledem k prolínání jednotlivých prvků herního chování nejsou důkazy o její vlastní 

                                                           

 

9
 Míníme tím fakt, že na Madagaskaru se nevyskytují velké šelmy. 

10
 Jedná se o Felis silvestris, Felis lybica nebo jejich potenciálního křížence. 
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motivaci, uvažuje se spíše jen o herní apetenci, tvrdí Veselovský a charakterizuje hru šesti 
znaky: i) vypadá neurčitě, protože neplní biologické poslání, pro které se ve fylogenezi 
vyvinuly; ii) motivační okruhy se kombinují a chybí jim časová i programová souvislost; iii) 
projevy hry jsou nevyčerpatelné a zřejmě nepodléhají návyku; iv) projevy pohybů jsou 
přehnané; v) úlohy se často mění (např. z pronásledovaného se stane lovec a naopak) ; vi) je 
doprovázeno výraznou mimikou vyjadřující připravenost si hrát (Veselovský, 2005). Franck 
při charakteristice herního chování klade důraz na tyto čtyři aspekty: i) chybí specifická 
vážnost; ii) jednotlivé prvky chování jsou volněji kombinovatelné; iii) hravé chování tlumí 
životně důležité pohotovosti; iv) neusiluje o konečné jednání (Franck, 1996). Meyer-
Holzapfel (1965, a,b) odlišuje hru od vážně míněného chování čtyřmi následujícími 
charakteristickými rysy: i) Hra většinou postrádá bezprostřední biologické důsledky, které 
jsou typické pro vážné aktivity; ii) Herní prvky se většinou neodehrávají ve stejném pořadí, 
které je typické pro vážné aktivity. V sociální hře často dochází k výměně rolí partnerů; iii) 
V herním kontextu mohou být kombinovány různě motivované instinktivní pohyby; iv) Hra 
je opakovatelná ad libitum. Frank (1945) formuloval charakteristiku hry do pěti okruhů: i) 
Hravé chování zvířat i člověka přináší emocionální element požitku. Ne všechny příjemné 
aktivity jsou hravé, ale předpokládá se, že všechny typy her jsou příjemné. ii) Hra se většinou 
považuje za charakteristickou pro mláďata spíše než pro dospělé. Dospělí jedinci si mohou 
hrát, ale činí tak méně často jako juvenilní zvířata jejich druhu. iii) Předpokládá se, že hra se 
odlišuje od neherních reakcí v tom, že nemá bezprostřední biologický výsledek, který 
ovlivňuje pokračující existenci jedince nebo druhu. iv) Formy hry jsou většinou druhově 
specifické. Psi si hrají určitými způsoby, koně jinými a primáti taktéž. v) Množství, trvání a 
rozmanitost hry u daného druhu souvisí s jeho fylogenetickým umístěním. Obecně je hra 
mnohem častější a pestřejší u vyšších zvířat než u nižších. Hra ryb se zdá být nepříliš častá a 
stereotypní, pokud se porovná s nižšími savci. Stejně tak hra psů je méně různorodá a kratší 
než hra opic a lidoopů. 

Hra je energeticky velmi náročná a nevýhodná z hlediska její nápadnosti, což může zvíře 
znevýhodnit před predátorem (Caro, 1995) nebo se při ní zvíře samo může poranit. I přes tyto 
nevýhody se herní chování evolučně prosadilo jako důležitý program chování, který 
představuje motorické učení, uplatňuje se v sociálním životě a je procesem poznávání, který 
zlepšuje individuální schopnosti (Veselovský, 2005). Angier (1995) tvrdí, že skrze hru si 
zvířata nacvičují mnoho pohybů, které budou v dospělosti potřebovat. 

U druhů, které se ve hře angažují často, se vyvinuly specifické signály, které naznačují, že 
hra není míněna vážně, například hravý obličej. Oba herní partnery signály informují o tom, 
že se nacházejí v herním kontextu a často bývají přehnané. Různé druhy používají různé 
signály, které ve vážném kontextu mohou znamenat i skutečnou hrozbu, u některých druhů 
můžou chybět úplně. (Symons, 1987a). Dvojznačnost herních signálů, tedy podobnost 
s vážným chováním, Pellis (1996) vysvětluje tak, že interaktanti význam poznají podle 
kontextuálních a stylistických náznaků, podle Schwartzmanna (1979) záleží na načasování, 
síle a rytmu. 
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2.3    Rozdělení herního chování 

Členění na různé typy her není jednoduché, protože existuje mnoho přechodů a smíšených 
typů. Tato kapitola popisuje různé způsoby kategorizace hry až k dnešní obecně platné 
třídimenzionální klasifikaci. 

Frank (1945) rozlišuje pět různých druhů chování, které se dají nazvat hrou: 1. Obecná 
fyzická aktivita – zahrnuje fyzické aktivity především lokomočního charakteru, v nichž je 
vydáváno ohromné množství energie, a které nepřináší žádný zjevný výsledek. Příkladem je 
například periodické vyskakování ryb nad hladinu, vzdušná akrobacie některých druhů ptáků, 
cval hříbat, běhání štěňat sem a tam, divoké běhání, šplhání, klouzání a skákání koťat, 
kotouly a točení šimpanzů (Kohler, 1931). 2. Mláděcí procvičování aktivit dospělých – 
potyčky, chytání a pronásledování kořisti či pohyblivých předmětů, juvenilní sexuální reakce 
(Groos 1898). 3. Průzkum a experimentování – zahrnuje aktivity od jednoduchých 
zkoumavých reakcí k vysoce komplexním a originálním typům průzkumu. Příkladem těch 
jednodušších reakcí je tendence mladých ptáků klovat, škrabat, drápat a tahat objekty ve 
svém prostředí, v kontrastu s komplexním manipulativním průzkumem šimpanzů. 4. Sociální 
odezvy – k tomuto druhu chování Frank řadí reakce mezi jedinci, kterým chybí jakýkoliv 
praktický závěr. 5. Mezidruhové reakce – do této kategorie Frank řadí jednak hry mezi dvěma 
odlišnými druhy zvířat, které označuje za vzácné, ale také hru člověka s nějakým zvířetem, 
protože například pes se honí s člověkem stejným způsobem jako s ostatními psy. 

Franck (1996) rozděluje hru do dvou kategorií podle druhově specifických prvků, k nimž patří 
hry pohybové, bojové, útěkové, hry na lov a na rozmnožování a péče o potomstvo; a podle 
individuálních, učením získaných prvků, jimž přikládá mimořádný význam. Individuální hry 
chápe jako kognitivně náročné, připisuje je především vyšším savcům, primátům (Franck, 
1996). 

Dnes se hra tradičně rozděluje do tří kategorií podle typu herních aktivit na hru lokomoční, 
solitérní hru a sociální hru. V solitérní hře jedinec reaguje na poněkud neobvyklé aspekty 
prostředí, které jsou neživého charakteru; v sociální hře je stimulován živými bytostmi 
(zvířetem stejného nebo jiného druhu). Sociální hra nepochybně poskytuje více zpětné vazby, 
jelikož její účastníci na sebe vzájemně reagují. Symonds (1974) se domnívá, že pro začátek 
hry je důležitá určitá hladina vzrušení, která se pravděpodobně u všech typů hry neliší. Může 
se však lišit její trvání v závislosti na typu hry. Sociální hra je často přerušována, zatímco její 
účastníci odpočívají a snižují hladinu vzrušení. Možná proto, že v solitérní hře se důležitá 
hladina vzrušení dlouhodobě neudrží, může skončit proto, že zvíře je aktivitou znuděné. 
(Symonds, 1974). 
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2.3.1    Solitérní hra 

Solitérní hru lze definovat jako zahrnutí neživých objektů různých druhů do herních aktivit 
zvířete. Fagen (1981) ji definuje jako „zábavnou interakci s neživým předmětem…zahrnující 
prodlouženou manipulaci.“  

Zvířata každého věku a různých druhů, domestikovaná, v zajetí i divoká mohou používat 
široké spektrum objektů jako například klacíky, kamínky, skořápky, listy, ovoce, peří, mrtvou 
ulovenou kořist, a dokonce i lidmi vyhozené drobnosti (Heinrich, Smolker). Manipulace 
většinou spočívá ve vyhazování předmětů do vzduchu, jejich pronásledování a chytání, trhání 
na kousky, kopání, třesení a kousání (Hall, 2004). Hojně je hra s objektem pozorována u 
primátů a šelem, dobře známá je také u papoušků a dalších ptáků, její podrobnější studium 
však bylo omezeno na malý okruh druhů, především na domestikované psy a kočky, některé 
divoké psovité, laboratorní krysy, fretky a primáty.  

Hra s objektem u juvenilů může sloužit jako příprava na predační chování nebo používání 
nástrojů, především u primátů, ale také u jiných druhů; může umožňovat zkoumání podnětů, 
objektů a prostředí, které jsou pro juvenily nové (Ferron 1975, McGre 1977, Sylva 1977, 
Beck 1980, Fagen, 1981, Russell 1990, Westergaard 1992), může tedy rozvíjet percepční 
schopnosti. Avšak Caro (1980) ukazuje, že koťata vychovávaná bez možnosti hry s objektem 
nevykazují žádný rozdíl v predačních schopnostech v porovnání s koťaty s bohatou možností 
ke hře s objektem. Hra s objektem u dospělých zvířat je nejméně pozorovaným typem hry, 
z čehož většina byla pozorována u domestikovaných nebo v zajetí držených zvířat…přesto se 
zdá hra s objektem u dospělých zvířat, navzdory jejich vyzrálosti, stejně bouřlivá a vzrušená, 
jako juvenilní verze (Hall, 2004). Základní komponentou jsou náhodně řazené behaviorální 
prvky různých typů chování, které jsou vytržené z kontextu, a často se opakují, což Hall 
vyvrací a tvrdí, že například u koček, je co do struktury podobná predačnímu chování. 

U mnoha druhů primátů může být hra s předměty neobyčejně komplexní kvůli opozici palce, 
umožňující velkou schopnost manipulace s předměty. Z toho důvodu se mnoho laboratorních 
výzkumů a testů primátů zaměřovalo na získávání mentálních schopností pomocí manipulace 
s různými objekty. Simonds (1974) tvrdí, že jen velmi malá část hry primátů nebo jejich 
denní aktivity zahrnuje manipulaci s objekty, vyjímaje potravní chování. To se ovšem může 
velmi lišit v závislosti na druhu a na prostředí, které může poskytovat různé alternativy ke hře 
s objektem. U antropoidních primátů je navíc manipulace s předměty i v neherním kontextu 
obecně vyšší, například Goodall (1986) popisuje u šimpanzů hned několik manipulací 
s kameny a klacky či větvičkami v různých kontextech. 

