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Úvodní strana: 
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Výzkum papoušků nestor kea pomocí schopností učení a shod chování 
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Abstrakt: 

 

Předložená diplomová práce se zabývá výzkumem papouška nestor kea. Tato práce je 

rozdělena na dvě části, na část teoretickou a experimentální. 

Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. V první kapitole se zabýváme prostředím 

Nového Zélandu a jeho obyvateli. V druhé kapitole se věnujeme podrobným informacím o 

nestorech. Jsou zde shrnuty dostupné informace o nestorech jak od českých autorů, tak od 

autorů zahraničních. 

Oprava: 

 

Předložená diplomová práce se zabývá výzkumem papouška Nestor kea. Tato práce je 

rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a experimentální. 

Teoretické části věnujeme dvě kapitoly. V první kapitole se věnujeme prostředí Nového 

Zélandu a jeho obyvatelům. V druhé kapitole se věnujeme podrobným informacím o 

Nestorech. Jsou zde shrnuty dostupné informace o nestorech jak od českých autorů tak od 

autorů zahraničních. 

 

 

Key words: nestor kea, research, cognitive abilities, zoo 

Oprava: 

Key Words: nestor kea, research, cognitive abilities, zoo 

 

Str.1 

Právě tito nestoři jsou pro svou vynalézavost nejen na Novém Zélandě oblíbeným cílem 

různých výzkumů. 

Oprava: 

Právě tito nestoři jsou pro svou vynalézavost nejen na Novém Zélandu oblíbeným cílem 

různých výzkumů 

 



Tento druh má velice skromné zastoupení jak v našich zoologických zahradách, tak i v našich 

domácích odborných publikacích. 

Oprava: 

. Tento druh má velice skromné zastoupení nejen v našich zoologických zahradách, ale i 

v našich domácích odborných publikacích. 

 

Tato diplomová práce je souhrnem základních informací o Novém Zélandě jeho geologické 

minulosti, obyvatelích a o přírodních podmínkách ve kterých nestoři žijí. 

Oprava: 

Tato diplomová práce je souhrnem základních informací o Novém Zélandě, jeho geologické 

minulosti, obyvatelích a o přírodních podmínkách, ve kterých nestoři žijí. 

 

Věnujeme se zde samozřejmě i podrobným informacím o způsobu života nestorů a o všem co 

ho ovlivňuje. 

Oprava: 

Věnujeme se zde samozřejmě i podrobným informacím o způsobu života nestorů a o všem, co 

ho ovlivňuje. 

Na základě nashromážděných informací a zkušeností získaných během výzkumu jsme 

připravily systém a metodiku testování, která je určena na testovaní papoušků v podmínkách 

českých zoologických zahrad. 

Oprava: 

Na základě nashromážděných informací a zkušeností získaných během výzkumu jsme 

připravili systém a metodiku výzkum která je určena na testovaní papoušků v podmínkách 

českých zoologických zahrad. 

 

Str.2 

Celá země je na východě obklopena Tichým oceánem, po její západní části zase Tasmánským 

mořem. (Vaněk, 2003). 

Oprava: 

Celá země je na východě obklopena Tichým oceánem, na její západní části zase Tasmánským 

mořem (Vaněk, 2003). 

 



Před více než 65 milióny lety během Alpínsko-himalájského vrásnění v třetihorách. Došlo 

k oddělení dvou ostrovů - Nového Zélandu od Austrálie. 

Oprava: 

Před více než 65 milióny let během Alpinsko-himalájského vrásnění v třetihorách došlo 

k oddělení dvou ostrovů – Nového Zélandu od Austrálie. 

 

Nastal explozivní vývoj savců, takže zcela oprávněně bývají třetihory označovány érou savců. 

Oprava: 

Proběhl explozivní vývoj savců, takže zcela oprávněně bývají třetihory označovány jako éra 

savců. 

Většina plazů, zvláště velkých forem vymřela v druhohorách a skupiny, které přešly do 

terciéru jsou známy dodnes (např. želvy, ještěrky, hadi,krokodýli). 

Oprava: 

Většina plazů, zvláště velkých forem, vymřela v druhohorách a skupiny, které přešly do 

terciéru, jsou známy dodnes (např. želvy, ještěrky, hadi, krokodýli). 

 

Zatímco na kontinentu docházelo k neustálým migracím a tím pádem k ovlivňování vývoje. 

Izolace těchto dvou ostrovů migracím zabránila a dala přírodě šanci vytvořit mnoho 

živočišných a rostlinných druhů, které nenajdeme nikdy jinde než tam. 

Oprava: 

Zatímco na kontinentu docházelo k neustálým migracím, a tím pádem k ovlivňování vývoje, 

izolace těchto dvou ostrovů migracím zabránila a dala přírodě šanci vytvořit mnoho 

živočišných a rostlinných druhů, které nenajdeme nikde jinde než tam. 

 

Str.3 

Jediní savci s placentou, kteří se na ostrově vyskytli byli ti, kteří připlavali (lachtani, lvouni, 

atd.) a nebo mohli přiletět (netopýři). 

Oprava: 

Jediní savci s placentou, kteří se na ostrově vyskytli, byli ti, kteří připlavali (lachtani, lvouni 

atd.) a nebo mohli přiletět (netopýři). 

 



Pokud k tomu rozvoji přidáme i izolaci Nového Zélandu bez vzniku přirozených nepřátel 

ptáků, tak samozřejmě tyto podmínky vedly k velkému vzniku nelétavých ptáků (Moa, Kiwi, 

kakapo) (Lejsek, 2013; Samáš, 2012). 

Oprava: 

 

Pokud k tomu rozvoji přidáme i izolaci Nového Zélandu bez vzniku přirozených 

nepřátel ptáků, tak samozřejmě tyto podmínky vedly k velkému vzniku nelétavých ptáků 

(moa, kiwi, kakapo) (Lejsek, 2013; Samáš, 2012). 

 

Původní obyvatelé Nového Zélandu Maorové pojmenovali tuto oblast Aotea-roa což má dva 

překlady. První znamená „Země dlouhého bílého oblaku" a druhá „Dlouhé denní světlo“ 

(Vaněk, 2003).  

 

Oprava: 

Původní obyvatelé Nového Zélandu Maorové pojmenovali tuto oblast Aotea-roa, což má dva 

překlady. První znamená „země dlouhého bílého oblaku“ a druhá „dlouhé denní světlo“ 

(Vaněk, 2003). 

 

Vytváří mohutný kruh začínající právě na Novém Zélandě (Habětín et al., 1976). 

Oprava: 

Vytváří mohutný kruh začínající právě na Novém Zélandu (Habětín et al., 1976). 

 

Na internetových stránkách jsou snadno dohledatelné seznamy a webové kamery aktivních 

Novozélandských vulkánů. 

Oprava: 

Na internetových stránkách jsou snadno dohledatelné seznamy a webové kamery aktivních 

novozélandských vulkánů. 

Str.4 

Severní ostrov má podnebí patřící od mírného pásu až po subtropický pás. 

Oprava: 

Severní ostrov má podnebí patřící od mírného pásu až po pás subtropický. 

 



Nejvyšší horou je Month Cook se svou výškou 3 753 metrů nad mořem. 

Oprava: 

Nejvyšší horou je Mount Cook se svou výškou 3 753 metrů nad mořem. 

Str.5 

Vzhledem k rozmanitosti a rozloze této země jsou zde velmi rozdílné i teplotní rozdíly. 

Oprava: 

Vzhledem k rozmanitosti a rozloze této země jsou zde velmi odlišné i teplotní rozdíly. 

Str.6 

Jejich cílem byly tuleni a velcí nelétaví ptáci Moa (obr. 2). 

Oprava: 

Jejich cílem byli tuleni a velcí nelétaví ptáci moa (obr. 2). 

 

Obr. 1 - Pták Moa .(převzato: Mock moa hunt, Botanical Gardens, Dunedin, 1904) 

Oprava: 

Obr. 2 – Pták moa (převzato: Mock moa hunt, Botanical Gardens, Dunedin, 1904) 

 

Str.7 

Podle legend si sebou první obyvatelé dovezli jednu březí fenu a černého pasažéra v podobě 

polynéských krys (Sinclair, 2003). 

Oprava: 

Podle legend první obyvatelé přivedli jednu březí fenu a černého pasažéra v podobě 

polynéských krys (Sinclair, 2003). 

 

Maorové si vyprávěli svou bohatou historii a legendy z generace na generaci. 

Oprava: 

Maorové si předávali svou bohatou historii a legendy z generace na generaci. 

 

Maorové postupně přicházely o půdu, což vyvolalo řadu válečných konfliktů. 



Oprava: 

Maorové postupně přicházeli o půdu, což vyvolalo řadu válečných konfliktů. 

Str.8 

Pokud půjdete do knihovny a prostudujete většinu knih o ptácích, najdete o nestorovi jen pár 

skromných vět. 

Oprava: 

Pokud jdeme do knihovny v České republice a prostudujeme většinu knih o ptácích, najdeme 

o nestorovi jen pár skromných vět. 

 

Může se Vám dokonce i stát, že uvedené informace budou hodně zkreslené až úsměvné. 

Oprava: 

Může se dokonce i stát, že uvedené informace budou hodně zkreslené až úsměvné. 

 

Jméno KEA dostali od prvních obyvatel podle jejich charakteristického volání Keáááááá. 

Oprava: 

Jméno KEA dostali ptáci od prvních obyvatel podle svého charakteristického volání Keáááááá 

 

Pokud bychom tuto informaci zjednodušily tak překlad znamená stojí za povšimnutí. 

Oprava: 

Pokud bychom tuto informaci zjednodušili, stojí překlad znamená za povšimnutí. 

 

Tak vznikaly asi před 150 milióny let v jurské době poloptáci – Archaeornithes spojující 

vlastnosti ptáků a plazů. 

Oprava: 

Tak se vyvíjeli asi před 150 milióny let v jurské době poloptáci – Archaeornithes spojující 

vlastnosti ptáků a plazů. 

Str.9 

Někteří autoři zařadili papoušky do třídy mezi holuby (Morony et al. 1975; Hoyo et al. 1997). 

Oprava: 



Někteří autoři je zařadili do třídy mezi holuby (Morony et al., 1975; Hoyo et al., 1997). 

 

Papoušci jsou v ní ve skupině se sokolovitými (Falconidae), seriémám (Cariamidea), 

ťuhlýkovitým (Laniidae) a kakadovitým (Cacatuidea) (Erison et al., 2006). 

 

Oprava: 

Papoušci jsou v ní ve skupině se sokolovitými (Falconidae), seriemitovitým 

(Cariamidea), ťuhlýkovitým (Laniidae) a kakadovitými (Cacatuidea) (Erison et al., 2006).  

 

Podle de Kloet a de Kloet (2005) se předek Nestora a Strigopose usadil v té části Gondwany, 

která se později stala Novým Zélandem. 

Oprava: 

Podle de Kloet a de Kloet (2005) se předek nestora a strigopose usadil v té části Gondwany, 

která se později stala Novým Zélandem. 

