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Zadání 

Práce je zaměřena na analýzu her ve skupině goril v Zoo Praha.  

Cílem práce je definovat hru u goril a vytvořit jednotlivé kategorie hry, provést 

analýzu herního chování z hlediska faktorů, které hru ovlivňují, vysledovat použití předmětu 

při hře a délku hry. Naším úkolem je taktéž porovnat získané údaje s daty z literatury. 
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1. Úvod 

 

Výzkum herního chování goril probíhal od září 2010 do března 2011 v pražské 

zoologické zahradě. 

Na začátku výzkumu měla gorilí skupina 7 jedinců, dvacetiletého stříbrohřbetého 

samce Richarda, samice Kijivu (18let), Shindu (20 let), Kambu (39let) a Moju (6let) a 

mláďata Tatua (4 roky) a ani ne ročního Kiburiho.  

Všechny gorily byly odchovány v zajetí, pouze Kamba pochází z volné přírody, což 

z ní dělá chovatelsky velmi cenné zvíře. Jediná samice, která v tuto chvíli úspěšně odchovává 

mláďata v pražské Zoo, je samice Kijiva, která má již třetího potomka. 

V prosinci 2010 přibyla do skupiny ještě šestnáctiletá samice Bikira. 

Sledování goril probíhalo přibližně 2 hodiny jednou týdně, frekvence sledování však 

nebyla vždy pravidelná. Čas pozorování jsme se snažili přizpůsobit času, který gorily 

nejčastěji věnovaly hrám, což bylo přibližně od jedné hodiny odpoledne do čtyř hodin. Gorily 

jsme natáčeli na videokameru, přičemž jsme se snažili zaměřit pouze na herní chování. 

Celkem jsme sledováním goril strávili asi 40 hodin a zaznamenali jsme 409 her. Dle 

videozáznamu jsme pak jednotlivé hry řadili dle předem určených kritérií a následně jsme je 

statisticky zpracovali pomocí programu Statistica 9.1.. 

 

Na základě použité literatury jsme si předem stanovili 5 hypotéz:  

1. Převládá indivduální typ hry 

2. Převládá hra bez předmětu 

3. V případě hry s předmětem převládá hra s lehce dostupnými předměty (podestýlka, 

hadr, klacek apod.) 

4. Partner mláděte ve hře je převážně mládě 

5. Intenzita hry klesá s věkem 

 

Nepředpokládli jsme, že by druhové rozdíly měly zásadní vliv na projevy herního chování 

goril. Při studiu dostupné literatury jsme nerozlišovali mezi jednotlivými druhy goril, 

teoretická část této práce tedy pojednává o gorilách nížinných i o gorilách horských.  

Problémem během výzkumu pro nás byl velký zájem návštěvníků pražské Zoo o 

gorily, což způsobovalo komplikace při jejich sledování. Často se nám stávalo, že jsme pro 

velké množství návštěvníků v pavilonu museli sledování předčasně ukončit. Zároveň jsme 

byli nuceni vytvořit protokol, který nám sloužil k zaznamenávání her přímo na místě, a to 
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v případě, že jsme se kvůli velkému množství násvštěvníků nemohli dostat do vzdálenosti 

potřebné k natáčení.  

 V teoretické části jsme narazili na problém při snaze o definování pojmu hra. 

Všeobecně ustálená definice hry dle dostupné literatury neexistuje, pro naše účely jsme si 

nakonec vypůjčili definici od Bekoffa a Byerse, kteří za hru považují „neúčelné chování (tzn. 

chování, které nesměřuje například k získání potravy), ve kterém mohou být použity motorické 

vzorce chování z jiných situací.“1 Tato definice by měla být pro náš výzkum dostačující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bekoff, M. and Byers, J., 1981, str. 300 
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2. Charakteristika druhu  

 

Gorila nížinná (Gorilla gorilla) 

Třída: Savci 

Řád: Primáti 

Podřád: Vyšší primáti 

Čeleď: Hominidi 

Věk:  Gorila nížinná se v přírodě dožívá 50 – 60 let 

Hmotnost: Samec 140 - 275 kg, samice 70 - 140 kg 

Rozšíření: Gorila nížinná žije převážně v západní a ve střední Africe. Obývá tropické lesy i 

okraje lužních lesů, od nížin až po 3500 m. n. m. Oblast jejího rozšíření se odhaduje na 

445 000 km². Gorila nížinná je nejpočetnější druh gorily, v přírodě dnes žije asi 4500 zvířat.  

Potrava: Gorila nížinná je býložravec, živí se listy, pupeny, větvičkami, ovocem, případně 

drobnými živočichy. Potravu většinou shání brzy ráno či pozdě odpoledne, často se krmí i 

v noci.  

Rozmnožování: Samice rodí jedno mládě po 251 – 295ti dnech březosti. Dokud není mládě 

dostatečně silné, aby se mohlo samo přemisťovat, nosí ho matka po většinu času u sebe. 

Nejdříve, asi do čtyř měsíců věku, ho drží jednou rukou, často ukryté pod břichem, později 

nosí mládě na zádech.  

Sociální uspořádání skupiny: Dle Alberta Jenkse (1911) žijí gorily v malých skupinách, 

které většinou nemají více jak dvanáct členů a nikdy jich nemají více jak šestnáct. Menší 

skupiny se skládají z jednoho samce, dvou až tří samic a jejich mláďat. Ve skupinách o sedmi 

a více jedincích mohou být samci dva.  

U goril, které studoval Schaller (1964), nevládl ve skupině antagonismus, 

nejagresivnějším chováním, které pozoroval uvnitř skupiny, bylo vzájemné strkání se. Pokud 

se dvě gorilí skupiny dostaly do konfliktu, proběhl jakýsi „ritualizovaný“ útok, ale nikdy 

nedošlo k žádným vážným zraněním. 

O uspořádání skupiny goril horských v přírodě pojednává i Dian Fooseyová ve své 

knize Gorily v mlze (1983). Skupiny, které doktorka Fooseyová sledovala, se skládaly vždy 

z jednoho stříbrohřbetého samce a samic, ke kterým míval samec výhradní právo k páření. 

V některých skupinách fungoval ještě další samec, často odroslý syn. Někdy zůstával až do 

smrti, často se však v době sexuální dospělosti odebral založit vlastní skupinu. Ve své 

kmenové tlupě měl totiž opravdu jen výjimečně příležitost páření. Někteří samci odešli ze 
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skupiny a stali se z nich samotáři, jelikož nedokázali založit novou skupinu. Často se pak tito 

samci pohybovali v blízkosti své původní skupiny, ale nikdy pod ní už opravdu nepatřili.  

Skupinu opouštějí i pohlavně zralé samice, které ve své rodné skupině nemají možnost páření. 

Dle Fooseyové žijí gorily v poměrně stabilních sociálních jednotkách, složení skupiny 

se mění v důsledku porodů, úhynu či přechodu jedinců z jedné skupiny do druhé.  

Způsob života: Pobývají v jedné oblasti několik dní, týdnů i měsíců. Pak místo náhle opustí a 

často se na něj vrací příští sezonu.  

Spí na zemi v hnízdě, které si staví z trávy a větví, příležitostně spí na stromech nízko 

nad zemí. Vyvýšeniny či nekryté svahy si zvířata vybírají hlavně v případě, že se necítí plně 

v bezpečí.  

Larry Rosenberg (1966) vypozoroval, že gorily za normálních okolností tráví přibližně 

40 % dne odpočinkem, 30 % dne krmením a 30% dne putováním. 

Gorily se často pohybují po zemi vzpřímeně. Po stromech šplhají pouze za potravou a 

příležitostně se tam ukládají ke spánku. Gorila není agresivní zvíře, člověka napadne jen 

v případě, že se cítí ohrožena.  

