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Abstrakt 

Tato práce podrobně popisuje a analyzuje afiliativní a agonistické chování ve skupině 

makaků vepřích (macaca nemestrina) v Zoo Praha. Sběr dat se uskutečnil v období od října 

do prosince roku 2009. Pozorování probíhalo etologickými metodami focal animal sampling a 

ad libitum sampling, celková doba pozorování čítala 130 hodin. Data byla vyhodnocována 

pomocí programu MatMan 1.1 a Statistika 6.0 a 9.0.   

Cíle práce jsou tři: (1) na základě rešerše literatury popsat behaviorální ekologii rodu 

makak, (2) podrobně popsat a analyzovat afiliativní a agonistické chování ve skupině maka-

ků vepřích v Zoo Praha, (3) popsat závislosti groomingu na denní době a sociální pozici ve 

skupině makaků vepřích v Zoo Praha.  

Testovali jsme sedmnáct hypotéz, které můžeme rozdělit do čtyř kategorií. Nejprve 

jsme zkoumali hierarchii ve skupině. Dále jsme zjišťovali závislosti chování na pohlaví jedin-

ce a následně na postavení v hierarchii. V poslední části jsme se věnovali podrobně průběhu 

groomingu.  

Testy potvrdily existenci jednoznačné lineární hierarchie na základě agonistických in-

terakcí. Výsledky ukázaly, že pohyb po výběhu závisí na pohlaví jedince. Zjistili jsme vý-

znamnou závislost afiliativního a agonistického chování na pohlaví jedince. 

Předpokládali jsme pozitivní korelaci mezi postavením jedince v hierarchii a pohybem 

po výběhu, což se nám potvrdit nepodařilo. Zjistili jsme pozitivní korelaci mezi postavením 

jedince v hierarchii a četností výskytu afiliativního i agonistického chování.  

Při zkoumání groomingu ve skupině makaků jsme zjistili, že samice poskytují groo-

ming častěji než samci a celkově má delší trvání. Ověřili jsme, že četnost poskytovaného 

groomingu a jeho celková délka pozitivně koreluje s postavením jedince v hierarchii. Zjistili 

jsme, že největší četnost groomingu je okolo poledne. Výsledky potvrdily závislost dopoled-

ního, poledního a odpoledního groomingu. Postavení jedince v hierarchii pozitivně koreluje 

s četností groomingu odpoledne a s četností agonistického chování dopoledne. 

Výsledky mohou být ovlivněny tím, že samice mají antikoncepční implantáty.  

 

Klíčová slova: makak vepří (macaca nemestrina), afiliativní chování, agonistické chování, 

grooming 



 

Affiliative and agonistic behaviour in group of pig-tail macaques  

(macaca nemestrina) at Prague Zoo 

Abstract  

This study gives detailed describtion and analyses of affiliative and agonistic behavi-

our in a captive group of pig-tail macaques (macaca nemestrina) at Prague Zoo. Ethological 

observation methods were focal animal sampling and ad libitum sampling, data were collec-

ted from October to December 2009, the total time of observation was 130 hours. Data were 

evaluated with MatMan 1.1 and Statistics 6.0 and 9.0. 

There were three objectives of this work: (1) to describe the behavioral ecology of 

macaque species on the bases of research literature, (2) to observe and analyze affiliative 

and agonistic behavior of pig-tail macaques at Prague Zoo, (3) to study dependence of gro-

oming upon the time of the day and social position of the individual. 

We tested seventeen hypotheses which can be divided into four categories. At first 

we studied the hierarchy in the group. Then we investigated the behavior in dependence 

upon the sex of the individual and subsequently upon the position in the hierarchy. At last we 

dealt with details of grooming. 

Tests confirm the existence of a linear hierarchy based on agonistic interactions. The 

results show that the movement in run depends on the sex of the individual. We can see a 

significant dependence of affiliative and agonistic behavior on the sex of the individual. 

We assumed a positive correlation between the status of an individual in the hierar-

chy and the movement in run, that we could not confirm. We found a positive correlation be-

tween an individual's position in the hierarchy and the frequency of affiliative and agonistic 

behavior. 

We observed grooming of the macaques grooming in a group and we found that fe-

males provided grooming more frequently than males and generally had a longer duration of 

grooming. We verified that the frequency of provided grooming and overall length of groo-

ming is positively correlated with the status of an individual in the hierarchy. The greatest 

frequency of grooming we observed around noon. The results confirmed mutual dependence 

of morning, noon and afternoon grooming. Status of an individual in the hierarchy was positi-

vely correlated with frequency of grooming in the afternoon and with frequency of agonistic 

behavior in the morning. 

The results may be affected by contraceptive implants which female have. 

 

Key words: pig-tail macaque (macaca nemestrina), affiliative behaviour, agonistic behavi-

our, grooming 
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1 Úvod 

Od roku 2004 chová Zoo Praha makaky vepří. V Indonéském pavilonu, který 

věrohodně simuluje přirozené podmínky jihoasijské džungle, jich žije dvanáctičlenná 

skupinka. Makakové vepří se v zajetí množí dobře, proto zoologické zahrady nemají 

velký zájem o nové jedince. Z toho důvodu bývá samicím často podávána antikon-

cepce. Mláďata po dosažení dospělosti pak většinou zůstávají ve svých rodných 

skupinách.  

Skupiny makaků vepřích jsou pro návštěvníky poměrně atraktivní jak vzhle-

dem, tak chováním. Jedinci bývají poměrně aktivní, samice se často groomingují, 

někdy mezi jednotlivými členy skupiny probíhají agresivní střety. 

Většina kočkodanovitých opic, k nimž makak vepří patří, žije v sociálních sku-

pinách. Vztahy ve skupinách bývají složité, vzájemné interakce odpovídají postavení 

jedinců v hierarchii, ale současně ji i tvoří. Výrazně se odlišují vztahy mezi samci a 

mezi samicemi.  

Seznámila jsem se s dosavadními studiemi týkajícími se behaviorální ekologie 

makaků a vztahů v sociálních skupinách primátů. Získané poznatky jsem porovnáva-

la se svým pozorováním vztahů ve skupině makaků vepřích v Zoo Praha. Analyzova-

la jsem afiliativní a agonistické chování makaků a dále se podrobněji věnovala prů-

běhu groomingu ve skupině, což je jedna z hlavních forem afiliativního chování. Gro-

oming bývá dobře pozorovatelný a lze jednoznačně určit příjemce groomingu i jeho 

délku. Rozhodla jsem se zkoumat rozdíly mezi samci a samicemi v groomingu a zá-

vislosti průběhu groomingu na denní době a dalších faktorech. 
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2 Teoretická část 

2.1 Biogeografie a behaviorální ekologie rodu makak (Macaca sp.) 

se zřetelem na druh makak vepří (Macaca nemestrina) 

2.1.1 Taxonomie a rozšíření 

Tabulka 1: Taxonomie rodu makak 

Řád Primáti Primates 

Infrařád Úzkonosí primáti Catarrhina 

Nadčeleď  Úzkonosé opice Cercopithecoidea 

Čeleď Kočkodanovití Cercopithecidae 

Podčeleď Kočkodanovité opice Cercopithecinae 

Tribus Paviáni Papionini 

Rod Makak Macaca 

(Vančata 2003) 

Makakové jsou jedním z nejstarobylejších rodů kočkodanovitých opic. 

V současné době obývají velmi rozsáhlá území hlavně v jižní a jihovýchodní Asii. 

Makak vepří žije přirozeně v areálu jižní Indočíny. Vyskytuje se v podstatě na území 

celé kontinentální Indočíny. V jižní části svého areálu obývá Sumatru a Borneo a na 

severu sahá jeho výskyt až do severního Myanmaru. (Vančata 2003) 

2.1.2 Stavba těla a lokomoce 

Makakové jsou obecně středně velké opice, ale velikost jejich těla může být 

značně variabilní. Hmotnost těla se pohybuje od čtyř do patnácti kilogramů. Velikost-

ní pohlavní rozdíly jsou u některých druhů značné, u jiných nemusí být výrazně patr-

né, jako například u makaka rhesus. Velikost těla závisí u jednotlivých druhů na eko-

logických podmínkách, ve kterých žijí. „Makak vepří patří mezi velké makaky a má 
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silně redukovaný ocas, často podobný prasečímu ocásku, což zřejmě inspirovalo i 

anglický název tohoto druhu, pig-tail macaque.“ (Vančata 2003, strana 34) 

Většina kočkodanovitých opic, včetně makaků, má specifickou adaptaci pro 

rychlý pohyb po zemi - digitigrádní  lokomoci. (Vančata 2003) „Při digitigrádní loko-

moci, tedy chůzi po dlaňové straně prstů ruky, se přední končetina prodlužuje o délku 

dlaně tím, že se jedinec opírá pouze o prsty ruky. Tím se posunuje těžiště těla vzad, 

což je výhodnější pro rychlou pozemní kvadrupedii.“ (Vančata 2003, strana 24) 

Končetiny makaků jsou přizpůsobeny pohybu na zemi i na stromech a mají 

dobré manipulační a uchopovací schopnosti. Lokomoce je převážně kvadrupední. 

Dospělí makakové jsou většinou špatní skokani. Šplhání se u makaků obecně vysky-

tuje zřídka, ale makak vepří se pohybuje ve stromech, kde šplhá a zavěšuje se. Sou-

časně se často přemísťuje kvadrupední chůzí po zemi. (Vančata 2003) 

2.1.3 Ekologie a potravní chování 

Makakové jako skupina jsou velmi adaptabilní a obývají širokou škálu ekosys-

témů. Úspěšně přežívají jak v tropických oblastech, tak v chladných a drsných oblas-

tech hor, kde se vyrovnávají s nedostatky potravy a velkými mrazy. Některé druhy 

makaků, jako makak jávský a červenolící, získávají potravu z mořských ekosystémů. 

(Vančata 2003)  

Kočkodanovité opice mají po stranách dutiny ústní lícní torby, které slouží       

k dočasnému ukládaní nasbírané a ještě nerozkousané potravy. Při sběru potravy se 

dobře uplatňuje ruka s pohyblivým a poměrně dlouhým palcem. Manipulační schop-

nosti ruky jsou velmi dobré, uzpůsobené sbírat i velmi malá semena či hmyz. (Vanča-

ta 2003) 

Makakové jsou převážně polostromoví primáti, kteří využívají pozemní i stro-

mová patra ekosystémů, v nichž žijí. Některé druhy makaků upřednostňují pohyb na 

zemi, jiní v nižším nebo vyšším patře stromů. (Vančata 2003) 

Makakové vepří obývají přirozeně tropické pralesy, ze kterých vyhledávají spí-

še sekundární deštné lesy. Preferují přemísťování po zemi nebo i v hustých keřích, 

při pohybu na stromech dávají přednost středním a vyšším stromovým patrům 
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v nesouvislém stromovém porostu. Častěji se vyskytují ve vyšších nadmořských výš-

kách a kopcovitém terénu. (Vančata 2003) 

Makakové jsou původně plodožraví až všežraví primáti. Potravně jsou velmi 

přizpůsobiví a často využívají širokou škálu potravních zdrojů. Makak vepří je více 

plodožravý než makak jávský. Téměř 80 % jeho potravy tvoří semena, plody a květy. 

(Vančata 2003) Potravu sbírá, hledá pod kameny nebo vyhrabává jedlé podzemní 

části rostlin. Někdy chytá hmyz, drobné plazy a hlodavce. (Gaisler 2000) „Podíl živo-

čišné potravy, bezobratlých i drobných obratlovců, však výrazně přesahuje 10 %, což 

je u makaků zcela výjimečné a jeho potravní spektrum připomíná některé kočkoda-

ny.“ (Vančata 2003, strana 34)  

2.1.4 Velikost a typ sociální skupiny 

Kočkodanovité opice žijí v relativně velkých sociálních skupinách s rozvinutými 

sociálními vztahy a rozvinutou komunikací. (Vančata 2003) „Charakter sociální struk-

tury i komunikace jsou přirozeně závislé na daných přírodních podmínkách. Ve velmi 

nepříznivých podmínkách se může sociální struktura u některých druhů maximálně 

zjednodušit až na jednosamcový nebo párový systém.“ (Vančata 2003, strana 16)  

Makakové vepří tvoří skupiny o velikosti 9 až 81 jedinců, někdy i více. Vzhle-

dem k velké velikosti skupin se během dne skupina rozděluje na několik menších 

podskupin čítající 2 až 6 jedinců. Tím snižují konkurenční boj během sběru potravy a 

rychleji se přemísťují. Tyto malé skupinky makaků udržují kontakt pomocí vokalizace. 

(Crockett & Wilson 1980; Caldecott 1986) 

Je prokázáno, že konkrétní formu sociální struktury výrazně ovlivňují ekologic-

ké podmínky, ve kterých skupina žije. Sociální struktura může mít odlišný charakter 

v období dešťů a v období sucha. V některých případech se mění i v průběhu dne. 