 

Ovšem nejnovější studie (JOSEPH. et al., 2012) říkají, že nadčeleď Strigoppoidea je 

vyčleněná zvlášť. 

Oprava: 

Ovšem nejnovější studie (Joseph et al., 2012) říkají, že nadčeleď Strigoppoidea je vyčleněná 

zvlášť. 

Str.10 

Do rodu Nestor patří nestor káká (Nestor meridionalis), nestor kea (Nestor notabilis), 

norfolkský káká (Nestor productus). 

Oprava: 

Do rodu nestor patří nestor káká (Nestor meridionalis), nestor kea (Nestor notabilis), 

norfolkský káká (Nestor productus). 

Str.11 

Osadníci přivezly na ostrovy invazivní druhy jako vosy, prasata, vačice, ovce, krávy. 

Oprava: 

. Osadníci přivezli na ostrovy invazivní druhy jako vosy, prasata, vačice, ovce, krávy. 



Rozvoj všech invazivních druhů byl díky absenci přirozených nepřátel extrémně rychlý a 

některé druhy se takhle rychle nedokázali přizpůsobit. 

Oprava: 

Rozvoj všech invazivních druhů byl díky absenci přirozených nepřátel extrémně rychlý a 

některé druhy se takto rychle nedokázaly přizpůsobit. 

 

První vyhynulý druh byl Nelepsittacus, který zanikl před 16 milióny lety. Z rodu Nestorů byl 

relativně nedávno vyhubeni Norfolk Kaka (Millener, 1999; BirdLife International, 2012). 

V současné době je jeden žijící druhy Kakapo a dva žijící druhy Nestorů. 

Oprava: 

První vyhynulý druh byl Nelepsittacus, který zanikl před 16 milióny let. Z rodu nestorů byl 

relativně nedávno vyhubeni Norfolk kaka (Millener, 1999; BirdLife International, 2012). 

V současné době je jeden žijící druh kakapa a dva žijící druhy nestorů. 

 

Kea spolu s Káka (Nestor meridionalis) a Kakapem (Strigops habroptilus) jsou považovány 

za výhradní členy rodiny Nestoridae v rámci řádu Psittaciformes. Zdá se pravděpodobné, že 

linie Nestoridea se liší od ostatních papoušků díky izolaci při oddělení Zélandu od Gondwany 

(Christidis & Boles, 2008). Tito papoušci jsou považovány místními i turisty za „klauny hor“. 

Oprava: 

Kea spolu s káka (Nestor meridionalis) a kakapem (Strigops habroptilus) jsou 

považovány za výhradní členy rodiny Nestoridae v rámci řádu Psittaciformes. Zdá se 

pravděpodobné, že linie Nestoridea se liší od ostatních papoušků díky izolaci při oddělení 

Zélandu od Gondwany (Christidis & Boles, 2008). Tito papoušci jsou považováni místními 

i turisty za „klauny hor“. 

 

Taxonomické uspořádání jsem se rozhodla uvést podle nejnovějších studií (JOSEPH et al, 

2012). Kde je taxonomie rozdělena takto: 

Oprava: 

Taxonomické uspořádání uvádíme podle nejnovějších studií (Joseph et al., 2012), kde 

je taxonomie rozdělena takto: 

 

Druh: Kakapo soví ( Strigops habroptila ) 

Oprava: 

Druh: Kakapo soví (Strigops habroptila) 



Str.12 

Druh:Nestor Nestor Káka (Merididonalis) 

Oprava: 

Druh: Nestor káka (Merididonalis) 

 

Obr. 3 Nestor Káká (převzato: Hamilton zoo, 2013) 

Oprava: 

 

Obr. 4 Nestor káká (převzato Hamilton zoo, 2013) 

Str.13 

Obr. 5 Nestor Káká (Převzato:PaukstisLT,2008) 

Oprava: 

Obr. 6 Nestor káká (Převzato PaukstisLT, 2008) 

 

Samice se stará o kuřata sedm měsíců než se stanou nezávislými Nejvyšší úmrtnost je hlavně 

u hnízdících samic. Historické vykácení pralesa a přemnožení lasiček vede pravděpodobně k 

asymetrický poměr pohlaví. 

Oprava: 

Samice snese obvykle čtyři vejce. Stará se o kuřata sedm měsíců, než se stanou 

nezávislými.Nejvyšší úmrtnost je hlavně u hnízdících samic. Historické vykácení pralesa 

a přemnožení lasiček vede pravděpodobně k asymetrickému poměru pohlaví. 

Str.14 

Norfolk Island kaka je jedním z vymřelých druhů. Poslední kus zemřel v Londýnské kleci 

v roce 1851. Byl asi 41 centimetrů vysoký, peří bylo olivově hnědé. Šedohnědá hlava a krk, 

bradu a tváře měl světle oranžové. Za krkem měl tmavě oranžový pruh. Hrudník a břicho měl 

světle žluté, krovky měl nazelenalé .Vyskytoval se pouze na ostrově Norfolk a Philips Island  

(Papageien.org, 1996). 

Oprava: 

Norfolk Island kaka je jedním z vymřelých druhů. Poslední kus zemřel v londýnské 

kleci v roce 1851. Byl asi 41 centimetrů vysoký, peří bylo olivově hnědé, šedohnědá hlava 



a krk, bradu a tváře měl světle oranžové. Za krkem měl tmavě oranžový pruh. Hrudník 

a břicho bylo světle žluté, krovky měl nazelenalé .Vyskytoval se pouze na ostrově Norfolk 

a Philips Island (Papageien. org, 1996). 

 

Tito papoušci byly loveni už původními obyvateli pravděpodobně pro jejich maso. 

Oprava: 

Tito papoušci byli loveni už původními obyvateli pravděpodobně pro své maso. 

Str.15 

Běháky krátké, šedé zygodaktylní s výraznými drápy.  

Oprava: 

Běháky má krátké, šedé, zygodaktylní s výraznými drápy.  

Str.16 

Jednou z mnoha zajímavostí tohoto druhu je výrazně větší zastoupení samců v populaci 

Kakaa. 

Oprava: 

Jednou z mnoha zajímavostí tohoto druhu je výrazně větší zastoupení samců v populaci 

kakaa. 

 

Samice nelítostně útočí na cokoliv, co by mohlo ohrozit její mláďata a je schopná položit za 

ně život. 

Oprava: 

Samice nelítostně útočí na cokoliv, co by mohlo ohrozit její mláďata, a je schopná položit za 

ně život. 

 

Tento rod byl pojmenován po řecké mytologické postavě Neluse, který byl otcem nestora. 

Tímto pojmenováním se chce ukázat spojitost mezi Nelepsittacusem a nestorem keou 

Oprava: 

Tento rod byl pojmenován po řecké mytologické postavě Neleuse, který byl otcem 

Nestora. Tímto pojmenováním se chce ukázat spojitost mezi Nelepsittacusem a Nestorem 

keou. 

 



Byly pojmenovány tři druhy ze čtyř. Nelepsittacus minimus, který je pojmenovaný podle 

nejmenšího vzrůstu. NELEPSITTACUS DONMERTONI byl také malého vzrůstu a byl 

pojmenován na počest Dona Mertona. NELEPSITTACUS DAPHNELEEAE byl asi o 

čtvrtinu větší než Nelepsittacus Donmertoni (WORTHY et. al, 2011). 

 

Oprava: 

Byly pojmenovány tři druhy ze čtyř. Nelepsittacus minimus je pojmenován podle 

nejmenšího vzrůstu. Nelepsittacus donmertoni byl také malého vzrůstu a jmenuje se na počest 

Dona Mertona. Nelepsittacus daphneleeae byl asi o čtvrtinu větší než Nelepsittacus 

donmertoni (WORTHY et al., 2011). 

Str:17 

3.4 Charakteristika druhu Nestor kea 

Oprava: 

3.4 Charakteristika druhu nestor kea 

 

Pokud bychom chtěli nestora co se velikosti týká srovnávat s nějakým ptákem z našeho okolí, 

tak bychom jej srovnali s vránou šedou. 

Oprava: 

Pokud bychom chtěli nestora co se velikosti týká srovnávat s nějakým ptákem z našeho okolí, 

mohli bychom jej srovnat s vránou šedou. 

Str.18 

Šíje (nucha), lopatky (scapulae), ohbí křídla (articulatio carpometacapalis), kalhotky 

( bracae), břicho (center), prsa (pectus), krk (colum) jsou také zbarveny zeleno hnědě 

s černými konci per. Hřbet (dorsum) přechází ze zeleno hnědé do karmínové červených per. 

Takto rudě je zbarvena i kostrč (uropygium). Rýdovací pera (rectrices) jsou z vrchní strany 

zeleno černá. Jejich spodní strana je zelená se žlutými vroubkováním a černým okraji . 

Střední krovky křídelní (tectrices alares medii) jsou zbarveny zeleno hnědě. Velké krovky 

křídelní (tectrices alares maiores) z vrchní strany jsou z vnějšího okraje zbarveny do 

modro černé barvy a vnitřní okraj opět přechází do zeleno hnědé. 

Oprava: 

Šíje (nucha), lopatky (scapulae), ohbí křídla (articulatio carpometacapalis), kalhotky 

(bracae), břicho, prsa (pectus), krk (colum) jsou také zbarveny zelenohnědě s černými konci 

per. Hřbet (dorsum) přechází ze zelenohnědé do karmínově červených per. Takto rudě je 



zbarvena i kostrč (uropygium). Rýdovací pera (rectrices) jsou z vrchní strany zelenočerná. 

Jejich spodní strana je zelená se žlutým vroubkováním a černými okraji. 

Střední krovky křídelní (tectrices alares medii) jsou zbarveny zelenohnědě. 

Str.19 

Velké krovky křídelní (tectrices alares maiores) z vrchní strany jsou z vnějšího okraje 

zbarveny do modro černé barvy a vnitřní okraj opět přechází do zeleno hnědé. Ruční letky 

(remiges primarii) z vrchní strany jsou modro černé. 

Oprava: 

Velké krovky křídelní (tectrices alares maiores) z vrchní strany jsou z vnějšího okraje 

zbarveny do modročerné barvy a vnitřní okraj opět přechází do zelenohnědé. Ruční letky 

(remiges primarii) z vrchní strany jsou modročerné. 

Str.20 

Tato volba hnízda je logickou volbou, protože před příchodem prvních savců neměli papoušci 

žádného přirozeného nepřítele, který by tato hnízda ohrožoval. 

Oprava: 

Tato volba hnízda je logická, protože před příchodem prvních savců neměli papoušci žádného 

přirozeného nepřítele, který by tato hnízda ohrožoval. 

 

Jedním z přirozených nepřátel ptáků jsou i plazy. Na tomto ostrově je pouze jediný druh plaza 

a tím je Hatérie Novozélandská. Hatérie je živoucí fosílie, která se v druhohorách proháněla 

po zemi s dinosaury. Tento jediný plaz nového Zélandu se živý hmyzem a malými ještěrkami. 

Pro nestory nepředstavuje žádné riziko. 