Gorila vydává až 22 odlišných zvuků, jen část z nich však používá pravidelně. Gorily 

se dokáží podle zvuků rozeznat mezi sebou. Nejběžnějším typem dorozumívání je dle 

Fosseyové „říhání“. Dlouhými slabikami zvířata vyjadřují spokojenost, krátké slabiky často 

slouží k napomínání mláďat. „Chrochtání“ pak slouží pro přísnější napomenutí mláďat. 
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3. Herní chování u zvířat 

 

Dle Lancyho (1980) není o výzkum herního chování zvířat v přírodních či v sociálních 

vědách příliš velký zájem, a ačkoliv roste zájem badatelů o mnoho témat z těchto odvětví, hra 

zvířat mezi ně nepatří. Často není o herní chování dostatečný zájem proto, že je považováno 

za činnost, která následuje až po uspokojení životních potřeb, jako je dostatek potravy, 

rozmnožování a pocit bezpečí. Navíc zvířata v přírodě hrou tráví jen velmi málo času, velmi 

mladí či mladí jedinci sice při hře stráví i 20% bdělého času, u dospělých jedinců však hrou 

strávený čas nepřesáhne více jak 1% denní doby. 
Výzkum hry je pro badatele nepopulární i z důvodu množství nejasných definic hry. 

Až do čtyřicátých let 20. století nebyla hra u zvířat v podstatě definována, herní chování bylo 

popisováno jako nezralé chování, či jako napodobování chování známého z běžného života.  

Paradoxem hry je to, že po dlouhou dobu jsou přijímány dvě teorie hry, které si protiřečí. 

První z nich tvrdí, že hra je činnost, kterou vykonává jinak uspokojené zvíře, a že neslouží 

žádnému dalšímu účelu, zatímco druhá, stejně zakořeněná teorie tvrdí, že hra je způsob 

přípravy mláděte na problémy reálného života. 

Herní chování je nejčastější u mláďat, u druhů zvířat, která dospívají velmi rychle, se 

herní chování objevuje jen zřídka nebo vůbec. Dle Davida Lancyho (1980) není těžké u 

zvířete herní chování rozeznat. Typické pro hru je například opakování nějakého chování, 

přičemž se nemusí opakovat jen jeden úkon, ale i celá jejich sekvence. Dle Lancyho je taktéž 

při hře zvířat poměrně častá nadsázka, kdy zvířata např. pohyby zveličují, pohyby či gesta 

dělají velmi pomalu či velmi rychle. Vyjadřování zvířat je běžně velmi jasné, během hry se 

však charakteristický projev určitého zvířete může zcela převrátit, či být neúplný. Pozorovatel 

hry zvířat taktéž často pozoruje herní signály, ať již před začátkem hry či během jejího 

průběhu. Pro člověka je charakteristický úsměv, dle Lancyho je však pozorovatelná i „herní 

tvář“ u primátů.  

Dle Sue Parkerové a Roberta Mitchella (1999) lze u goril herní chování odlišit od 

běžného chování pomocí zvláštních znaků. Mezi ně patří např. pootevřená tlama, mávání 

rukama, mávání zápěstím, poskakování, přetáčení se, klouzání se a kymácení se, časté 

opakování a výměna rolí. 

Herní signály mohou být i zvukové, nebo se může jednat o ritualizované pohyby. U 

lvů je např. možné pozorovat, že pokud spatří herního partnera, položí přední část těla na zem. 

 Dle Lancyho existují čtyři charakteristiky hry: 
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• Pohyby, které se při hře objevují, jsou často používány i při jiných aktivitách, jako je 

lov, páření či např. let u ptáků. Tento fakt je dle Lancyho důležitý, protože ukazuje, že 

hra je v podstatě „přeměněné“ či zveličené běžné chování. Chování, které zvíře 

používá při běžných situacích je tedy „transformováno“ do kontextu hry.  

• Zvíře neočekává, že bude ze hry nějakým způsobem těžit. Zvíře si tedy hraje bez 

dalšího cíle.  

• Zvíře si hraje dobrovolně. Herní signály, kterými zvíře vyzývá druhé zvíře ke hře, se 

dají považovat za „pozvánku“ ke hře, kterou má druhé zvíře možnost ignorovat.  

• Ke hře je zapotřebí příznivé prostředí. Zvíře, které je hladové, žíznivé, nemocné, je mu 

zima či horko, a které se necítí v bezpečí, si hrát nebude. Harlow např. pozoroval, že 

velmi mladé opice si vždy hrají jen v přítomnosti dospělých jedinců, kteří jim 

zabezpečí dostatek bezpečí během hry (Lancy, 1980). U zvířat, která během některého 

ročního období nemají dostatek potravy, se herní chování v tomto období prakticky 

nevyskytuje. Toto je běžné např. u některých druhů šelem. 

 

 Přestože s jasnou definicí hry je spojena spousta problémů, je dle badatelů 

zabývajících se touto problematikou možné určit jisté typy her u zvířat. Dle průzkumu 

Lancyho je možné určit nejméně tři, a to “soutěživá hra“, “manipulační hra“ a “napodobující 

hra“.  

 Během “soutěživé hry“ zvířata bojují o různé cenné objekty či území. Vlastnictví 

předmětu či daného území si zvíře musí vybojovat a během hry se většinou mění. Například 

bylo pozorováno, že krkavec objevil hromádku výkalů a vyzýval druhého krkavce, aby s ním 

o tuto hromádku soutěžil. Vyzvaný pták se o to pokusil a ve chvíli, kdy hromádku úspěšně 

získal, položil jí na zem a dal původnímu vlastníkovi možnost získat hromádku zpět. Tyto 

zápasy o vlastnictví předmětu jsou známé pro mnohé druhy ptáků, primátů i šelem a jsou 

základem i mnohých her lidí. 

 

 “Manipulační hrou“ Lancy rozumí takovou hru, kterou jiní badatelé nazývají jako hru 

s předměty, společnou hru více zvířat, i hru, při které se zvíře samo testuje. Zvíře může 

manipulovat s nějakým předmětem, samo se sebou či s jiným jedincem. Např. šimpanzi si rádi 

hrají tak, že si lehnou na záda, drží balonek a koulí s ním pohyby rukou a nohou.  

 Při “napodobující hře“ zvíře někoho či něco napodobuje.  

 

 



12 
 

Někteří autoři považují hru za způsob přípravy mláděte na reálné situace, jiní vidí její 

význam i v udržování jisté míry “napětí“ zvířete.  

Tato druhá teorie se zakládá na myšlence, že každý živý organismus se snaží udržovat určitou 

míru napětí. Byly provedeny studie, při kterých byl živočich umístěn do uzavřeného prostředí 

bez přítomnosti jakýchkoliv podnětů. Objekty výzkumu se velmi rychle cítily nepohodlně, či 

projevovaly známky velkého stresu, u některých jedinců se objevily halucinace. 

Lancy se přiklání k názoru, že tyto dvě teorie je lepší vykládat společně. Hra tedy 

bezprostředně udržuje zvíře v “napětí“, ale v dlouhodobém měřítku je prostředkem k učení a 

nacvičování si skutečných situací. Pokud by se mladé zvíře učilo bojovat až přímo v boji, bylo 

by pravděpodobně zraněno nebo zabito, pokud by se učilo lovit až v případě potřeby, 

pravděpodobně by dlouho hladovělo. Stejně tak je hra důležitá pro cvičení přesných pohybů. 

Kromě toho, že je tedy zvíře dostatečně nakrmené, cítí se v bezpečí a je sexuálně uspokojené, 

potřebuje také jistou dávků stimulů. Bez těchto stimulů začne být velmi rychle znuděné, což 

může mít ve volné přírodě vážné důsledky. Znuděné zvíře není totiž schopné dostatečně 

rychle reagovat a může se snadněji stát kořistí predátorů. 

Potřeba podnětů je samozřejmě větší u zvířat držených v zajetí. Například v zajetí 

žijící kotoul veverkovitý na Floridě tráví hrou dvakrát více času, než stejný druh opic žijící ve 

volné přírodě. Toto má samozřejmě souvislost s denním řežimem konkrétního zvířete. Zvíře 

žijící v zajetí nestráví většinu dne scháněním potravy (jako např. volně žijící býložravci), 

nemusí se bránit před predátory, jsou u něho méně častá různá zranění a má zajištěný 

přístřešek.  