(Vančata 2003) „Tuto proměnlivost můžeme velmi dobře pozorovat u paviánovitých 

opic, kde se mnohosamco-samicová struktura může měnit v harémovou mnohosam-

covou strukturu, ve strukturu typu fission-fusion nebo v jednosamcové skupiny. Ve 

všech případech se pak může sociální struktura měnit zpět v „klasickou“ mnohosam-

covou strukturu.“ (Vančata 2003, strana 21) 
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 Makak vepří žije v modifikovaných mnohosamco-samicových strukturách, kde 

početně výrazně převažují samice. Často na jednoho samce ve skupině připadá 5 - 8 

samic. Samice makaků vepřích jsou filopatrické a svázané výraznou matrilineární 

hierarchií. Samci jsou alopatričtí a většinou emigrují z mateřské skupiny. Dospělí 

samci žijí na okraji skupiny nebo migrují mezi několika skupinami. Vzhledem k uve-

deným faktům můžeme tento typ sociální struktury zařadit také k modifikované soci-

ální struktuře typu fission-fusion. (Vančata, Vančatová 2002) „Fission-fusion je velmi 

adaptabilní sociálně pružný typ sociální struktury, ve kterém dochází pravidelně ke 

štěpení struktury na elementární sociální jednotky s malým počtem jedinců a jejich 

následnému spojování do vyšších sociálních skupin s větším počtem samců a samic 

ve skupině, případně i do metastruktur s několika sty jedinců.“ (Vančata 2002, strana 

98) 

„V sociálních vztazích je většinou uplatňován princip dominance – subordinace 

a vytváří se různě pevná hierarchická struktura platná pro obě pohlaví.“ (Vančata 

2003, strana 16) 

2.1.5 Sociální a reprodukční chování  

Pro skupiny kočkodanovitých opic jsou typické velmi rozvinuté sociální vztahy 

založené na realizaci principu dominance. (Vančata 2003) Chování makaků vepřích 

je velmi rozvinuté. Významnou roli v dorozumívání hrají specifické a propracované 

výrazy tváře. (Vančata, Vančatová 2002) 

Poměr samců a samic je výrazně posunut ve prospěch samic, protože samice 

zůstávají ve svých rodných skupinách po celý život. Samci naopak opouštějí rodnou 

skupinu ve svých pěti až šesti letech. (Oi 1990a) 

Dospělí samci jsou ve skupině dominantní nad samicemi. Často mohou napa-

dat samice a vyhánět je od krmení. Samice jsou schopny napadnout samce vytvoře-

ním koalice, nejčastěji za podpory příbuzných samic. Někdy může i samotná samice 

vyvolat agresivní chování skupiny vůči níže postavenému samci. Příčinou tohoto me-

zisexuálního agresivního chování je snížená tolerance mezi jedinci ve skupině. Sa-

mice začnou níže postaveného samce vnímat jen jako konkurenci při obstarávání 

potravy a ne jako potenciálního partnera. (Oi 1990b) 
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Agresivní chování mezi samci a samicemi nebývá tak vážné jako agrese mezi 

samci. Nejvyšší míra agrese se projevuje u samců vysoce postavených vůči samcům 

níže postaveným nebo samcům, kteří se chtějí připojit ke skupině zvenku. Někdy do-

chází i k vážným zraněním jedinců. (Oi 1990b) 

Nejvýše postavené samice ve skupině makaků vepřích jsou s největší pravdě-

podobností sestry. Sdílí stejné sociální postavení a jsou k sobě hodně tolerantní. 

Vzájemnou toleranci vyjadřují groomingem, líbáním a krmením. (Oi 1990b) 

Ve skupině bývá několik samců, kteří jsou spjati lineární hierarchickou struktu-

rou, a nejčastěji jeden dominantní alfa samec. Když přijdou mladí samci do nové 

skupiny, nejpravděpodobněji zaujímají v hierarchii samců nejnižší postavení. Postu-

pem času se snaží propracovávat na vyšší pozice a zaujmout postavení alfa samce. 

(Clarke et al. 1995) 

U makaků vepřích chovaných v zajetí, kde se zvířata ve skupině nejprve ne-

znala, byla pozorována snaha vytvořit hierarchickou strukturu. Během několika prv-

ních hodin převládala ve skupině vysoká míra agresivity, v průběhu následujících dní 

pak klesala a s tím se vytvářela hierarchická struktura skupiny. (Gust et al. 1996) Po-

kud dospělý samec úspěšně zaujme postavení alfa samce, pak bývá zodpovědný za 

zabíjení mláďat ve skupině. Tento projev infanticidy u makaků vepřích byl zazname-

nán pouze v zajetí u „násilně“ vytvořených skupin a podle všeho se ve volné přírodě 

nevyskytuje. (Clarke et al. 1995) 

Makakové vepří se páří v průběhu celého roku, s lehce zvýšenou frekvencí od 

ledna do května. (Rowe 1996) Samice pohlavně dospívají ve třech letech věku. Ovu-

lace je doprovázena charakteristickým otokem a zrudnutím anogenitální oblasti.       

U makaků vepřích dochází k větším otokům než u ostatních druhů makaků. Samci 

dospívají později, puberty dosahují ve věku 3 až 4,5 let. (Sirianni & Swindler 1985) 

„Pro úzkonosé primáty je typicky zjevný menstruační cyklus a pravidelná receptivita 

samic ve zhruba měsíčních intervalech. Ta je mnohdy spojena s viditelnými změnami 

v anogenitální oblasti a dalšími znaky signalizujícími připravenost dané samice k pá-

ření.“ (Vančata 2003, strana 16) Tyto signály výrazně ovlivňují chování všech jedinců 

ve skupině. (Vančata 2003) 
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Během ovulace se samice postupně páří s více samci bez ohledu na sociální 

postavení nebo věk. Samice vyzývá samce ke kopulaci prezentací své anogenitální 

oblasti přímo před vybraným samcem, prochází se před ním a pohlíží na něj přes 

rameno. Pokud je v estru jen několik málo samic ze skupiny najednou, pak dva nej-

výše postavení samci mají v podstatě výhradní právo na samice a dokážou je uhlídat 

před ostatními samci. Níže postavení samci se pokouší pářit se samicemi, ale domi-

nantní samci se chovají agresivně vůči nim i vůči samicím, které na páření přistupují. 

Když je ve skupině více samic v říji, pak dominantní samci nemají reálnou možnost 

samice uhlídat a níže postavení samci mají větší pravděpodobnost reprodukčního 

úspěchu. (Oi 1996) 

Studie otcovství u makaků vepřích chovaných v zajetí prokázaly, že vyšší so-

ciální postavení ve skupině nemělo vliv na počet potomků. Alfa samec skupiny neměl 

největší počet potomků. (Gust et al. 1996)  

2.1.6 Péče o mláďata 

Makakové vepří rodí jedno mládě o hmotnosti asi 500 gramů. Doba březosti je 

cca 170 až 180 dní. (Eisenberg 1981) Doba mezi jednotlivými porody je závislá na 

aktuálních přírodních podmínkách, dostupnosti zdrojů potravy a sociálních faktorech. 

U volně žijících makaků se pohybuje mezi 18 až 24 měsíci. (Oi 1996) 

O čerstvě narozené mládě se stará matka s malou nebo žádnou pomocí 

ostatních samic skupiny. Během prvního roku života mláděte matka zajišťuje jeho 

ochranu, transport a krmení. (Maestripieri 2004) Od prvního měsíce života začínají 

mláďata prozkoumávat okolí a postupně se osamostatňovat za vydatné podpory 

matky. Toto osamostatňování je patrné od pátého týdne života. (Maestripieri 1994a) 

Během třetího měsíce stáří se srst mláďat mění z černé na olivově hnědou jako mají 

dospělí jedinci. (Maestripieri 1994b) Od jednoho roku věku je mládě v podstatě sa-

mostatné. Matky sociálně podporují a ochraňují své potomky po celou dobu života ve 

skupině, u samic po celý život. (Maestripieri 2004) 

Mláďata jsou velmi atraktivní pro ostatní členy skupiny, hlavně samice. Stávají 

se objektem velkého zájmu, nošení a „kradení“. Zvláště mláďata, která se již pohybují 

chvílemi dále od matky, bývají unášena. Níže postavené samice se snaží zvýšit svou 
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sociální hodnotu držením mláděte. Tyto „únosy“ mohou být pro mláďata nebezpečné. 

Pokud je mládě odděleno od matky na delší dobu, hrozí mu dehydratace a vyčerpá-

ní, někdy i smrt. (Maestripieri 1994b) 

2.1.7 Komunikace ve skupině 

Makakové vepří mezi sebou komunikují pomocí postojů. Například třepáním 

větve, na které jedinec stojí, se snaží samci upoutat pozornost ovulující samice a 

zároveň dát najevo ostatním samcům svou nadřazenost.  (Caldecott 1986) Charakte-

ristická je také již zmíněná výzva ke kopulaci ze strany ovulující samice směrem 

k vybranému samci. (Oi 1996) 

Důležitým druhem komunikace mezi makaky vepřími je obličejová mimika. 

Nejčastější výraz je „mračení“, což je zvednutí obočí a našpulení rtů. Tento výraz 

používají samci i samice. Ovšem v každé situaci má naprosto odlišný význam. Pokud 

se samec „mračí“ na samici, znamená to jakousi výzvu k páření. Většinou krátce poté 

následuje kopulace. Pokud tento výraz udělá samec na jiného samce, pak submisivní 

samec ustoupí. (Caldecott 1986)  

Nejčastější výraz, který je pozorován u všech druhů makaků, je tiché vycenění 

zubů. U makaků vepřích bývá nejčastěji pozorován mezi samci. Níže postavený nebo 

submisivní samec cení zuby na samce výše postaveného. (Flack et al. 2000) 

Další grimasa, která je popisována u makaků, je výraz strachu, který bývá do-

provázen křikem. Vystrašené zvíře většinou prchá nebo reaguje přesměrovanou 

agresí. (Rowe 1996) 

Makakové se dorozumívají i vokalizací, která bývá méně častá. (Caldecott 

1986) 

2.1.8 Vztahy mezi samicemi 

Samice ve skupině udržují poměrně pevné a stálé vztahy. Po celý život mají 

mezi sebou pevná pouta založená na příbuznosti po mateřské linii. Samice jsou spja-
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ty poměrně stálou lineární dominační hierarchií založenou na odehnání a interakčním 

přístupu. (Chalmers and Rowell 1971) 

Mláďata výše postavených samic jsou lépe přijímána, více podporována 

v dominační hierarchii a méně agresivně napadána než mláďata níže postavených 

samic. Mladé samice dědí své sociální postavení po svých matkách. (Berman 1980) 

 Samice vyššího postavení získávají snadněji potravu a nebývají výrazně 

omezovány ostatními jedinci. Proto bývá u těchto samic pozorován vyšší reprodukční 

úspěch a kratší intervaly mezi jednotlivými porody. Mláďata těchto samic dříve dospí-

vají a trpí nižší mortalitou během nepříznivého období. (Cheney 1987) 

U mladých matek stoupá zájem o vlastní potomky a zároveň klesá počet in-

terakcí s ostatními samicemi. (Grewal 1980) Kvalita interakcí mezi příbuznými sami-

cemi a nepříbuznými je odlišná. Pokud dojde k hádce, pak se dříve a s menšími pro-

blémy usmiřují příbuzné samice. (Kurland 1977) 

 Nejvíce interakcí se odehrává mezi samicemi na stejné sociální pozici. Navíc 

je u samic pozorována snaha být zadobře se samicemi výše postavenými, tím se 

dominantním samicím dostává více podpory a groomingu. (Silk et al. 1981) 

2.1.9 Vztahy mezi samci 

Vztahy mezi samci jsou méně stálé a agresivnější než vztahy mezi samicemi. 

Nejspíše je to způsobeno tím, že většinou samci mezi sebou nejsou v příbuzenském 

vztahu a vztah je založen na konkurenci. Bojují navzájem o přízeň samic a repro-

dukční úspěch. (Rowell and Dixson 1975) 

Dominační hierarchie samců je založena na agresivních střetech jedinců. So-

ciální postavení ve skupině závisí na věku, bojovnosti a tělesné stavbě jedince. (Su-

giyama 1976)  

Výše postavení samci makaků mají lepší přístup k samicím. Předpokládá se 

tedy, že tito samci mají větší pravděpodobnost reprodukčního úspěchu. (Sugiyama 

1976) Ovšem některé studie ukazují opak, jako například již zmiňovaná studie otcov-

ství u makaků vepřích.  (Gust et al. 1996)  
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I když spolu samci mají méně přátelské vztahy než samice, jsou popisovány i 

jisté koalice mezi samci. U makaků rhesus tvoří mladí dospělí samci většinou dvojice, 

ve kterých migrují do jiných skupin. Tam se navzájem podporují, aby snadněji dosáhli 

vyššího postavení a zvýšili tak reprodukční úspěch. Tito samci bývají sourozenci ne-

bo alespoň vrstevníci. (Mizuhara 1964) 
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2.2 Grooming 

Grooming je rozšířená forma chování, která má důležitý sociální význam s pů-

vodní hygienickou funkcí. (Dunbar 1991)  

Frekvence sociální péče zaznamenaná u 44 druhů volně žijících primátů kore-

luje s velikostí skupiny, ale ne s velikostí těla jedinců. To je důkaz, že grooming má 

nejen čistě hygienickou, ale i důležitou sociální funkci. (Dunbar 1991) 

 

Obrázek 1: Grooming samic makaků vepřích v Zoo Praha (foto: archiv autorky) 

2.2.1 Sociální grooming (Allogrooming) 

Grooming je rozšířený a důležitý typ chování v říši zvířat. (Franz 1998) Mluví-

me o ritualizované formě chování. Grooming u primátů má důležitý sociální význam. 

(Vančata 2002) „Jedná se o polarizované chování dvou, výjimečně i většího počtu 

jedinců, z nichž jeden čistí srst druhého jedince, případně ho víská nebo jinak mani-

puluje s jeho srstí. Grooming se odehrává vždy se zjevným souhlasem zúčastněných 

jedinců.“ (Vančata 2002, strana 104)  
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Grooming se vyskytuje v několika odlišných podobách. Rozlišujeme vzájemný 

grooming, kdy si dva jedinci probírají navzájem a současně srst. O recipročním gro-

omingu mluvíme, pokud si dva nebo více jedinců střídavě probírá srst. Méně častý, 

ale velmi významný typ groomingu pro formování koalic ve skupině, je mnohočetný 

grooming. Při mnohočetném groomingu si navzájem probírá srst několik jedinců. 