Oprava: 

Jedním z přirozených nepřátel ptáků jsou i plazi. Na tomto ostrově je pouze jediný 

druh plaza a tím je hatérie novozélandská. Hatérie je živoucí fosílie, která se v druhohorách 

proháněla po zemi s dinosaury. Tento jediný plaz Nového Zélandu se živí hmyzem a malými 

ještěrkami. Pro nestory nepředstavuje žádné riziko. 

 

Například v Liberecké zoo jsou papoušci umístěni po celý rok ve venkovní voliéře a jejich 

jediný úkryt před chladným počasím je umělá nora, která vede do vytápěných prostor. 

Oprava: 

Například v liberecké zoo jsou papoušci umístěni po celý rok ve venkovní voliéře a 

jejich jediný úkryt před chladným počasím je umělá nora, která vede do vytápěných prostor. 

 



Samozřejmě, že i pozdější kolonizátoři sebou přivezli další potencionální nebezpečí, jakým 

třeba jsou fretky, kuny, kočky, psy, vosy, prasata. Tyto druhy vážně ohrožují přirozenou 

faunu na Novém Zélandu. Protože na Novém Zélandu nemají své přirozené nepřátelé. 

Oprava: 

Samozřejmě, i pozdější kolonizátoři s sebou přivezli další potencionální nebezpečí, jakým 

jsou třeba fretky, kuny, kočky, psi, vosy, prasata. Tyto druhy vážně ohrožují přirozenou faunu 

na Novém Zélandu, protože zde nemají své přirozené nepřátele. 

Str.21 

Noví osadníci začali obdělávat půdu a pěstovat plodiny které si dovezly ze svého původního 

bydliště. 

Oprava: 

Noví osadníci začali obdělávat půdu a pěstovat plodiny, které si dovezli ze svého původního 

bydliště. 

 

Druhy, které se adaptovat nedokázali, čekalo vyhubeni a nebo jsou již téměř vyhubení. 

Oprava: 

Druhy, které se adaptovat nedokázaly, čekalo vyhubení a nebo již téměř vyhubení 

jsou. 

 

Nestoři tvoří podle některých autorů páry monogamní a podle některých autorů páry 

polygamní, ale byly pozorovány i samci kteří měli kuřata jen s jednou samicí. (Jackson, 1963) 

Oprava: 

Nestoři tvoří podle některých autorů páry monogamní a podle některých autorů páry 

polygamní, ale byly pozorovány i samci, kteří měli kuřata jen s jednou samicí (Jackson, 

1963). 

 

V odborné literatuře jsem se s podobnými informacemi ale nesetkala. 

Oprava: 

V odborné literatuře se ale s podobnými informacemi nesetkáváme. 

 

Nestor hnízdí po dobu celého roku ale hlavním období hnízdění bývá v období jejich zimy a 

to v průběhu června až ledna (Whitfield, 2003). 



Oprava: 

Nestor hnízdí po dobu celého roku, ale hlavním období hnízdění bývá v období jejich 

zimy, a to v průběhu června až ledna (Whitfield, 2003). 

Str.22 

Hnízdo neopouští ani kvůli krmení a je tak plně závislá na samečkovi, který ji potravu 

pravidelně přináší. Samec krmí samici a ta pak krmí mláďata. Mláďata jsou v hnízdě dvanáct 

a více týdnů ( Kea Conservation, 2010). 

Oprava: 

Hnízdo neopouští ani kvůli krmení, a je tak plně závislá na samečkovi, který jí potravu 

pravidelně přináší. Samec krmí samici, ta pak krmí mláďata. Mláďata jsou v hnízdě dvanáct 

a více týdnů (Kea Conservation, 2010). 

Str.23 

O mláďata se starají již oba rodiče a to do jejich osamostatnění. 

Oprava: 

O mláďata se starají již oba rodiče, a to do jejich osamostatnění. 

 

Mladí Nestoři se shlukují ve skupinách s ostatními mladými Nestory. 

Oprava: 

Mladí nestoři se shlukují ve skupinách s ostatními mladými nestory. 

 

Jedná se převážně o denní ptáky, kteří jsou charakterističtí svým specifickým volání keee – 

ááá. 

Oprava: 

Jedná se převážně o denní ptáky, kteří jsou charakterističtí svým specifickým voláním 

keeeááá. 

 

Ačkoliv jsou nestoři považování všeobecně za denní jsou více aktivnější brzo ráno zhruba 

okolo šesté hodiny do deváté hodiny ranní a nebo pozdě večer okolo deváté hodiny večerní. 

Oprava: 

Ačkoliv jsou nestoři považováni všeobecně za denní ptáky, jsou více aktivní brzo ráno zhruba 

okolo šesté hodiny do deváté hodiny ranní nebo pozdě večer okolo deváté hodiny večerní. 



 

Str.24 

Mladí jedinci opouští rodiče a shlukují do skupinek. Tyto skupiny jsou tvořeny mladými 

nestory a nebo nestory, kteří ještě nenalezly partnera. 

Oprava: 

Mladí jedinci se osamostatňují a shlukují do skupinek. Tyto skupiny jsou tvořeny mladými 

nestory nebo nestory, kteří ještě nenalezli partnera. 

 

Během ledna a února tvoří opět velké skupinky. 

Oprava: 

Během ledna a února formují opět velké skupinky. 

 

Jídlo si získávají prostřednictví dospělých nestorů . Jedná se o takzvaný Klepatrismus. 

Oprava: 

Jídlo si získávali prostřednictvím dospělých nestorů. Jedná se o takzvaný klepatrismus. 

 

Nejsou moc schopná vyhrabávat a hledat nové potravní zdroje a samy jsou schopné si obstarat 

potravu jen v minimálním množství. Mláďata nejsou ještě schopná rozlišovat jedlé a nejedlé 

položky. 

Oprava: 

Nejsou moc způsobilá vyhrabávat a hledat nové potravní zdroje a sama jsou schopná si 

obstarat potravu jen v minimálním množství. Mláďata ještě neumí rozlišovat jedlé a nejedlé 

položky. 

 

Dospělý samci pozorují mláďata měsíc po opuštění hnízda. 

Oprava: 

Dospělí samci pozorují mláďata měsíc po opuštění hnízda. 

 

Vydrží si hrát až hodinu v kuse 



Oprava: 

Vydrží si hrát až hodinu bez přestání. 

 

Jsou nejvýkonnější ze všech mladších věkových kategorií v získávání potravy a to díky jejich 

vztahům s dospělými. 

Oprava: 

Jsou nejvýkonnější ze všech mladších věkových kategorií v získávání potravy, a to díky jejich 

vztahům s dospělými. 

Str.25 

Mají nízký sociální status o který je může připravit každý dospělý a dokonce i někteří mladší 

jedinci. 

Oprava: 

Mají nízký sociální status, o který je může připravit každý dospělý a dokonce i někteří mladší 

jedinci. 

 Tato věková skupina krade ze všech věkových kategorií nejvíc. Na rozdíl od mladších 

jedinců, kteří nepotřebují sehnat tolik potravy protože jsou ještě krmeni dospělými. 

Oprava: 

Tato věková skupina krade ze všech věkových kategorií nejvíc, na rozdíl od mladších jedinců, 

kteří nepotřebují sehnat tolik potravy, protože jsou ještě krmeni dospělými. 

 

Takto se junioři uchylují ke Kleoptoparasitismu. 

Oprava: 

Takto se junioři uchylují ke kleoptoparasitismu. 

 

Dokáží zjistit a efektivně využít nových zdrojů potravy. 

Oprava: 

Dokáží objevit a efektivně využít nové zdroje potravy. 

Str.26 

 



Ohromná stáda ovcí která jim limitují jejich potravní zdroje, se pro nestory stala dobrým 

zdrojem potravy. Nestoři totiž začali zahrnovat do jídelníčku více živočišné potravy. 

Oprava: 

Ohromná stáda ovcí, která jim limitují jejich potravní zdroje, se pro nestory stala dobrým 

zdrojem potravy. Nestoři totiž zahrnuli do jídelníčku více živočišné potravy. 

 

Nestoři byly pronásledováni až do roku 1970, kdy byly prohlášeni za chráněné. Do roku 1970 

byla zabito více než 150 000 nestorů.  

Oprava: 

Nestoři byli pronásledováni až do roku 1970, kdy byly prohlášeni za chráněné. Do 

roku 1970 bylo zabito více než 150 000 nestorů.  

 

Výsledky výzkumu (Elliot a Kemp, 2004) naznačují výrazný nárůst rizika vyhynutí nestorů, 

které je větší, než před sto lety a udává hodnoty 0,8 % z roku 1850 na 32% v roce 2004. 

Počet Nestorů žijících v zajetí na Novém Zélandě bylo v roce 2010 86 jedinců. (Behrens, 

2010) 

Oprava: 

Výsledky výzkumu (Elliot a Kemp, 2004) naznačují výrazný nárůst rizika vyhynutí 

nestorů, které je větší než před sto lety (z 0,8 % z roku 1850 na 32 % v roce 2004). 

Počet Nestorů žijících v zajetí na Novém Zélandě byl v roce 2010 86 jedinců. 

(Behrens, 2010). 

 

Právě to mohlo být jedním z důvodů, proč se Nestoři přesouvají do vyšších nadmořských 

výšek. 

Oprava: 

Právě to mohlo být jedním z důvodů, proč se nestoři přesouvají do vyšších nadmořských 

výšek. 

 

Nicméně, pohyb dravců ve vysokých alpských oblastech může souviset jak s obranou proti 

nepříteli, tak mohou být tyto pohyby i v důsledku měnících se klimatických podmínek. 

Protože v důsledku globálního oteplování dochází k oteplování i klimatu Nového Zélandu a to 

ovlivňuje i nestory. Díky teplu jsou nuceni se přesouvat do vyšších nadmořských výšek. 

Protože jejich nepřátelé se také díky oteplování přesouvají výše.  

Oprava: 



Nicméně pohyb dravců ve vysokých alpských oblastech může souviset jak s obranou 

proti nepříteli, tak může být důsledkem měnících se klimatických podmínek (globální 

oteplování), což ovlivňuje i nestory. Díky teplu jsou nuceni se přesouvat do vyšších 

nadmořských výšek, přestože tam migrují i jejich nepřátelé.  

 

Vačice jsou pro nestory opravdovým nebezpečím, protože byly nalezeny pozůstatky čerstvého 

trusu Vačice v okolí jejich hnízda až ve výšce 1000 m nad mořem. Vačice mohou s nestory 

soutěžit jak o dostupnost hnízdišť, tak dostupnost přírodních potravinových zdrojů. (Kea 

Conservation, 2010) 

Oprava: 

 

Vačice jsou pro nestory opravdovým nebezpečím, přestože byly nalezeny pozůstatky 

čerstvého trusu vačice v okolí hnízda nestorů až ve výšce 1000 m nad mořem. Vačice mohou 

s nestory soutěžit jak o dostupnost hnízdišť, tak o přírodní potravinové zdroje (Kea 

Conservation, 2010). 