Hra má taktéž důležitou sociální funkci. Dle Bekoffa a Byerse (1981) je nejdůležitější 

funkcí hry právě udržování sociální stability skupiny. „Zvířata, která si spolu hrají, mají 

tendenci spolu zůstávat.“ 2 

Bekoff zastává názor, že mláďata vyrůstající v menší sociální skupině mají méně 

potencionálních partnerů ke hře a všeobecně méně možností si hrát, než zvířata z větší 

skupiny. To způsobuje, že zvířata z menší sociální skupiny mají méně možností utvořit si 

zvyky společenského chování a mají tendenci být méně společenská, než zvířata pocházející 

z větších sociálních skupin. Tuto teorii potvrzuje i Dr. Fosseyová, která tvrdí, že mládě 

vyrůstající bez mladých zvířat, se kterými by si mohlo hrát, se vyvíjí pomaleji než mládě, 

které má dostatek příležitostí ke hře. Jedno jedenáctiměsíční gorilí mládě, které vyrůstalo bez 

vrstevníků, bylo dle Fooseyové s pohybovými schopnostmi o tři měsíce pozadu, opoti 

mláďatům, která vyrůstala ve skupině s vrstevníky (Fosseyová, 1983).  

                                                 
2 Lancy, D., 1980, str. 487 
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Dle Smitse (Lancy, 1980) je nejprvotnějším herním chováním hra matky s mládětem. 

Ne proto, že by tato hra byla zpozorována u všech druhů zvířat, ale proto, že prvky hry mezi 

matkou a dítětem se nacházejí i v ostatních herních situacích.  

Zemře-li matka mláděte, nebo je-li mládě odloženo, může být adoptováno jinou samicí. 

Nedochází k tomu často, v těchto případech je však možné sledovat, že adoptivní samice si 

s mládětem hraje stejným způsobem, jako jeho vlastní matka.  

Hra mezi samci a mláďaty je spíše raritou. Redican a Mitchel však dle Lancyho (1980) 

dokázali, že samci makaků si za jistých podmínek dokáží s mláďaty hrát velmi efektivně. 

Vybrali několik párů samců s mláďaty a tyto páry na sedm měsíců izolovali od všech vnějších 

vlivů. Za těchto podmínek se samci chovali “nedospěle“ a s mláďaty si hráli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



14 
 

4. Výzkum herního chování goril 

 

 Dle Johna Emlena (1960) se gorily dlouho považovaly za nepolapitelná a zrádná 

zvířata, což způsobilo, že první výzkum goril ve volné přírodě učinil až George Schaller 

v roce 1957.  

 George Schaller byl vyslán do střední Afriky, aby sledoval geografické rozmístění 

jednotlivých druhů goril. Výzkum trval 20 měsíců, přičemž přímým sledováním goril strávil 

celých 466 hodin. Výzkum uveřejnil v roce 1960 v časopise Zoologica.  

 Během výzkumu zaznamenal okolo 60 částečně izolovaných míst, která gorily 

obývaly. Jednotlivá území měla od 10ti do 120m², rozléhajících se jižně od rovníku a západně 

od albertinské propadliny o celkové rozloze okolo 35 000m². V rámci tohoto regionu je různá 

nadmořská výška, klima i reliéf, ale je zde charakteristická lesní vegetace.  

 Velmi úspěšné bylo Schallerovo sledování gorilích tlup v blízkosti národního parku 

Nyungwe. Díky speciálnímu povolení, které Schallerovi poskytl Institut národních parků 

belgického Konga, mohl založit kemp na místě, kde se gorily pohybovaly nerušeně a 

v přirozených podmínkách.  

Ukázalo se, že gorily jsou úžasným objektem k pozorování, zvlášť pokud nezaregistrují 

pozorovatele. Bylo možné zkoumat mnoho detailů jejich chování a interakci v rámci skupiny. 

Schaller vypozoroval, že mezi členy tlupy existuje velká sociální tolerance.  

 Mnoho skupin, které Schaller sledoval, zahrnovalo více než jen jednoho dospělého 

samce, přesto mezi nimi nikdy nepozoroval agresivitu. Existovali izolovaní samci, zvláštní ale 

bylo, že byli do skupiny přijímáni bez zjevného antagonismu. Schaller nejhorlivěji sledoval 

komunikaci mezi gorilami, přičemž největším překvapením byla vysoká míra komunikace 

mezi jednotlivci. 

  Další významný výzkum goril ve volné přírodě začal v roce 1963, jen šest let po 

výzkumu Schallera. Trval celých patnáct let, probíhal v Kongu a ve Rwandě, místy se 

překrýval s místem působiště Schallera, a provedla jej Dian Fosseyová. V horské oblasti 

založila výzkumné středisko Karisoke, kde se celý život věnovala výzkumu a boji za ochranu 

goril horských. Stabilně sledovala 4 gorilí skupiny, které se skládaly celkem z 51 jedinců 

žijících na území 25 km². Sledovala však i okrajové skupiny, které úplně nepobývaly na 

sledovaném území. Kromě samotného pozorování goril se věnovala jejich ochraně před 

pytláky a sčítání goril. Doktorka Fosseyová sledovala gorily ve volné přírodě, aniž by 

zasahovala do jejich života, schodou okolností se však dostala i k držení gorlích mláďat, která 

byla z přírody unesena. 
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 Fosseyová dokazuje, že gorily nejsou v žádném případě agresivní. Gorilí tlupy znalé 

pytláků před člověkem utíkají, gorily, které s člověkem nemají špatnou zkušenost, bývají 

obezřetné, avšak často zvědavé. Gorily, které Fosseyová sledovala, jí časem dokázaly 

rozeznat, zvykly si na její přítomnost a ona tak měla možnost je nerušeně sledovat. V případě, 

že došlo k útoku gorily, jednalo se vždy o útok na domnělou ochranu mláděte či skupiny. 

Jelikož autorka dala vždy najevo svou podřízenost a ne úmysl někomu ze skupiny ublížit, 

nebyl niky žádný z útoků vážný. Mladé gorily se někdy snažily vyhledat s ní kontakt, často 

jevily zájem o její vybavení, o fotoaparát, zápisník či dalekohled, s nímž si pak mohly hrát. 

Fosseyová také pozorovala hru mladých goril s plody ovoce o velikosti grapefruitu. Gorily 

toto ovoce nežraly, ale mláďata používala plody ke hře, ve které jim plod nahrazoval míč. U 

mladých goril, které chovala ve výzkumném středisku, se Fosseyová zmiňuje o hrách mláďat 

s ostatními domácími zvířaty, hlavně pak s drůbeží a se psem.  

  

 Výzkum goril v zajetí se zaměřoval převážně na výzkum gestikulace a dorozumívání 

goril (např. výzkumy Tannerové a Byrneho z let 1993, 1996, 1999 a 2004). 

 Richard Byrne a Joanne Tannerová provedli i výzkum herního chování goril v zajetí 

mezi lety 1989 – 1995. Sledovali skupinu sedmi goril v san franciské zoologické zahradě.  

Jednalo se o stabilní skupinu sedmi goril, které strávily celý život nebo jeho většinu 

v zajetí: Samec Kubie, věk 13 – 20 let, samice Bawang 9-12 let, samice Zura 7-12 let a samec 

Shango (potomek Kubieho a Bawangy) 3-6 let. Kubie a Shango byli vychováváni svou 

matkou ve skupině v San Francisku. Bawang a Zura vyrostly v Zoo v Cincinnati a Kolumbiji, 

a byly přepraveny do san franciské Zoo před tím, než dosáhly jeden a půl roku. Všechny 

gorily byly již v minulosti studovány, částečně v oblasti gest (Tanner and Byrne 1993, 1996, 

1999, 2004). 

Richard Byrne a Joanne Tannerová definovali pět kategorií her, které jim umožnily 

herní chování goril porovnávat.  