(Dunbar 1999) 

Tento typ chování probíhá mezi jedinci stejného pohlaví i mezi jedinci opačné-

ho pohlaví napříč všemi věky. Většinou výše postavený jedinec využívá své pozice a 

nechává se čistit od níže postaveného. Někdy naopak výše postavený přijímá nabíd-

ku od níže postaveného a čistí ho. Níže postavený jedinec tak své postavení utvrzuje 

nebo zvyšuje. (Vančata 2002) 

Jiný význam allogroomingu je mezi říjnou samicí a samcem, kde se jedná       

o socio-sexuální funkci. Někdy může být grooming součástí postkonfliktního chování. 

Jedinec, který se chce usmířit, poskytuje grooming, čímž se utvrzují sociální pozice 

ve skupině. Odlišný význam má i grooming mezi dospělým jedincem a mládětem, 

kde se nejedná o utvrzování sociálních rolí, ale často o rodičovskou péči. (Vančata 

2002)  

Čas investovaný jedinci do groomingu usnadňuje utváření vztahů ve skupině, 

řízení a řešení problémů. (Dunbar 1984) Sociální důležitost se opírá o vzájemnost 

této aktivity. Jedinci preferují grooming s aliančními partnery, příbuznými a poskytují 

péči jako agonistickou podporu jedince. (Chapais 1983) Podle Dunbar (1993) není 

čas věnovaný groomingu přímo úměrný velikosti jedince. U úzkonosých primátů se 

čas věnovaný groomingu zvyšuje přímo úměrně s rostoucí velikostí skupiny, kde je 

třeba udržovat sociální vztahy s více jedinci.  

Některé sociální a ekologické faktory mohou narušovat nebo omezovat čas 

dříve určený groomingu. Například energetické a časové nároky na kojení a péči      

o potomka snižují čas věnovaný allogroomingu. V období nedostatku potravy, kdy je 

třeba věnovat více času obstarávání potravy, je allogrooming také omezován. 

(Altman 1980) 
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Čas, který je třeba věnovat allogroomingu u velké sítě potenciálně groomingu-

jících jedinců, omezuje možnosti jednotlivce. S rostoucí velikostí skupiny se celkový 

čas věnovaný groomingu dělí na kratší úseky mezi více jedinců. (Watts 2000) 

Velikost skupiny ovlivňuje průběh groomingu. Nárůst počtu jedinců skupiny 

znamená více potenciálních partnerů ke groomingu a zároveň více konkurence. Je-

dinci mají jen omezený čas na přizpůsobení se novým podmínkám skupiny, které 

mohou být ztížené nedostatkem potravy. Členové skupiny mají několik možností. 

Rozšířit svoje působení a groomingovat více partnerů, ale kratší dobu. Nebo groo-

mingovat jen vybrané důležité partnery po delší časový úsek. (Dunbar 1984)  

Frekvence poskytovaného a přijímaného groomingu může být ovlivněna pří-

buzností jedinců (Sade 1965), pohlavím (Sparks 1967), věkem (Watts and Pusey 

1993), postavením v dominanční hierarchii (Seyfarth 1977) a reprodukčním statusem 

(Hemelrijk et al. 1992). 

Častý grooming má relaxační účinek pro příjemce a bývá používán k redukci 

napětí. (Boccia 1987) 

2.2.2 Grooming mezi samci 

Grooming je u samců makaků méně častý než u samic. Pokud se vyskytuje, 

tak mimo období páření. Výše postavení samci jsou vždy groomingováni častěji než 

samci níže postavení. (Sugiyama 1976) 

Průběh groomingu se přizpůsobuje aktuálním potřebám a situacím. Například 

u šimpanzí komunity, kde se vyskytovalo více samců, než bylo obvyklé, probíhal me-

zi nimi grooming více než grooming mezi samicemi a samci. (Ghiglieri 1984) 

2.2.3 Grooming mezi samicemi 

Allogrooming je neodmyslitelnou součástí samičích vztahů. Pomáhá podporo-

vat vznik aliancí a udržovat sociální vazby. (Seyfarth 1977) Bylo vysledováno, že al-

logrooming může sloužit k posilování soudržnosti skupiny (Cheney 1992), podpoře 
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sociálních vazeb (Sade 1965) a manipulaci se vztahy v dominanční hierarchii skupi-

ny. (de Waal 1982) 

Nejvíce groomingových interakcí se odehrává mezi samicemi na stejné hierar-

chické úrovni nebo mezi příbuznými samicemi. Matky groomingují své dcery, se kte-

rými mají silné vazby po celý život a probíhá mezi nimi množství interakcí. (Silk et al. 

1981)  

Obecně se uvádí hypotéza, že samice přijímají a hlavně poskytují  grooming 

samicím, od kterých mohou v budoucnu očekávat koaliční podporu během agresiv-

ních interakcí. (Seyfarth 1977)  

 

 

Obrázek 2: Groomingující se samicce makaků vepřích v Zoo Praha (foto: archiv autorky) 
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2.2.4 Autogrooming a hygienická stránka groomingu 

Grooming, kdy si jedinec probírá svou srst pomocí prstů a úst. Tento typ se 

vyvinul čistě pro hygienické potřeby jedince. (Dunbar 1991)  

Dunbar (1991) uvádí, že grooming má původně hygienickou funkci. Sociální 

grooming tedy probíhá nejčastěji na částech těla, kam si zvíře samo špatně dosáhne. 

Části těla groomigované během autogroomingu se doplňují s částmi těla groomingo-

vanými během allogroomingu. Tento fakt je stále pro některé autory (Hutchins, Ba-

rash 1976, Barton 1985, Saunders 1987) důkazem hygienické funkce allogroomingu. 

Dunbar 1991 mluví pouze o snaze maximalizovat hygienickou funkci groomingu, 

pokud je allogrooming doplněn autogroomingem. 

2.2.5 Grooming jako směnná komodita  

Teorie biologických trhů představuje model chování jedinců založený na reci-

pročním altruismu (Barrett et al. 2000). Základní princip této teorie je směňování růz-

ných druhů komodit, jako jsou služby nebo zboží, z čehož mají zvířata nějaký užitek. 

V konkurenčním boji je možnost volby jedince ovlivňována jeho postavením v sociál-

ní hierarchii skupiny. (Noë and Hammerstein 1995)  

Poslední teorie rozvoje biologických trhů nabízí alternativní pojetí modelu reci-

pročního altruismu. Přirovnává partnerské vztahy mezi zvířaty k obchodování 

s cennými komoditami. (Noë and Hammerstein 1995) 

Pokud na důležité zdroje není ve skupině vytvořen monopol, pak bude groo-

ming směňován jen sám za sebe. Pokud jsou zdroje monopolizovány, pak grooming 

bývá směňován za jiné „zboží“, jako je koaliční podpora a podpora při agresi, tole-

rance lepšího místa při krmení nebo dokonce za přímý přístup ke zdroji. (de Waal 

1997) Předpokládá se, že takováto výměna může probíhat i mezi jednotlivými „vlast-

níky“ zdrojů. Mluví se o přímé výměně přístupu ke zdroji za přístup ke zdroji. (Barret 

et al 1999) 

Grooming je u primátů směnnou komoditou (ve smyslu teorie biologických 

trhů). Rozhodování, za co lze grooming směnit, vychází ze stupně kompetice ve sku-

pině. Tato teorie byla testována na 4 skupinkách paviánů. Jak se předpokládalo, tak 
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převaha groomingových dyád byla ve všech skupinách u samic, které si byly blízko 

v sociální hierarchii, kde čas investovaný do groomingu jedním jedincem odpovídal 

času investovanému druhým jedincem z dyády. Vyrovnané rozdělení času se více 

shodovalo ve skupinách, kde nebylo možné grooming směnit za jiný druh služby. Ve 

skupinách, kde byla velká konkurence, bylo více času investováno do groomingu      

u výše postavených jedinců s vidinou získat výhodnější postavení při krmení. (Barret 

et al 1999) 

Výzkum Barret et al 1999 ukázal, že samice paviánů používají grooming jako 

cennou komoditu, která má důležité místo na biologickém trhu. Celková doba inves-

tovaná do groomingu je důležitá z hlediska hodnoty zvířete na biologickém trhu. To, 

co určuje hodnotu zvířete, je počet poskytnutých groomingů.  

Pokud nejsou zdroje, za které by se dal grooming směňovat, pak se směňuje 

zase za grooming. Pokud jsou zdroje, pak má nejvyšší prioritu tolerance dobrého 

místa při krmení. (Seyfarth & Cheney 1984) Některé samice primátů (ne u paviánů) 

mění grooming za přístup k samcům. (Barret et al 1999) 
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíle práce 

(1) Na základě rešerše literatury popsat behaviorální ekologii rodu makak. 

(2) Podrobně popsat a analyzovat afiliativní a agonistické chování ve skupině 

makaků vepřích v Zoo Praha. 

(3) Popsat závislosti groomingu na denní době a sociální pozici ve skupině maka-

ků vepřích v Zoo Praha. 

3.2 Hypotézy  

Cíle práce jsem stanovila na základě rešerše literatury a předběžného pozoro-

vání skupiny makaků vepřích v Zoo Praha. Podle stanovených cílů jsem se rozhodla 

ověřovat tyto hypotézy: 

Dominační hierarchie 

Hypotéza 1: Ve skupině existuje dominační hierarchie s vysokou mírou linearity. 

Rozdíly v chování jedinců z hlediska jejich pohlaví 

Hypotéza 2: Pohyb po výběhu závisí na pohlaví jedinců. 

Hypotéza 3: Četnost výskytu afiliativního chování závisí na pohlaví jedinců. 

Hypotéza 4: Četnost výskytu agonistického chování závisí na pohlaví jedinců. 

Rozdíly v chování jedinců z hlediska postavení v hierarchii skupiny 

Hypotéza 5: Pohyb po výběhu závisí na postavení jedince v hierarchii. 

Hypotéza 6: Četnost výskytu afiliativního chování závisí na postavení v hierarchii. 

Hypotéza 7: Četnost výskytu agonistického chování závisí na postavení jedince 

v hierarchii. 
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Průběh groomingu ve skupině makaků 

Hypotéza 8: Mezi jedinci jsou výrazné rozdíly v četnosti poskytovaného groomingu. 

Hypotéza 9: Samice groomingují častěji než samci. 

Hypotéza 10: Samice groomingují celkově delší dobu než samci. 

Hypotéza 11: Četnost poskytovaného groomingu závisí na pohlaví jedince. 

Hypotéza 12: Četnost poskytovaného groomingu závisí na postavení jedince v hie-

rarchii skupiny. 

Hypotéza 13: Celková délka groomingu závisí na postavení jedince v hierarchii. 

Hypotéza 14: Největší četnost groomingu je okolo poledne. 

Hypotéza 15: Existují závislosti v četnostech výskytu groomingu v jednotlivých čás-

tech dne. 

Hypotéza 16: Grooming závisí na agonistickém chování v jednotlivých částech dne. 

Hypotéza 17: Grooming a agonistické chování v jednotlivých částech dne závisí na 

pozici jedince v hierarchii. 
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3.3 Materiál 

3.3.1 Studovaná skupina  

Zoologická zahrada v Praze chová makaky vepří (Macaca nemestrina) od 

roku 2004, kdy byl postaven pavilon Indonéské džungle. Celá dvanáctičlenná skupi-

na makaků vepřích byla darována Zoo Praha kosmetickou firmou z Gänserndorfu. 

V době příchodu do zoo byla ve skupině jen dvě mláďata, tříměsíční samička a téměř 

roční samec. Dospělé samice, kromě nejstarší samice, měly hormonální implantát, 

který ještě v době pozorování působil. Proto se v Zoo Praha žádná mláďata nenaro-

dila.  

V době pozorování bylo ve skupině 12 jedinců: 3 dospělí samci, 1 mladý do-

spívající samec, 6 dospělých samic a 2 mladé samice.  
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Tabulka 2: Složení studované skupiny makaků vepřích (macaca nemestrina) v Zoo Praha 

3.3.2 Podmínky chovu studované skupiny 

Makakové vepří jsou po celý rok chováni ve vnitřním pavilonu Indonéské 

džungle. Teplota vzduchu se pohybuje okolo 28 °C a vlhkost bývá 80 %. Údržba vý-

běhu zahrnuje každodenní úklid a čištění. O makaky se stará jedna chovatelka. 

Makakové jsou ve výběhu, který je oddělený od okolí asi 2,5m širokým vodním 

příkopem. Velikost vnitřní expozice je 123 m2, součástí jsou dvě malé místnosti, které 

jsou uzavřeny mříží. Z této strany k makakům chodí chovatelka. Ve výběhu jsou mo-

dely stromů s různě přivázanými větvemi, po kterých makakové šplhají.  

Sklo, které chrání celý pavilon, nepropouští sluneční záření. Proto mají maka-

kové nedostatek vitamínu D a musí být vyháněni ven na slunění do dodatečně při-

stavěného venkovního výběhu. Tento výběh je velmi malý, má jen 16 m2, ale 

Jméno  ID pohlaví Otec x matka Datum narození / datum příchodu do 
Zoo Praha 

Yogi YOG M ? x ? ? / 21. 10. 2004 

Joshua JOS M ? x N U K  08. 12. 1997 / 21. 10. 2004  
 

John JOH M ? x N U K  18. 09. 1999 / 21. 10. 2004  
 

Remus REM M YOG x JIF 31. 10. 2003 / 21. 10. 2004  
 

Nukkles NUK F ? x ? ? / 21. 10. 2004 

Jiffy-Pop JIF F ? x ? ? / 21. 10. 2004 

Tinkerbell TIN F ? x ? ? / 21. 10. 2004 

Cassiopeia CAS F ? x N U K  18. 04. 1996 / 21. 10. 2004  
 

Tiger-Lilly TIG F ? x T I N  11. 04. 1997 / 21. 10. 2004  
 

Hanna HAN F ? x J I F  18. 09. 1998 / 21. 10. 2004  
 

Summers SUM F YOG x NUK 21. 10. 2004 / 21. 06. 2003 

Hope HOP F JOG x TIN 21. 10. 2004 / 04. 07. 2004 
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k vyslunění několika jedinců dostačuje. Mimo zimní období bývá tedy skupinka děle-

na a menší část skupiny pouští ošetřovatelka do venkovního výběhu. 