Příležitostně se objekt může stát ohniskem sociální hry (Simonds, 1974) nebo prostředkem 
jejího zahájení. Simonds (1974) popisuje, jak makakové japonští (Macaca fuscata) držení 
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v oregonském centru pro výzkum primátů11používali jakýkoli předmět jako záminku 
k pronásledování jedince, který ho právě měl, a snažili se předmět od něj vybojovat. Divoce 
žijící makakové kápoví (Macaca radiata) příležitostně mávají listem, který drží v jedné 
končetině, jako výzvu ke hře, jakmile však začnou honičky nebo hravé potyčky, list upustí. 

 

2.3.2    Sociální hra 

Ve středu zájmu výzkumů hry bezpodmínečně stojí hra sociální, jelikož je obvykle 
nejnápadnější formou hry a obecně se vyskytuje častěji a v delších časových periodách (než 
např. hra s objektem) (Hall, 2004). Bekoff (1984) definuje sociální hru jako hru, v níž zvíře 
svou činností ovlivňuje chování jiného zvířete nebo na ně reaguje. Jedná se tedy o hravý 
kontakt, v němž se účastní dva či více jedinců, a který zahrnuje různé varianty hravých 
potyček, honiček, hravou predaci či hravé sexuální chování. Hravými potyčkami se chápe 
použití druhově specifických vzorců agonistického chování v nevážném kontextu (e.g., 
Fagen, 1981). 

Angier (1995) tvrdí, že skrze hru si zvířata nacvičují mnoho pohybů, které budou v dospělosti 
potřebovat. S ohledem na Angierovu hypotézu hravé potyčky slouží k procvičení taktiky 
obrany a útoku, které se jinak odehrávají v nebezpečných situacích. (Symons, 1982a). Herní 
potyčky mezi dospělými jedinci, kteří si obecně hrají méně (Fagen, 1981), můžou mít 
alternativní funkce (Rhine, 1973), například adolescentní šimpanzi (Pan troglodytes) užívají 
herních potyček k testování dominance (Paquette, 1994). Herní potyčky jednak poskytují 
možnost vyzkoušet si taktiku útoku nebo obrany, která by jinak byla použita pouze ve 
vážném kontextu, tedy vyzkoušet si taktiku boje, ne sociální komunikace (Symons, 1974), 
další možnou praktickou funkcí může být spíš než zlepšování specifických taktik, osvojení si 
schopnosti rychlého získání rovnováhy během boje (Pellis a Pellis, 2004). Velmi vzácně 
může herní potyčka vyústit ve skutečný boj, zvláště na začátku puberty (Fagen, 1981). 

Nejčastěji se odehrávající forma hry u nonhumánních zvířat je hravé zápasení (Pellis a Pellis, 
1998a). Takové hry se účastní dvě nebo více zvířat, které soutěží o nějakou výhodu, kterou je 
zpravidla dotek či úder specifického místa na těle (Aldis, 1974). Tyto tělesné cíle jsou 
nejčastěji odvozeny od cílů, které jsou kontaktovány během agrese, sexuálního chování nebo 
predace v dospělosti (Pellis, 1998). Během hravého zápasení se jedno zvíře pokouší zaútočit 
na cíl (specifické místo na těle), zatímco druhé se snaží mu v tom zabránit. Po úspěšném 
vyhnutí se úderu může bránící se zvíře zahájit útok na cíl herního partnera. (Pellis, 2006) 

Sociální hra se u primátů vyskytuje mezi jedinci všech věkových kategorií a u obou pohlaví, 
ale podobně jako u jejich lidských protějšků, jsou to především mláďata, kdo si společně hrají 
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(Simonds, 1974). U mnoha druhů primátů hra vyplňuje čas mezi spaním a jedením, Carpenter 
(1965) například uvádí, že juvenilní vřešťani stráví od doby probuzení osmdesát procent času 
hrou, která je většinou sociální a zahrnuje hravé zápasení a honičky. U laboratorních makaků 
rhesus (Macaca mulatta) Harlow (1965) popisuje zápasení jako nejjednodušší formu 
interaktivní hry, „v které mláďata zápasí, válejí se a předstírají kousnutí ostatních, v které 
málokdy dojde ke skutečnému zranění nebo vystrašení.“ Harlow a Harlow (1965) popisují 
honičky jako samostatný prvek hry „přiblížení se – stažení se“. Simonds (1974) tento typ 
sociální hry popisuje u makaka kápového (Macaca radiata) a dokazuje, že předchází hravým 
potyčkám: „honičky jsou určitě jemnější formou hry a jsou charakteristické pro mladší 
mláďata. Jakmile mládě makaka kápového vyroste, účastní se spíše sociálních her ve větších 
skupinách, v nichž je hlavní komponentou hry zápasení. Pokud se zápasení stane až příliš 
násilné, menší mláďata a samice, mláďata a juvenilové ze (zápasící) skupiny vystoupí. 
Přestože honičky a zápasení je stále součástí sociálních her starších juvenilů a subadultních 
makaků kávových, zápasení převládá od druhého roku věku.“ 

Další hravou aktivitou mezi některými druhy primátů je tahání za ocas, vyskytující se 
především u těch druhů, které mají ocas dostatečně dlouhý k tomu, aby se stal předmětem 
zájmu. Tato herní aktivita se vyskytuje například u makaků jávských (Macaca fascicularis), 
makaků kápových (Macaca radiata), langurů a paviánů a u lemurů kata (Lemur catta). 
Simonds (1974) popisuje hravé tahání za ocas u makaka kápového, kdy mláďata pronásledují 
jedno druhé nahoru dolů na banyánech (Ficus benghalensis), a často během honičky jedno 
mládě chytí ocas druhého a houpe se na něm, dokud obě nespadnou. Někdy se takto může 
vytvořit řetěz tří jedinců, přičemž nejnižší visí na ocasu vyššího, houpající se na ocasu 
nejvyššího, který visí na nadzemním kořenu banyánu. 

Pokud mají makakové kápoví k dispozici vodní zdroje, běžně se u nich vyskytuje plavání. 
Simonds (1974) dokládá pozorování hry ve vodě u makaků kápových v indickém 
Somanathapuru, kteří pronásledovali jeden druhého a hráli „na schovávanou“ v mělké vodě. 
Některá mláďata dokonce zmizela pod hladinu a potopená plavala několik stop, aby pak 
vyskočila a překvapila jiné mládě. Některá z mláďat příležitostně sjížděla do vody po 
kluzkých březích. Makakové rhesus z Cayo Santiago během her ve vodě dokonce předvádí 
velkolepé skoky z vysokých větví do mělké vody. Plavání je jedním z nejlepších příkladů 
rozdílů v herních prvcích, odvozených ze schopností a adaptací různých primátů. U primátů s 
vyvinutou brachiací a především u lidoopů s plně vyvinutou brachiací12 (Hylobatidae, 
Pongidae) chybí možnost plavání, protože ramenní kloub je odlišný od kvadrupedních druhů. 
Pokud náhodou spadnou do vody, obvyklé pohyby jejich horních končetin nejsou 
orientovány tak, aby mohli plavat nad hladinou, naproti tomu kvadrupední primáti plavou 
podobným způsobem jako psi za použití běžných lokomočních pohybů (Simonds, 1974). U 

                                                           

 

12
 Brachiace – forma lokomoce u některých arboreálních druhů primátů, při níž zvíře posouvá ruku nad druhou 

(ručkuje) z větve na větev. U druhů, u nichž je vyvinuta plně (Hylobatidae, Pongidae) slouží k zvýšení možnosti 

rychlého pohybu skrze větve stromů 
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kočkodana husarského (Erythrocebus patas), který je výborně adaptován k pohybu na zemi, 
se vyskytují hry s propracovanými prvky, především dlouhodobé honičky. U druhů 
s chápavým ocasem, jsou obvyklé hravé potyčky v korunách stromů, zatímco jsou zavěšeni 
na ocasu, kdežto opice Starého světa bez takové výbavy místo toho visí za nohy a hravě 
zápasí horními končetinami. 

V sociální hře se mohou objevit prvky sexuálního chování. Běžným prvkem je 
naskakování13pozorované například u makaků, paviánů a kočkodanů. Mláďata goril během 
hry používají ritualizované mávání rukou, které je podobné prekopulačnímu chování 
pozorované mezi dospělými gorilami (Schaler, 1963). 

Ve hře primátů je nespočet variací základních prvků hravých potyček a honiček, u mnohých 
druhů se však používané prvky zdají spíše stereotypní. Účastníci hry pronásledují jeden 
druhého skrze větve stromů, nebo pokud na zemi, kolem křovin (a dalších rysů prostředí, 
které mají k dispozici) zcela předvídatelným způsobem. Dokonce jednotlivé elementy hry 
mohou být spojovány stejným způsobem znovu a znovu. Šimpanzi představují naprostý opak 
toho modelu, ve volné přírodě jsou velmi vynalézaví ve využívání svého prostředí a rozvíjí 
komplikované hry (Simonds, 1974). 

 

2.3.3    Lokomoční hra 

Lokomoční hrou se chápe hravé vykonávání pohybů – celým tělem nebo pouze jeho částí, 
částmi – hravá pohybová činnost, která není zaměřená k žádnému objektu, zahrnuje běh, 
skákání, výskoky, otáčení se, šplhání, visení, houpání se a další akrobatické prvky. 
Lokomoční hra je obvykle solitérní. Hravé honičky jsou také formou lokomoční hry, ale 
primárně jsou sociální, lokomoční pouze sekundárně. Lokomoční hra se může změnit 
v sociální hru, pokud například dvě či více mláďat poskakuje v blízkosti druhých. Toto 
poskakování není zaměřeno k ostatním participantům a jediným sociálním aspektem je pak 
v tomto případě posílení k pokračování, které participant přijímá od ostatních. (Simonds, 
1974).  

Solitérní lokomoční hra u primátů zahrnuje skákání na zemi nebo ve větvích stromů, šplhání 
nebo padání z větví, visení za jednu nebo více nohou. Primáti, kteří se více účastní sociálních 
typů hry, obecně věnují pouze malou část herní aktivity solitérní lokomoční hře, která není 
příliš komplikovaná. U primátů držených v klecích je doba solitérní hry značně prodloužena, 
než u volně žijících zvířat. V příznivých podmínkách, se tak solitérní lokomoční hra může 
stát mnohem propracovanější. (Simonds, 1974).  

                                                           

 

13
 angl. mounting 
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Volně žijící makakové kápoví (Macaca radiata), paviáni, languři a mnoho dalších vysoce 
sociálních druhů primátů se mnohem méně účastní solitérní lokomoční hry a její prvky 
nejsou příliš komplikované. Simonds (1974) to vysvětluje jejich velkou náchylností k sociální 
hře, ke které jsou stimulováni ostatními zvířaty, takovou stimulací může být například 
připojení se ke hře, když vidí solitérně si hrajícího jedince, takže se hra solitérní změní 
v sociální. Vysoký podíl lokomoční hry s mnoha akrobatickými prvky je patrný například u 
lemura kata (Lemur catta), přestože tento druh poloopic také patří mezi vysoce sociální. 
Mohou skákat ze stromu nahoru dolů, viset za horní či dolní končetiny, odrážet se z větví a 
zachycovat se na jiných, (Bishop, 1964) houpat se v nich váhou vlastního těla, nebo závěsně, 
osobně jsem pozorovala i visení na vlastním ocasu, přestože tento není chápavý u lemura kata 
(Lemur catta): především juvenilové si přehazují ocas přes větev, ten pak předními 
končetinami uchopí a v takovém závěsu se houpou. 