 První kategorií byla kolektivní hra, kdy gorila zaujme partnera pro kolektivní aktivitu 

s nějakým předmětem. Při této hře mají gorily stejný cíl, soutěží. Mají například v úmyslu 

udržet si vlastnictví konkrétního předmětu, hru pak povzbuzují třeba tím, že si vyměňují 

důležité role.  

 Druhou kategorií byla výměna pohledu. Jednalo se o chování, při kterém gorila 

přesouvala pohled z jednoho objektu na partnera, či z objektu na partnera a zpět na objekt.  

 Třetí kategorií byla “ke druhým směřující hra s předměty“, tato kategorie sleduje 

takovou hru, při které gorila dá nebo ukáže cílový předmět partnerovi, případně mu ukáže, 
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jakým způsobem se dá daný předmět využít ke hře. Časté je kroucení, třesení, trhání a 

odrážení předmětu.  

 V rámci čtvrté kategorie byla sledována pomoc ostatním, kdy se gorila snaží pomoci 

partnerovi při hře tím, že se přizpusobuje jeho fyzickým schopnostem.  

 Pátou kategorií pak bylo “znovuzaujetí partnera“, kdy se gorila snaží znovuzaujmout 

partnera ke hře po té, co se jí partner přestal věnovat.  

U každé hry bylo pak popsáno téma hry, začátek hry, udržování zapojení do hry, 

znovu zapojení se po přestávce, konec hry, zaměření se na jednotlivé objekty a použití gest. 

Tento popis nepostihoval veškerou interakci, ale spíše představoval každou hru ve 

srovnatelných popisných kategoriích.  

Za dobu trvání hry byla považována doba od začátku interakce s předmětem, do doby, 

kdy obě gorily předmět opustily a šly se věnovat něčemu jinému. Během uvedené délky hry 

natáčela kamera nepřetržitě. 

 Výzkum vysledoval, že gorily se často projevují stejným způsobem, jako lidská 

mláďata, i když některé formy her samozřejmě u goril chybí.  

Častá je výměna pohledu, kdy se gorila snaží zaujmout jinou gorilu pro hru tak, že přesouvá 

pohled z objektu na partnera a zpět.  

 Gesta používají gorily hlavně k povzbuzení pokračování ve hře, nebo k udržování 

požadovaného tempa hry. Všeobecně gesta používají více starší gorily, nejvíce gest je během 

hry zaznamenáno u her dvou dospělých jedinců.  

Často se stávalo, že po ukončení společenské hry se jedna z goril snažila partnera 

vyprovokovat k pokračování, i když partner již komunikoval s jinou gorilou, nebo opustil 

původní místo hry. 

Hra matky a velmi mladého mláděte s předmětem nebyla během výzkumu 

zaznamenána. První takovou hru zaznamenali autoři výzkumu až u matky s tříletým mládětem 

a míčem. Toto mládě si pak podobným způsobem hrálo i s jinými členy tlupy, což by podle 

autorů mohlo být důkazem, že kompetence ke hře s předměty a ke hře, kde je potřeba jistá 

míra kooperace, se u goril vyvíjí delší dobu než u člověka. 

Výzkum dokázal, že gorily jsou schopné sdílet cíl, spolupracovat při hře, vyzívat člena 

či členy skupiny ke hře a s pomocí gest hru udržovat nebo obnovovat. 

 

 Další výzkum herního chování goril provedla Susana G. Brownová z hawaiské 

univerzity. Výzkum probíhal od března 1983 do března 1984 a byl zaměřen převážně na vliv 

věku a pohlaví na herní chování goril.  
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Susana Brownová sledovala gorily ve třech různých zoologických zahradách, v New 

Orleansu, v Los Angeles a v San Diegu. Celkem bylo pozorováno 19 goril ve věku od 4 do 

26ti let. Gorily byly rozděleny do tří věkových skupin na mláďata do sedmi let, adolescenty 

ve věku 7 – 15 let a dospělé jedince starší 15ti let. Výzkum měl zjistit, jaký je výskyt her u 

goril od mláděte po dospělost, a vysledovat prvky sociální hry, tedy velikost herní skupiny, 

výběr partnera ve hře a rozdíly v herním chování dle pohlaví goril.  

 Každý týden byla v každé zoologické zahardě natočena hodina záznamu. 

Zaznamenávala se frekvence samostatné hry, hry s předmětem a sociální hry, a taktéž jména 

goril, které se na hře podílely.  

 Za samostatnou hru výzkumníci považovali např. různé otáčení a pohupování. Mezi 

hru s předmětem počítali hru s neživými objekty či s jinými druhy zvířat (např. s ptáky a 

šváby). Společenskou hru rozdělili na dva druhy, a to na hru aktivní a pasivní.  

 Dle výsledků výzkumu byla hra s předměty u dospělých goril pozorována jen 

v případě hry s vodou a hry se živými ptáky. Gorily si nikdy nehrály ve skupině větší než 3 

jedinci a hry třech goril byly méně časté než hry ve dvou.  

 Brownová také vysledovala, že dospělý samec se nikdy nepodílel na hrách dvou goril, 

a že dospělá samice si hrála pouze s mláďaty, většinou však měla v těchto hrách pasivní roli.  

Dle výzkumu Brownové si nejvíce hrála mláďata do sedmi let, ale hry pokračovaly i 

v adolescenčním věku. Schaller (1966) pozoroval, že si gorily v přírodě přestávají hrát 

přibližně ve věku šesti let. Naopak Carpenter dle Brownové ve svém výzkumu z roku 1937 

dokládá vysokou míru hry mezi osmiletými gorilami.  

 Výzkum Susany Brownové nedokázal rozdíly v herním chování dle pohlaví.  

 

 Další výzkum, který se okrajově zabýval i herním chováním gorily v zajetí, je výzkum 

Elizabeth Enciscové, Jamese Calcanga a Kennetha Golda (1999). Jejich výzkum byl zaměřen 

na sociální interakci mezi stříbrohřbetým samcem a mládětem. Zkoumaly se dvě skupiny goril 

v zajetí, přičemž v jedné skupině byl stříbrohřbetý samec otcem, v druhé nebyl s mládětem 

vůbec příbuzný. 

 Studie probíhala 8 týdnů a každý týden bylo natočeno 2,5 hodiny záznamu chování. 

Výzkum se zaměřoval na neobvyklé, přátelské a agonistické chování.   

Data se zaznamenávala do programu The Observer a následně se zpracovávala v programu 

Quattro – Pro.  

 V obou dvou skupinách bylo ve většině případů iniciátorem kontaktu mládě. 

Stříbrohřbetý samec projevil sám od sebe zájem jen výjimečně. K mláděti se samec choval 

vždy s jistou mírou tolerance.  
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5. Vlastní výzkum 

5.1 Úvod 

Výzkum probíhal od září 2010 do března 2011. Na začátku výzkumu bylo ve skupině 

7 goril, v prosinci 2010 přibyla do skupiny nová samice Bikira. Její příchod ovlivnil náš 

výzkum, protože počáteční zvědavost a následné začleňování nového člena do skupiny 

způsobilo omezení herního chování členů tlupy.  

Sledování goril probíhalo přibližně 2 hodiny jednou týdně, frekvence sledování však 

nebyla vždy pravidelná. Čas pozorování jsme se snažili přizpůsobit času, který gorily 

nejčastěji věnovaly hrám, což bylo přibližně od jedné hodiny odpoledne do čtyř hodin. Gorily 

jsme natáčeli na videokameru, přičemž jsme se snažili zaměřit pouze na herní chování. 

Celkem jsme sledováním goril strávili cca 40 hodin a zaznamenali jsme 409 her. 