Krmení probíhá dvakrát denně, ráno v sedm a odpoledne ve třináct hodin. Rá-

no makakové dostávají směs zeleniny a k tomu takzvané obědy, tj. třeba vařené 

brambory, vařenou rýži nebo vařené luštěniny. Odpoledne se podává směs ovoce. 

Potravu 2 x týdně doplňují vařená vejce, 1 x týdně vařené slepice, 1 x týdně jogurty, 

2 x týdně tvarohy (1 x měkké a 1 x tvrdé), většinou 3 x do týdne větve na okus. K pití 

je stále k dispozici voda.  

 

Obrázek 3: Výběh makaků vepřích v Zoo Praha (foto: archiv autorky) 

3.4 Metody 

3.4.1 Etologická pozorování 

Výzkum probíhal od října do prosince roku 2009 a čítal 130 hodin. Celé pozo-

rování můžeme rozdělit do tří částí. 
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V přípravné části pozorování jsem se učila poznávat a rozeznávat od sebe 

jednotlivé jedince. Během této doby, která trvala 22 hodin, jsem současně vytvářela 

etogram skupiny.  

Přímý sběr dat byl rozdělen na 2 fáze, které se lišily typem etologického pozo-

rování. V první fázi, která trvala 73 hodin a probíhala převážně v listopadu 2009, 

jsem sbírala data metodou focal animal sampling (viz 3.4.2.). Zbylých 35 hodin 

v prosinci 2009 byly informace získávány etologickou metodou ad libitum sampling 

(viz 3.4.2.). 

Pozorování jsem prováděla během otevírací doby od 9.00 do 16.00 v kratších 

časových úsecích, minimální úsek byl 2 hodiny. Časové úseky pozorování byly roz-

vrženy rovnoměrně po celé otevírací době tak, aby dohromady pokrývaly celé dny.  

3.4.2 Etologické metody 

K získání údajů o sociálním chování jedinců ve skupině byly použity standard-

ní etologické metody, které se běžně používají ke studiu a analýze chování primátů. 

Použila jsem dvě metody: focal animal sampling (Altmann 1974) a ad libitum sam-

pling (Altmann, 1974). 

Focal animal sampling (pozorování chování vybraného/ných zvířete/at) je me-

toda, kdy se pozorovatel zaměřuje po určitý standardní, časově omezený úsek na 

jednoho jedince. Zvolený časový úsek může být jakýkoliv, například 15 minut, 3 ho-

diny nebo od rána do večera. Během pozorování etolog zapisuje všechny aktivity 

vybraného jedince, které jsou předmětem zkoumání. Dále registruje všechny interak-

ce ostatních jedinců se zvoleným objektem. Touto metodou lze zaznamenávat mno-

ho důležitých údajů, jako je například iniciátor a příjemce studovaného chování.  

Metoda focal animal sampling byla použita v 73 hodinách pozorování s časo-

vým úsekem pozorování 15 minut. Typy chování, které byly zaznamenány, jsou uve-

deny v etogramu (viz 3.4.4). U každého jedince proběhlo takové pozorování nejméně 

20x v rovnoměrném rozložení od 9.00 do 16.00. 

Ad libitum sampling je metoda, která vychází ze sledování určitého typu cho-

vání. Její výhodou je, že není časově omezená, proto je vhodná ke sledování konti-



31 

 

nuality určitého typu chování. Nevýhoda spočívá v tom, že sbírání dat neprobíhá ve 

standardních časových úsecích.  

Tento typ pozorování byl použit po dobu 35 hodin, kde nejkratší úsek pozoro-

vání byl 180 minut. Sledovaným chováním byl grooming, který jsem definovala jako 

záměrnou manuální nebo orální manipulaci se srstí jiného jedince (lízání, probírání 

srsti, dotýkání,…), která trvala více než 10 sekund. Za ukončení groomingu jsem po-

važovala přerušení aktivity jedince na více než 30 sekund.  

Dále byla metoda ad libitum sampling používána po celou dobu výzkumu 

k zaznamenávání důležitých a zajímavých projevů jedinců, kteří právě nebyli před-

mětem pozorování metodou focal animal sampling.  

3.4.3 Pomůcky a etogram  

Sledování jsem zapisovala do záznamových archů (viz příloha 2). Při pozoro-

vání jsem používala pevné desky, propisovací tužku, stopky a digitální fotoaparát.  
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Tabulka 3: Etogram pro záznam chování makaků vepřích chovaných v Zoo Praha 

Typ chování   Aktivita   Popis chování  

L
o

k
o

m
o

č
n

í 
 

Sezení na 

zemi 

Tělo je ve vertikální poloze, v kontaktu s podlahou 

jsou převážně hýždě. 

Sezení na 

stromě 

Tělo je ve vertikální poloze, v kontaktu větví jsou 

převážně hýždě, horní a dolní končetiny zajišťují 

rovnováhu. 

Stání kva-

drupední 

Dolní i horní končetiny jsou natažené, v kontaktu 

s podlahou a nesou váhu celého těla. 

Stání bipední  Dolní končetiny jsou natažené, v kontaktu 

s podlahou a nesou váhu celého těla. 

Chůze kva-

drupední  

Individuální pohyb po čtyřech končetinách. Jedná 

se o přesun z jednoho místa na jiné. Ve stejnou 

chvíli jsou v kontaktu s podlahou dvě nebo tři kon-

četiny. 

Chůze bi-

pední 

Individuální pohyb po dvou končetinách. Jedná se  

o přesun z jednoho místa na jiné.  

Běh Rychlý kvadrupední pohyb. Ve stejnou chvíli jsou 

v kontaktu s podlahou dvě, jedna nebo žádná kon-

četina.  

Ručkování Pohyb pomocí horních končetin v zavěšené poloze. 

Šplhání  Pohyb po stromě a větvích za účelem přesunu 

z místa na místo. 

Skákání  Pohyb překonávající zemskou přitažlivost, tělo není 

v kontaktu s podložkou. 
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A
fi

li
a
ti

v
n

í 
Hra  Opakovaná činnost bez jasného cíle, přinášející 

zjevné uspokojení. Může být individuální nebo sku-

pinová. 

Kontaktní hra Společná hra dvou a více jedinců. (kousání, nošení, 

honění, odstrkování,…) 

Nekontaktní 

hra 

Jedinec si hraje sám bez jiných jedinců. 

Grooming Záměrná manuální nebo orální manipulace s vlastní 

srstí nebo srstí jiného jedince.(lízání, probírání srsti, 

dotýkání,…) 

Přibližování Přibližování k jinému jedinci se zjevně přátelskými 

úmysly.(uvolněný postoj, přátelská mimika)  

Usmiřování Postkonfliktní chování za účelem obnovení pozitiv-

ních vztahů mezi jedinci. Iniciátorem může být oběť 

nebo agresor. Usmiřování ukončuje konflikt. 

Utěšování Postkonfliktní chování, kde oběť konfliktu vyhledává 

přítomnost jiného jedince a snaží se s ním navázat 

pozitivní sociální kontakt. 

Koaliční pod-

pora 

Vytvoření dočasné koalice proti agresorovi. 

R
e
p

ro
d

u
k
č
n

í 

Zkoumání 

genitální ob-

lasti 

Podrobné vizuální, hmatové nebo čichové zkoumá-

ní anogenitální oblasti druhého jedince. 

Vyzývání ke 

kopulaci 

Samice opakovaně nastavuje anogenitální oblast 

přímo proti samci. 

Spojení Spojení dvou jedinců pohlavními orgány krátkého 

trvání. 
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Kopulace Kopulace má velmi rychlý průběh. Nejčastěji probí-

há v dorzo-ventrální poloze. 

Masturbace  Rytmické tření pohlavních orgánů nějakou částí 

svého těla nebo předmětem. 

A
g

o
n

is
ti

c
k
é
 

s
u
b
m

is
iv

n
í 

Odvrácení Jedinec se odvrací od jiného jedince, ale zůstává 

na místě. 

Vyhnutí  Jedinec uhýbá, vyhýbá se nebo ustupuje z cesty 

jinému jedinci. 

Schování Jedinec se skrývá před některým členem skupiny. 

Útěk Jedinec se rychle vzdaluje od jiného jedince. Nej-

častěji během nebo rychlou chůzí.  

Líbání  Jedinec líbá jiného jedince, většinou podřízený jedi-

nec líbá nadřazeného jedince. 

d
o
m

in
a
n
tn

í 

Vyhnání Jedinec se přibližuje k jinému jedinci, který kvůli 

tomu následně opouští své místo. Nově příchozí 

jedinec často toto místo zaujímá. 

Škubání srsti Jedinec vykusuje srst jinému jedinci. 

Hrozba Nekontaktní druh dominantního chování. Nejčastěji 

vyjadřovaný postojem, výrazem v obličeji nebo po-

hybem, bývá doprovázen vokalizací. Cílem je zís-

kání předmětu nebo místa, udržení jedince 

v odstupu, kontrola chování jiného jedince. Nedo-

chází k pohybu směrem k jedinci (oproti vyhnání). 

Útok  Nepřátelské pronásledování jedince jiným jedincem, 

může zahrnovat i nepřátelský fyzický kontakt. 

Úder Jedinec vyrazí proti jinému jedinci, kterého udeří 

končetinou. 
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Odstrčení Jedinec důrazně odstrčí jiného jedince. 

Přitáhnutí Jedinec si k sobě přiblíží končetinou jiného jedince. 

Pronásledo-

vání 

Jedinec pronásleduje, honí jiného jedince. 

Kousnutí Jedinec používá stisk zubů v kontaktu s jiným jedin-

cem. 

Projev domi-

nance 

Jedinec vyleze vysoko na strom, kde se chytí všemi 

končetinami větve. Začne se kývat a vydávat vřešti-

vé zvuky. 

 

3.5 Statistické analýzy 

Nasbírané informace o chování jedinců jsem zapisovala přímo do databází. 

Údaje, které se týkaly dyadických interakcí, jsem zpracovávala do sociometrických 

matic. 

Pro analýzu sociometrických matic byl použit speciální etologický program 

MatMan 1.1. Statistické analýzy byly provedeny programem Statistica 6.0 a 9.0. 

Pro analýzy byly použity pouze neparametrické testy, protože data o chování 

jedinců nemají normální rozdělení.  

K testování závislostí pohlaví na zkoumaném typu chování byl použit znamén-

kový test. Test je založen na diferencích párových hodnot. Testujeme nulovou hypo-

tézu, že medián diferencí je roven nule vůči oboustranné alternativní hypotéze. Naše 

nulová hypotéza byla, že dané chování závisí na pohlaví jedince. 

Ke zjištění rozdílů mezi skupinami samců a samic s ohledem na zkoumané 

chování jsme používali Mann-Whitney U test, který statisticky porovnává mediány 

dvou výběrů. Vždy jsme předpokládali, že se skupiny liší. 
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Dále k testování rozdílů mezi jedinci z hlediska studovaného chování jsme po-

užili Kruskal- Wallis test, který je obdobou Mann-Whitney U testu, ale lze ho použít 

pro větší množství výběrů (v našem případě 12). Testovaná hypotéza byla, že se 

jedinci z hlediska testovaného chování významně liší.  

Pro korelaci dvou výběrů jsme použili Spearmanův korelační koeficient, po-

mocí něhož jsme zjišťovali existenci významné závislosti zkoumaného chování na 

postavení jedince v hierarchii. 

Pro zjišťování lineární hierarchie byl použit Kendallův korelační koeficient, po-

mocí něhož jsme provedli komplexní korelační analýzu sociometrických matic. Před-

mětem analýzy jsou zde dyadické interakce s ohledem na příjemce a poskytovatele 

chování, proto je tato metoda nejvhodnější. 

Průkaznost testů byla dána hladinou významnosti α = 0,05. V testech je tato 

proměnná uváděna jako p. Pokud p > 0,05, pak hypotéza nebyla považována za po-

tvrzenou. V případě, že bylo p < 5%, pak jsme považovali hypotézu za potvrzenou a 

mluvili jsme o statisticky významném rozdílu/závislosti. (Budíková 2005) 
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4 Výsledky 

4.1 Dominanční hierarchie 

4.1.1 Hypotéza 1: Ve skupině existuje dominanční hierarchie s vysokou mí-

rou linearity. 

Pro zjišťování existence hierarchie ve skupině jsme použili matici agonistic-

kých interakcí. Na základě afiliativních interakcí nebyly výsledky lineární hierarchie 

statisticky významné. Výpočty jsme prováděli programem MatMan 1.1. 

Vypočítali jsme významnou hodnotu Landauova indexu linearity korigovaného 

pro neznámé vztahy (h´= 0,455), Kendallův koeficient linearity (K = 0,36) a hodnotu 

DCI = 0,654 (Directional consistency index). Tyto výsledky jsou pro matici agonistic-

kých interakcí statisticky významné. Ve skupině tedy existuje jednoznačná dominační 

hierarchie založená na dominantně submisivních vztazích. Hypotéza o existenci line-

ární hierarchie ve skupině se potvrdila. 

Zjišťovali jsme také, zdali existuje zvlášť samčí a samičí hierarchie, ale vý-

sledky nebyly statisticky významné. Nemůžeme tedy o samčí ani samičí hierarchii ve 

skupině mluvit. 
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Tabulka 4: Matice agonistických interakcí použitá k analýze hierarchie (ve sloupcích původci in-
terakcí a v řádku příjemci) 

 
YOG JOS JOH REM NUK JIF TIN CAS TIG HAN SUM HOP Σ Rank 

YOG - 4 0 5 0 2 0 0 1 0 2 2 16 2 

JOS 0 - 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 6 12 

JOH 0 4 - 7 0 0 0 1 0 0 1 1 14 10 

REM 4 6 9 - 0 1 0 3 0 0 0 3 26 9 

NUK 0 2 2 1 - 0 1 0 1 2 6 3 18 1 

JIF 0 22 3 0 0 - 1 0 2 2 0 0 30 5 

TIN 0 2 0 3 0 0 - 0 0 0 3 0 8 8 

CAS 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 2 11 

TIG 0 3 0 0 0 0 0 1 - 3 0 0 7 6 

HAN 0 0 0 0 0 0 1 3 1 - 0 0 5 7 

SUM 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 - 8 15 3 

HOP 0 0 4 3 0 3 2 0 0 0 3 - 15 4 

Σ 4 46 21 20 1 9 5 9 8 7 15 17   162  
Σ - součet všech interakcí u daného jedince. 