Schaller (1963) popisuje lokomoční solitérní hru u goril: „Většina solitérních her zahrnuje 
šplhání a houpání, skákání a klouzání, mávání rukama a nohama, třesení vegetací, kotouly, 
běhání pozpátku a vpřed se vzrušenými gesty.“  

Lokomoční hra může sloužit jako příležitost k získání nezbytně důležitých orientačních 
schopností (Moore, 1985), zvíře lokomoční hrou poznává své motorické limity, ale též limity 
prostředí. 

 

2.4    Hypotézy herního chování 

Hru bychom mohli považovat za chování, která nemá bezprostřední biologický význam, ale 
ani hra není bez funkce. (Franck, 1997) Právě funkce herního chování se stala předmětem 
mnoha výzkumů. Hra může různým druhům zvířat sloužit k různým funkcím, což platí i o 
různých jedincích rozdílných věkových skupin téhož druhu (Bekoff, Byers, 1998), takže se 
hra chápe jako multifunkční chování. 

V dřívějších definicích byl výskyt hry nahlížen jako chování, které se objevuje, pouze pokud 
se nevyskytuje jiný, životně důležitý typ chování a hra byla popisována téměř jako náhodný 
způsob vyplnění volného času (Hall, 2004). Modely vzrušení14 vysvětlovaly, že hra slouží 
pouze k udržení optimální úrovně senzorické stimulace, bez specifické motivace ke hře (Hutt, 
1979). Mnohem sofistikovanější teorii, která je však reminiscencí těchto myšlenek, představil 
Burghardt. 

                                                           

 

14
 „Arrousal models“ – Hutt, 1979. 



17 

 

 

Podle Burghardtova modelu „ přebytku možností„15 si mohou mláďata savců na rozdíl od 
plazů dovolit hrát, protože jejich metabolismus jim umožňuje prodlouženou energickou 
aktivitu, a protože o ně pečují rodiče, jež je chrání před predátory. Tato hypotéza 
nepředpokládá nějakou hlavní funkci hry. (Špinka et al. 2001) Burghardt také tvrdil, že u 
zvířat v zajetí s dobrou péčí se očekává vyšší výskyt hry než u zvířat divokých, jelikož je 
pravděpodobnější, že mají přebytečnou energii, kterou hra vyžaduje (Hall, 2004). 

Hypotéza přebytku energie16tvrdí, že dominantnější zvířata získávají během raného vývoje 
lepší výživu než submisivnější, což vede k uvolňování přebytečné energie hrou. Dokazuje, že 
mláďata savců nejsou často ve hře limitována energií. Podle této hypotézy poskytuje hra 
bezprostřední užitek, který není přímo závislý na specifické formě hry.  

Podle Groosovy teorie o užitku hry již v raném vývoji hra zvířata připravuje pro budoucí 
život zlepšením podstatných behaviorálních vzorců. Z této teorie vychází Beyers, který za 
původní formu hry chápe hru lokomoční, jejíž funkcí je trénink úniku před predátory (Byers, 
1984).  

Thomsonova hypotéza „sebe-vnímání“17tvrdí, že hra rozvíjí individualitu pomocí zpětné 
vazby jedincových fyzických schopností. Zvíře opakovanou odvážnou lokomocí nebo 
sociální akcí testuje sebe sama, a pokud uspěje, může přejít k obtížnějšímu úkonu, v opačném 
případě k jednoduššímu. Hypotéza předpokládá, že výhody hry jsou okamžité a většinou 
v kognitivní oblasti (Špinka, Newberry, Bekoff, 2001). 

Hypotéza hry jako tréninku na neočekávané předpokládá, že hra savcům umožňuje rozvinout 
flexibilní pohybové a emocionální reakce na neočekávané události, v kterých zakoušejí 
náhlou ztrátu sebeovládání (Špinka, Newberry, Bekoff, 2001). 

Autoři předpokládají funkčnost hry ve zvýšení všestrannosti pohybů a vzpamatování se 
z náhlých šoků (např. rovnováhy) a ve zvýšení schopnosti emocionálně se vypořádat 
s neočekávanými stresovými situacemi. Za účelem dosažení tohoto „tréninku na 
neočekávané“ se autoři domnívají, že zvířata aktivně vyhledávají i vytvářejí tyto situace ve 
hře tím, že záměrně uvolňují kontrolu nad svými pohyby nebo se aktivně sama staví do 
nevýhodných pozic a situací (Špinka, Newberry, Bekoff, 2001). 

                                                           

 

15
 „Surplus ressource theory“ – Burghardt, 1988. 

16
 „surplus energy hypothesis“ – formulovaná F.Schilerem, později H. Spencerem 

17
 „self-assessment“ – Thompson, 1998. 
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2.5    Herní chování v řádu Primates 

U primátů je hra poměrně rozvinutou aktivitou, bohatě pozorovatelná je především u 
sociálních druhů primátů a u lidoopů. Mezi výše kategorizovanými typy her lze pozorovat 
mnoho přechodných typů či slučování, Nishida18 například přidává tři další kategorie, 
jmenovitě sociální lokomoční hru, sociální hru s objektem a lokomoční hru s objektem. 
Sociální lokomoční hra zahrnuje šplhání po stromě následované jedním nebo více jedinci a 
ručkování, padání nebo skákání na zem. To této kategorie patří i herní potyčky, přičemž 
aktéři hry visí19 a mnohonásobné opakování této sekvence, hravé pronásledování druhého v 
kruzích20, při němž dochází k rychlé změně rolí a může docházet k zápasům nebo herním 
potyčkám. Sociální hru s objektem popisuje jako včlenění různých předmětů do sociální hry a 
to jednak v iniciačním významu, tedy ve významu zaujetí jiného jedince ke hře pomocí 
předmětu, a nebo hravé zápasení a přetahování se o předmět. Jako příklad výše popsaného 
slučování herních kategorií může sloužit i sociálně lokomoční hra s předmětem, kdy si 
například šimpanzi na strom přinesou kamínky, soutěží o ně a hravě zápasí, zatímco visí. 
(Nishida) Na rozdíl od lidí se u primátů nevyskytuje skupinová hra, ve smyslu soutěžení či 
hry dvou skupin proti sobě. U šimpanzů je běžné formování sociálních koalic, avšak vždy 
směrovaných proti jednomu jedinci (de Waal, 1989). 

Fagen (1981) tvrdí, že distribuce hry mezi obratlovci úzce odráží evoluci velikosti mozku, to 
znamená, že častější a komplexnější formy hry jsou často považovány za odraz vyšší úrovně 
komplikovanosti nervových kontrolních mechanismů (Fagen, 1981; Parker a McKinney, 
1999).  

Typ a délka hry závisí na věku jedince a na druhu, přesněji na tom, zda je druh sociální či 
nikoliv. Výzkum typu a délky hry u spíše solitérního druhu (Pongo pygmaeus) a sociálního 
druhu (Mandrillus leucophaecus) ukazuje, že juvenilové sociálního druhu se více účastní 
sociálních typů hry, ale také mnohem častěji a že pokud se orangutan oddává hře, dává 
přednost soliterní (Saczawa, 2005).  

 

2.5.1    Hra u dospělých 

Mnoho studií chápe hru jako typicky juvenilní chování, které později v dospělosti poskytuje prospěch 
ve formě zvýšených lokomočních, sociálních nebo kognitivních schopností (Sutton-Smith, 1997; 
Bekoff a Byers, 1998). To, že hra může přinášet i bezprostřední výhody dokazuje výskyt herního 

                                                           

 

18
 Na zákadě pozorování divoce žijících šimpanzů (Pan paniscus) v Mahale. 

19
 „hang-wrestle“ – visení jednou rukou na větvi a pošťuchován rivala druhou rukou -  Nishida 

20
 „circling“ - Nishida 
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chování i u dospělých (Burghardt, 1998). Nejčastěji se vyskytující formou hry je hravé zápasení 
(Fagen, 1981), a přestože je nejčastější v juvenilní fázi vývoje (Pellis a Pellis, 1998b), je u mnoha 
druhů zvířat nejčastěji zaznamenáno její přetrvávání až do dospělosti (Fagen, 1981). Herní potyčky 
dospělých z větší části zahrnují interakce s mladými zvířaty (e.g. Doyle 1974). Nicméně herní 
zápasení mezi dospělými a juvenily se zdá být vysoce variabilní, především v důsledku situačních 
faktorů, jakým je například demografie skupiny (Zucker a Clarke 1992). Například v tlupách hulmana 
nilgisrkého (Presbytis johnii), v nichž měli juvenilové málo vrstevníků, je výskyt hry dospělých 
s juvenily častější než v tlupách s větší kohortou juvenilů (Poirier 1970). Nicméně srovnání blízce 
příbuzných druhů ukazuje, že ve sklonu dospělých účastnit se herních zápasů s juvenily můžou být 
druhově specifické rozdíly (Caine a Mitchel 1979). 

Mnohem méně jsou studované herní potyčky mezi dospělými herními partnery. Přestože se herní 
zápasení mezi dospělými může odehrávat v mnoha kontextech (Bruegerman 1987), nejčastěji 
zaznamenanou formou je herní zápasení během námluv (Ewer 1967). Avšak výskyt hry během 
námluv se může značně lišit v závislosti na druhu (Fagen 1981). Proč námluvy u některých druhů 
zahrnují herní zápasení a u jiných ne, zůstává nevysvětleno (Pellis a Iwaniuk 1999). Hra během 
námluv se častěji vyskytuje u solitérních druhů (Fagen 1981), což nasvědčuje tomu, že v sociálních 
vztazích, v nichž se samci a samice tak důvěrně neznají, je mnohem pravděpodobnější výskyt agrese, 
a proto také vyšší účast na herních potyčkách, které jsou prostředkem překonání takové agrese 
(Marler 1976). Pellis a Iwainuk (1999) potvrzují, že herní zápasení je mnohem častější u druhů s nižší 
úrovní známosti mezi potenciálními partnery. Herrero a Hamer (1977) toto zaznamenali u medvěda 
hnědého (Ursus arios), u nějž samec může omezovat pohyb samice na omezenou velikost a udržovat 
těsnou blízkost. Po dobu několika dnů, během nichž je samice takto omezena, se pravidelně dostávají 
do fyzického kontaktu, který zahrnuje hravé zápasení. Zdá se, že samice reguluje možnost hravého 
zápasení a jeho délku. Úspěšné kopulaci může předcházet více prodloužených period hravého 
zápasení. U medvěda hnědého je vazba mezi samcem a samicí dočasná a zdá se, že hravé zápasení 
hraje podstatnou úlohu v redukci agrese mezi potenciálními partnery (Pellis a Iwaniuk, 1999).           