 

5.2 Pavilon 

 Pavilon goril vznikl v roce 2001. Jeho součástí je venkovní svažitý výběh orientovaný 

na jih, porostlý trávou a jinou vegetací, jeho součástí je i vodní příkop. Ve výběhu jsou živé 

stromy, po kterých se dá lézt, padlé kmeny a velké kameny. Okraj je z jedné strany hrazen 

příkopem, čtyřmetrovou zdí a elektrickým ohradníkem. Ohradníkem jsou opatřeny i stromy 

rostoucí na krajích výběhu. Od návštěvníků gorily odděluje tlusté sklo. Ve vnitřním výběhu se 

nachází spousta kmenů a větví k lezení, lana pro ručkování, lanová síť, několik míčů, z toho 

jeden zavěšený, dřevěné auto a dřevěný válec na schovávání kousků jídla. Stěny pavilonu jsou 

zevnitř i zvenčí modelovány z umělé skály. Pavilon má i patro, ve kterém se nachází 

protipovodňová věž. 

 

  
Obr. 1: Venkovní výběh goril v pražské Zoo 
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Obr. 2: Schéma pavilonu goril v pražské Zoo  

 

5.3 Režim v pavilonu 

Ošetřovatelé každé ráno zvířata zkontrolují a zavřou je v ložnicích, které jsou pro 

návštěvníky nepřístupné. V ložnicích dostávají k snídani zeleninu. Potravu i pití podávájí 

ošetřovatelé gorilám do ruky přes mřížové dveře. Následuje úklid expozice. Hlavní jídlo 

dostávají gorily v expozici – je to hlavně zelenina nakrájená na kousky, rozházená a 

poschovávaná po vnitřním výběhu tak, aby se gorily jejím hledáním a sbíráním co nejdéle 

zaměstnaly. Občas gorily dostávají něco neznámého, aby se zabavily zkoumáním. Někdy je to 

speciální ovoce nebo zelenina, například zázvor, jindy dostanou k prozkoumání třeba uschlou 

růži. Odpoledne dostávají k jídlu větve a večer v ložnicích zeleninu.  
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5.4 Složení tlupy 

 

 Na začátku výzkumu tvořilo tlupu 7 goril nížinných, všechny gorily se narodily 

v zajetí, kromě Kamby, která se narodila v kamerunských deštných pralesích a do Zoo Praha 

se přistěhovala 24.11.2005. Během výzkumu, v prosinci 2010, přibyla do skupiny nová gorila 

Bikira. 

 

Richard 

 
Obr. 3: Richard 

  

 Richard se narodil 9.11 1991 v Zoo ve Frankfurtu nad Mohamen. V šesti letech byl 

přestěhován do skupiny samců v paingtonské Zoo ve Velké Británii. Z této Zoo byl 4.11.2003 

přestěhován do Prahy. 

Richard váží 200 Kg, je to vůdčí samec skupiny, má stříbrošedá záda. 

 

Shinda 

  
Obr. 4: Shinda 
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 Shinda se narodila 14.6.1991 v Zoo v Apeldoornu v Holandsku. 6.12.1996 byla 

přesunuta do Zoo v Sydney, do Prahy se stěhovala 4.9.2001. Po povodních v roce 2002 byla 

převezena do Dvora Králové. Zpět do Prahy se vrátila 16.10.2003. Shinda nemůže mít mládě, 

jelikož jí byl v roce 1999 aplikován hormonální implantát, jako prevence spáření s vlastním 

otcem. Implantát se zatím nepodařilo odstranit. 

 

Kijivu 

 

Obr. 5: Kijivu 
  

 Kijivu se narodila 18.3.1993 v Apeldornu. Do Prahy přišla 5.9.2001 ze Zoo v Sydney, 

stejně jako Shinda pobývala dočasně ve Dvoře Králové. Hormonální implantát jí byl taktéž 

aplikován, podařilo se jej ale odstranit v roce 2001. V 13.12.2004 se Kijivu narodilo první 

mládě, samice Moja. Druhé mládě, samec Tatu, se narodil 30.5.2007 a poslední samec Kiburi 

se narodil 24.4.2010. Otcem mláďat je samec Richard.   

 

 

Kamba 

 

Obr. 6: Kamba 

 

 Narodila se v roce 1972 v Kamerunu, jako dvouletá byla odchycena a prodána do Zoo 

Lipsko. Od roku 1995 žila v Zoo v Duisburugu a poté v Zoo ve Dvoře Králové nad Labem. 
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Do pražské Zoo byla přestěhována v srpnu 2001 se stejně starým samcem Tadaem. Během 

povodní byla i se samcem přestěhována zpět do Dvora Králové, odkud se vrátila do Prahy 

v listopadu 2005 kvůli pravděpodobné neplodnosti samce Tadaa. Kamba je vzhledem ke 

svému původu velmi cenná samice, proto byla tedy přestěhována zpět k Richardovi. Dosud 

ale nezabřezla. 

 

Bikira 

 

Obr. 7: Bikira 

 

 Bikira se narodila 12.5.1995 v Amsterodamu a do pražské Zoo se přestěhovala 

28.11.2010, tedy v době, kdy probíhal náš výzkum. 

Bikira byla odchována uměle, mezi gorily byla integrována 12.8.1995 ve Stuttgartu a 

2.12.1988 byla přestěhována do Belfastu. Z Belfastu pak putovala do Prahy na konci roku 

2010. 

Moja 

 
Obr. 8: Moja 

 

Samice Moja se narodila 13.12.2004 v pražské Zoo Richardovi a Kijivě. Moja byla 

historicky prvním mládětem gorily v ČR.  
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Tatu 

 
Obr. 9: Tatu 

 

Samec Tatu se narodil 30.5.2007 v pražské Zoo Richardovi a Kijivě. 

 

Kiburi 

 

Obr.10: Kiburi 

  

 Samec Kiburi se narodil 24.4.2010 v pražeské Zoo Richardovi a Kijivě. Je nejmladším 

členem tlupy.   
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6. Metodologie  

6.1  Hypotézy 

  Na začátku výzkumu jsme si zvolili pět hypotéz: 

  

1. Převládá individuální typ hry 

2. Převládá hra bez předmětu 

3. V případě hry s předmětem převládá hra s lehce dostupnými předměty (podestýlka, 

hadr, klacek apod.) 

4. Partner mláděte ve hře je převážně mládě 

5. Intenzita hry klesá s věkem 

 

 Za hru jsme považovali neúčelné chování (tzn. chování, které nesměřuje například 

k získání potravy), ve kterém mohou být použity motorické vzorce chování z jiných situací.3 
 Abychom mohli hru objektivně posuzovat a měřit, vytvořili jsme si několik kategorií, 

do kterých jsme jednotlivé hry zařazovali: 

 

1. Hra individuální a společenská  

2. Hra s předmětem a bez předmětu  

3. Hra krátkodobá a dlouhodobá 

4. Hra ukončená a hra přecházející v jiný typ hry  

 

6.2  Zaznamenávání a zpracování dat 

 Každou pozorovanou hru jsme rozčlenili do 4 výše uvedených kategorií. U některých 

kategorií jsme pak zaznamenávaly podrobnější informace.  

U společenské hry nás zajímalo, kdo je partnerem gorily ve hře, zaznamenávali jsme si tedy 

označení partnera. U hry s předmětem jsme zaznamenávali o jaký typ předmětu se jedná, u 

dlouhodobé hry jsme se snažili zaznamenat délku hry a u hry přecházející v jiný typ hry jsme 

zaznamenávali, v jakou akci daná hra přechází. 

Vytvořili jsme si tabulku, do které jsme každou pozorovanou hru dle těchto kategorií zařadili 

(viz. příloha).  

 Pro rychlejší zaznamenávání her v terénu jsme si vytvořili protokol (viz příloha), který 

nám umožnil hry rychle a přehledně zaznamenat v případě, že bylo v pavilonu velké množství 

                                                 
3 Bekoff, M. and Byers, J., 1981, str. 300 
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návštěvníků a neměli jsme tedy dostatek prostoru k natáčení. Většinu her jsme však natáčeli 

na kameru. V takovém případě jsme hru nezapisovali do protokolu, ale zaznamenali jsme jí 

přímo do tabulky vytvořené v programu Microsoft Office Excell 2007. 