 

Str.27 

Nestoři jsou všeobecně považováni za velice adaptabilní druh. Na rozdíl od ostatních druhů, 

které nebyly schopni se přizpůsobit během tak krátké doby a vymřeli a nebo jsou na pokraji 

vyhubení. Nestoři díky své zvídavosti se přes rychlé změny životních podmínek naopak 

přizpůsobit dokázaly 

Oprava: 

Nestoři jsou všeobecně považováni za velice adaptabilní druh, na rozdíl od ostatních, které 

nebyly schopny se přizpůsobit během tak krátké doby a vymřely a nebo jsou na pokraji 

vyhubení. Nestoři díky své zvídavosti se přes rychlé změny životních podmínek naopak 

přizpůsobit dokázali. 

 

S příchodem lidí a nových druhů si Nestoři do svého jídelníčku zařadily nově ovce.. 

Oprava: 

Když přišli lidé a noví živočichové, nestoři si do svého jídelníčku zařadili nově i ovce. 

 

Ovšem během zimních měsíců se jim nabídka potravy značně zúží. Zima je pro tyto 

vynalézavé papoušky nepříjemná a to kvůli nedostatku potravy. 

Oprava: 



Ovšem během zimních měsíců se jim nabídka potravy značně zúží. Zima je pro tyto 

vynalézavé papoušky nepříjemná, a to kvůli nedostatku potravy. 

 

Díky jejich dlouhému a úzkému zobáku se pohodlně dostanou k různým gumovým částem 

automobilu, kterým jsou těsnění dveří, těsnění zrcátek, gumičky automobilů a veškeré 

gumové záležitosti. Sama jsem byla v Liberecké zoo svědkem, jak nestoři s velikou oblibou 

oždibávají gumu třeba i z podrážky bot 

Oprava: 

Díky jejich dlouhému a úzkému zobáku se pohodlně dostanou k různým gumovým částem 

automobilu (těsnění dveří, těsnění zrcátek, gumičky automobilů a veškeré gumové 

záležitosti). Autorka byla v liberecké zoo svědkem, jak nestoři s velikou oblibou oždibávají 

gumu třeba i z podrážky bot. 

 

Str.27 

Mimo tuto stravu bylo zaznamenáno, že Nestoři konzumují i ostatní ptáky a savce. Dokonce 

napadá i endemitní druh Buřňáka Huttonového (Puffinus huttoni), s velkou oblibou požírají 

jeho vajíčka ale i jeho kuřata. 

Oprava: 

Mimo tuto stravu bylo zaznamenáno, že nestoři konzumují i ostatní ptáky a savce. 

Dokonce napadá i endemitní druh buřňáka huttonového (Puffinus huttoni), s velkou oblibou 

požírají jeho vajíčka, ale i jeho kuřata.  

 

Str.28 

Nestoři v Liberecké zoo mají nejraději smetanku lékařskou a sedmikráskou chudobku. Z 

pestré škály oříšků prodejných v České republice patří mezi nejoblíbenější a nejpreferovanější 

vlašský oříšek a mandle. 

Oprava: 

Nestoři v liberecké zoo mají nejraději smetanku lékařskou a sedmikrásku chudobku. Z pestré 

škály oříšků dostupných v České republice patří mezi nejoblíbenější a nejpreferovanější 

vlašský oříšek a mandle. 

 

Pokud mají možnost si oříšky namočit, tak si je během konzumace namočí do koupadla. Voda 

je v jejich životě samozřejmě nezbytnou součástí, v přírodě se mohou napít ze studených a 

rychle tekoucích potoků a nebo z vysokohorských ples. V první řadě je voda pro papoušky 



důležitá kvůli jejich hygieně ( často a rádi se koupou) a jednak pokud jsou teploty vyšší musí 

mít papoušek možnost se zchladit (Freudenberger et al., 2009). Mezi oblíbenou potravu patří 

také červená paprika, tvaroh, banán, hroznové víno u kterého jsem zaznamenala jednu 

zajímavou, ale již v minulosti zdokumentovanou věc. 

 

Oprava: 

Pokud mají možnost si oříšky navlhčit, tak si je během konzumace namočí do koupadla. Voda 

je samozřejmě nezbytnou součástí jejich života, v přírodě se mohou napít ze studených a 

rychle tekoucích potoků nebo z vysokohorských ples. V první řadě je voda pro papoušky 

důležitá kvůli jejich hygieně (často a rádi se koupou), pokud jsou vyšší teploty, musí mít 

papoušek možnost se zchladit (Freudenberger et al., 2009). Mezi oblíbenou potravu patří také 

červená paprika, tvaroh, banán, hroznové víno u kterého byla zaznamenána jedna zajímavá, 

ale již v minulosti zdokumentovaná věc. 

 

Protože víno, ideálně několik dní staré a zkvašené, je u nestorů velice oblíbené. Zkvašené 

ovoce je oblíbené u mnoha živočišných druhů. Jak u opic, papoušků, tak i u lidí. 

Oprava: 

Protože víno, ideálně několik dní staré a zkvašené, mají nestoři velmi rádi. Zkvašené ovoce je 

oblíbené u mnoha živočišných druhů, jak u opic, papoušků, tak i u lidí. 

Str.29 

Vzhledem k rozmanité rostlinné stravě jsou Nestorové považováni za významné 

endozoochoristy (Clarke, 1970). 

 

Oprava: 

Vzhledem k rozmanité rostlinné stravě jsou nestorové považováni za významné 

endozoochoristy (Clarke, 1970). 

 

Nebezpečným faktorem pro populaci nestorů patří velmi rozšířené olovo a látka 1080. 

Oprava: 

K nebezpečným faktorům pro populaci nestorů patří velmi rozšířené olovo a látka 

1080. 

 

Používá se proti druhům, které nemají na Novém Zélandě přirozené nepřátelé, jako jsou krysy 

a vačice. 



Oprava: 

Aplikuje se proti druhům, které nemají na Novém Zélandě přirozené nepřátelé, jako jsou 

krysy a vačice. 

 

1080 je chemická látka, která je určena pro širokou oblast na kterou nelze praktikovat tradiční 

formy kontroly, jako je odchyt a střelba. I přes sledované úmrtí původních druhů, které 

umírají přímo ale i nepřímo po požití tohoto jedu jsou úmrtí, která jsou hlášena díky této látce, 

v porovnáním s účinností, malá. 

Oprava: 

1080 je chemická látka, která je určena pro širokou oblast, na které nelze praktikovat tradiční 

formy kontroly, jako je odchyt a střelba. I přes sledované úmrtí původních druhů, které 

umírají přímo ale i nepřímo po požití tohoto jedu jsou úmrtí, v porovnáním s účinností, malá. 

 

Olovo je ale vysoce toxické a má rozsáhlý dopad na tělesný systém. 

Oprava: 

Olovo je ale vysoce toxické a má rozsáhlý dopad na tělesnou soustavu. 

 

Nedávný výzkum na toxicitu olova v Mt.Cook kea od McLelland zjistil, že z 38 živých 

nestorů testovaných na hladinu olova, bylo zjištěná hladina u 26 kusů nebezpečně vysoká. 

 

Oprava: 

Nedávný výzkum na toxicitu olova v Mt.Cook od McLelland (2011) zjistil, že z 38 živých 

nestorů testovaných na hladinu olova má 26 kusů tuto nebezpečně vysokou. 

 

Výzkum provedený Clio Reid z Victoria University (2008) potvrdil, že přirozená zvědavost 

Keů, která tomuto druhu umožňuje přizpůsobit se jejich extrémním životním podmínkám, 

může zvýšit jeho náchylnost k požití a následně otravě olovem. 

Oprava: 

Výzkum provedený Clio Reid z Victoria University (2008) potvrdil, že přirozená zvědavost 

nestorů kea, která tomuto druhu umožňuje přizpůsobit se jejich extrémním životním 

podmínkám, může zvýšit jeho náchylnost k požití a následně otravě olovem. 

 



Úhyn zvídavějších ptáků z populace ( zvídavější jedinci, kteří se častěji otráví olovem) může 

snížit dlouhodobé přežití druhu tím, že sníží základní vlastnost důležitou pro přežití populace. 

(Kea Conservation, 2010)ú 

Oprava: 

Úhyn zvídavějších ptáků z populace (zvídavější jedinci, kteří se častěji otráví olovem) 

může zmenšit dlouhodobé přežití druhu tím, že sníží základní vlastnost důležitou pro přežití 

populace. (Kea Conservation, 2010). 
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První zmínky o podivném chování nestorů byly uveřejněny v listu The Daily To Otago Times 

v následujícím znění: „Během posledních třech let se ovcím osadníka Henryho Campbella, 

z Wanaka (okres Otago), objevily příznaky, které byly považovány za nový druh nemoci, 

kterou sousedé a pastýři nikdy před tím neviděli. 

Oprava: 

První zmínky o podivném chování nestorů byly uveřejněny v listu The Daily To Otago Times 

v následujícím znění: „Během posledních třech let se u ovcí osadníka Henryho Campbella 

z Wanaka (okres Otago) objevily příznaky, které byly považovány za nový druh nemoci, 

kterou sousedé a pastýři nikdy předtím neviděli. 

 

Jeden pastýř si všiml jednoho Nestora jak se drží ovce a klove ji. 

Oprava: 

Jeden pastýř si všiml nestora, jak se drží ovci a klove ji. 

 

Napadení se uskutečňovali v nadmořské výšce od 4000 do 5000 metrů nad mořem a to jen 

v zimě.  

Oprava: 

Napadení se uskutečňovala v nadmořské výšce od 4000 do 5000 metrů nad mořem, a 

to jen v zimě.  

 

Jakmile Angličané pronikly na pátý kontinent, pustily se do využívání země po svém. Přivezli 

na Nový Zéland ovce, protože zjistily, že podmínky jsou pro chov ovcí velice příznivé. 

Oprava: 



Jakmile Angličané pronikli na pátý kontinent, pustili se do využívání země po svém. Přivezli 

na Nový Zéland ovce, protože zjistili, že podmínky jsou pro chov ovcí velice příznivé. 

 

Pak začali být papoušci smělejší a napadali slabé a nemocné ovce, později útočily i na ovce 

zdravé. 

Oprava: 

Pak začali být papoušci smělejší a napadali slabé a nemocné ovce, později útočili i na ovce 

zdravé. 

 

Zmítá sebou,dokud jí síly stačí a prchá před nepřáteli. 

Oprava: 

Zmítá sebou, dokud jí síly stačí, a prchá před nepřáteli. 

 

Podle tohoto autora badatelé v zoologických zahradách zvlášť pečlivě studovali tyto sklony se 

závěrem, že se Nestoři změnily na masožravce. 

Oprava: 

Podle tohoto autora badatelé v zoologických zahradách zvlášť pečlivě studovali tyto sklony se 

závěrem, že se nestoři změnili na masožravce. 

 

Tento autor podotýká, že můžeme být rádi, že se nepustily do lidí (Akimuškin, 1986). 

Oprava: 

Tento autor podotýká, že můžeme být rádi, že se nepustili do lidí (Akimuškin, 1986). 