Podobné příklady námluv zahrnujících herní zápasení byly zaznamenány i u jiných druhů, například u 
pandy velké (Ailuropoda melanoleuca) (Kleiman 1983) nebo u skunka pruhovaného (Mephitis 
mephitis) (Wight 1931). V sociálním systému nosála bělohubého (Nasua narica) žijí samice 
s mláďaty ve skupině a dospělí samci solitérně. Na začátku rozmnožovací sezony přicházejí soliterní 
samci do samičích skupin a po vzájemném groomingu se účastní herních zápasů, které vedou ke 
kopulaci. Jakmile páření skončí, samci skupinu opouští, jelikož samice se k nim začínají chovat 
agresivně (Kaufmann 1963). V každém případě pokud se potkají dvě neznámá zvířata před vrcholem 
samičí receptivity, herní potyčky mohou být jednou z forem fyzického kontaktu, který pomáhá 
překonat agresi mezi potenciálními partnery a také založit vyhovující dočasný vztah, než samice 
přijde do říje (Pellis a Iwaniuk 1999). 

U primátů může výskyt herního zápasení během námluv záviset na frekvenci samčích a samičích 
styků nebo na tom, zda je druh aktivní během dne či noci. Výskyt hravých potyček během námluv u 
pětatřiceti druhů primátů zkoumali Pellis a Iwaniuk (1999) a rozlišili čtyři stavy samčího a samičího 
sdružování na základě sociálních systémů u primátů:  (i) Samci a samice mají oddělená teritoria 
s limitovanými kontakty spojenými především s rozmnožovací sezonou (e.g.. Mirza, Perodicticus, 
Pongo). (ii) Samci i samice mají oddělená teritoria nebo místa výskytu, ta se však značně překrývají, 
jsou možné matrilinie, v nichž během roku kohabituje jeden nebo více samců nebo přicházejí během 
roku (e.g. Galago, Microcebus, Nycticebus). (iii) Samci a samice žijící v párech nebo větších 
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skupinkách obývají stejné teritorium, ale kontakt může být prostorově omezen (e.g. Tarsius spectrum, 
Ateles, Homo, Pan, Erythrocebus, Presbytis, Propithecus). (iv) Samci a samice tvoří páry nebo jsou 
součástí větší skupiny, sdružují se po celý rok a udržují těsnou blízkost  (e.g. Alouatta, Aotus, Avahi, 
Gelada, Gorilla, Leontopithecus, Lemur). Zjistili, že hravé zápasení bylo mnohem častější u druhů 
s nižší úrovní známosti mezi potenciálními partnery (Pellis a Iwaniuk 1999). Primáti, u nichž je 
úroveň známosti potenciálního partnera nízká (nebo střední), používají hravé zápasení jako 
podmiňující (conditional) strategii námluv. Se zvyšujícím se sociálním sdružováním (ve skupiny) 
klesá hodnota hry jako strategie námluv nebo s klesající kohabitací samců a samic se zvyšuje její 
hodnota (Pellis a Iwaniuk 1999). 

Používání hry jako strategie páření je v některých případech evidentní (e.g. Pongo, Ateles). Samci 
mohou překonat samičí zdrženlivost skrze herní interakci, která předchází samotnému aktu kopulace. 
Hry během námluv se, jak bylo popsáno výše, vyskytují nejen u primátů, ale také u jiných savců. 
Používání herních potyček během námluv nemusí být specifické pouze pro samce. Například u 
ovíječe binturonga (Arctictis binturong), kde samice jsou dominantní nad samci, je to samice, kdo 
překonává samčí zdrženlivost zapojením samce do hry, která předchází kopulaci (Wemmer a 
Murtaugh 1981). V jiných případech můžou hravé potyčky napomáhat spojení v pár (e.g. Galago spp., 
Loris tardigradus; Charles-Dominoque a Bearder 1979; Goonan 1993; Schulze a Meier 1995). Tato 
dvě možná užití hry mohou být oddělená. Například zatímco u kosmana bělovousého (Callithrix 
jacchus) může hra někdy předcházet kopulaci, neobjevuje se její použití při utváření párů nebo 
párových vazeb (Evans a Poole 1983, 1984).  

U druhů s nejvýraznější hrou během námluv (e.g. Mirza, Perodicticus) interakce zahrnují celoroční 
kontakt a většina z nich se odehrává v době, kdy samice není sexuálně aktivní a samčí varlata jsou v 
regresi (Hladik a Charles-Dominique 1974), takže nelze snadno rozlišit hranici mezi hravými 
potyčkami užitých za účelem vytváření párových vazeb a prekopulačního chování. Podle Pellis a 
Iwaniuk (1999) hravé interakce mohou být používány: 1. pro vytváření párových vazeb, ale ne 
specificky jako prekopulační aktivita; 2. jako prekopulační chování; 3. nebo jako mix obou. V každém 
z těchto případů jsou hravé potyčky přímo nebo nepřímo spojeny se sexuálními interakcemi samců a 
samic (Pellis a Iwaniuk 1999). U některých druhů, u nichž nebylo hravé zápasení zaznamenáno ani 
v jednom z těchto případů, se však herní interakce mezi dospělými jedinci mohou odehrávat v jiných 
sociálních kontextech, především těch, které jsou spojeny s kompeticí o dominanci. De Waal (1989) 
popisuje herní interakce šimpanzů (Pan troglodytes) za účelem řešení konfliktů. Primáti 
prostřednictvím herních interakcí mohou rozvíjet a udržovat sociální vazby nesexuálního charakteru. 
Mnoho druhů primátů a šelem užívá také herní mody interakce k sociální manipulaci (Pellis a 
Iwaniuk, 2000), takové použití hry je částečně doloženo i u adolescentních zvířat (Pellis, 2002a). 
Herní interakce mohou také sloužit ke zjištění potenciálních kompetičních možností neznámého 
zvířete. Například pokud je komba velká (Galago crassicaudatus) vystavena kontaktu s cizím 
jedincem, dochází k častým kontaktům, které zahrnují více hravých potyček než vážných střetů 
(Newel 1971). Naopak outloň váhavý (Nycticebus coucang) se za stejných okolností buď snaží 
kontaktů vyvarovat nebo je vystupňovat v nejagresivnější formu boje (Newel 1971). Nicméně oba 
druhy, především outloňové, používají hravých zápasů k udržování přátelských vztahů v rámci 
sociální skupiny (Ehrlich a Musicant 1975; Ehrlich 1977). Užití hravých potyček v nesexuálním 
kontextu může sahat od utváření a udržování přátelských vztahů k vnitroskupinovému a 
mimoskupinovému sociálnímu testování (Pellis a Iwaniuk 1999). U dospělých savců existují široké 
variety možných sexuálních a nesexuálních užití hravých potyček. 
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2.5.2    Hra u juvenilů 

Juvenilní hře se obecně připisuje velký význam, jelikož mládě se hrou připravuje na budoucí život ve 
svém prostředí a na sociální život v prostředí skupiny. Pro tento případ se hra zdá být podstatnou 
technikou, pomocí níž se mladí jedinci učí sociálním kontaktům ve skupině. Potřeba kontaktu s jinými 
jedinci v době nejranějšího věku se může lišit v závislosti na různých sociálních strukturách primátů, 
jeho nutnost je však nepopiratelná. Předmětem této kapitoly je poukázat na podstatnou roli hry 
v juvenilním období. 

Bez herní zkušenosti je porušena regulace emocí (vzruchů), to znamená poškození schopnosti zvířete 
používat fyzické, sociální a kognitivní znalosti v jejich příslušném kontextu.(Pellis, 2006). Klasický 
experimentální design ke zjištění efektu nedostatků sociální hry je umístění zvířat na nějakou dobu do 
izolace, většinou až do období adolescence. Experimenty tohoto typu používal Harlow. Výchova 
mláděte makaka rhesus v izolaci pouze s maketou matky potažené látkou měla za následek sociální 
nezpůsobilost zvířete. Pokud se však takto vychovávanému mláděti (až do doby adolescence) 
každodenně umožní krátkodobý kontakt s vrstevníky, zvíře se normálně integruje do skupiny. Takové 
experimenty dokazují, že juvenilní fáze je klíčovým momentem pro osvojení si sociálních znalostí. 
Série experimentů, které prováděl Einon na krysách poskytují jasnější doklad toho, že hra je klíčovou 
součástí sociální zkušenosti juvenilů. Pozorování rodinných skupin ukázala, že juvenilové si spolu 
hrají šedesát minut z čtyřiadvaceti hodinové doby. Sociální izolace během juvenilní fáze vedla 
k rozmanitým sociálním a kognitivním deficitů. Pokud byl juvenilům během izolace umožněn denní 
hodinový kontakt s vrstevníky, deficity byly zmírněny. Nicméně pokud byl juvenilů umožněn kontakt 
neherní povahy, dospělé samice nevykazovaly zmírnění deficitů (Einon, Morgan a Kibbler, 1978). 
Podobně izolace párů krys, které byly odděleny pletivem a měly možnost se přitulit, očichat a 
dokonce čistit ukazuje, že takový kontakt není dostatečný kompenzovat pozdější sociální nedostatky. 
(Pellis, Field a Wishaw, 1999). To znamená, že zvíře nepotřebuje jen teplý tělesný kontakt, ale také 
herní interakce s vrstevníky. Pellis (1990) tvrdí, že je to, co je nedostatečné během izolace je 
nedostatek sociální hry a ne sociální kontakt obecně, protože pokud byla krysám znemožněna účast 
v sociální hře nebo v sociální hře a ostatních sociálních kontaktech, zvyšovaly vždy účast v sociální 
hře, pokud jim byla dána možnost. Vrstevníci potřebují aktivně interagovat. Interakce mezi vrstevníky 
je nezbytným faktorem pro normální vývoj (Pellis, 2006). 

 

2.5.3   Rozdíly ve hře juvenilů a dospělých 

Hra mláďat se zdá být mnohem méně stereotypní v behaviorálních sekvencích než hra dospělých 
(Poole a Fish, 1975; Yamada-Haga, 2002). Fitts (1982) však ukázal, že mláďata makaka rhesus jsou 
mnohem více stereotypní v projevech chování, zatímco dospělí jedinci spíše v pořadí, ve kterém 
chování projevují. Pellis (2006) tvrdí, že snížení pravidelného pořadí je otázkou věku, ne funkcí hry a 
že ve studiích, které prováděl Fitts je frekvence a pořadí prvků chování více předvídatelné u herních 
partnerů stejného věku než u herních partnerů rozdílného věku. Navíc jak mladší, tak starší makakové 
se více sdružovali ve věkově shodných párech, než ve věkově odlišných dyádách.  