 Každá hra má v tabulce her (viz. příloha) přiřazené své číslo (v tabulce sloupec A), 

datum pozorování (sloupec B) a orientační čas (sloupec C). Vypozorovali jsme, že gorily jsou 

nejaktivnější přibližně od jedné hodiny odpoledne do čtyř hodin odpoledne. Během dopoledne 

tráví spoustu času krmením, nebo jsou zavřené v prostorách návštěvníkům nepřístupných, a 

ve čtyři hodiny odpoledne se pavilon goril v zimních měsících zavírá. Snažili jsme se tedy 

gorily pozorovat pokud možno právě mezi 13:00 – 16:00 hod.  

 Do sloupce D jsme zaznamenávali jméno aktéra hry, do sloupce E jeho pohlaví, do 

sloupce F věkovou skupinu. Gorily jsme dle věku zařadili celkem do čtyř skupin: 

 

1. 0 – 2 roky mládě 

2. 2 – 5 let starší mládě 

3. 5- 8 let adolescent  

4. více jak 8 let dospělý jedinec 

 

 Následně jsme určili, o jaký typ hry se jedná, tedy zda je hra společenská či 

individuální (sloupec G).  

 Individuální hrou rozumíme hru, kdy si jedinec hraje sám či s předmětem, bez 

zapojení druhé gorily.  

 Za hru společenskou považujeme hru, které se účastní dva a více jedinců. Při tomto 

typu hry sledujeme, který z jedinců je iniciátorem hry. Partnera ve hře, jeho pohlaví a 

věkovou kategorii zaznamenáváme do sloupců H-J. 

 Dalším typem hry je hra s předmětem (sloupec K a L), předměty jsme rozdělili do 

celkem šesti kategorií dle podobnosti následovně:  

 

1 – Podestýlka, 

2 – Větev, klacek 

3 – Koš, bedna, krabice, míč, válec  

4 – Hadr, papír, list  

5 – Provaz 

6 - Voda 
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 Co se týče doby trvání hry, zaznamenávali jsme, zda se jedná o hru krátkodobou či 

dlouhodobou (sloupec M), přičemž za dlouhodobou hru jsme považovali takovou hru, která 

přesáhla dvě minuty.  

 Dále jsme zaznamenávali, zda gorila ztratila o uvedenou činnost zájem a hra byla tedy 

ukončena (sloupec N), či zda přešla v jiný typ hry (např. hra individuální může přejít ve hru 

společenskou, či ve hru s předmětem). Pokud hra přešla v jiný typ hry, je následná hra 

zaznamenána samostatně a číslo hry, ve kterou přechází, je uvedeno v poznámce (sloupec P).  

 V tabulce je taktéž uveden krátký slovní popis hry (sloupec O).  

Získaná data jsme zaznamenaly do programu Statistica 9.1. 

 

6.3 Přehled kódů her 

 Po určení jednotlivých kategorií her jsme si vytvořili kódy her, které nám umožnily 

každou hru přehledně a rychle zaznamenat do tabulky. Jednotlivé kategorie byly rozčleněny 

na podskupiny, a každá podskupina pak byla označena číslem. 

 Např. v 1. kategorii “Aktér hry“ připadá v úvahu celkem 8 goril, které jsme označili 

čísly 1-8. Každá gorila dostala přiřazené číslo v rozmezí 1-8 a pod tímto číslem se vždy do 

tabulky zaznamenávala. 

 Dále např. u kategorie “Délka hry“ měla hra krátkodobá označení č. 1, hra dlouhodobá 

označení číslo 0.  

 Takto byly rozčleněny všechny kategorie, dle následujícího rozpisu:  

 

Aktér hry 

1 – Richard 

2 – Kijivu 

3 – Shinda 

4 – Kamba 

5 – Moja 

6 – Tatu 

7 – Kiburi 

8 – Bikira 
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Věková kategorie  

1 – Kategorie 8 a více let, Richard, Kijivu, Shinda, Kamba, Bikira 

2 – Kategorie 5 – 8 let, Moja 

3 – Kategorie 2-5 let, Tatu 

4 – Kategorie 0 – 2 roky, Kiburi 

Pohlaví aktéra 

1 – Samec 

2 – Samice 

Typ hry 

1 - Individuální 

0 - Společenská  

 

Společník ve hře 

1 – Richard 

2 – Kijivu 

3 – Shinda 

4 – Kamba 

5 – Moja 

6 – Tatu 

7 – Kiburi 

8 – Bikira 

 9 - Návštěvník 

Věková kategorie  

1 – Kategorie 8 a více let, dospělý jedinec, Richard, Kijivu, Shinda, Kamba, Bikira 

2 – Kategorie 5 – 8 let, adolescent, Moja 

3 – Kategorie 2-5 let, starší mládě, Tatu 

4 – Kategorie 0 – 2 roky, mládě, Kiburi 

Pohlaví partnera 

1 – Samec 

2 – Samice 
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Délka hry 

1 – Krátkodobá 

0 – Dlouhodobá 

Hra s předmětem 

1- Podestýlka 

2- Větev, klacek 

3- Koš, bedna, krabice, míč, válec, kelímek 

4- Hadr, papír, list 

5- Provaz 

6- Voda 

Popis hry 

 Slovní popis jednotlivých her 

Ukončení hry 

1 – Hra ukončená 

0 – Hra přechází v jiný typ hry 

 

 Pokud jsme neměli možnost natočit hru na videokameru, zaznamenávali jsme 

jednotlivé hry do papírového protokolu, informace z protokolu jsme následně přepsali do 

tabulky dle výše uvedených kódů. 

 Vzor protokolu je přiložen v příloze. 
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7. Výsledky 

 

Hypotéza č. 1 : Převládá individuální typ hry 

 
Z celkového počtu 409 her jsme zaznamenali 294 her individuálních a 115 her 

společenských. Gorily si tedy hrály samostatně v 72% her, zatímco s partnerem pouze ve 28% 

případů. 

Z tabulky níže je patrné, že dospělí jedinci nejsou iniciátory společenských her, iniciaci hry 

od dospělé samice jsme zaznamenali pouze v jednom případě u Bikiry. Dospělí jedinci si tedy 

hrají individuálně, zúčastní – li se společenské hry, pak pouze v případě, že je k této hře vyzve 

mládě.  

 

 
Graf 1: Hra individuální / společenská 
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Celková frekvenční tabulka 

Zvýrazněné hodnoty > 10 (Zanedbatelné hodnoty nejsou započítány) 

Aktér hry Hra společenská Hra individuální Celkem 

Moja 11 35 46 

Tatu 87 135 222 

Kijivu 0 11 11 

Shinda 0 10 10 

Kiburi 16 90 106 

Bikira 1 12 13 

Richard 0 1 1 

Celkem 115 294 409 

Tab. 1: Hra individuální / společenská – sledovaná data 

 

Celková tabulka: Očekávané frekvence   

Zvýrazněné hodnoty > 10, Pearson Chi-square: 34,0503, df=6, p=,000007 

Akter hry Typ hry Typ hry Celkem 

Moja 12,934 33,066 46 

Tatu 62,4205 159,5795 222 

Kijivu 3,0929 7,9071 11 

Shinda 2,8117 7,1883 10 

Kiburi 29,8044 76,1956 106 

Bikira 3,6553 9,3447 13 

Richard 0,2812 0,7188 1 

Celkem 115 294 409 

Tab. 2: Hra individuální / společenská – očekávaná data 

 

Hypotéza se potvrdila, Pearsonův Chi – kvadrát = 34,050, směrodatná odchylka = 0,000007. 
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Hypotéza č. 2 : Převládá hra bez předmětu 

 Hru bez předmětu jsme sledovali v 62% případů, zatímco hru s předmětem v 38% 

případů. Celkově tedy hra bez předmětu převažuje počet her s předmětem, kdy z celkového 

počtu her 409 je hra s předmětem ve 154 případech a bez předmětu ve 255 případech (viz. 

tabulka číslo 3).  

S předmětem si nejvíce hraje Tatu, u kterého jsme hru s předmětem pozorovali v 68 případech 

z celkových 222 her. Moja si hraje více s předmětem než bez předmětu, Shinda si vždy hrála 

pouze s předmětem, stejně tak u Kijivu jsme zaznamenali větší počet her s předmětem než bez 

předmětu. 