 

Podle tohoto autora který i Nestory uvadí jako známe fytofágy bylo po zavední chovu ovcí 

v roce 1820 zaznamenáno četné napadání ovcí papoušky, zvláště po roce 1867. 

Oprava: 

Podle tohoto autora, který i nestory uvadí jako známe fytofágy, bylo po zavední chovu ovcí 

v roce 1820 zaznamenáno četné napadání ovcí papoušky, zvláště po roce 1867. 

 

Podle některých autorů ale Nestor napadá pouze ovce uvázlé ve sněhu (Sedlag, 1986). 



Oprava: 

Podle některých autorů ale nestor napadá pouze ovce uvázlé ve sněhu (Sedlag, 1986). 

 

Toto chování je ale důkazem ohromné flexibility Nestorů. 

Oprava: 

Toto chování je ale důkazem ohromné flexibility nestorů 
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Jiní autoři tvrdí že, je sice pravda, že vyhledává nemocné a uhynulé ovce, ale takové, které 

zůstaly dlouho ležet na zemi, a z nich trhá maso (Whitfield, 2003). 

Oprava: 

Jiní autoři tvrdí, že je sice pravda, že vyhledává nemocné a uhynulé ovce, ale takové, které 

zůstaly dlouho ležet na zemi, a z nich trhá maso (Whitfield, 2003). 

 

Toto chování je ale důkazem ohromné flexibility Nestorů. 

Oprava: 

Toto chování je ale důkazem ohromné flexibility nestorů. 

 

Pokud se Evropané rozhodli chovat ovce, Nestorům změnily jejich přirozená teritoria. 

Odborně řečeno se Nestoři kea pouze adaptovali. Předpokládám, že ne všichni nestoři 

napadají ovce. Mladí Nestoři se většinou učí od starších Nestorů. Je docela možné, že jen 

něktěří Nestoři se naučí napadat ovce. 

Oprava: 

Pokud se Evropané rozhodli chovat ovce, nestorům změnili jejich přirozená teritoria. Odborně 

řečeno se nestoři kea pouze adaptovali. Předpokládáme, že ne všichni nestoři napadají ovce. 

Mladí nestoři se většinou učí od starších nestorů. Je docela možné, že jen něktěří nestoři se 

naučí napadat ovce.  

 



Nestorové jsou poměrně náročná záležitost jak ze stránky finanční, tak ze stránky náročnosti 

na jejich chov. Tento papoušek je chráněn CITES 1 nebo 2. V České republice máme 

jediného chovatele, který Nestory úspěšně odchovává.  

Oprava: 

Nestorové jsou poměrně náročná záležitost jak ze stránky finanční, tak ze stránky 

náročnosti na jejich chov. Tento papoušek je chráněn CITES 1 nebo 2. V České republice 

máme jediného chovatele, který nestory úspěšně odchovává.  
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Po chovných párech je samozřejmě najdeme například v Liberecké Zoo a Brněnské Zoo. 

Brněnská zoologická zahrada s chovem Nestorů v ČR začala v roce 2000 poslední chovný pár 

má Zlínská zoologická zahrada . 

Oprava: 

Po chovných párech je samozřejmě najdeme například v liberecké zoo a brněnské zoo. 

Brněnská zoologická zahrada s chovem nestorů v ČR začala v roce 2000. Poslední chovný pár 

má zlínská zoologická zahrada. 

 

Tento chovatel zaznamenal první odchov v roce 2008 a od té doby odchovává každoročně 

chovatel má několik párů a dokonce v roce 2009 poskytl samičku Brněnské Zoo(Ararauna, 

2013). 

Oprava: 

Tento chovatel zaznamenal první odchov v roce 2008 a od té doby odchovává každoročně. 

Chovatel má několik párů a dokonce v roce 2009 poskytl samičku brněnské zoo (Ararauna, 

2013). 
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Tato kapitola je rozdělena na několik podkapitol které se nejprve zabývají výzkumem, ze 

kterého celá tato práce vycházela. 

Oprava: 

Tato kapitola je rozdělena na několik částí, které se nejprve zabývají výzkumem, ze kterého 

celá tato práce vycházela. 

 

Popisujeme zde například metodiku naší práce, naše subjekty, naše podmínky výzkumu, 

úpravu aparatury, průběh a délku pokusů. 

Oprava: 



Popisujeme zde například metodiku práce, naše subjekty, podmínky výzkumu, úpravu 

aparatury, průběh a délku pokusů. 

 

Nejprve bych se chtěla zmínit o výzkumu, kterým byla celá tato práce inspirována. Jednalo se 

o výzkum na Moskevské univerzitě Smirnova et al.,(2000). Tento výzkum se zabýval 

schopností učení Vran šedých. S vránami bylo provedeno od 1 780 pokusů do 6 000 pokusů 

s každým jedincem. 

Oprava: 

Nejprve se zmíníme o výzkumu, kterým byla celá tato práce inspirována. Jednalo se 

o výzkum na moskevské univerzitě (Smirnova et al., 2000). Tento výzkum se zabýval 

schopností učení vran šedých. Bylo provedeno od 1 780 pokusů do 6 000 pokusů s každým 

jedincem. 

 

Během tohoto testování vyslovily domněnku, že vrány jsou schopny rozpoznat heterogenní 

grafická pole podle prvků jako takových a mohou uplatňovat koncept shod (odlišností) na 

zcela nové podměty numerické řady (Smironova et al., 2000). 

Oprava: 

Během tohoto testování byla vyslovena domněnka, že vrány jsou schopny rozpoznat 

heterogenní grafická pole podle prvků jako takových a mohou uplatňovat koncept shod 

(odlišností) na zcela nové podměty numerické řady (Smironova et al., 2000). 

 

V původním výzkumu bylo testováno 6 Vran šedých. Jednalo se o jedince zhruba ve věku 

jednoho roku. Jedinci byly vychováváni v zajetí a s výjimkou jedné vrány nebyly nikdy 

testovány. Jedinec, který se účastnil jednoho testování podával během testování lepší 

výsledky než ostatní jedinci. 

Oprava: 

V původním výzkumu bylo testováno 6 vran šedých. Jednalo se o jedince zhruba ve 

věku jednoho roku. Jedinci byly vychováváni v zajetí a s výjimkou jedné vrány nebyly nikdy 

testováni. Jedinec, který se účastnil jednoho experimentu, podával během testování lepší 

výsledky než ostatní jedinci. 

 

Vrány byly rozděleny do několika skupin a byly cvičeny k tomu, aby dokázali rozpoznat tři 

různé sady vzorů. Jednalo se o sadu dvou barev (bílá a černá), tvar (arabské číslice 1 a 2 ) a na 

počet prvků (pole s jednou a nebo dvěmi položkami). 

Oprava: 



Vrány byly rozděleny do několika skupin a byly cvičeny k tomu, aby dokázaly rozpoznat tři 

různé sady vzorů. Jednalo se o sadu dvou barev (bílá a černá), tvar (arabské číslice 1 a 2 ) a 

počet prvků (pole s jednou a nebo dvěmi položkami). 
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Na obrázku 31 vidíme postavení testované vrány a systém umístění testovacích mističek. 

Oprava: 

Na obrázku 24 vidíme postavení testované vrány a systém umístění testovacích mističek. 

 

Obr. 7 schématické zobrazení experimentu 1) rukojeť zásobníku, 2) mističky pro výběr, 3) 

vzorová mistička.(převzato : Smirnova et.al, 2000) 

Oprava: 

Obr. 8 Schématické zobrazení experimentu: 1) rukojeť zásobníku, 2) mističky pro výběr, 3) 

vzorová mistička (převzato  Smirnova et al., 2000) 

 

Na podnosu před Vránou šedou byl umístěn plastový zásobník s rukojetí. Na tomto zásobníku 

byly umístěny dvě misky, které byly zakryty kartónovými kartami ( karty byly buď barevné a 

nebo se symboly). Uprostřed mezi miskami byly karta která sloužila jako vzor, podle kterého 

se měli vrány šedé rozhodovat. 

Oprava: 

Na podnosu před vránou šedou byl umístěn plastový zásobník s rukojetí. Na tomto zásobníku 

byly umístěny dvě misky, které byly zakryty kartónovými kartami (karty byly buď barevné 

nebo se symboly). Uprostřed mezi miskami byla karta, která sloužila jako vzor, podle kterého 

se měly vrány šedé rozhodovat. 

 

Pro Vránu šedou je jednou z největších lahůdek larva Potemníka moučného. Právě proto si 

jako motivaci v tomto výzkumu zvolili právě tyto larvy. Na jedno testování byly dva mouční 

červy. Na jednu sérii testování jich bylo 120ks. Pokud vrány během výzkumu odmítli 

spolupráci, tak jim z běžné stravy odebrali živočišné bílkoviny 

Oprava: 

Pro vránu šedou je jednou z největších lahůdek larva potemníka moučného. Právě 

proto si vědci jako motivaci v tomto výzkumu zvolili právě tyto larvy. Na jedno testování 



byly přiděleni dva mouční červy. Na jednu sérii testování jich bylo potřeba 120 ks. Pokud 

vrány během výzkumu odmítli spolupráci, tak jim z běžné stravy vědci odebrali živočišné 

bílkoviny. 

 

Vrány neměli z testovací prostoru šanci uniknout - viz. obrázek 32. 

Oprava: 

Vrány neměli z testovacího prostoru šanci uniknout – viz obrázek 25 

 

Vrány neměli z testovací prostoru šanci uniknout - viz. obrázek 32. 

Oprava: 

Vrány neměli z testovacího prostoru šanci uniknout – viz obrázek 25. 

Tato zástěna byla umístěna do klece mezi experimentátora a Vránu šedou - viz obrázek 32. 

Oprava: 

Tato zástěna byla umístěna do klece mezi experimentátora a vránu šedou – viz obrázek 

25. 

Str.35 

Obr. 9 znázorňuje uspořádání experimentátora a objektu během testování. 1) plastová zástěna, 

2) experimentátor, 3) vrána (převzato: Smirnova et.al, 2000) 

Oprava: 

Obr. 10 Uspořádání experimentátora a objektu během testování. 1) plastová zástěna, 2) 

experimentátor, 3) vrána (převzato Smirnova et al., 2000) 

 

Díky této zástěně nemůže Vrána šedá vidět experimentátora a ani on nemůže vidět vránu. 

Cílem této zástěny je zamezit efektu „Chytrého Hanse“.  

Oprava: 

Díky této zástěně nemůže vrána šedá vidět experimentátora a ani on nemůže vidět 

vránu. Cílem této zástěny je zamezit efektu „chytrého Hanse“.  

 

Ve fázi testování experimentů bylo plato nejprve před vrány položeno tak, aby ptáci plato 

viděli, ale nemohli odkrýt žádnou variantu. 



Oprava: 

Ve fázi realizace experimentů bylo plato nejprve před vrány položeno tak, aby ptáci plato 

viděli, ale nemohli odkrýt žádnou variantu. 

 

Pokud si pták nevybral žádnou misku, byl po 2 minutách plát odstraněn z klece. 

Oprava: 

Pokud si pták nevybral žádnou misku, byl po 2 minutách plát z klece odstraněn. 