Juvenilové mnoha druhů zvířat preferují hru s ostatními juvenily (Fagen, 1981). Tato preference může 
vycházet z toho, že vrstevníci mohou mít podobné vzory organizace jejich chování: Interakce 
s vrstevníky jsou proto pravděpodobně příjemnější, částečně z důvodu menší potřeby přizpůsobit se 
hernímu partnerovi (Pellis, 2006). 
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Přestože se rozsah herních aktivit v potyčkách juvenilů může zdát velký, je organizace herního 
zápasení velmi omezena následováním specifického scénáře. Během herních potyček mnoho zvířat 
útočí a brání specifické tělesné cíle (Aldis, 1975). Pak model herních potyček zjednodušeně následuje 
scénář získání přístupu k cíli nebo jeho obranu. Mnoho herních potyček tak může být vyloženě 
repetičního charakteru, kdy zvířata v zásadě znovu a znovu opakují stejnou sekvenci útoku a obrany. 
Sekvence se však mohou odlišovat, jelikož útočník nebo obránce vykonává jinou akci útoku nebo 
obrany, což ovlivňuje zpětnou akci herního partnera. (Pellis, 2006) Protože jsou herní potyčky 
částečně rutinně založené, poskytují tak herním partnerům hodnotnou informaci o stavu jejich vztahu 
(Wolf, 1984) Pravidelný postup hry poskytuje bezpečí, řada známých akcí je proto neaversivních.  
Malé odchylky v této „rutině“ mladému zvířeti umožňují vyzkoušet mírné novinky – to může obohatit 
zkušenost a poskytnout novou znalost situace bez aversivní odezvy. Na tomto základě může zvíře 
testovat partnera přidáním novinky (např. nového prvku chování) (Moore, 1995). Pokud se situace 
vymkne kontrole, zvíře se vždy může vrátit ke stereotypní verzi hry, která je více uklidňující, takže 
redukuje stres (Pellis, 2006). Zvířata, která mají zkušenosti se sociální hrou, jsou schopnější předejít 
dramatizaci příslušné situace a místo toho reagovat na nové sociální situace adekvátněji. 
S přibývajícím věkem se tak mění tendence hravě zaútočit a typy defensivních akcí (Pellis, 2002b). 

 

2.5.4   Pohlavní dimorfismus ve hře 

Rozdíly ve hře mezi samci a samicemi jsou často nahlíženy z různých hledisek funkce hry nebo 
z hlediska socioekologii druhu, nezřídka spolu tato souvisí. Vezmeme-li v úvahu, že jednou z funkcí 
hry je příprava na dospělý život, liší se způsoby hry u samců a samic již od nejútlejšího věku. 
Simonds (1974) rozlišuje tři hlavní oblasti aktivit, v nichž pomocí hry může zvíře získat zkušenost, a 
které jsou typické pro dané pohlaví: (1) oblast aktivit typická pro samice, čili mateřské chování; (2) 
oblast aktivit typická pro samce, dominanční aktivity; (3) oblast aktivit zahrnující obě pohlaví, čili 
kopulace. Toto jednoduché rozdělení však nemusí plně odpovídat skutečnosti, jelikož u některých 
druhů primátů, jako jsou drápkaté opice, je například péče o mláďata výhradně úkolem samců. U 
dalších druhů primátů, například u lemura kata náleží dominanční aktivity v rámci skupiny především 
samicím, které mají vždy vyšší status než samci. Přestože samci mezi sebou rovněž udržují vztahy 
založené na dominanci a submisivitě, je možné, že Simondsem formulovaná druhá oblast je u lemura 
kata stejně podstatná pro obě pohlaví, lišit se může v uplatnění takových dominačních aktivit. Pestrost 
a odlišnosti u různých druhů v rámci aktivit týkající se sexuálního chování dokládá kapitola Hra u 
dospělých. Tato kapitola se zaměřuje na základní rozdíly mezi pohlavími ve hře u různých druhů 
primátů. 

Dle Vančatové21 se herní chování liší u mladých samečků a samiček, protože ti se hrou začleňují do 
sociální sítě skupiny. Mladí samci si „často hrají v samčích skupinkách a nacvičují si sociální 
kontakty (někdy i s dospělými samicemi), konfliktní situace a také pohyb v obtížném prostředí. 
Samičky si často hrají v blízkosti svých matek, kontaktují se s mladšími sourozenci a imitují péči o 
mláďata. Se samečky si hrají jen příležitostně.“ 

                                                           

 

21
 Základy etologie člověka a primátů, internetová učebnice 
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Známou formou sociální hry u primátů je „hra na mateřství“22, v níž juvenil hravě zachází s mládětem 
(kojencem). Hra na mateřství byla chápána jako prostředek, jímž se může zvíře naučit nebo zlepšit 
mateřské schopnosti. Pryce (1996) tvrdí, že primárním efektem hry na mateřství je snížení strachu 
vyvolaného neznámým mládětem. Například samice makaka rhesus bez zkušenosti ve hře na 
mateřství trávily více času dál od mláděte (na dosah ruky) a vykazovaly typická gesta strachu 
(Holman a Goy, 1981). Samice hulmana posvátného (Semnopithecus entellus) nechávají juvenilní 
samičky i dospělé samice bez mláďat zacházet s mláďaty, aby tak získaly zkušenost. Reynolds (1965) 
dokládá podobné chování i u šimpanzů. Mladá samice mládě může nosit a opatrovat dokud ho 
skutečná matka sama nevyhledá nebo do prvního náznaku nebezpečí. 

 

 

 

 

 

 

 

3. CÍL PRÁCE 

 

Cílem bakalářské práce je analýza vybraných herních prvků, substrátu a iniciace. Analýza 
vycházela z uvedené hypotézy hry jako přípravy na neočekávané. Studie podle této 
základní hypotézy předpokládá, že zvířata aktivně vyhledávají situace tréninku na 
neočekávané tím, že záměrně uvolňují kontrolu nad svými pohyby nebo se aktivně sama 
staví do nevýhodných pozic a situací (Špinka et al. 2001). Cílem analýzy bylo zjistit, zda 
se aktivní vyhledávání situací tréninku na neočekávané ve hře lemura kata vyskytuje.  

Pokud má hra funkci tréninku na neočekávané, musí se v ní často vyskytovat aktivní 
vyhledávání či vytváření těchto situací skrze sebeznevýhodnění. Zvíře může vytvářet tyto 
situace několika způsoby, např. manipulací s objektem, když nestojí na stabilním 
povrchu, nezvyklými lokomočními polohami. V sociálních interakcích se může zvíře 
znevýhodnit pomocí pozic a pohybů, které zhorší jejich konkurenční možnosti a umožní 
jejich soupeřům dosáhnout útočné pozice. Taktéž se může znevýhodnit výběrem většího, 
silnějšího nebo zkušenějšího herního partnera. 

                                                           

 

22
 Angl. „play mothering“ 
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Práce zaměřuje na zjištění obou možností aktivního znevýhodnění se ve hře, konkrétně na 
volbu obtížných lokomočních prvků v závislosti na substrátu a na volbu herního partnera. 
Analýza předpokládá nalezení rozdílů mezi pohlavími, v závislosti na odlišných samčích a 
samičích strategiích ve skupině. K zjištění, zda se princip aktivního znevýhodňování 
uplatňuje u studovaného druhu, bylo stanoveno pět hypotéz: 

i. Na méně náročném substrátu budou používány riskantnější typy hry. 

 

Testovali jsme, zda na méně náročném substrátu budou používány riskantnější 
typy hry. Substrát označuje místo výskytu hry a jeho náročnost je udána dvěma 
stupni: 1. Stupeň Na Zemi zahrnuje výskyt hry na zemi jak uvnitř ubikace, tak ve 
venkovním výběhu; 2. Stupeň Nahoře zahrnuje výskyt hry na větvi a na stropě 
uvnitř ubikace a na stromě. Předpokládali jsme, že riskantnější prvky jsou 
obsaženy ve hře sociální, v níž dochází například k hravým potyčkám a zvíře se 
může snadněji ztratit rovnováhu či kontrolu nad pohybem, zatímco solitérní hra, 
kdy zvíře spíše hravě manipuluje s předměty, je méně riziková. Hypotéza tedy 
předpokládá vyšší podíl sociální hry (oproti solitérní) při hře Na zemi. 

 

ii. Juvenilové budou přednostně zahajovat hru s dospělými. 

 

Testovali jsme a) iniciace juvenilních zvířat a dospělých zvířat a b) iniciace samic 
a samců. 

a) Předpokládali jsme, že juvenilní zvířata si budou vybírat starší herní partnery, 
tedy dospělé jedince, protože výběrem staršího herního partnera se mohou 
dostatečně znevýhodnit. U dospělých zvířat jsme předpokládali volbu 
dospělého herního partnera, který může být starší, zkušenější nebo fyzicky 
zdatnější, což taktéž představuje znevýhodnění. 

b) U samic jsme očekávali volbu herního partnera stejného pohlaví, kdežto u 
samců výběr herního partnera pohlaví opačného. 

 

iii. Relativní riziko dané substrátem je rozdílné u obou pohlaví. 

 

Testovali jsme, zda se využití dvou typů substrátů pro hru liší u obou pohlaví. Do 
hry jsme zahrnuly všechny typy her solitérních a sociálních. Substrát je udán 
dvěma stupni obtížnosti: 1. Nahoře (obtížnější); 2. Na zemi (jednodušší) jako v 
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první alternativní hypotéze (i). Analýzou jsme se snažili zjistit, zda relativní riziko 
ve hře dané substrátem je rozdílné u samců a samic. 

 

 

iv. Četnost sociální hry je rozdílná u obou pohlaví. 

 

V analýze jsme zjišťovali četnost sociální hry jako celku u samců a samic, tedy 
průměrný počet prvků sociální hry ve fokální periodě u samců a samic a četnost 
komponent sociální hry u obou pohlaví. 

 

v. Četnost solitérní hry se liší podle pohlaví. 

 

Zjišťovali jsme průměrný počet prvků solitérní hry ve fokální periodě u samců a 
samic. Solitérní hra zahrnovala součet všech kategorií solitérní hry (solitérní 
manipulace s předmětem, jiná solitérní, hra s ocasem). Analyzovali jsme četnost 
solitérní hry u samců a samic. 

 

Cílem empirické části bakalářské práce bylo kvantitativně otestovat výše uvedené 
hypotézy pomocí analýzy herního chování lemura kata v zajetí. Jejich ověření by 
potvrdilo, že u studovaného druhu se uplatňuje jako funkce hry příprava na neočekávané. 