 

V tomto grafu je znázorněná hra s předmětem a bez předmětu u jednotlivých goril. 

Modrý sloupeček představuje hru s předmětem, červený hru bez předmětu. 

 

 
Graf 2: Hra s předmětem / bez předmětu 
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Aktér hry 

Sledované frekvence. Zvýrazněné hodnoty > 10 

Hra bez předmětu Hra s předmětem Celkem 

Moja 15 31 46 

Tatu 154 68 222 

Kijivu 2 9 11 

Shinda 0 10 10 

Kiburi 71 35 106 

Bikira 13 0 13 

Richard 0 1 1 

Celkem 255 154 409 

Tab. 3: Hra s předmětem / bez předmětu – sledovaná data 

 

Aktér hry 

Očekávané frekvence. Zvýrazněné hodnoty > 10 

Hra bez předmětu Hra s předmětem Celkem 

Moja 28,6797 17,3203 46 

Tatu 138,4108 83,5892 222 

Kijivu 6,8582 4,1418 11 

Shinda 6,2347 3,7653 10 

Kiburi 66,088 39,912 106 

Bikira 8,1051 4,8949 13 

Richard 0,6235 0,3765 1 

Celkem 255 154 409 

Tab. 4: Hra s předmětem / bez předmětu – očekávaná data 

 

Hypotéza se potvrdila, Pearsonův Chi – kvadrát = 58, 167, směrodatná odchylka = 0,000. 
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Hypotéza č. 3: V případě hry s předmětem převládá hra s lehce dostupnými předměty 

(podestýlka, hadr, klacek apod.) 

 

Při pozorování jsme rozlišovali celkem 6 typů předmětu, předměty jsme rozčlenily dle 

jejich podobnosti. 

 

1 - Podestýlka 

2 – Větev, klacek 

3 – Koš, bedna, krabice, míč, přepravka, dřevěné auto, kelímek 

4 – Hadr, papír, list 

5 – Provaz, lano 

6 - Voda 

 

 

Graf 3: Typ předmětu 

 

V následující tabulce je zřetelné, s jakými předměty si jednotlivé gorily nejčastěji 

hrají.  

Z tabulky můžeme vyčíst, že nejpoužívanější je typ předmětu číslo 3, se kterým si gorily hrály 

v 72 případech, tedy ve 46% případů, následuje typ předmětu číslo 1 se 44 případy, tedy 28%, 

předmět číslo 2 s 11ti případy, tedy 7%, a nejméně si gorily hrály s předmětem číslo 4, hra 

s tímto předmětem byla zaznamenána pouze dvakrát. 
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Aktér hry 

Sledované frekvence. Zvýrazněné hodnoty > 10 
 Hra bez 
předmětu 

Typ 
předmetu 

1 

Typ 
předmětu 

2 

Typ 
předmětu 

3 

Typ 
předmětu 

4 

Typ 
předmětu 

5 
Celkem 

Moja 15 4 2 19 0 6 46 
Tatu 154 32 3 27 0 6 222 
Kijivu 2 1 0 5 0 3 11 
Shinda 0 0 0 4 1 5 10 
Kiburi 71 7 5 17 1 5 106 
Bikira 13 0 0 0 0 0 13 
Richard 0 0 1 0 0 0 1 
Celkem 255 44 11 72 2 25 409 

Tab. 6: Typ předmětu – sledovaná data 

 

Aktér hry 

Očekávané frekvence. Zvýrazněné hodnoty > 10 

 Hra bez 
předmětu 

Typ 
předmětu 

1 

Typ 
předmětu 

2 

Typ 
předmětu 

3 

Typ 
předmětu 

4 

Typ 
předmětu 

5 

 
Celkem 

Moja 28.6797 4.94866 1.23716 8.0978 0.224939 2.81174 46 
Tatu 138.4108 23.88264 5.97066 39.08068 1.085575 13.56968 222 
Kijivu 6.8582 1.18337 0.29584 1.93643 0.05379 0.67237 11 
Shinda 6.2347 1.07579 0.26895 1.76039 0.0489 0.61125 10 
Kiburi 66.088 11.40342 2.85086 18.66015 0.518337 6.47922 106 
Bikira 8.1051 1.39853 0.34963 2.28851 0.06357 0.79462 13 
Richard 0.6235 0.10758 0.02689 0.17604 0.00489 0.06112 1 
Celkem 255 44 11 72 2 25 409 

Tab. 7: Typ předmětu – očekávaná data 

 

Hypotéza se potvrdila, Pearsonův Chi – kvadrát = 166, 545, směrodatná odchylka = 0,000. 
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Hypotéza č. 4: Partner mláděte ve hře je převážně mládě 

 
Dle tabulky číslo 8 je patrné, že nejčastějším partnerem goril ve hře je Kiburi ve 43 

případech, po Kiburim následuje Moja a Tatu. Nejméně často je partnerem ve hře Shinda a 

Kamba ve 2 případech, v 6ti případech pak Richard, 2x byl partnerem ve hře návštěvník Zoo.  

Tatu je nejčastějším iniciátorem her, na třetím místě je jako partner ve hře proto, že on sám 

jako iniciátor hry často vyzývá ke hře Kiburiho či Moju.  

 

V grafu níže jsou znázorněny jednotlivé gorily a jejich nejčastější partneři ve hře. 

 

 
Graf 4: Partner ve hře 
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Celková frekvenční tabulka.  Zvýrazněné hodnoty > 10, (Zanedbatelné hodnoty nejsou 

započítány)  

Aktér hry Partner  

5 

Partner  

4  

Partner 

6 

Partner 

9 

Partner  

7 

Partner 

2 

Partner 

1 

Partner 

3 

Moja, č. 5 0 0 9 0 2 0 0 0 

Tatu, č. 6 27 3 0 1 41 4 6 2 

Kijivu, č. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Shinda,č. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiburi, č.7 1 0 11 2 0 2 0 0 

Bikira, č. 8 0 0 1 0 0 0 0 0 

Richard,č.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 28 3 21 3 43 6 6 2 

Tab. 8: Partner ve hře – sledovaná data 

 

Očekávané frekvence. Zvýrazněné hodnoty > 10 Pearson Chi-square: 96, 379 

Aktér 

hry 

Partner 

5 

Partner 

4 

Partner 

6 

Partner 

9 

Partner 

7 

Partner 

2 

Partner 

1 

Partner 

3 

Moja 2,67826 0,286957 2,0087 0,286957 4,11304 0,573913 0,57391 0,191304 

Tatu 21,18261 2,269565 15,88696 2,269565 32,5304 4,53913 4,53913 1,513043 

Kijivu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Shinda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiburi 3,89565 0,417391 2,92174 0,417391 5,98261 0,834783 0,83478 0,278261 

Bikira 0,24348 0,026087 0,18261 0,026087 0,37391 0,052174 0,05217 0,017391 

Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 28 3 21 3 43 6 6 2 

Tab. 9: Partner ve hře – očekávaná data 

 
Hypotéza se potvrdila, Pearsonův Chi – kvadrát = 96,379, směrodatná odchylka = 0,000. 
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Hypotéza č. 5: Intenzita hry klesá s věkem 

 
Gorily z pozorované skupiny jsme rozdělili na 4 věkové kategorie.  

1 – kategorie 8 a více let, dospělý jedinec, Richard, Kijivu, Shinda, Kamba, Bikira 

2 – kategorie 5 – 8 let, adolescent, Moja 

3 – kategorie 2-5 let, starší mládě, Tatu 

4 – kategorie 0 – 2 roky, mládě, Kiburi 

 

Předpokládali jsme, že četnost hry bude klesat s věkem, nejvíce si budou hrát mláďata, 

tedy Tatu a Kibu, následovat je bude Moja. 

Nejvíce her jsme pozorovali u Tatua, u kterého jsme zaznamenali celkem 222 her, za 

Tatuem následuje mládě Kiburi s celkem 106ti hrami a Moja se 46ti hrami. U dospělých 

samic Kijivu, Shindy a Bikiry bylo pozorováno v podstatě stejné množství her, Kijivu 11 her, 

Shinda 10 her a Bikira 13 her. Nejméně si hraje Richard, u kterého byla zaznamenána pouze 1 

hra. 