 

Protože experimentátor během testování nemůže vidět rozhodnutí zvířete, musí se 

experimentátor soustředit na zvuky padající karty. Pokud experimentátor slyšel zvuk padající 

karty a vrány jak vybírá z misky larvy potemníka, byl pokus úspěšný. Experimentátor podnos 

odstranil. 

Oprava: 

Protože experimentátor během testování nemůže vidět rozhodnutí zvířete, musí se 

soustředit na zvuky padající karty. Pokud experimentátor slyšel zvuk padající karty a to, jak 

vrána z misky larvy potemníka, byl pokus úspěšný. Podnos byl odstraněn. 
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Na základě testování vran na Moskevské univerzitě (Smirnova et al.,2000) jsme se rozhodly, 

že zkusíme otestovat převzatou metodiku na páru Nestoru kea v Liberecké zoologické 

zahradě. Předpokládali jsme, že Nestoři díky své hravosti a zvídavosti budou mít lepší 

výsledky než vrány.  

Oprava: 

 

Na základě testování vran na moskevské univerzitě (Smirnova et al., 2000) jsme se 

rozhodli, že zkusíme otestovat převzatou metodiku na páru nestorů kea v liberecké zoologické 

zahradě. Předpokládali jsme, že nestoři díky své hravosti a zvídavosti budou mít lepší 

výsledky než vrány.  

 

Protože jsme nemohli dosáhnout takových podmínek, jaké byly při původním testování, 

museli jsme nejprve vymyslet a otestovat nové testovací zařízení. Nové testovací zařízení 

muselo být schopné dodržet metodiku Smirnovy et al.(2000). 

Oprava: 

 



Protože jsme nemohli dosáhnout takových podmínek, jaké byly při původním testování, 

museli jsme nejprve vymyslet a otestovat nové experimentální zařízení, které muselo být 

schopné dodržet metodiku Smirnovy et al. (2000). 

 

 Jeden z Nestorů byl odchycen v přírodě jako mládě a jeden byl ručně odkrmen. Dokrmován 

byl podle mých předpokladů samec, který dával najevo i větší ochotu spolupracovat a také byl 

o mnoho komunikativnější než samice. 

Oprava: 

Jeden z nestorů byl odchycen v přírodě jako mládě a jeden byl ručně odkrmen. 

Dokrmován byl podle našich předpokladů samec, který dával najevo i větší ochotu 

spolupracovat a také byl o mnoho komunikativnější než samice.  

 

Tento pár na počátku výzkumu nebyl nikdy žádným způsobem testován. Nedocházelo s nimi 

ani k jakékoliv práci s ošetřovateli. K tomuto páru přicházeli ošetřovatelé jednou za den a 

pouze jim uklízely voliéru. Ošetřovatelé čas od času Nestorům pořídily nějaké zpestření 

v podobě lan a plastových kyblíků s ukrytou potravou. 

Oprava: 

Tento pár na počátku výzkumu nebyl nikdy žádným způsobem testován. Ani 

ošetřovatelé s nimi nepracovali. K tomuto páru přicházeli jednou za den a pouze jim uklízeli 

voliéru. Ošetřovatelé čas od času nestorům pořídili nějaké zpestření v podobě lan a plastových 

kyblíků s ukrytou potravou.  

 

Nestoři před začátkem testování onemocněli. Během tohoto období byly přesunuti do 

slunnější voliéry, ve které probíhalo i pozdější testování. Během léčby bylo potřeba Nestorům 

dávat antibiotika v podobě injekční stříkačky. Odchyt papoušků byl prováděn běžným 

způsobem. Nestorové po takových zásazích logicky udržovali od ošetřovatelů maximální 

možnou vzdálenost. 

Oprava: 

Nestoři před začátkem testování onemocněli. Během tohoto období byli přesunuti do 

slunnější voliéry, ve které probíhalo i pozdější testování. Během léčby bylo potřeba nestorům 

dávat antibiotika prostřednictvím injekční stříkačky. Odchyt papoušků byl prováděn běžným 

způsobem. Nestorové po takových zásazích logicky udržovali od ošetřovatelů maximální 

možnou vzdálenost. 

 

Pro získání důvěry se samec ukázal jako hravější a zkoumavější než samice. 

Oprava: 



Po získání důvěry se samec ukázal jako hravější a zkoumavější než samice 

Str.37 

Na obrázku 33 vidíme samce, jak si vyhrabává schovaný oříšek. 

Oprava: 

Na obrázku 26 vidíme samce, jak si vyhrabává schovaný oříšek. 

 

Samice oproti samečkovi při pokusech z velké části nezvažovala tolik jako samec.  

Oprava: 

Samice oproti samečkovi při pokusech z velké části nezvažovala výběr tolik jako 

samec.  

 

 

Jako motivaci jsem zvolila směs vyloupaných vlašských oříšků a tence nakrájených 

mandlí. 

Oprava: 

Jako motivace byla zvolena směs vyloupaných vlašských oříšků a tence nakrájených mandlí. 

 

Musím předem upozornit, že pokud byla papouškům nabídnuta jiná potrava, spolupráce byla 

ze strany papoušků ukončena.  

Oprava: 

Pokud byla papouškům nabídnuta jiná potrava, spolupráce byla ze strany papoušků 

ukončena.  

 

Experimenty probíhali ve venkovní voliéře za účasti jednoho ze tří ošetřovatelů, kteří do 

pokusu nezasahovali.  

Oprava: 

Experimenty probíhaly ve venkovní voliéře za účasti jednoho ze tří ošetřovatelů, kteří 

do pokusu nezasahovali.  

 

4.2.2 Podmínky výzkum Nestorů 

Oprava: 



4.2.2 Podmínky výzkumu nestorů 

 

Během mého testování nebylo zázemí na takové špičkové úrovni jako je k dispozici na 

Moskevské univerzitě a proto jsem musela celý pokus přizpůsobit podmínkám, které jsme 

měly k dispozici.  

Oprava: 

Během našeho testování nebylo zázemí na takové špičkové úrovni, jako je k dispozici 

na moskevské univerzitě, a proto musel být celý pokus přizpůsoben podmínkám, které byly 

k dispozici.  

 

Papoušci jsou umístěni ve venkovní voliéře, která jak vidíte na obrázku 34 je částečně 

zasklená a částečné zděná.  

Oprava: 

Papoušci jsou umístěni ve venkovní voliéře, která, jak je vidět na obrázku 27 je 

částečně zasklená a částečně zděná.  

 

Str.38 

Testování probíhalo okolo 9 hodiny, kdy za normálního provozu přichází ošetřovatel a čistí 

voliéru a přináší čerstvé jídlo. Ošetřovatelé za normálního provozu tráví ve voliéře zhruba 15 

minut. Čas výzkumu byl mnohonásobně delší. Časové možnosti ošetřovatelů byly značně 

omezené a proto jsme se jim musely přizpůsobit. Musely jsme zohlednit i to, že ošetřovatel 

před experimentem uklidil a po skončení experimentu papouškům dal připravenou potravu. 

Oprava: 

Testování probíhalo okolo 9. hodiny, kdy za normálního provozu přichází ošetřovatel a čistí 

voliéru a přináší čerstvé jídlo. Ošetřovatelé tráví ve voliéře zhruba 15 minut. Čas výzkumu 

byl ale mnohonásobně delší. Časové možnosti ošetřovatelů byly značně omezené, a proto 

jsme se jim museli přizpůsobit. Bylo zohledněno i to, že ošetřovatel před experimentem 

uklidil a po skončení experimentu dal papouškům připravenou potravu. 

 

Experiment většinou začínal okolo 9 hodiny dopoledne a končil nejdéle okolo 11 hodiny 

dopoledne. Během experimentu ošetřovatel do testování nezasahoval a žádným způsobem ho 

nenarušoval viz. obrázek 35. 

Oprava: 



Experiment většinou začínal okolo 9. hodiny dopoledne a končil nejpozději okolo 11. 

hodiny. Během experimentu ošetřovatel do testování nezasahoval a žádným způsobem ho 

nenarušoval (viz obrázek 27). 

 

Nebylo proto možné, aby ošetřovatelé byly při pokusech mimo voliéru. Nesmíme zapomínat 

na to, že Nestoři jsou velice cenná a chráněná zvířata, která si každá zoologická zahrada 

hýčká.  

Oprava: 

Nebylo proto možné, aby ošetřovatelé byli při pokusech mimo voliéru. Nesmíme 

zapomínat na to, že nestoři jsou velice cenná a chráněná zvířata, která si každá zoologická 

zahrada hýčká.  

Str.39 

Papouškové byly většinou ochotni spolupracovat nejdéle čtyři dny za sebou. 

Oprava: 

Papoušci byli většinou ochotni spolupracovat nejdéle čtyři dny za sebou. 

 

Jedním z mnoha důvodů bylo podezření na otravu Nestorů, nemoc Nestorů, nadstandardní 

počet návštěvník, práce dělníků na protějším pavilónu. 

Oprava: 

Jedním z nich bylo podezření na otravu nestorů, nemoc nestorů, nadstandardní počet 

návštěvníků, práce dělníků na protějším pavilónu. 

 

Silikon, který jsme použily na upevnění mističek na testovacím platu při takto nízkých 

teplotách křehne. Křehne a díky tomu je pro šikovný zobák nestorů velice jednoduché vyndat 

si celou mističku i s potravou, jak můžete pozorovat na obrázku 36. Když se papouškům 

podařilo během prvních třech pokusů zlikvidovat třetí plato, byla jsem nucena pokusy 

ukončit. Pokusila jsem se situaci  řešit tím, že při správné odpovědi jsem za odměnu nabídla 

potravu z ruky. Reakce Nestora na testování bez mističky je zachycena na obrázku 36. Plato 

se muselo opravit a pokus se odložil na příznivější teploty.  

 

Oprava: 

Silikon, který jsme použili na upevnění mističek na testovacím platu při takto nízkých 

teplotách křehne a díky tomu je pro šikovný zobák nestorů velice jednoduché vyndat si celou 

mističku i s potravou, jak můžeme pozorovat na obrázku 28. Když se papouškům podařilo 



během prvních třech pokusů zlikvidovat třetí plato, byli jsme nuceni pokusy ukončit. Situace 

jsme řešili tak, že při správné odpovědi jsme za odměnu nabídli potravu z ruky. Reakce 

nestora na testování bez mističky je zachycena na obrázku číslo. Plato se muselo opravit a 

pokus se odložil na příznivější teploty. 

 

Během pokusů fungovali ošetřovatelé nejen jako můj dozor ale i jako prostředek k upoutání 

pozornosti papouška, který již experiment dokončil. Ve většině testech práce začínala se 

samečkem. Samec ale po skončení pokusů měl tendence samičku od pokusů odhánět. Aby 

nedocházelo k takovémuto narušování pokusů se samičkou, snažily se ošetřovatelé upoutat 

pozornost samce různými hrami. Nejzajímavější hra byla, když jsme samečkovy nakreslily 

tužkou na betonový obrubník rybu. 