Rank – rank jedince v dominační hierarchii od nejvýše postaveného jedince (1) do nejníže po-

staveného jedince (12). 

Tabulka 5: Charakteristiky dominační hierarchie na základě agonistických interakcí 

Celkový počet interakcí Σ 162 

Landaův index linearity (h) korigovaný pro neznámé vztahy 0,454545454545455 

Kendallův koeficient linearity (K) 0,360714285714286 

Directional consistency index (DCI) 0,654320987654321 

Počet a % neznámých vztahů 23 34,85% 

Počet a % jednosměrných vztahů 30 45,45% 

Počet a % obousměrných vztahů 13 19,7% 

Celkový počet vztahů 66 100% 

Hladina významnosti 4,93% 

Σ – Součet všech interakcí u daného jedince.  

DCI (Directional Consistency Index) – Nabývá hodnot od 0 pro úplnou obousměrnost chování 

do 1 pro úplnou jednosměrnost chování. 
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4.2 Rozdíly v chování jedinců z hlediska jejich pohlaví 

4.2.1 Hypotéza 2: Pohyb po výběhu závisí na pohlaví jedinců. 

Testovali jsme nejčastější typy pohybu nebo umístění jedinců ve výběhu. Pro 

testování jsme použili matici pro šplhání, sezení na stromě a kvadrupední chůzi (ta-

bulka 6).  

Tabulka 6: Matice pro testování pohybu jedinců po výběhu 

  šplhání sezení na stromě chůze kvadrupední 

YOG 15 15 27 

JOS 18 28 27 

JOH 29 35 20 

REM 57 52 41 

NUK 29 30 12 

JIF 37 48 8 

TIN 26 51 7 

CAS 27 36 11 

TIG 20 37 12 

HAN 22 30 10 

SUM 25 42 6 

HOP 26 31 11 

 

Nejprve jsme testovali Kruskal-Wallis testem, jestli existují rozdíly mezi jedinci 

z hlediska těchto tří hlavních typů lokomočního chování.  

U testu týkající se šplhání nemůžeme o významných rozdílech mezi jedinci 

mluvit, protože hodnota p nabývá vysokých hodnot (p = 0,6193). 
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Tabulka 7: Kruskal-Wallis test na testování rozdílů mezi jedinci ve šplhání 

Depend.: 
šplhání 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; splhani (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Independent (grou-
ping) variable: Indivuduum Kruskal-Wallis test:  
H (11, N= 35) =9,028276 p =, 6193 

Valid Sum of rank 

YOG 3 34 

JOS 3 39,5 

JOH 3 62,5 

REM 3 93,5 

NUK 3 52 

JIF 3 71 

TIN 3 41,5 

CAS 3 55,5 

TIG 3 48,5 

HAN 3 52 

SUM 3 46 

HOP 2 34 

 

Výpočty testující rozdíly mezi jedinci v sezení na stromě ukázaly jistou závis-

lost, ale nejsou statisticky významné (p = 0,2505). 

Tabulka 8: Kruskal-Wallis test na zjištění rozdílů mezi jedinci z hlediska sezení na stromě 

Depend.: sezení 
na stromě 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; sezeni na stromě (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Inde-
pendent (grouping) variable: Indivuduum Kruskal-Wallis test:  
H (11, N= 35) =13,69145 p =, 2505 

Valid Sum of rank 

YOG 3 11 

JOS 3 41,5 

JOH 3 53 

REM 3 86 

NUK 3 40,5 

JIF 3 79,5 

TIN 3 63 

CAS 3 53,5 

TIG 3 63,5 

HAN 3 43 

SUM 3 64 

HOP 2 31,5 
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 Jako třetí typ jsme testovali rozdíly mezi jedinci v kvadrupední chůzi. Tyto vý-

počty potvrdily statisticky významný rozdíl mezi jedinci (p = 0,0267). 

Tabulka 9: Kruskal-Wallis test na výpočet rozdílů mezi jedinci z hlediska kvadrupední chůze 

Depend.: chůze 
kvadrupední 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; WalkTR (Jana Buresova Macaca Stat dpo) In-
dependent (grouping) variable: Indivuduum Kruskal-Wallis test:  
H (11, N= 35) =21,71724 p =, 0267 

Valid Sum of rank 

YOG 3 90 

JOS 3 81 

JOH 3 70 

REM 3 92 

NUK 3 52,5 

JIF 3 35 

TIN 3 30 

CAS 3 48 

TIG 3 52,5 

HAN 3 44,5 

SUM 3 26,5 

HOP 2 8 

 

 Mann-Whitney U testem jsme zjišťovali rozdíly mezi samci a samicemi ve 

šplhání. Rozdíl, který jsme vypočítali, není statisticky významný (p = 0,6514 a p = 

0,6488). 

Tabulka 10: Mann-Whitney U test na zjištění rozdílů mezi pohlavími ve šplhání 

variable 

Mann-Whitney U Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) By variable Sex Marked tests are 
significant at p <, 05000 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum U Z p-value Z p-value Valid N Valid N 

šplhání 229,5 400,5 124,5 0,451781 0,651427 0,455432 0,648799 12 23 

 

 Nemůžeme mluvit ani o rozdílu mezi samci a samicemi v sezení na stromě. 

Mann-Whitney test neprokázal statisticky významný rozdíl (p= 0,4043 a p = 0,4028). 
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Tabulka 11: Mann-Whitney U test na zjištění rozdílů mezi pohlavími v sezení na stromě 

variable 

Mann-Whitney U Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) By variable Sex Marked tests 
are significant at p <, 05000 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum U Z p-value Z p-value Valid N Valid N 

sezení na 
stromě 191,5 438,5 113,5 -0,83406 0,404249 -0,8367 0,402763 12 23 

 

 Testování rozdílů mezi skupinou samců a samic v kvadrupední chůzi ukázalo 

statisticky významný rozdíl (p < 0,0001). 

Tabulka 12: Mann-Whitney U test na zjištění rozdílů mezi pohlavími v kvadrupední chůzi 

variable 

Mann-Whitney U Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) By variable Sex Marked 
tests are significant at p <, 05000 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum U Z p-value Z p-value 

Valid 
N 

Valid 
N 

Chůze kvadrupední 333 297 21 4,048655 0,000052 4,083403 0,000044 12 23 

 

Závislosti pohlaví na typu chování jsme testovali znaménkovým testem (sign 

test). (tabulka 13) 

Podle výsledků, můžeme říci, že četnost šplhání na strom statisticky význam-

ně (Z = 5,747; p < 0,0001) závisí na pohlaví jedince. Samice makaků šplhají výrazně 

častěji než samci.  

U údajů týkajících se sezení na stromě vidíme statisticky významnou relaci 

mezi pohlavím jedinců a výskytem tohoto typu chování (Z = 5,747; p < 0,0001).  

Kvadrupední chůze vyšla podle znaménkového testu statisticky významně zá-

vislá na pohlaví makaků vepřích (Z = 5,102; p < 0,0001). Samci významně více chodí 

než samice.  
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Tabulka 13: Znaménkový test pro relaci mezi pohlavím jedince a daným typem chování 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Marked tests are 
significant at p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Sex & šplhání 35 100 5,747049 0 

Sex & sezení na stromě 35 100 5,747049 0 

Sex & chůze kvadrupední 28 100 5,10252 0 

 

Obecně můžeme říci, že pohyb makaků vepřích po výběhu statisticky vý-

znamně závisí na pohlaví jedinců. Hypotézu jsme tedy potvrdili. 

4.2.2 Hypotéza 3: Četnost výskytu afiliativního chování závisí na pohlaví 

jedinců. 

K testování hypotézy byla použita získaná data o afiliativním chování, do kte-

rého jsme zahrnuli pozorované typy: grooming, přibližování, líbání, objetí.  

Tabulka 14: Data o afiliativním chování 

  YOG JOS JOH REM NUK JIF TIN CAS TIG HAN SUM HOP ∑ 

YOG * 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 

JOS 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JOH 0 0 * 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5 

REM 0 5 0 * 0 1 0 1 2 0 0 0 9 

NUK 1 0 5 0 * 1 0 7 0 2 20 0 36 

JIF 0 1 3 19 0 * 7 0 3 5 1 0 39 

TIN 0 0 0 0 0 16 * 0 3 5 0 12 36 

CAS 0 0 0 0 4 0 0 * 11 0 0 0 15 

TIG 0 0 0 0 0 0 0 22 * 1 0 1 24 

HAN 1 1 0 0 0 1 2 5 3 * 0 0 13 

SUM 0 0 0 0 19 1 3 1 2 1 * 4 31 

HOP 1 0 0 0 1 0 26 1 3 1 3 * 36 

∑  3 7 8 19 27 21 39 37 27 23 24 17 252 

 

Nejdříve jsme testovali rozdíly mezi jedinci ve výskytu afiliativního chování 

pomocí Kruskal-Wallis testu. Můžeme mluvit o statisticky významných rozdílech mezi 

jednotlivci v četnostech výskytu afiliativního chování (p =0,0365).  
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Tabulka 15: Kruskal-Wallis test na testování rozdílů mezi jedinci v afiliativním chování 

Depend.: AFFILIATIVE 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; AFFILIATIVE (Jana Buresova 
Macaca Stat dpo) Independent (grouping) variable: Indivu-
duum Kruskal-Wallis test: H (11, N= 35) =20,71010 p =, 0365 

Valid Sum of rank 

YOG 3 35 

JOS 3 12 

JOH 3 28 

REM 3 37,5 

NUK 3 78 

JIF 3 85 

TIN 3 77,5 

CAS 3 43,5 

TIG 3 56 

HAN 3 45,5 

SUM 3 75 

HOP 2 57 

 

Zjišťovali jsme také rozdíly v četnosti výskytu afiliativního chování u samců a 

samic. Mann-Whitney U test prokázal statisticky významný rozdíl (p < 0,0004) ve vý-

skytu afiliativního chování samců a samic. 

Tabulka 16: Mann-Whitney U test na vyhodnocení rozdílu mezi samci a samicemi ve výskytu afi-
liativního chování 

variable 

Mann-Whitney U Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) By variable Sex Marked 
tests are significant at p <, 05000 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum U Z p-value Z p-value Valid N 

Valid 
N 

AFFILIATIVE 112,5 517,5 34,5 -3,5795 0,000344 -3,59947 0,000319 12 23 

 

Závislosti jsme testovali znaménkovým testem. Jak jsme předpokládali, tak 

existuje statisticky významná korelace mezi pohlavím jedinců a výskytem afiliativního 

chování (Z = 4,456; p < 0,0001). Mezi samicemi se afiliativní chování vyskytuje ne-

srovnatelně častěji než u samců. Hypotéza o závislosti afiliativního chování na po-

hlaví jedince se potvrdila. 
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Tabulka 17: Znaménkový test na zjištění korelace mezi pohlavím jedinců a afiliativním chováním 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Marked tests are significant at 
 p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Sex & afiliativní 
chování 29 93,1034 4,456688 0,000008 

4.2.3 Hypotéza 4: Četnost výskytu agonistického chování závisí na pohlaví 

jedinců. 

Předpokládali jsme významnou závislost mezi pohlavím jedince a výskytem 

agonistického chování. K testování jsme použili napozorované údaje zapsané do ma-

tice. 

Tabulka 18: Matice výskytu agonistických interakcí 

  YOG JOS JOH REM NUK JIF TIN CAS TIG HAN SUM HOP ∑ 

YOG 0 4 0 5 0 2 0 0 1 0 2 2 16 

JOS 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 6 

JOH 0 4 0 7 0 0 0 1 0 0 1 1 14 

REM 4 6 9 0 0 1 0 3 0 0 0 3 26 

NUK 0 2 2 1 0 0 1 0 1 2 6 3 18 

JIF 0 22 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 30 

TIN 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 8 

CAS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

TIG 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 7 

HAN 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5 

SUM 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 8 15 

HOP 0 0 4 3 0 3 2 0 0 0 3 0 15 

∑ 4 46 21 20 1 9 5 9 8 7 15 17 162 

 

Zjišťovali jsme, jestli existují rozdíly mezi jedinci ve výskytu afiliativního chová-

ní. Kruskal-Wallis test prokázal, že rozdíly mezi jedinci existují, ale vzhledem k vyšší 

hodnotě p (p = 0,1011) je nemůžeme považovat za statisticky významné. 
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Tabulka 19: Kruskal-Wallis test na testování rozdílů mezi jedinci v agonistickém chování 

Depend.: AGONISTIC 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; AGONISTIC (Jana Buresova 
Macaca Stat dpo) Independent (grouping) variable: Indivu-
duum Kruskal-Wallis test: H (11, N= 35) =17,23450 p =, 1011 

Valid Sum of rank 

YOG 3 70,5 

JOS 3 35,5 

JOH 3 55,5 

REM 3 77 

NUK 3 70 

JIF 3 89 

TIN 3 42,5 

CAS 3 17,5 

TIG 3 34 

HAN 3 30 

SUM 3 60 

HOP 2 48,5 

 

 Dále jsme testovali rozdíly mezi samci a samicemi v agonistickém chování. 

Podle Mann-Whitney U testu nemůžeme o významném rozdílu mluvit, protože hod-

nota p nabývá vysokých hodnot (p = 0,4445 a p = 0,4407).  