 

 

4. METODIKA 

 

 

4.1    Sledovaná skupina 

Pozorování lemurů kata a sběr dat pro bakalářskou práci probíhal v zajetí. Na základě 
níže uvedených požadavků byla zvolena Zoologická zahrada v Jihlavě. Celkově skupina 
čítala třiadvacet jedinců, z toho deset samců, sedm samic a šest mláďat. Průměrný věk 
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samců byl tři roky, věk samic šest let, všechna mláďata byla přibližně pět měsíců stará, 
narozená v březnu 2006 (základní údaje o skupině viz tabulka 4.1) 

 

Tabulka 4.1 Složení sledované skupiny 

 

Pohlaví Věk Původ Ve skupině (měsíců) 

samice 12 odchov  
samice 9 odchov  
samice 7 odchov  
samice 6 odchov  
samice 5 odchov  
samec 11 výměna 47 
samec 3 odchov  
samec 3 odchov  
samec 2 odchov  
samec 2 odchov  
samec 2 odchov  
samice 2 odchov  
samec 1 (17) odchov  
samec 1 (17) odchov  
samec 1 (17) odchov  
samec 1 (16) odchov  
samice 1 (16) odchov  
U    (5) odchov  
U (5) odchov  
U (5) odchov  
U (5) odchov  
U (5) odchov  
U (4) odchov  

 

 

4.1.1    Strategie pro výběr skupiny a podmínky expozice  

Strategie výběru skupiny podléhala následujícím požadavkům: 

1. Skupina velikostí a složením podobná volně žijícím skupinám Lemura kata. 

2. Skupina držená v prostředí poskytujícím podmínky pro přirozené chování. 

3. A) Skupina držená v pestrém prostředí s dostatečnou možností pohybu. 
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B) Expozice představuje bezpečné útočiště, nevyskytují se frustrovaní jedinci. 

4. Skupina s jedinci neasimilovanými na bezprostřední kontakt s návštěvníky. 

      Expozice pro lemury kata v zoologické zahradě v Jihlavě sestávala ze dvou částí; 
z vnitřní, čelně prosklené okrouhlé ubikace vybavené dřevěnými plošinami, provazy a 
větvemi s boudami na stopě a z vnějšího výběhu situovaném na travnatém ostrově se stromy 
ohraničeným vodním příkopem. Celkovou rozlohu expozice nebylo lze z databáze Zoo 
Jihlava zjistit. 

 

4.2    Sběr dat 

Sběr dat probíhal od 1. srpna do 1. 9. 2006, průměrně od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 
19:00, v době nejvyšší aktivity zvířat. Data sbíraná pro účel této práce byla získána 
přímým pozorováním, které prováděl jeden pozorovatel. Délka jednotlivých herních 
sekvencí byla měřena stopkami Citizen LSW9108-D. Časové údaje a další prvky se 
zaznamenávaly do zápisníku. Cílem bylo získat co nejvíce přibližně stejného počtu hodin 
pozorování obou pohlaví. 

Jedince nebylo možné rozeznat neinvazivním způsobem, pro účely této práce byla 
zvířata rozčleněna do tří kategorií: samec, samice, mládě (jedinci do jednoho roku). 

 

4.2.1   Technika sběru dat 

Pro sběr dat jsem zvolila metodu focal animal sampling (fokální záznam), kdy se po 
časově omezený úsek zaznamenává výskyt všech předem zvolených prvků chování 
jednoho (fokálního) zvířete. Této metodě předcházela třídenní pilotní studie, jejímž 
účelem bylo získání informací o denní aktivit sledovaného druhu a vytvoření etogramu. 

Dobu fokální periody jsme zvolili dvacet minut z důvodu menšího podílu nepřerušených 
herních sekvencí. Během každé periody byly do předem připraveného formuláře 
zaznamenávány výskyty všech definovaných typů her, lokomoce, místo výskytu hry, 
počet a pohlaví herních partnerů a způsob ukončení herní sekvence, která byla zapisována 
v sekundách. 

Počátek měření fokální periody a pozorování fokálního zvířete začínal prvním výskytem 
hry náhodného jedince. Každá další perioda po pětiminutové přestávce začínala dalším 
výskytem hry u jakéhokoli jedince kromě předchozího fokálního zvířete. Zaznamenali 
jsme tak různé herní projevy od všech tří kategorií zvířat. Jelikož však jedinci nebyli 
individuálně rozlišováni, lze předpokládat určité zkreslení. Není tak možné určit, kolikrát 
byl daný jedinec pozorován a nelze vyloučit, že od jedinců, kteří se hry účastnili mnohem 
více, máme větší množství dat na úkor těch zvířat, která si hrála méně, resp. vůbec. 
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4.2.2    Zaznamenávané prvky chování 

Pro účely této práce byla hra na základě pilotní studie rozčleněna na tři sekvence, iniciaci, 
hru a ukončení, z nichž každá zahrnuje několik přesně definovaných prvků chování. Dále 
se zaznamenávaly predikční faktory kategorie zvířete, typ lokomoce, obtížnost substrátu a 
sociální pole.  

Při sběru dat bylo zaznamenáváno devět aktivních prvků iniciačního chování a dva 
negativní odmítavé prvky, osm prvků herního chování a sedm prvků ukončení hry. Pro 
sběr dat byly rozlišovány dva typy hry: solitérní hra, kdy si zvíře hrálo samo bez 
interakce s jinými členy skupiny a sociální hra, kdy si spolu hrálo dva nebo více jedinců. 
Lokomoční hra jako samostatný typ hry nebyl plně zahrnut, částečně však lokomoční 
solitérní hra spadá do jedné kategorie z definovaných prvků solitérní hry (jiná solitérní). 
Celkově bylo zaznamenáváno dvacet prvků chování v rámci hry a X predikčních faktorů. 

Zaznamenávané projevy hry: 

a)  Iniciace 

1. Výskok (VY) – Primární poloha kvadrupední či bipední postoj, z něj výskok vzhůru 
jako snaha o iniciaci herního chování, ocas volný. 

2. Postrčení (PO) – Primární poloha kvadrupední či bipední postoj, sed na zemi či 
stromě nebo visení, jedinec se prudčeji dotkne jiného většinou na hlavě, tlamě, na 
zádech, břiše či končetině. 

3. Přeskočení (PR) – Většinou z kvadrupeního postoje dochází k přeskočení jedince 
z jedné strany na druhou, zpředu dozadu či zboku na druhý bok. 

4. Zatahání za ocas (ZO) – Zvíře uchopí, zatáhne či delší dobu drží ocas jiného jedince. 
5. Demonstrativní útěk s předmětem (DP) – Jedinec utíká s předmětem v tlamě či tlapě, 

útěk je demonstrací, používá herní signály jako open mouth, otáčení nebo vokalizuje. 
Demonstrace činnosti (DC) – Jedinec demonstruje činnost v její krajnější, maximální 
podobě, používá herní signály. Jedná se o výzvu ke hře, která zahrnuje signály jako 
hravé hrozby či útok za použití herních signálů. 
 
b) Hra 
 
Solitérní: 
 

6. Solitérní manipulace s objektem (SMO) – Jedinec tlapami, tlapou či tlamou, resp. 
obojím manipuluje s předmětem, používá herní signály. 

7.  jiná solitérní (JS) – Jiný typ solitérní hry, který není zahrnut v analýze. Tato 
kategorie zahrnuje lokomoční solitérní hru. 
 
Sociální: 
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8. Skupinová manipulace s objektem (SKMO) – Dva či více zvířat tlapami, tlapou či 

tlamou, resp. obojím manipulují s předmětem, používají herní signály, zajímají se o 
předmět, zkoumají ho (zjišťování povahy předmětu). 

9. Honičky (H) -  Dva či více jedinců; jeden se pohybuje vpředu druhý či ostatní za ním,   
používají herní signály; výskyt na všech substrátech; především kvadrupední pohyb, 
ale i zavěšování a ručkování. Může docházet k náhlé výměně rolí. 

10. Potyčky (P) – Dva či více jedinců, dochází ke střetům a hravému zápasení za použití 
herních signálů. 

11. braní předmětu (BP)  - Dva či více jedinců, jeden z nich manipuluje s předmětem 
(non food), druhý či ostatní se ho snaží získat, uchopení tlapou, tlapami či tlamou, 
resp. oběma. 

12. demonstrace sexuálního chování (DX) – Jedinec na jiném jedinci demonstruje 
kopulaci, přičemž používá herní signály, resp. tyto předcházejí nebo následují. 

 
c) Ukončení hry: 

 
13. Odchod (O) – Jedinec se přestane o hru zajímat a odchází z ní, většinou se záhy 

započíná jiná činnost neherní povahy. 
14. Útěk (U) – Jedinec se ze hry sám vyřadí útěkem dál od zvířat ve hře. 
15. Usměrnění matkou (USM) – Především u juvenilů (u dospělých jedinců matka není 

známa), jedince ve hře matka usměrní dotykem, kousnutím nebo ho drží. 
16. Usměrnění jiným (USJ) – Jiný jedinec usměrní druhého dotykem, lehkým kousnutím 

nebo omezením pohybu, bez herních projevů. 
17. Odchod do jiné hry (JH) – Jedinec ze hry náhle odchází či odbíhá, angažuje se buď 

v jiné právě probíhající hře nebo započne hru vlastní. 
18. Uklidnění (KL) – Jedinec se přestane pohybovat tak, jak to vyžaduje herní strategie, 

pohyby se uklidní, dál ale sleduje průběh hry, může se do ní po chvíli vrátit. 
19. Přechod v grooming  (GR) – Herní chování přechází v grooming některých herních 

partnerů nebo všech účastníků hry. 
 
 

Další zaznamenávané prvky: 
 
a) Kategorie zvířete – Rozeznávali jsme tři kategorie zvířat: samce, samice a 

mláďata, u nichž již nedocházelo k individuálnímu rozpoznávání. Kategorie 
mláďat je shora ohraničena jedním rokem věku. Kategorie pohlaví sloužily 
k určení rozdílů mezi pohlavími u všech hypotéz. 

b) Substrát – Substrát označuje místo, kde se zvíře při hře nachází. Rozlišovali jsme 
jednoduchý substrát, zahrnující zem na ostrově či uvnitř expozice, a složený 
substrát, který zahrnuje větve a strop uvnitř expozice a strom na ostrově. Tato 
zaznamenávaná kategorie určuje míru rizika ve hře, protože na jednoduchém, tedy 
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známějším a bezpečném substrátu si může zvíře dovolit více riskovat, zatímco 
složený substrát může už sám o sobě riziko představovat. Obtížnost substrátu byla 
užita v analýze hypotéz 1. a 3. 

 

5. VÝSLEDKY 

 

5.1    Popis dat 

Celkový počet zaznamenaného pozorování činil 49,6 hodin (celkem 149 
dvacetiminutových fokálních period), což je konkrétně 14 hodin pozorování mláďat 
(42 fokálních period), 20 hodin pozorování samic (60 fokálních period) a 15,6 hodin 
pozorování samců (47 fokálních period). Všechna data byla sloučena do jednoho 
souboru a vyhodnocována ve statistickém programu SAS. 