 

 
Graf 5: Aktér hry 

 

Následující tabulka znázorňuje počet her u jednotlivých věkových skupin goril.  

Nejvyšší počet her jsme zaznamenali u skupiny číslo 3, tedy u staršího mláděte - Tatua. 

Následuje skupina číslo 4, tedy mládě Kiburi a skupina číslo 2 – adolescent Moja s 46ti 

hrami. U dospělých jedinců jsme zaznamenali celkem 35 her.  
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Věková skupina 

Sledované frekvence. Zvýrazněné hodnoty > 10 

Hra společenská Hra individuální Celkem 

Dospělý jedinec 1 34 35 

Adolescent 11 35 46 

Starší mládě 87 135 222 

Mládě 16 90 106 

Celkem 115 294 409 

Tab. 10: Věková skupina – sledovaná data 

 

Věková skupina 

Očekávané frekvence. Zvýrazněné hodnoty > 10 

Hra společenská Hra individuální Celkem 

Dospělý jedinec 9,8411 25,1589 35 

Adolescent 12,934 33,066 46 

Starší mládě 62,4205 159,5795 222 

Mládě 29,8044 76,1956 106 

Celkem 115 294 409 

Tab. 11: Věková skupina – očekávaná data 

 

Hypotéza se potvrdila, Pearsonův Chi – kvadrát = 33, 811, směrodatná odchylka = 0,000. 
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8. Závěr 

Tématem této práce bylo herní chování skupiny goril v zajetí. Výzkum probíhal od 

září 2010 do března 2011. Na začátku výzkumu bylo ve skupině 7 goril, v prosinci 2010 

přibyla do skupiny nová samice Bikira. 

 

V rámci výzkumu jsme chtěli potvrdit či vyvrátit následující hypotézy: 

1. Převládá individuální typ hry 

2. Převládá hra bez předmětu 

3. V případě hry s předmětem převládá hra s lehce dostupnými předměty  

4. Partner mláděte ve hře je převážně mládě 

5. Intenzita hry klesá s věkem 

Náš výzkum potvrdil, že při hrách goril převládá individuální typ hry nad 

společenskou, že gorily si hrají častěji bez předmětu než s předmětem, a že pokud si 

s předmětem hrají, jde o hru s dobře dostupným a známým předmětem. Zároveň nám výzkum 

potvrdil, že partnerem mláděte ve hře je spíše mládě, než dospělá gorila, a že mladší gorily 

hrou tráví více času, než gorily starší. Potvrzeny tedy byly všechny výše uvedené hypotézy. 
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9. Diskuse 

 Mimo výše uvedené hypotézy se nám potvrdily i myšlenky některých výše uvedených 

autorů. 

 Lancy (1980) například tvrdí, že pro hru je typické opakování nějakého chování, ať už 

se jedná o opakování jen jednoho úkonu, či celé sekvence. Tento znak hry jsme mohli během 

našeho výzkumu taktéž pozorovat. Např. u hry číslo 21, kdy Tatu bez jakéhokoliv podnětu 

obíhá hned 3x za sebou skálu. Často pozorujeme několikrát za sebou opakovaný kotrmelec 

(např. hra č. 64), mnohokrát opakované bušení se do hrudi (např. hra č. 78), do kolen (hra č. 

95), do brady (hra č. 99), či opakované otáčení se kolem své osy (např. hra č. 100). 

  Lancy (1980), Tannerová a Byrne (2010) pokládají za důležitý prvek ve hře goril 

výměnu pohledu. I tento jev jsme během našeho výzkumu zaznamenali. Například ve hře 

číslo 248, kdy Moja vyzývá Tatua pohledem k tomu, aby jí vrátil míč.  

 Dle výzkumu Tannerové a Byrneho byla jen velmi zřídka pozorována hra mladého 

mláděte s předmětem. První takovou hru zaznamenali autoři výzkumu až u matky s tříletým 

mládětem a míčem. Tuto jejich myšlenku můžeme taktéž potvrdit, když se zaměříme na hru 

Kijivy s mláďaty. Ani jednou jsme nezaznamenali, že by byla Kijiva iniciátorem hry, 

partnerem Kiburiho ve hře byla pouze 2x, ale ani jednou si nehráli s předmětem. U Tatua 

jsme hru s Kijivou a s předmětem sledovali 2x, ale ani v jednom případě se nedá říct, že by se 

opravdu jednalo o hru dvou goril s předmětem. V jednom případě si Tatu vezme od Kijivu 

míč a hraje si s ním dle vzoru Kijivy, v druhém případě Tatu hází po Kijivě podestýlku, bez 

nějaké další odezvy. S nejstarším mládětem, samicí Mojou, jsme nezaznamenali ani jednu 

společnou hru s Kijivou. 

 Pokud si dospělé gorily hrají s předmětem, jedná se dle Susan Brownové jedině o 

vodu či živé ptáky. Tuto teorii nemůžeme potvrdit. Jedinou hrou Richarda byla hra, při které 

držel v ruce klacek a prostrkoval ho oky houpací sítě. Stejně tak Kijivu si často hrála s míčem 

nebo s lany, z celkových 11ti her, které jsme u Kijivu zaznamenali, si v 9ti případech hrála 

s předmětem, převážně s míčem a s lanem. Shinda si hraje taktéž výlučně s předmětem, a to 

s lanem, míčem či s košem. Nedokážeme posoudit, jak by si gorily hrály s živými ptáky či 

s vodou, ptáci se v pavilonu goril nevyskytovali a v zimním období gorily do venkovního 

výběhu nechodily, a hru s vodou jsme pozorovali pouze jednou, když se Moja asi 5minut 

bavila tím, že seděla na zemi a do pusy chytala kapky vody, které kapaly ze střechy. 

 Dle Brownové se gorily nikdy nehrají ve skupině větší než tři jedinci, což můžeme dle 

našeho sledování potvrdit, během výzkumu jsme zaznamenali pouze hru jedné či dvou goril. 

Pozorovali jsme, že Kijivu přišla a přerušila hru Tatua a Kiburiho, nezpozorovali jsme ale, že 
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by se do hry sama zapojila. Her samostatných jsme u goril sledovali více, než her 

společenských.  

 Dle Brownové (1998) se dospělý samec nikdy nepodílel na hrách dvou goril, což je 

opět tvrzení, které můžeme potvrdit. Pokud se Richard “zúčastnil“ některých her s mláďaty, 

měl v nich vždy pouze pasivní roli, viz. hry č. 60, 117, 148 a 188. Uvedené hry taktéž 

potvrzují myšlenku Elizabeth Enciscové, Jamese Calcanga a Kennetha Golda (1999), kteří 

tvrdili, že pokud si stříbrohřbetý samec hraje s mládětem, je k němu vždy velmi tolerantní. 

Tito autoři vypozorovali, že iniciátorem hry se stříbrohřbetým samcem je vždy mládě, což 

můžeme potvrdit. Podíváme-li se na výsledky našeho výzkumu, zjistíme, že mládě (nyní 

počítáme Tatua i Kiburiho) je iniciátorem 103 společenských her z celkových 115. 

Iniciátorem dalších 11 her je mladá samice Moja a pouze v jednom případě je iniciátorem hry 

dospělá samice Bikira. 

 Brownová taktéž uvedla, že si gorily přestávají v přírodě hrát přibližně ve věku 6ti let. 

V tomto věku jsme měli ve skupině pouze samici Moju, u které jsme hry pozorovali. 

Brownová nedokázala rozdíly v herním chování dle pohlaví, což je teze, kterou nedokážeme 

vyvrátit ani potvrdit, z důvodu složení námi sledované skupiny. Dle našich výsledků si v 80 % 

her hrají samci a pouze ve 20% samice, což je však ovlivněno tím, že dvě nejmladší a 

nejhravější mláďata jsou právě samci. 
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