Tabulka 20: Mann-Whitney U test na rozdíl mezi samci a samicemi ve výskytu agonistického cho-
vání 

variable 

Mann-Whitney U Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) By variable Sex Marked 
tests are significant at p <, 05000 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum U Z p-value Z p-value 

Valid 
N 

Valid  
N 

AGONISTIC 238,5 391,5 115,5 0,764553 0,444538 0,77106 0,440672 12 23 

 

Závislosti jsme testovali znaménkovým testem. Testování prokázalo jasnou 

závislost četnosti výskytu agonistického chování na pohlaví jedinců (Z = 3,358; p < 

0,0001).  
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Tabulka 21: Znaménkový test na vyhodnocení závislosti agonistického chování na pohlaví jedin-
ců 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Marked tests are significant at  
P <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Sex & AGONISTIC 32 81,25 3,358757 0,000783 

 

 Jako významného zástupce agonistických interakcí jsme vybrali výskyt hrozby 

a testovali, jestli je také závislá na pohlaví jedinců. Použili jsme matici v příloze číslo 

1. Testovali jsme opět znaménkovým testem. Závislost četnosti výskytu hrozby nezá-

visí podle testu statisticky významně na pohlaví jedinců (p = 0,4576). Hypotézu číslo 

4 jsme však potvrdili. 

Tabulka 22: Znaménkový test na závislost výskytu hrozby na pohlaví jedince 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Marked tests are significant 
at p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Sex & hrozba 29 58,6207 0,742781 0,457614 
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Obrázek 4: Graf rozložení dat o agonistickém chování v jednotlivých částech dne 

4.3  Rozdíly v chování jedinců z hlediska postavení v hierarchii 

skupiny 

4.3.1 Hypotéza 5: Pohyb po výběhu závisí na postavení jedince v hierarchii. 

Tuto hypotézu jsme testovali na třech typech chování, jako u hypotézy 2.  

Nejdříve jsme testovali rozdíly mezi jedinci z hlediska hierarchie pomocí Krus-

kal-Wallis testu. Co se týká šplhání, tak zde není významný rozdíl mezi jedinci (p = 

0,6193).  
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Tabulka 23: Kruskal-Wallis test na testování rozdílů ve šplhání mezi jedinci z hlediska hierarchie  

Depend.: šplhání 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; splhani (Jana Buresova Macaca Stat 
dpo) Independent (grouping) variable: Hierarchy Kruskal-Wallis test:  
H (11, N= 35) =9,028276 p =, 6193 

Valid Sum of rank 

1 3 52 

2 3 34 

3 3 46 

4 2 34 

5 3 71 

6 3 48,5 

7 3 52 

8 3 41,5 

9 3 93,5 

10 3 62,5 

11 3 55,5 

12 3 39,5 

 

Četnost výskytu sezení na stromě není statisticky významná u jedinců v hie-

rarchii (p = 0,2505). 

Tabulka 24: Kruskal-Wallis test na testování rozdílů v sezení na stromě mezi jedinci z hlediska hi-
erarchie 

Depend.: 
sezeni na 
stromě 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; sezeni na stromě (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Indepen-
dent (grouping) variable: Hierarchy Kruskal-Wallis test: H (11, N= 35) =13,69145 p =, 2505 

Valid Sum of rank 

1 3 40,5 

2 3 11 

3 3 64 

4 2 31,5 

5 3 79,5 

6 3 63,5 

7 3 43 

8 3 63 

9 3 86 

10 3 53 

11 3 53,5 

12 3 41,5 
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Naopak při testování rozdílů mezi jedinci v hierarchii vzhledem k výskytu kva-

drupední chůze vyšel test pozitivně p = 0,0267). Můžeme tedy říci, že jsou statisticky 

významné rozdíly v četnosti kvadrupední chůze mezi jedinci z hlediska lineární hie-

rarchie. 

Tabulka 25: Kruskal-Wallis test na testování rozdílů v kvadrupední chůzi mezi jedinci z hlediska 
hierarchie 

Depend.: chůze 
kvadrupední 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; WalkTR (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Inde-
pendent (grouping) variable: Hierarchy Kruskal-Wallis test:  
H (11, N= 35) =21,71724 p =, 0267 

Valid Sum of 

1 3 52,5 

2 3 90 

3 3 26,5 

4 2 8 

5 3 35 

6 3 52,5 

7 3 44,5 

8 3 30 

9 3 92 

10 3 70 

11 3 48 

12 3 81 

 

Pohyb po výběhu nezávisí na postavení jedinců v hierarchii. Data jsme testo-

vali znaménkovým testem jako u předchozích hypotéz, ale o závislosti nelze mluvit. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Může to být z důvodu nedostatečně velkého souboru 

dat. 

4.3.2 Hypotéza 6: Četnost výskytu afiliativního chování závisí na postavení 

v hierarchii. 

Ke zjištění rozdílů v afiliativním chování mezi jedinci z hlediska hierarchie sku-

piny jsme použili data v tabulce 8. Kruskal-Wallis test prokázal významné rozdíly me-

zi jedinci v hierarchickém uspořádání (p = 0,0365). 
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Tabulka 26: Kruskal-Wallis test na závislost výskytu afiliativního chování na hierarchii skupiny 

Depend.: 
AFFILIATIVE 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; AFFILIATIVE (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Inde-
pendent (grouping) variable: Hierarchy Kruskal-Wallis test:  
H (11, N= 35) =20,71010 p =, 0365 

Valid Sum of rank 

1 3 78 

2 3 35 

3 3 75 

4 2 57 

5 3 85 

6 3 56 

7 3 45,5 

8 3 77,5 

9 3 37,5 

10 3 28 

11 3 43,5 

12 3 12 

 

Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu jsme zjistili pozitivní korelaci 

mezi výskytem afiliativního chování a postavením v hierarchii (Spearmanův koeficient 

= -0,498, p = 0,0023). Můžeme tedy říci, že čím výše v hierarchii se jedinec nachází, 

tím více se účastní afiliativních interakcí. Četnost výskytu afiliativního chování v naší 

skupině makaků závisí na postavení jedince v hierarchii. 

Tabulka 27: Spearmanův korelační koeficient pro závislost četnosti afiliativního chování na po-
stavení jedince v hierarchii 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations (Jana Buresova Macaca Stat dpo) MD 
pairwise deleted Marked correlations are significant at p <, 05000 

Valid Spearman T (N-2) p-value 

Hierarchy & AFFILIATIVE 35 -0,49788 -3,29793 0,002339 

 

4.3.3 Hypotéza 7: Četnost výskytu agonistického chování závisí na postave-

ní jedince v hierarchii. 

Data k testování této hypotézy byla použita z tabulky 4. Nejprve jsme testovali 

rozdíly v četnosti výskytu agonistického chování v závislosti na pozici v hierarchii. 
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Kruskal-Wallis test ukázal, že jsou zde rozdíly, ale nejsou statisticky významné (p = 

0,1011).  

Tabulka 28: Kruskal-Wallis test na rozdíly mezi jedinci v agonistickém chování 

Depend.: 
AGONISTIC 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; AGONISTIC (Jana Buresova Macaca 
Stat dpo) Independent (grouping) variable: Hierarchy Kruskal-Wallis 
test: H (11, N= 35) =17,23450 p =, 1011 

Valid Sum of rank 

1 3 70 

2 3 70,5 

3 3 60 

4 2 48,5 

5 3 89 

6 3 34 

7 3 30 

8 3 42,5 

9 3 77 

10 3 55,5 

11 3 17,5 

12 3 35,5 

 

Dále jsme testovali, zda existuje korelace mezi postavením v hierarchii a vý-

skytem agonistických interakcí mezi jedinci. Spearmanův koeficient určil statisticky 

významnou pozitivní korelaci (Spearmanův koeficient = -0,403, p = 0,0162). Tato hy-

potéza se potvrdila, což jsme očekávali, už vzhledem k tomu, že jsme na základě 

těchto agonistických interakcí určili hierarchickou strukturu skupiny. 

Tabulka 29: Spearmanův korelační koeficient pro závislost četnosti agonistického chování na po-
stavení jedince v hierarchii 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations (Jana Buresova Macaca Stat dpo) MD 
pairwise deleted Marked correlations are significant at p <, 05000 

Valid Spearman T (N-2) p-value 

Hierarchy & AGONISTIC 35 -0,40348 -2,53314 0,016239 
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4.4 Průběh groomingu ve skupině makaků 

4.4.1 Hypotéza 8: Mezi jedinci jsou výrazné rozdíly v četnosti poskytované-

ho groomingu. 

Testovali jsme rozdíly mezi jedinci z hlediska groomingu. Kruskal-Wallis test 

prokázal, že existují statisticky významné rozdíly v četnosti groomingu mezi jedinci (p 

= 0,0448). 

Tabulka 30: Kruskal-Wallis test na rozdíly mezi jedinci z hlediska groomingu 

Depend.: 
grooming 

Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks; grooming (Jana Buresova Macaca Stat dpo) 
Independent (grouping) variable: Indivuduum Kruskal-Wallis test:  
H (11, N= 35) =20,04168 p =, 0448 

Valid Sum of rank 

YOG 3 32 

JOS 3 12 

JOH 3 29,5 

REM 3 37 

NUK 3 78 

JIF 3 84 

TIN 3 77,5 

CAS 3 46,5 

TIG 3 56,5 

HAN 3 47,5 

SUM 3 74 

HOP 2 55,5 
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Obrázek 5: Graf četností groomingu u jedinců v jednotlivých částech dne 

Mezi jedinci existují rozdíly v četnosti poskytovaného groomingu, jak je jasně 

vidět i z grafu četností groomingu. Hypotézu jsme tedy potvrdili. 

4.4.2 Hypotéza 9: Samice groomingují častěji než samci. 

Předpokládali jsme, že existují rozdíly mezi samci a samicemi v poskytovaném 

groomingu. Testovali jsme Mann-Whitney U testem rozdíly mezi skupinkou samců a 

skupinkou samic. Rozdíly vyšly statisticky významné (p < 0,0003) a samice se účast-

nily groomingových interakcí častěji než samci. Můžeme tedy říci, že se hypotéza 

číslo 9 potvrdila.  

Tabulka 31: Mann-Whitney U test na rozdíl mezi samci a samicemi v četnosti poskytovaného gro-
omingu 

variable 

Mann-Whitney U Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) By variable Sex Marked 
tests are significant at p <, 05000 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum U Z p-value Z p-value Valid N Valid N 

grooming 110,5 519,5 32,5 -3,649 0,000263 -3,67014 0,000242 12 23 
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4.4.3 Hypotéza 10: Samice groomingují celkově delší dobu než samci. 

Předpokládali jsme, že samice makaků se budou groomingovat významně dé-

le než samci. Hypotéza byla testována Mann-Whitney U testem, výsledky prokázaly 

statisticky významný rozdíl (p < 0,02). 

Tabulka 32: Mann-Whitney U test na rozdíl mezi samci a samicemi v celkové době poskytovaného 
groomingu 

variable 

Mann-Whitney U Test (Jana Buresova Macaca groom delka) By variable Sex Marked tests 
are significant at p <, 05000 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum U Z p-value Z p-value Valid N Valid N 

Doba 67 11 1 2,462703 0,01379 2,462703 0,01379 8 4 

 

Samice groomingují celkově delší dobu než samci. Průkaznost této hypotézy 

se potvrdila a je vidět i názorně v grafu celkových délek groomingu u samců a samic. 

 

Obrázek 6: Celková doba groomigu samic (1) a samců (0) 
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4.4.4 Hypotéza 11: Četnost poskytovaného groomingu závisí na pohlaví je-

dince. 

Testovali jsme dva soubory dat. Grooming nasbíraný metodou pozorování fo-

cal animal sampling byl označen jako grooming a grooming nasbíraný metodou ad 

libitum sampling značíme grooming +. Oba soubory jsme vyhodnocovali zvlášť, aby 

testování bylo co nejvěrohodnější.  

Tabulka 33: Data grooming+ 

  YOG JOS JOH REM NUK JIF TIN CAS TIG HAN SUM HOP   ∑ 

YOG * 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 

JOS 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

JOH 0 0 * 0 4 1 3 0 0 0 0 0 8 

REM 0 0 0 * 0 1 0 1 3 0 0 0 5 

NUK 3 0 4 0 * 1 2 7 1 3 9 1 31 

JIF 1 2 2 6 0 * 2 1 4 4 0 0 22 

TIN 0 0 0 0 1 10 * 0 1 6 0 18 36 

CAS 0 0 0 0 1 0 0 * 9 0 0 0 10 

TIG 0 0 0 0 3 0 0 13 * 0 0 0 16 

HAN 4 1 0 0 1 0 2 4 5 * 0 0 17 

SUM 0 0 0 0 29 2 4 0 2 2 * 5 44 

HOP 1 0 1 0 7 1 41 0 5 4 6 * 66 

  ∑ 9 3 7 6 46 16 54 26 31 25 15 24 262 
 

Tabulka 34: Data grooming 

  YOG JOS JOH REM NUK JIF TIN CAS TIG HAN SUM HOP   ∑ 

YOG * 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 

JOS 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JOH 0 0 * 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5 

REM 0 4 0 * 0 1 0 1 1 0 0 0 7 

NUK 1 0 5 0 * 1 0 7 0 2 20 0 36 

JIF 0 1 3 19 0 * 6 0 3 5 0 0 37 

TIN 0 0 0 0 0 16 * 0 3 5 0 12 36 

CAS 0 0 0 0 4 0 0 * 11 0 0 0 15 

TIG 0 0 0 0 0 0 0 22 * 1 0 1 24 

HAN 1 1 0 0 0 1 2 5 3 * 0 0 13 

SUM 0 0 0 0 18 1 3 1 2 1 * 4 30 

HOP 1 0 0 0 1 0 25 0 3 1 2 * 33 

   ∑ 3 6 8 19 26 21 37 36 26 21 22 17 242 

 

Tuto hypotézu jsme testovali znaménkovým testem. Grooming+ je podle testu 

statisticky významně závislý na pohlaví jedince (p = 0,0001). V případě groomingu se 

závislost také potvrdila (p < 0,0001).  
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Četnost poskytovaného groomingu ve skupině makaků vepřích závisí na po-

hlaví jedince, což znamená, že naše hypotéza se potvrdila. 