Oprava: 

Během pokusů fungovali ošetřovatelé nejen jako náš dozor, ale i jako prostředek 

k upoutání pozornosti papouška, který již experiment dokončil. Ve většině testů jsme začínali 

pracovat se samečkem. Ten měl ale po skončení pokusů tendence samičku od pokusů 

odhánět. Aby nedocházelo k takovémuto narušování pokusů se samičkou, snažili se 

ošetřovatelé upoutat pozornost samce různými hrami. Nejzajímavější hra byla, když jsme 

samečkovi nakreslili tužkou na betonový obrubník rybu. 

Str.40 

Takto se pokusil rybu sebrat 4x a nikdy více jsme ho k takové aktivitě už nepřesvědčily. 

Zvláštní je, že zhruba po třech měsících jsme mu rybu nakreslily znova, ale papoušek  už 

nereagoval. 

Oprava: 

Takto se pokusil rybu sebrat 4x, nikdy více jsme ho k takové aktivitě už nepřesvědčili. 

Zvláštní je, že zhruba po třech měsících jsme mu rybu nakreslili znova, ale papoušek už 

nereagoval. 

 

Pokud byl experiment i 5 den tak Nestorové nepracovali. 

Oprava: 

Pokud byl experiment i 5. den tak nestorové nepracovali. 

 

Předpokládáme, že jedním z důvodů proč asi papoušci odmítali spolupráci bylo buď nasycení, 

ztráta zájmu a nebo únava. Předpokládáme, že hlavní příčinou byla ztráta zájmu. Domněnku 

jsme si ověřily jednoduchým testem. Když papouškové odmítly spolupracovat, nabídly jsme 

jim potravu, která jim byla během testování podávána. Papouškové potravu přijaly, z tohoto 

tedy logicky usuzujeme, že nebyly přesyceni. 



Oprava: 

Předpokládáme, že jedním z důvodů, proč asi papoušci odmítali spolupráci, bylo 

nasycení, ztráta zájmu nebo únava. Předpokládáme, že hlavní příčinou byla ztráta zájmu. 

Domněnku jsme si ověřili jednoduchým testem. Když papoušci odmítli spolupracovat, nabídli 

jsme jim potravu, která jim byla během testování podávána. Papoušci potravu přijali, z tohoto 

tedy logicky usuzujeme, že nebyli přesyceni. 

 

Moskevská univerzita měla u svých Vran šedých úspěch s larvami Potemníka moučného. 

Oprava: 

Moskevská univerzita měla u svých vran šedých úspěch s larvami potemníka moučného. 

 

 Pravdou bylo, že ošetřovatelé larvy potemníka zkoušeli zařadit do běžné stravy a také bez 

úspěchu. Po poradě s ošetřovateli jsem papouškům zkoušela jako odměnu nabídnout červenou 

papriku a různé druhy ovoce a zeleniny. Výsledek byl neuspokojivý. Jako další variantu pro 

testování jsme zvolily ořechy. 

Oprava: 

Pravdou bylo, že ošetřovatelé larvy potemníka zkoušeli zařadit do běžné stravy, ale také bez 

úspěchu. Po poradě s ošetřovateli jsme papouškům zkoušeli jako odměnu nabídnout červenou 

papriku a různé druhy ovoce a zeleniny. Výsledek byl neuspokojivý. Jako další variantu pro 

testování jsme zvolili ořechy. 

 

Ořechy obsahují vyšší množství tuků a tím pádem musíme být v dávkování opatrní. Testovaly 

jsme všechny druhy ořechů dostupné na českém trhu. 

Oprava: 

Ořechy obsahují vyšší množství tuků, a tím pádem musíme být v dávkování opatrní. 

Testovali jsme všechny druhy ořechů dostupné na českém trhu. 

 

Nestoři ze všech možností které jsou dostupné na trhu a to oloupané, neoloupané, rozpůlené, 

nakrájené na kostičky, nakrájené na plátky, chtěly pouze tenké plátky. 

Oprava: 

Nestoři ze všech možností, které jsou dostupné na trhu, a to oloupané, neoloupané, rozpůlené, 

nakrájené na kostičky, nakrájené na plátky, chtěli pouze tenké plátky. 

 



S formou vlašských ořechů neměli problém ale pro nižší spotřebu jsme je krájeli na drobné 

kousky. Během testování jsem se pokusila nabídnout jako alternativu burský oříšek. 

S pozitivní odezvou jsem se setkala pouze u samce. 

Oprava: 

S formou vlašských ořechů neměli problém, ale pro nižší spotřebu jsme je krájeli na 

drobné kousky. Během testování jsme se pokusili nabídnout jako alternativu burský oříšek. 

S pozitivní odezvou jsme se setkali pouze u samce. 

 

Str.41 

Pokud jsem zvolila při testování nevhodnou návnadu tak mě samice potrestala štípnutím do 

prstu. 

Oprava: 

Pokud byla zvolena při testování nevhodná návnada, tak nás samice potrestala štípnutím do 

prstu. 

 

Tento zlozvyk jsme se snažily odbourat tak, že jsme se samici po štípnutí snažily chytit za 

zobák. 

Oprava: 

Tento zlozvyk jsme se snažili odbourat tak, že jsme se samici po štípnutí snažili chytit za 

zobák. 

 

Testy které se prováděli na rozpoznání potravy nebyly samozřejmě zaznamenávány. 

Oprava: 

Testy, které se prováděly na rozpoznání potravy, nebyly samozřejmě zaznamenávány. 

 

Abychom mohli s Nestory pracovat bylo naprosto nutné vymyslet systém testování, který by 

byl přijatelný hlavními zoology Liberecké Zoo. V původních experimentech byly vrány 

testovány každá zvlášť v experimentálních klecích za zástěnou viz. obrázky 31 a 

32.Vzhledem k tomu, že pro vykonání experimentu v původní podobě by bylo nutné vykonání 

experimentu s každým jedincem zvlášť, znamenalo by to buď oddělení papoušků, jich 

následný odchyt a uzavření do testovací klece nebo další možností by bylo naučit Nestory 

chodit dobrovolně do testovací klece. Problémem ale bylo, že papoušci nebyli zvyklí na tak 

blízký kontakt s lidmi všeobecně a proto bylo potřeba je tomuto kontaktu naučit. Pokud 

bychom zachovaly původní experiment nezměněn, nejprve by jsme museli získat důvěru 

Nestorů. 



Oprava: 

Abychom mohli s nestory pracovat, bylo naprosto nutné vymyslet systém testování, 

který by byl přijatelný hlavními zoology liberecké zoo.  

V původních experimentech byly vrány testovány každá zvlášť v experimentálních 

klecích za zástěnou (viz obrázky 24 a 25). 

Vzhledem k tomu, že pro vykonání experimentu v původní podobě by bylo nutné 

pracovat s každým jedincem zvlášť, znamenalo by to buď oddělení papoušků, jejich následný 

odchyt a uzavření do testovací klece. Další možností by bylo naučit nestory chodit dobrovolně 

do testovací klece. Problémem ale bylo, že papoušci nebyli zvyklí na tak blízký kontakt 

s lidmi všeobecně, a proto bylo potřeba je tomuto kontaktu naučit. Pokud bychom zachovali 

původní experiment nezměněn, nejprve bychom museli získat důvěru nestorů. 

 

Proto jsme byly nuceni vymyslet alternativu, která by vyhovovala požadavkům práce 

s Nestory za provozu Zoo. Musela jsem samozřejmě zvážit několik faktorů, jedním z nich byl 

fakt, že během experimentů jsem nemohla být ve voliéře sama bez ošetřovatelů, které jsem 

musela do experimentu zahrnout. 

Oprava: 

Proto jsme byli nuceni vymyslet alternativu, která by vyhovovala požadavkům práce 

s nestory za provozu zoo. Museli jsme samozřejmě zvážit několik faktorů, jedním z nich byl 

fakt, že během experimentů jsme nemohli být ve voliéře sami bez ošetřovatelů, které jsme 

museli do experimentu zahrnout.  

 

Věděli jsme, že musíme zohlednit bezpečnost Nestorů. 

Oprava: 

Věděli jsme, že musíme zohlednit bezpečnost nestorů.  

Str.42 

Metodou, kterou jsme používaly se nám podařilo testovací část zkrátit na dobu maximálně 3 

hodiny. Průměrné denní testování trvalo dvě hodiny.Proto jsme použily dřevěnou krabičku 

s osmi dřevěnými pláty.Truhlář nám vyrobil dřevěnou krabici na principu šuplíků. Místo 

šuplíku jsme ale použily osm dřevěných plátů. 

Oprava: 

Metodou, kterou jsme používali, se nám podařilo testovací část zkrátit na dobu 

maximálně 3 hodiny. Průměrné denní testování trvalo dvě hodiny.Proto jsme použili dřevěnou 

krabičku s osmi dřevěnými pláty.Truhlář nám vyrobil dřevěnou krabici na principu šuplíků. 

Místo šuplíku jsme ale použili osm dřevěných plátů.  

 



Na vrchní straně byl první testovací plát a šestá, přesněji zadní strana, byla volná. Podrobněji 

si můžete testovací zařízení prohlédnout na obrázku 36 a 37. 

Oprava: 

Na vrchní straně byl první testovací plát a šestá, přesněji zadní strana byla volná. Podrobněji 

si můžeme testovací zařízení prohlédnout na obrázku 28 a 29. 

Do každého dřevěného plátu jsme vysoustružily vrtačkou otvory, do kterých jsme umístili 

víčka od dětských přesnídávek. Víčka jsme do vysoustružených otvorů přilepily silikonem. 

Ráda bych upozornila, že papoušci mají šikovný, silný a hlavně špičatý zobák, kterým se 

neustále snažili víčko s potravou vydloubnout a proto je potřeba použít dostatečné množství 

silikonu. Během testování v zimních měsících, kdy teploty byly pod -10°C se Nestorům 

opravdu podařilo tyto mističky s úspěchem vyloupnout. Proto musím upozornit na vlastnost 

použitého běžně dostupného silikonu, který za nízkých teplot ztrácel vlastnosti a materiál 

zkřehl. Tyto víčka nám sloužila jako mističky. 

Oprava: 

Do každého dřevěného plátu jsme vysoustružili vrtačkou otvory, do kterých jsme umístili 

víčka od dětských přesnídávek. Víčka jsme do vysoustružených otvorů přilepili silikonem. 

Papoušci mají šikovný, silný a hlavně špičatý zobák, kterým se neustále snažili víčko 

s potravou vydloubnout, a proto bylo potřeba použít dostatečné množství silikonu. Během 

testování v zimních měsících, kdy teploty byly pod -10 °C se nestorům opravdu podařilo tyto 

mističky s úspěchem vyloupnout. Proto musíme upozornit na vlastnost použitého běžně 

dostupného silikonu, který za nízkých teplot ztrácel vlastnosti, a materiál zkřehl. Tato víčka 

nám sloužila jako mističky. 

 

My jsem zvolily ocelový plech na kterých byly nalepeny samolepící folie podle potřebného 

testovacího vzoru. 