 

5.2     Statistické vyhodnocení jednotlivých hypotéz 

 5.2.1    Na méně náročném substrátu budou používány riskantnější prvky hry. 

 

U každé fokální periody jsme analyzovali, zda se v ní vyskytla kombinace 
určitého substrátu a určitého typu hry. Poté jsme zkoumali, zda Na zemi je vyšší 
podíl sociální hry než Nahoře. 

 

Tabulka 5.2.1 Výskyt typů her v závislosti na obtížnosti substrátu 

 

Frekvence 
Procenta 

Nahoře Na zemi 

Sociální hra 254 
65,1% 

149 
73,4% 

Solitérní hra 136 
34,9% 

54 
26,6% 

CELKEM 390 
100,0% 

203 
100,0% 
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Tabulka 4.2.1 ukazuje, že na méně náročném substrátu se sociální hra vyskytuje 
v 73%, zatímco hra solitérní pouze v 27%; na náročnějším substrátu je podíl 
sociální hry nižší (65%, solitérní hra se zde podílí 35%).  

 

Rizikovější sociální hra je relativně méně pozorovaná na náročnějším substrátu a 
naopak, že výskyt solitérní hry je relativně častější na obtížnějším substrátu. To 
znamená, že na náročnějším substrátu lemur kata méně uplatňuje rizikový typ hry. 
Tento rozdíl je statisticky významný dle testu chi kvadrát: x² (1) = 4,19, p<0,05. 

 

5.2.2    Juvenilové budou přednostně zahajovat hru s dospělými 

 

Testovali jsme, zda juvenilní zvířata budou přednostně iniciovat hravé interakce 
s dospělými zvířaty, tedy zda pozorovaný podíl iniciací juvenilů vůči dospělým 
bude vyšší než očekávaný poměr těchto interakcí. Očekávaný podíl jsme pro tento 
podíl a pro všechny další očekávané výskyty iniciace získali podílem počtu 
dospělých herních partnerů ku všem dostupným partnerům, tedy 17/22 = 77,3%. 
Pro informaci jsme také analogický test provedli u dospělců a u samců vůči 
samicím a naopak. 

 

Graf 5.2.2a Iniciace hry mláďaty a dospělými a jejich výběr herních partnerů 

JD – juvenil iniciuje hru s dospělým; JJ – juvenil iniciuje hru s juvenilem; DD – 
dospělý jedinec iniciuje hru s dospělým; DJ – dospělý jedinec iniciuje hru 
s juvenilem. 
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Graf 5.2.2a ukazuje, že vzhledem oproti očekávanému výskytu iniciace juvenilů 
vůči dospělým (77%) byl pozorovaný výskyt výrazně nižší (pouze 54%) a naopak 
iniciace juvenilů vůči juvenilům byla vzhledem k očekávanému výskytu 23% 
(5/22) dvakrát vyšší (46%). U dospělých se oba pozorované poměry iniciace 
partnerů stejné věkové nebo partnerů mladých významně neliší od očekávaných 
podílů: očekávaný poměr iniciace dospělého partnera byl 73% oproti 
pozorovanému poměru 69% a očekávaný poměr iniciace juvenilního herního 
partnera byl 27% oproti pozorovanému 31%. 

 

Juvenilové si v protikladu k naší hypotéze vybírají přednostně jako herního 
partnera opět juvenily, a tento výsledek je statisticky významný; χ² (1) = 77,96, 
n=261 iniciací, p<0.001, což vede k tomu, že přes nižší počet mláďat 
v pozorované skupině (n=6) oproti počtu zvířat dospělých (n=17), si hrají 
v absolutních číslech téměř stejně často s mláďaty jako s dospělými. Dospělí 
jedinci si vybírají náhodného herního partnera, nepreferují výrazně hru s juvenily 
nebo s dospělými:   χ² (1) = 1,54, n=288 iniciací; p>0.10. Při převaze dospělců ve 
skupině to znamená, že iniciací hry typu DD bylo pozorováno v absolutních 
číslech mnohem více (n=200) než her typu DJ (n=88). 
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Graf 5.2.2b Iniciace hry samci a samicemi a jejich výběr herních partnerů 

FF – iniciace samice vůči samici; FM – iniciace samice vůči samci; MF – iniciace 
samce vůči samici; MM – iniciace samce vůči samci. 

 

 

Graf 5.2.2b ukazuje očekávané poměry iniciace samců a samic oproti 
pozorovaným poměrům jejich iniciace. Oproti očekávanému výskytu iniciace 
samic vůči samicím (38%) (6/16), byl pozorovaný výskyt vyšší  (57%). Naopak 
oproti očekávané iniciaci hry samic vůči samcům (63%) (10/16) byl pozorovaný 
výskyt nižší (43%). Očekávaný výskyt iniciace hry samce vůči samcům (56%) 
(9/16) byl nižší než pozorovaný výskyt (65%), naopak očekávaný výskyt iniciace 
hry samců vůči samicím (44%) (7/16) byl vyšší než pozorovaný poměr (35%). 

 

Samci i samice častěji iniciují hru se stejným pohlavím, jinak řečeno samci si 
častěji jako herního partnera vybírají samce a samice častěji iniciují hru opět se 
samicemi. Oba výsledky iniciace hry jsou statisticky významné: pro iniciaci samic 
je :   χ² (1) = 9.22, p = 0.0024 a pro iniciaci samců je :   χ² (1) = 4.46, p = 0.0313. 

 

      5.2.3    Relativní riziko je rozdílné u obou pohlaví 
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Analýzou jsme se snažili zjistit, zda relativní riziko ve hře dané substrátem je 
rozdílné u samců a samic. 

 

Tabulka 5.2.3 Souvislost typu hry se substrátem 

Frekvence 
Procenta 

Samice Samci 

Na zemi 72 
39,8% 

89 
35,7% 

Nahoře 109 
60,2% 

160 
64,3% 

CELKEM 181 
100,0% 

249 
100,0% 

 

Tabulka 5.2.3 ukazuje, že u samic se vyskytuje hra na náročnějším substrátu v 
60% veškeré hry,  zatímco u samců představuje hra na náročnějším substrátu 64%. 
Podíl hry na náročnějším substrátu je tedy u samců a samic podobný a rozdíl není 
statisticky nevýznamný:χ ² (1) = 0,73; n=430, p > 0.10.  

 

Samci i samice si hrají více na rizikovém substrátu, ale tato preference není ani u 
samců ani u samic odlišná. 

 

       5.2.4     Četnost sociální hry je rozdílná u obou pohlaví 

 

Zjišťovali jsme průměrný počet prvků sociální hry ve fokální periodě u samců a 
samic a četnost komponent sociální hry u obou pohlaví. 

 

Tabulka 5.2.4 Četnost sociální hry 

Proměnná Pohlaví Průměr ve 
fokální periodě 

Směrodatná 
chyba průměru 

Sociální hra F 2,0536 0,2616 
Sociální hra M 3,9048 0,4058 
Honičky   F 0,5893 0,1104 

Honičky M 1,381 0,2259 
Potyčky F 1,2587 0,1885 
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Potyčky M 2,0952 0,2381 

 

Tabulka 5.2.3 ukazuje, že dospělé samice dosahovaly počtu 2,05 ± 0,26 (průměr ± 
směrodatná chyba průměru) a samci dosahovali počtu 3,91 ± 0,41(průměr ± S.E.) 
prvků za dvacet minut, při statistické významnosti t = - 3,83, D.F. = 72,8; p = 
0.0003. U samic se vyskytuje nižší četnost sociální hry než u samců. U honiček 
samice dosahovaly počtu 0,59 ± 0,11 (průměr ± S.E.) a samci 1,38 ± 0,23 prvků 
za fokální periodu, při statistické významnosti t = - 3,15, D.F. = 60,4; p = 0.0026. 
Rovněž honiček se samice účastní méně než samci. V průměrné účasti na 
potyčkách za fokální periodu samice dosahovaly průměru 1,26 ± 0,19 a samci 
dosahovali průměru 2,1 ± 0,24. I četnost potyček na jednu fokální periodu je nižší 
u samic než u samců, statistická významnost t = - 2,67, D.F. = 83,9; p = 0.0092.  

 

Celkově je vyšší četnost sociální hry u samců než u samic a podílí se na tom oba 
hlavní typy sociální hry, tj. honičky i potyčky. Skupinová manipulace 
s předmětem a braní předmětu nebyly do testu zahrnuty kvůli jejich velmi 
nízkému výskytu. 

 

                      

Graf 5.2.4 ukazuje průměrné četnosti sociální hry celkově a průměrné četnosti 
honiček a potyček u samců a samic. 
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    5.2.5   Četnost solitérní hry se liší podle pohlaví 

 

Zjišťovali jsme průměrný počet prvků solitérní hry ve fokální periodě u samců a 
samic.  

 

Tabulka 5.2.5 Četnost solitérní hry 

Proměnná Pohlaví Průměr ve 
fokální periodě 

Směrodatná 
chyba průměru 

Solitérní hra F 0,8036 0.131 
Solitérní hra M 1,619 0,1956 

 

Tabulka 5.2.5 ukazuje, že samice dosahovaly počtu 0,80 ± 0,13 (průměr ± S.E.) 
prvků solitérní hry za fokální periodu a samci dosahovali počtu 1,62 ± 0,2 (průměr 
± S.E.) prvků solitérní hry za fokální periodu. Tento test je statisticky významný t 
= - 3,46, D.F. = 74,8; p = 0.0009.  

Četnost solitérní hry se u obou pohlaví liší, samci se účastní solitérní hry více než 
samice. 