Tabulka 35: Znaménkový test závislosti groomingu na pohlaví jedince 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca Stat dpo) Marked tests are significant at  
p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Sex & grooming+ 30 86,6667 3,834058 0,000126 

Sex & grooming 29 93,1034 4,456688 0,000008 

4.4.5 Hypotéza 12: Četnost poskytovaného groomingu závisí na postavení 

jedince v hierarchii skupiny. 

Předpokládali jsme, že poskytovaný grooming bude pozitivně korelovat s po-

stavením v hierarchii. Směrodatný byl pro nás Spearmanův koeficient, který v tomto 

případě nabýval hodnoty -0,465, což vypovídá o statisticky významné korelaci (p = 

0,0049). Potvrdila se tedy naše hypotéza, což znamená, že čím výše je jedinec po-

stavený ve skupinové hierarchii, tím více groomingu poskytuje ostatním.  

Tabulka 36: Spearmanův korelační koeficient pro závislost groomingu na postavení jedince v hie-
rarchii 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations (Jana Buresova Macaca Stat dpo) MD 
pairwise deleted Marked correlations are significant at p <, 05000 

Valid Spearman T (N-2) p-value 

Hierarchy & grooming 35 -0,46499 -3,0172 0,004886 

 



58 

 

 

Obrázek 7: Četnost výskytu groomingu v jednotlivých částech dne v závislosti na postavení je-
dince v hierarchii 

4.4.6 Hypotéza 13: Celková délka groomingu závisí na postavení jedince 

v hierarchii. 

Testovali jsme závislost celkové doby groomingu na postavení jedince v hie-

rarchii. Podle výsledků existuje statisticky významná závislost mezi hierarchií a dél-

kou groomingu. Jedinci výše postavení groomingují ostatní jedince častěji než jedinci 

nižšího ranku. Tímto jsme potvrdili hypotézu číslo 13. 

Tabulka 37: Spearmanův korelační koeficient pro závislost groomingu na postavení jedince v hie-
rarchii 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations (Jana Buresova Macaca groom delka) MD 
pairwise deleted Marked correlations are significant at p <, 05000 

Valid Spearman T (N-2) p-value 

Hierarchy & Doba 12 -0,69231 -3,0339 0,012593 
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Obrázek 8: Celková doba groomingu v minutách v závislosti na hierarchii 

4.4.7 Hypotéza 14: Největší četnost groomingu je okolo poledne. 

Vycházeli jsme z předpokladu, že největší aktivita jedinců ve skupině bude 

okolo doby krmení. Proto jsme předpokládali nejvíce groomingu okolo poledne (11 - 

14 hodin). Data jsme zobrazili pomocí dvou grafů.  

Z obou grafů je vidět, že četnost výskytu groomingu v době okolo krmení je vý-

razně vyšší než ve zbývajících částech dne. Hypotézu můžeme považovat za potvr-

zenou. 
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 Obrázek 9: Graf průměrných hodnot uskutečněných groomingů v dané denní době 

Tabulka 38: Průměrné hodnoty výskytu groomingu u jednotlivých jedinců 

Breakdown Table of Descriptive Statistics (Jana Buresova Macaca Stat dpo) N=35  
(No missing data in dep. var. list) 

Indivuduum Grooming 9-11 Grooming 11-14 Grooming 14-16 

YOG 2 3 2 

JOS 0 3 0 

JOH 1,66667 3 2,081666 

REM 2,33333 3 1,527525 

NUK 12 3 7,81025 

JIF 12,33333 3 4,50925 

TIN 12 3 8,717798 

CAS 5 3 6,244998 

TIG 8 3 9,165151 

HAN 4,33333 3 4,163332 

SUM 10 3 5,567764 

HOP 11,5 2 0,707107 

All Grps 6,62857 35 6,385119 
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Obrázek 10: Graf rozložení četností groomingu v dané denní době 

4.4.8 Hypotéza 15: Existují závislosti v četnostech výskytu groomingu 

v jednotlivých částech dne. 

Tuto hypotézu jsme testovali na datech získaných ve třech částech dne: dopo-

ledne: 9 - 11 hodin, poledne: 11 - 14 hodin, odpoledne: 14 - 16 hodin. Testování pro-

bíhalo znaménkovým testem, tak že jsme testovali vždy dvojici dat a zjišťovali míru 

jejich závislosti. 



62 

 

 

              Tabulka 39: Data o groomingu v jednotlivých částech dne 

 
grooming 9-11 grooming 11-14 grooming 14-16 

YOG 0 4 2 

JOS 0 0 0 

JOH 1 4 0 

REM 1 2 4 

NUK 7 21 8 

JIF 8 17 12 

TIN 6 22 8 

CAS 3 12 0 

TIG 6 18 0 

HAN 1 9 3 

SUM 4 15 11 

HOP 11 12 10 

 

Nejprve jsme testovali závislost dopoledního groomingu na  groomingu během 

poledne. Znaménkový test potvrdil statisticky významnou závislost (p = 0,0159). 

Tabulka 40: Znaménkový test závislosti dopoledního groomingu na poledním groomingu 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca groom agon dpo comparative) Mar-
ked tests are significant at p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Grooming D & Grooming P 11 90,90909 2,412091 0,015861 

 

 Dále jsme zjišťovali závislost poledního groomingu na groomingu odpoledním, 

která se také potvrdila (p = 0,0159).  

Tabulka 41: Znaménkový test závislosti poledního groomingu na odpoledním groomingu 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca groom agon dpo comparative) Marked 
tests are significant at p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Grooming P & Grooming O 11 90,90909 2,412091 0,015861 
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Obrázek 11: Graf rozmístění hodnot četností groomingu během poledne a odpoledne 

 Na základě výsledků můžeme mluvit o závislosti dopoledního groomingu, po-

ledního a odpoledního. Jinými slovy lze říci, že jedinec, který je v groomingu nejvíce 

aktivní dopoledne, patří mezi nejvíce groomingově aktivní i v poledne a odpoledne. 

Stejně tak, málo aktivní jedinec, je málo aktivní ve všech částech dne. Hypotézu jsme 

potvrdili. 

4.4.9 Hypotéza 16: Grooming závisí na agonistickém chování v jednotlivých 

částech dne. 

Pro testování této hypotézy jsme použili data o groomingu (viz 4.1.1) data o 

agonistickém chování v částech dne (viz níže). 
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                       Tabulka 42: Data o agonistickém chování v částech dne 

 

agonistické 
chování 9-11 

agonistické 
chování 11-14 

agonistické 
chování 14-16 

YOG 5 4 4 

JOS 0 0 4 

JOH 1 4 3 

REM 8 2 3 

NUK 9 21 5 

JIF 5 18 19 

TIN 0 22 2 

CAS 1 12 1 

TIG 0 18 0 

HAN 3 9 0 

SUM 4 15 3 

HOP 3 13 6 

 

Testovali jsme závislosti pomocí znaménkového testu, ale ani v jedné části 

dne nemůžeme o závislosti mluvit. Hodnoty p nabývají vysokých hodnot, proto se 

tato hypotéza nepotvrdila. 

Tabulka 43: Znaménkový test na testování závislosti dopoledního groomingu a agonistického chování 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca groom agon dpo comparative) Marked 
tests are significant at p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Grooming D & AGON D 10 30 0,948683 0,342782 

 

Tabulka 44: Znaménkový test na testování závislosti poledního groomingu a agonistického chování 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca groom agon dpo comparative) Marked 
tests are significant at p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Grooming P & AGGON P 12 33,33333 0,866025 0,386476 
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Tabulka 45: Znaménkový test na testování závislosti odpoledního groomingu a agonistického 
chování 

Pair of Variables 

Sign Test (Jana Buresova Macaca groom agon dpo comparative) Marked 
tests are significant at p <, 05000 

No. of Percent Z p-value 

Grooming O & AGON O 11 36,36364 0,603023 0,546494 

 

4.4.10 Hypotéza 17: Grooming a agonistické chování v jednotlivých 

částech dne závisí na pozici jedince v hierarchii. 

K testování této hypotézy jsme použili data u předchozích hypotéz. Testovali 

jsme míru korelace mezi hierarchií a typem chování v každé části dne. Jak ukazuje 

Spearmanův koeficient, tak o statisticky významné korelaci můžeme mluvit pouze     

u groomingu v odpoledních hodinách a u agonistického chování dopoledne. 

Tabulka 46: Spearmanův korelační koeficient pro závislost groomingu a agonistického chování 
na postavení jedince v hierarchii 

Pair of Variables 

Spearman Rank Order Correlations (Jana Buresova Macaca groom 
agon dpo comparative) MD pairwise deleted Marked correlations are 
significant at p <, 05000 

Valid Spearman T (N-2) p-value 

Hierarchy & Grooming D 12 -0,447194 -1,58105 0,144947 

Hierarchy & Grooming P 12 -0,49474 -1,80027 0,102008 

Hierarchy & Grooming O 12 -0,60371 -2,39474 0,037652 

Hierarchy & AGON D 12 -0,60371 -2,39474 0,037652 

Hierarchy & AGGON P 12 -0,298774 -0,99003 0,345511 

Hierarchy & AGON O 12 -0,307988 -1,02371 0,3301 

 

Můžeme tedy říci, že odpoledne výše postavení jedinci v hierarchii groomingu-

jí ostatní jedince více než jedinci níže postavení. Dále dopoledne dochází u výše po-

stavených jedinců k více agonistickým interakcím. Celkově se tedy hypotéza nepo-

tvrdila. 
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5 Diskuse  

Studie měla stanoveny tři hlavní cíle: (1) na základě rešerše literatury popsat 

behaviorální ekologii rodu makak, (2) podrobně popsat a analyzovat afiliativní a ago-

nistické chování ve skupině makaků vepřích v Zoo Praha a (3) popsat závislosti gro-

omingu na denní době a sociální pozici ve skupině makaků vepřích v Zoo Praha. 

Nejprve jsme museli určit lineární hierarchii ve skupině. Tu se nám podařilo 

jednoznačně určit na základě agonistických interakcí. Na základě afiliativních in-

terakcí jsme hierarchii určit nedokázali, hladina významnosti byla hodně vysoká. Mezi 

poměrně často zaznamenávané agonistické interakce patří pronásledování, hrozba, 

kousnutí, vyhnání, schování, útěk a vyhnutí, což je poměrně široká škála typů chová-

ní. Zatímco mezi často pozorované typy afiliativního chování patří pouze grooming. 

Proto je k určení hierarchie potřeba agonistických interakcí.  

Alfa jedinec skupiny je samice a beta jedinec je samec. Tři zbývající samci 

skupiny jsou mezi posledními čtyřmi jedinci v hierarchii. Fakt, že alfa jedinec není 

samec, jak bychom mohli předpokládat (Oi 1990b), může být způsoben tím, že sku-

pina je uměle držena pohromadě. Za normálních okolností by samci, kteří se pohybu-

jí v naší skupině na konci hierarchie, odešli do jiné skupiny, kde by se pokoušeli pro-

pracovat na místo alfa samce (Oi 1990a) a náš beta samec by musel hájit své posta-

vení před nově příchozím potenciálním alfa samcem. Pokud jsou tedy samci uměle 

drženi v rodné skupině, přirozená tvorba hierarchické struktury může být narušena. 

Také se zde nevytváří přirozené prostředí konkurence v boji o samice (Rowell and 

Dixson 1975), protože otcové bojují se syny o samice, mezi kterými jsou i matky 

těchto synů. 

Dále jsme testovali, zda existuje lineární hierarchie samců a samic odděleně. 

(Rowell and Dixson 1975) Samičí a samčí hierarchie se nepotvrdila. 

Předpokládali jsme, že pohyb po výběhu bude záviset na pohlaví jedince. Ja-

ko určující typy chování jsme vybrali šplhání, sezení na stromě a kvadrupední chůzi. 

Statisticky významné rozdíly mezi jedinci byly jen v četnosti kvadrupední chůze. Tes-

tování rozdílů samců a samic v pohybu ukázalo významný rozdíl jen u kvadrupední 

chůze. Nakonec jsme testovali závislost pohybu po výběhu na pohlaví jedince. Zde 
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se ukázala jednoznačná statisticky významná závislost u všech vybraných typů lo-

komoce.  

Očekávali jsme, že budou statisticky významné rozdíly v pohybu po výběhu 

v závislosti na postavení jedince v hierarchii. O závislosti pohybu po výběhu na hie-

rarchii nemůžeme mluvit, výsledky nebyly statisticky významné. Zjistili jsme rozdíly 

mezi jedinci z hlediska hierarchie opět pouze u kvadrupední chůze. Fakt, že jsme 

nestanovili závislost mezi pohybem jedinců ve výběhu a hierarchií nemusí znamenat, 

že tam není. Ve skupině mohou být rozdíly z hlediska hierarchie a pohybu po výbě-

hu, ale vzhledem k omezenému prostoru výběhu jsou vtěsnány na malý prostor,       

a proto jsme nemuseli být schopni je zachytit.   

Studovali jsme také afiliativní chování ve skupině. Z hlediska rozdílů mezi je-

dinci v afiliativním chování jsme zjistili statisticky významný rozdíl. Zde se nám potvr-

dily i velice významné rozdíly v afiliativním chování mezi samci a samicemi. Podle 

výsledků, kterých jsme dosáhli testováním dat znaménkovým testem, můžeme mluvit 

o závislosti afiliativního chování na pohlaví jedinců. Podle našich dat dochází mezi 

samicemi k více afiliativním interakcím než mezi samci. Tím jsme pro naši skupinu 

makaků vepřích potvrdili hypotézu o závislosti afiliativního chování na pohlaví (Chal-

mers and Rowell 1971). 

Podle Sugiyama (1971) jedinci výše postavení v hierarchii se účastní více afi-

liativních interakcí. Testovali jsme proto závislost afiliativního chování na hierarchii    

u makaků vepřích v Zoo Praha. Spearmanův korelační koeficient prokázal statisticky 

významnou korelaci mezi postavením jedince v hierarchii a počtem afiliativních in-

terakcí. Zjistili jsme, že čím výše postavený je jedinec v dominační  hierarchii, tím 

více se účastní afiliativních interakcí. Ovšem pokud skoro všichni výše postavení je-

dinci v hierarchii jsou samice, může být výsledek trošku zavádějící. Pokud by bylo 

mezi výše postavenými jedinci více samců, nejspíš by se jakási závislost také proká-

zala, ale nemusela by být takhle jednoznačná.  

V rámci cílů jsme zkoumali agonistické chování ve skupině. Testovali jsme 

rozdíly mezi jedinci v agonistickém chování, jisté rozdíly jsme prokázali (p = 0,1011), 

ale statisticky významných výsledků jsme nedosáhli. Mann-Whitney U test neproká-

zal ani rozdíly mezi samci a samicemi v agonistickém chování. Může to být dáno ma-

lým souborem dat, který nemůže být hodnocen statisticky významně. Znaménkovým 



68 

 

testem jsme zkoumali závislost agonistického chování na pohlaví jedince. Výsledky 

testu ukazují statisticky významnou závislost. 

Nakonec jsme testovali závislost agonistického chování na postavení jedince 

v hierarchii. Zjistili jsme jisté rozdíly mezi jedinci v agonistickém chování z hlediska 

hierarchie (p = 0,1011), ale výsledky nejsou statisticky významné. Spearmanův kore-

lační koeficient prokázal závislost agonistického chování na postavení jedince v hie-

rarchii. Čím výše se jedinec nachází v lineární hierarchii, tím více agonistických in-

terakcí se účastní. To znamená, že buď uplatňuje svoji vysokou pozici ve skupině a 

vyhání níže postavené jedince, nebo musí před níže postavenými jedinci, kteří by se 

rádi dostali na vyšší pozice, obhajovat své postavení.  

Jako třetí cíl jsme chtěli prozkoumat průběh groomingu ve skupině makaků 

vepřích v Zoo Praha. Nejdříve jsme zjišťovali, jestli jsou mezi jednotlivými jedinci roz-

díly. Kruskal-Wallis test prokázal statisticky významné rozdíly mezi jednotlivci.  

Sugiyama (1976) mluví o tom, že samci se groomingují méně často než sami-

ce. Podle toho jsme očekávali, že samice budou groomingovat častěji než samci. 

Testování jsme prováděli Mann-Whitney U testem, který prokázal statisticky význam-

ný rozdíl mezi samicemi a samci v groomingu. Samice poskytovaly ostatním jedin-

cům grooming častěji než samci. To není nijak překvapující fakt, ale musíme vzít 

v potaz, že skoro všechny samice mají antikoncepční implantát. Regulované hladiny 

hormonů jistě do určité míry chování samic ovlivňují. Můžeme předpokládat, že kdy-

by hormonální implantát neměli, tak by nejspíše docházelo ke groomingu s jinou čet-

ností. Tuto domněnku jsme bohužel nemohli nijak ověřit, ale při interpretaci výsledků 

ji musíme brát v potaz. 

S touto hypotézou souvisí desátá testovaná hypotéza, že samice mají celko-

vou delší dobu věnovanou groomingu. Tuto hypotézu jsme také potvrdili. Soubor dat 

u groomingu samců byl poměrně malý, takže mohlo dojít do určité míry ke zkreslení 

výsledků, ale samice v této skupině makaků se věnují groomingu podstatně déle než 

samci. Opět musíme myslet na to, že většina samic má hormonální implantát, což 

může ovlivňovat jejich chování. 
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Testovali jsme znaménkovým testem hypotézu, že četnost poskytovaného 

groomingu závisí na pohlaví jedince. Test prokázal závislost s významnou hladinou 

věrohodnosti, což souvisí již s předchozí hypotézou. 

Dále jsme testovali předpoklad, že četnost poskytovaného groomingu závisí 

na postavení jedince v hierarchii. Sugiyama (1971) zkoumal grooming u makaků čer-

venolících a makaků rhesus. Tvrdí, že s rostoucí sociální pozicí v hierarchii roste čet-

nost poskytovaného groomingu. Spearmanův korelační koeficient prokázal v naší 

skupině makaků vysokou pozitivní korelaci mezi postavením v hierarchii a četností 

poskytovaného groomingu. Čímž jsme potvrdili hypotézu vycházející ze studie Su-

giyama (1971). 

S předchozí hypotézou souvisí další studovaná hypotéza. Testovali jsme, jestli 

celková doba věnovaná groomingu závisí na postavení jedince v hierarchii. Toto tvr-

zení jsme potvrdili statisticky významným Spearmanovým korelačním koeficientem. 

U další hypotézy jsme vycházeli z denního harmonogramu krmení makaků. 

Makakové jsou krmeni v 7 hodin ráno a ve 13 hodin odpoledne. Největší aktivitu jsem 

pozorovala přibližně od 12 do 14 hodin odpoledne. Proto jsme předpokládali, že nej-

vyšší výskyt groomingu bude právě v této době. Pomocí průměrných hodnot četností 

groomingu v jednotlivých částech dne jsme jasně určili, že největší výskyt groomin-

gových interakcí je právě v době okolo krmení. 

Chtěli jsme prověřit, jestli grooming v jednotlivých částech dne na sobě závisí. 

Pozorovala jsem grooming ve třech částech dne: 9 - 11, 11 - 14, 14 - 16 hodin. Data 

jsme srovnávali vždy po dvojicích znaménkovým testem. Ve všech částech dne vyšla 

statisticky významná závislost. Můžeme tedy říci, že jedinci, kteří patří k nejaktivněj-

ším v groomingu během dopoledne, jsou i nejaktivnější v poledne a odpoledne. 

Předpokládali jsme, že četnost groomingu bude záviset na četnosti agonistic-

kého chování v jednotlivých částech dne. Tato hypotéza se nepotvrdila. Ani v jedné 

části dne nemůžeme najít závislost výskytu groomingu a agonistického chování.  

Jako poslední hypotézu jsme testovali závislosti groomingu a agonistického 

chování v jednotlivých částech dne na postavení jedince v hierarchii. Spearmanův 

korelační koeficient prokázal závislost pouze u dopoledního agonistického chování a 

odpoledního groomingu (viz 4. 4. 10). Z výsledků je vidět, že v době okolo krmení 
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dochází k různým interakcím, které neprobíhají v závislosti na hierarchii. Jedinci jsou 

rozrušení v očekávání potravy, takže jedinci na konci hierarchie poskytují více groo-

mingu než jindy ve snaze zavděčit se výše postaveným. Snaží se tím získat napří-

klad lepší místo při krmení. Nebo naopak se jedinci snaží agonistickými interakcemi 

s ostatními získat lepší postavení a tím i lepší potravu. (Barett et al. 1999) 

Z výsledků studovaných hypotéz vyplývá, že velká část chování skupiny je sil-

ně ovlivněna chovnými podmínkami. Asi nejvíce je tento fakt vidět na „narušené“ 

stavbě hierarchie. V přirozených podmínkách bychom obtížně hledali skupinu maka-

ků vepřích, ve které je alfa jedinec samice, a na konci hierarchie jsou tři ze čtyř sam-

ců skupiny. Další velký zásah do chování skupiny je hormonální regulace samic, ze 

strany zoologické zahrady pochopitelná. Značné prostorové omezení má také dopad 

na chování ve skupině. 

Makakové vepří v Zoo Praha žijí v pavilonu Indonéské džungle. Tento pavilon 

se snaží maximálně přizpůsobit přirozenému prostředí. I přesto vidíme, že jsou pod-

mínkami chovu zvířata ovlivněna. Jistě by bylo lepší, kdyby měla k dispozici větší 

prostor. Skupině by také prospělo, kdyby došlo například k výměně dospělých samců 

za samce z jiné zoologické zahrady, čímž by se skupina přiblížila k přirozenému živo-

tu. Tyto změny by ovšem byly komplikované a nákladné. I přes velkou snahu nelze 

zvířatům žijícím v zajetí volnou přírodu nahradit. 
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6 Závěr 

Práce byla zaměřena na studii chování makaků vepřích v Zoo Praha. Měla 

stanoveny tři hlavní cíle: (1) na základě rešerše literatury popsat behaviorální ekologii 

rodu makak, (2) podrobně popsat a analyzovat afiliativní a agonistické chování ve 

skupině makaků vepřích v Zoo Praha a (3) popsat závislosti groomingu na denní do-

bě a sociální pozici ve skupině makaků vepřích v Zoo Praha. 

Na základě stanovených cílů jsme sestavili sedmnáct hypotéz, které jsme ově-

řovali pomocí různých statistických testů. Data k analýze jsme získali pomocí dvou 

etologických metod pozorování: focal animal sampling a ad libitum sampling. 

Dospěli jsme k výsledkům, které můžeme shrnout do několika skupin. Nejprve 

jsme zkoumali hierarchickou strukturu skupiny makaků vepřích v Zoo Praha. Potvrdili 

jsme hypotézu, že ve skupině existuje lineární hierarchie s vysokou mírou linearity a 

stanovili jsme hierarchické postavení jedinců. 

Dále jsme zkoumali rozdíly chování v závislosti na pohlaví jedinců. Dokázali 

jsme, že pohyb po výběhu závisí na pohlaví jedince. Ověřili jsme, že četnost posky-

tovaného afiliativního chování závisí na pohlaví jedince. Na základě testovaného 

souboru dat jsme konstatovali, že u samic se afiliativní chování vyskytuje častěji než 

u samců. Potvrdili jsme hypotézu, že četnost výskytu agonistického chování závisí na 

pohlaví jedince.  

Další soubor hypotéz zkoumal rozdíly v chování jedinců v závislosti na posta-

vení v lineární hierarchii skupiny. Testovali jsme hypotézu, že pohyb po výběhu závi-

sí na postavení jedince v hierarchii, což se nám potvrdit nepodařilo. Zjistili jsme, že 

četnost afiliativního chování závisí na postavení jedince v hierarchii. Na základě po-

zorování jsme ověřili, že četnost výskytu agonistického chování závisí na postavení 

jedince v hierarchii.  

V poslední části jsme testovali hypotézy týkající se průběhu groomingu ve 

skupině makaků vepřích. Nejdříve jsme zjistili, že mezi jedinci existují statisticky vý-

znamné rozdíly z hlediska četnosti poskytovaného groomingu. Dále jsme předpoklá-

dali, že samice poskytují grooming častěji než samci, a hypotézu jsme potvrdili. S tím 

souvisel i další předpoklad, který jsme testovali, a to že celková délka groomingu je 
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větší u samic než u samců. Tento předpoklad jsme ověřili a zjistili, že zde existuje 

statisticky významný rozdíl. Samice makaků vepřích v Zoo Praha groomingují celko-

vě delší dobu než samci.  

Dokázali jsme, že četnost poskytovaného groomingu závisí na pohlaví jedince. 

Dále jsme zjistili, že četnost poskytovaného groomingu pozitivně koreluje 

s postavením jedince ve skupinové hierarchii. Domnívali jsme se tedy, že i celková 

doba groomingu bude korelovat s postavením jedince v hierarchii, což nám Speama-

nův koeficient potvrdil.  

Hypotéza číslo čtrnáct vycházela z krmného řádu zoologické zahrady. Přepo-

kládali jsme, že největší výskyt groomingu bude okolo poledne, tedy v době krmení. 

Tuto hypotézu nám data jasně potvrdila.  

Následně jsme testovali závislosti groomingu v jednotlivých částech dne. Zjisti-

li jsme, že grooming v jednotlivých částech dne na sobě statisticky významně závisí. 

Pak jsme testovali, jestli grooming v jednotlivých částech dne závisí na agonistickém 

chování v týchž částech dne. Zde se ukázala jistá závislost, ale nebyla statisticky 

významná, proto se hypotéza nepotvrdila.  

Poslední testovaná hypotéza se týkala závislostí groomingu a agonistického 

chování v částech dne na postavení jedince v hierarchii. Statisticky významnou zá-

vislost jsme potvrdili pouze u odpoledního groomingu a dopoledního agonistického 

chování. Ostatní závislosti byly patrné, ale nebyly statisticky významné. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Matice frekvencí výskytu hrozby 

 

 

 

 

 

  YOG JOS JOH REM NUK JIF TIN CAS TIG HAN SUM HOP 

YOG 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 

JOS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

JOH 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 

REM 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

NUK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

JIF 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

TIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 

CAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

HAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUM 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

HOP 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 
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Příloha č. 2: Pozorovací arch 

Pozorovací 

arch číslo: 
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Sezení na 

zemi 
gr 

Grooming 
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Yogi 

NUK 
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Sezení na 

stromě 
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Přibližování 
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Joshua 
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Jiffy-Pop 

skv 
Stání kvadru-

pední 
us 

Usmiřování 
JOH 

John 
TIN 

Tinkerbell 

sbi Stání bipední  ut Utěšování REM Remus CAS Cassiopeia 

chk 
Chůze kva-

drupední  
kp 

Koaliční podpo-

ra 
 

 
TIG 

Tiger-Lilly 
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Chůze bipední 
zgo 

Zkoumání 

genitální oblasti 
  

 
HAN 

Hanna 

 

Datum a čas: 

 
b 

Běh 
sx 

Sexuální svádě-

ní 
 lí 

líbání 
SUM 

Summers 

r 
Ručkování 
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Vyzývání ke 

kopulaci 
 šk 

Škubání 

srsti HOP 
Hope 
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Kousnutí 
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