 

5. DISKUSE      

 

Bakalářská práce se zaměřovala na analýzu hravého chování lemura kata. V rámci 
této analýzy jsme se pokoušeli zjistit, zda se u lemurů kata uplatňuje princip hry jako 
nácviku na nečekané události. Tato základní výchozí hypotéza předpokládá, že zvíře 
aktivně vyhledává nebo vytváří situace, v kterých je znevýhodněné nebo se 

sebehendikepuje (Špinka et al. 2001). Aktivním vyhledáváním situací ve hře, které 

představují pro zvíře znevýhodnění, může být výběr staršího, zkušenějšího nebo 
fyzicky zdatnějšího herního partnera. V takové herní interakci může zvíře získat 
zkušenost pro budoucí sociální život. Sebehendikepování, tedy používání prvků, při 
kterých zvíře úmyslně dočasně uvolňuje kontrolu nad svými pohyby, podle hypotézy 
tréninku na nečekané události, rovněž poskytuje zvířeti možnost naučit se, jak se 
zachovat v nečekané či nebezpečné situaci a jak tuto situaci fyzicky i emocionálně 
zvládnout. 
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V rámci naší analýzy, která vycházela z hypotézy tréninku na nečekané, jsme 
zjišťovali, zda lemur kata aktivně vyhledává při hře situace, v nichž je znevýhodněn a 
zda lemur kata vytváří takové situace výběrem riskantnějších typů hry nebo 
vyhledává hry na obtížném substrátu. Aktivní vyhledávání znevýhodněné pozice ve 
hře jsme zjišťovali na základně iniciace hry, tedy na základě výběru herního partnera. 
Podle hypotézy hry jako tréninku na nečekané jsme předpokládali, že juvenilové 
lemura kata budou přednostně zahajovat hru s dospělými jedinci (viz. hypotéza ii). 
V takové interakci by byl juvenil znevýhodněn, protože jeho herní partner je starší, 
fyzicky zdatnější a má více zkušeností. Z takové herní interakce by si juvenil mohl 
odnést zkušenost, jak adekvátně reagovat na podobnou situaci v neherním kontextu. U 
dospělých jedinců lemura kata se hra vyskytuje poměrně často a i mladá a dospělá 
zvířata si pomocí hry stále mohou trénovat reakce na nečekané situace, které mohou 
ve skupině nebo v prostředí nastat, nebo si trénovat, jak se s takovými situacemi 
vyrovnat. Především pro samce, kteří často migrují do jiných skupin, by takové 
zkušenosti z herních interakcí mohly hrát významnou roli. Samci přicházející do nové 
skupiny mají zpočátku velmi nízké postavení, jsou takřka na periferii skupiny, a 
pokud se mají úspěšně spářit s nějakou ze samic, musí soutěžit s ostatními samci, kteří 
přišli do skupiny před nimi a své postavení již získali. Silná kompetice mezi samci 
vyžaduje zkušenosti, jak získat určité postavení, které znamená přístup k receptivním 
samicím. Tato kompetice může být zesílena i velmi krátkou dobou receptivity samic 
nebo velkým počtem samců, které se může sezóně lišit. Pokud je samců větší počet, 
může docházet k formování krátkodobých dyád, které většinou netrvají více než rok, 
v nichž dva samci hájí své postavení vůči nově příchozím či ostatním samcům. 
Takové strategie vyžadují dobrý sociální odhad, který samec může získat v herní 
interakci, pomocí níž se může naučit, jak testovat fyzickou zdatnost oponenta, s nímž 
se dostal do střetu. Podle hypotézy tréninku na nečekané by samci měli primárně 
vyhledávat herní interakce s ostatními samci, aby získali patřičné sociální znalosti, 
které by mohli uplatnit v kompetici s ostatními samci při příchodu do nové skupiny.  

       Samice lemura kata jsou filopatrické a ve skupině se většinou vyskytuje několik 
matrilinií s pevnější hierarchií, než jaká panuje mezi samci. Jedna matrilinie ve 
skupině dominuje ostatním a z této také pochází dominantní samice. Sociální 
postavení samička získává narozením, ale jiným způsobem, než je tomu například u 
antropoidních primátů, protože u lemura kata je vždy matka dominantní nad dcerou a 
obě tyto mohou dominovat jiné takovéto formaci ze submisivnější matrilinie. Ke 
změně získaného sociálního postavení nedochází příliš často, ale může dojít k náhlým 
zvratům. Samice herními interakcemi s ostatními samicemi mohou nabýt sociálních 
dovedností a získat zkušenost, jak se například vyhnout vážným střetům, které se 
často vyskytují mezi nejméně příbuzensky spřízněnými samicemi.  

      Výsledky analýzy hypotézy, která se zaměřovala na zjištění výběru herního 
partnera (ii) nepotvrzují, že u lemura kata se uplatňuje hra jako příprava na nečekané. 
Mláďata lemura kata totiž spíše vyhledávají herní interakce s ostatními juvenily, 
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avšak výběr dospělých jedinců je spíše náhodný. Vzhledem k poměrně nízkému věku 
pozorovaných mláďat (5 měsíců), by se dalo předpokládat, že velmi mladá mláďata se 
spíše angažují ve hře s vrstevníky, v níž se učí poznávat své fyzické limity a taktéž 
limity prostředí, a až po dosažení určitého věku si pomocí hry nacvičují sociální 
interakce, které jsou poměrně složité, a jejich poznávání by proto mohlo vyžadovat 
dosažení určité kognitivní hranice. Tuto interpretaci by mohl potvrzovat výsledek 
výběru herního partnera dospělých jedinců. Samci totiž častěji iniciují hru se samci a 
rovněž samice preferují herní interakci se samicemi. 

Výše popsaná sociální struktura ukazuje kompetiční tlak na samce. Podle výchozí 
hypotézy hry jako tréninku na nečekané, by mohli samci v herních interakcích získat 
zkušenost, kterou by v kompetici s ostatními samci mohli uplatnit. Výsledky iniciace 
(ii) potvrzují, že se samci účastní spíše herních interakcí s ostatními samci. Výsledky 
další hypotézy, která analyzuje četnost sociální hry u obou pohlaví (iv) ukazují, že 
samci se také více účastní sociální hry, která zahrnuje hravé honičky a hravé zápasení, 
než samice. Právě sociální typy hry představují možnost, jak se znevýhodnit a 
výsledky obou hypotéz ukazují, že u samců lemura kata se může uplatňovat hra jako 
trénink na neočekávané. Z dat však již nelze určit, zda v herních interakcích mezi 
samci dochází k preferenci starších či fyzicky zdatnějších jedinců. Taktéž solitérních 
typů hry se samci účastní častěji než samičky lemura kata, což ukazují výsledky 
hypotézy četnosti solitérní hry (v). Nižší účast samic v sociální hře by se dala 
interpretovat tím, že v sociálních interakcích  samic lemura kata hraje podstatnější roli 
fyzická blízkost a sociální čištění, tudíž pro samice nemusí být zkušenosti získané 
sociální hrou tak podstatné jako pro samce. 

       Aktivní vyhledávání nevýhodných situací ve hře či jejich vytváření se podle 
hypotézy hry jako tréninku na nečekané, může uplatňovat nejen výběrem 
zkušenějšího partnera ve hře, ale také vyhledáváním rizika v prostředí zvířete. To 
znamená, že zvíře může ve svém prostředí vyhledávat místa, na nichž je pohyb 
obtížnější, tedy místa vyžadující náročnější lokomoční prvky. Taková místa 
představují pro zvíře riziko vzhledem k tomu, že malou chybou či nepozorností se 
může zvíře snadněji ztratit rovnováhu nebo se snadněji zranit. Základní hypotéza 
předpokládá, že ve známé prostředí, v němž si je zvíře jisté, se může samo aktivně 
znevýhodnit použitím různých lokomočních prvků, při nichž na okamžik ztrácí 
rovnováhu. Příkladem takového sebehendikepování může být například rotace těla 
nebo rotace hlavy, při níž zvíře na okamžik ztrácí rovnováhu a orientaci v prostoru 
(Špinka et al. 2001). Používáním takových sebehendikepujících prvků, se podle 
výchozí hypotézy zvíře naučí snáze vyrovnávat se s takovými situacemi.  

       Lemur kata je na rozdíl od ostatních lemurů semi-arboreální (polostromový) druh, 
tudíž jeho prostředí vyžaduje širokospektrální využívání lokomočních prvků. Výborně 
se pohybuje jak na zemi, tak ve větvích stromů a hrou si může trénovat lokomoci i 
v těch nejobtížnějších místech. Solitérní lokomoční hrou na zemi nebo nízkých 
větvích, si mláďata mohou trénovat obtížnější lokomoční prvky. Pokud jsou 
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v pohybech jistější, mohou se účastnit jednoduchých her v náročnějším terénu. 
V rámci hypotézy hry jako přípravy na neočekávané jsme analyzovali, zda se u 
lemura kata vyskytuje vyhledávání riskantnějších míst při hře. Předpokládali jsme, že 
hry, které samy o sobě představují menší riziko, to znamená, že zvíře se při nich 
nemůže snadno poranit, se budou vyskytovat na obtížnějším substrátu, tedy na místě, 
které riziko představuje. A naopak náročnější typy her, především hry sociální, jako 
jsou hravé honičky nebo hravé zápasení, se spíše budou vyskytovat v relativně méně 
obtížnějších místech. Výsledky hypotézy (i) ukazují, že v obtížnějším terénu, 
například na stromech nebo na stropě expozice, se skutečně vyskytují méně rizikové 
typy hry. Především se jedná o hry solitérního charakteru, kdy lemur například 
v závěsu na stromě manipuluje s nějakým předmětem nebo solitérní lokomoční hry. 
Rizikovější sociální hra byla na náročnějším substrátu pozorována relativně méně, což 
potvrzuje výchozí hypotézu hry jako přípravy na neočekávané. Výsledky hypotézy iii 
ukazují, že jak samci, tak samice si více hrají na rizikovějším substrátu, tato 
preference není odlišná u obou pohlaví. 

 

6. SHRNUTÍ 

 

 

Cílem analýzy volby substrátu, iniciace a četnosti hry u lemura kata bylo zjistit, zda se 
u studovaného druhu uplatňuje hra jako trénink na nečekané události. Výsledky pěti 
formulovaných hypotéz ukazují, že lemur kata může trénovat sociální strategie nebo 
lokomoční zdatnost. Získávání zkušeností tréninkem na nečekané v oblasti sociálních 
interakcí se nám nepodařilo prokázat, mláďata v hravé interakci aktivně 
nevyhledávala znevýhodnění, protože přednostně iniciovala hru opět s mláďaty, což 
je v protikladu k výchozí hypotéze, která předpokládá, že mláďata lemura kata by 
měla přednostně zahajovat hru s dospělými jedinci. Nepodařilo se nám prokázat ani 
rozdíl relativního rizika ve hře samců a samic, obě pohlaví si hrají na riskantnějším 
substrátu více, v preferenci rizikovějšího substrátu se však neliší. 

 

 

 Na méně náročném substrátu jsou používány riskantnější typy hry 

 

Rizikovější sociální hra je relativně méně pozorována na náročnějším substrátu. 
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  Juvenilové přednostně nezahajují hru s dospělými 

 

Juvenilní lemuři kata více iniciují hru s juvenily. Dospělí jedinci si vybírají 
náhodného partnera. 

Samci lemura kata iniciují častěji hru se samci a samice častěji iniciují hru se 
samicemi. 

 

 

 

          Relativní riziko je rozdílné u obou pohlaví 

Samci i samice si více hrají na rizikovějším substrátu, ale tato preference není u 
samců ani u samic odlišná. 

 

 

             Četnost sociální hry je rozdílná u obou pohlaví 

Samci se účastní sociální hry více než samice, a to všech jejích komponent: hravých     
honiček, hravých potyček i skupinové manipulace s předmětem. 

     

 

             Četnost solitérní hry je rozdílná u obou pohlaví 

             Samci se účastní solitérní hry více než samice. 
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