Oprava: 

My jsme zvolili ocelový plech, na kterém byly nalepeny samolepicí fólie podle 

potřebného testovacího vzoru. 

 

Str.43 

Pokud by došlo ke změně testovacího vzoru je možné plát pohodlně a snadno přelepit. 

Nestorové mají tendenci svým zobákem nastrouhat cokoliv na jemné části a to byl hlavní 

faktor, kvůli kterému jsem se rozhodla pro tento materiál. 

Oprava: 



Pokud by došlo ke změně testovacího vzoru, je možné plát pohodlně a snadno přelepit. 

Nestorové mají tendenci svým zobákem nastrouhat cokoliv na jemné části, a to byl hlavní 

faktor, kvůli kterému jsme se rozhodli pro tento materiál. 

 

Pokud bychom pláty neumístily napevno, tak by docházelo k odnášení dřevěných plátů 

Nestory a experiment by nebylo možné dokončit. 

Oprava: 

Pokud bychom pláty neumístily napevno, tak by nestoři dřevěné pláty odnášeli a experiment 

by nebylo možné dokončit. 

 

Potrava byla do testovacího zařízení vkládána v zázemí voliéry tak, aby papoušci neviděli, do 

které mističky je potrava vložena a výsledek nebyl ovlivněn. Aby nedocházelo k omylům při 

zaznamenávání výsledků pokusů, značily jsme vše tužkou na dřevěné pláty, záznamy jsme po 

skončení pokusů přepsaly na záznamové archy a dřevěné pláty jsme vymazaly. Bylo důležité 

abychom po výběru papouška rychle výběr zaznamenaly a plát odebraly. Pokud bychom tak 

neudělaly, tak by papoušek otevřel další možnou variantu a došlo by k znehodnocení 

pokusu.Pokusy probíhaly za přítomnosti ošetřovatelů, kteří musí být přítomni ve voliéře a to 

z důvodů vnitřních pravidel zoo. Po dobu experimentu se ošetřovatelé posadily v rohu voliéry 

a ničím experiment nerušily. Případně po ukončení pokusů se samečkem upoutávali jeho 

pozornost, abych mohla bez problémů pokračovat s pokusy u samice. 

 

Oprava: 

Potrava byla do testovacího zařízení vkládána v zázemí voliéry tak, aby papoušci neviděli, do 

které mističky je potrava vložena, a výsledek nebyl ovlivněn. Aby nedocházelo k omylům při 

zaznamenávání výsledků pokusů, značili jsme vše tužkou na dřevěné pláty, záznamy jsme po 

skončení pokusů přepsali na záznamové archy a dřevěné pláty jsme vymazaly. Bylo důležité, 

abychom po výběru papouška rychle volbu zaznamenali a plát odebrali. Pokud bychom tak 

neudělali, papoušek by otevřel další možnou variantu a došlo by k znehodnocení 

pokusu.Pokusy probíhaly za přítomnosti ošetřovatelů, kteří musí být přítomni ve voliéře, a to 

z důvodů vnitřních pravidel zoo. Po dobu experimentu ošetřovatelé seděli v rohu voliéry 

a ničím experiment nerušili. Případně po ukončení pokusů se samečkem upoutávali jeho 

pozornost, abychom mohli bez problémů pokračovat s pokusy u samice. 
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Obr. 11 Správné řešení nestora (převzato: Autor) 

Oprava: 



Obr. 12 Správné řešení nestora (převzato: autor) 

 

Typ a vzor podmětu byl určen posloupností tak, že vrány měli možnost mít správné řešení 

maximálně dvakrát za sebou na jedné straně. 

Oprava: 

Typ a vzor podnětu byl určen posloupností tak, že vrány měly možnost mít správné řešení 

maximálně dvakrát za sebou na jedné straně. 
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V následující etapě byly použito číslice a pak vzory. Jediné co zůstávalo stejné byla série, 

kterou můžete prostudovat na tabulce 3. 

Oprava: 

V následující etapě byly použity číslice a pak vzory. Jediné, co zůstávalo stejné, byla 

série, kterou můžeme prostudovat v tabulce 3. 

 

Každý dřevěný plát byl v pravém dolním rohu opatřen číslem aby nedocházelo k záměně plat 

a tím taky k narušování pokusu. 

Oprava: 

Každý dřevěný plát byl v pravém dolním rohu opatřen číslem, aby nedocházelo k záměně plat 

a tím také k narušování pokusu. 

 

Pokud byl střední vzorový plát černý, tak byla potrava skryta po pravé a nebo levé straně. 

Pokud papoušek zvolil správnou ale i nesprávnou variantu, byl přímo před ním výsledek 

zaznačen tužkou na dřevěný plát a zároveň byl plát vyndán. Pokud by se papoušek špatně 

rozhodl, nesmělo mu být umožněno  stihnout otevřít i správnou variantu. Z tohoto důvodu 

bylo důležité, aby byly pláty v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby Nestor neměl šanci  zvolit 

více jak jednu variantu. 

Oprava: 

Pokud byl střední vzorový plát černý, tak byla potrava skryta po pravé, nebo levé straně. 

Pokud papoušek zvolil správnou, ale i nesprávnou variantu, byl přímo před ním výsledek 

zaznačen tužkou na dřevěný plát a zároveň byl plát vyndán. Pokud by se papoušek rozhodl 

špatně, nesmělo mu být umožněno stihnout otevřít i správnou variantu. Z tohoto důvodu bylo 



důležité, aby byly pláty v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby nestor neměl šanci zvolit více 

jak jednu variantu. 

 

Cílem této fáze bylo naučit papoušky spolupracovat, zjistit vhodnou potravu pro testování a 

nácvik Nestorů při otvírání krabiček. Papouškové se během dne pohybovali ve vrchní části 

voliéry, která je vybavena kmeny, jak můžeme pozorovat na obrázku 34. Ošetřovatelé 

s papoušky nikdy nepracovaly. K bližšímu kontaktu s ošetřovateli, jak jsem už uváděla, došlo 

pouze v okamžiku, kdy byly nuceni papoušky odchytit a injekčně jim aplikovat antibiotika. 

Tyto okolnosti nám trochu zkomplikovali práci. Bylo zapotřebí vynaložit většího úsilí na 

získání důvěry papoušků natolik, aby přišli těsně k mé ruce. 

Oprava: 

Cílem této fáze bylo naučit papoušky spolupracovat, zjistit vhodnou potravu pro 

testování a nácvik nestorů při otvírání krabiček. Papoušci se během dne pohybovali ve vrchní 

části voliéry, která je vybavena kmeny, jak můžeme pozorovat na obrázku 27. Ošetřovatelé 

s papoušky nikdy nepracovali. K bližšímu kontaktu s ošetřovateli, jak již bylo uvedeno, došlo 

pouze v okamžiku, kdy byli nuceni papoušky odchytit a injekčně jim aplikovat antibiotika. 

Vzhledem k nemoci papoušků byl odložen i začátek našeho výzkumu.Tyto okolnosti nám 

trochu zkomplikovaly práci. Bylo zapotřebí vynaložit většího úsilí na získání důvěry 

papoušků natolik, aby přišli těsně k naší ruce.  
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Naším cílem bylo aby byly již od prvního okamžiku zvyklí na nás i na testovací 

krabici. 

Oprava: 

Naším cílem bylo, aby byli již od prvního okamžiku zvyklí na nás i na testovací krabici. 

 

Tento projev se během experimentu opakoval pouze dvakrát a to v pozdější fázi pokusu. 

Poprvé to bylo při mé změně oblečení a po druhé, když spolu se mnou a ošetřovateli vstoupila 

do voliéry nová osoba. 

Oprava: 

Tento projev se během experimentu opakoval pouze dvakrát, a to v pozdější fázi pokusu. 

Poprvé to bylo při naší změně oblečení a podruhé, když spolu se mnou a ošetřovateli 

vstoupila do voliéry nová osoba. 

 

Když návštěvník voliéru opustil začali normálně spolupracovat. 

Oprava: 



Když návštěvník voliéru opustil, začali normálně spolupracovat. 

 

Když omítly, položily jsme potravu na větev, která byla dostatečně daleko od nás. Musíme 

poznamenat, že ošetřovatelé jim den před mým příchodem trochu zredukovali potravu. 

Oprava: 

Když odmítli, položili jsme potravu na větev, která byla dostatečně daleko od nás. 

Musíme poznamenat, že ošetřovatelé jim den před naším příchodem mírně zredukovali 

potravu. 

 

Poprvé jsem potravu na stromě nechala a odešli jsme. Druhý den jsme celý proces 

opakovaly, ale potravu jsme odnesly a odešly za dveře. Pak jsme opět položily potravu na 

větev a u vybraného prostoru na testování čekaly, jestli si papoušek potravu odnese. Papoušek 

si pro potravu slez a pak se vrátil do bezpečné vzdálenosti. 

Oprava: 

Poprvé jsme potravu na stromě nechali a odešli jsme. Druhý den jsme celý proces 

opakovali, ale potravu jsme odnesli a odešli za dveře. Pak jsme opět položili potravu na větev 

a u vybraného prostoru na testování čekali, jestli si papoušek potravu odnese. Papoušek si pro 

potravu slezl, a pak se vrátil do bezpečné vzdálenosti. 

 

Za důležité považuji i to, že jsem se snažila přicházet stejně oblečená. Papouškové si 

samozřejmě zvykli a spojili si mě s potravou. Dalším pokrokem bylo když jsem  nabídla 

potravu z ruky. Přiblížila jsem se na vzdálenost, kterou mi papouškové dovolili, a čekala jsem 

s nataženou rukou. Při prvním pokusu papouškové samozřejmě nereagovali, a proto jsem šla 

za dveře. Pak jsem se vrátila a vše opakovala. Papouškové samozřejmě nereagovali. Ukončila 

jsem testování a pokračovala jsem následující den. Papouškové velice rychle pochopili, že 

jinak požadovaný pamlsek nedostanou a opatrně si pro pamlsek přišli. 

 

Oprava: 

Za důležité považujeme i to, že jsme se snažili přicházet stejně oblečení. Papouškové 

si samozřejmě zvykli a spojili si nás s potravou. Dalším pokrokem bylo, když jsme nabídli 

potravu z ruky. Přiblížili jsme se na vzdálenost, kterou nám papoušci dovolili, a čekali jsme 

s nataženou rukou. Při prvním pokusu papoušci samozřejmě nereagovali, a proto jsme šli za 

dveře. Pak jsme se vrátili a vše opakovali. Papoušci samozřejmě nereagovali. Ukončili jsme 

testování a pokračovali následující den. Papoušci velice rychle pochopili, že jinak požadovaný 

pamlsek nedostanou a opatrně si pro pamlsek přišli. 

 



Předposledním krokem bylo naučit papoušky aby přišli do těsné blízkosti jak mě, tak 

ošetřovatelů. 

Oprava: 

Předposledním krokem bylo naučit papoušky, aby přišli do těsné blízkosti jak nás, tak 

ošetřovatelů. 

 

Papouškové samozřejmě pro pamlsek přišli. 

Oprava: 

Papoušci samozřejmě pro pamlsek přišli. 

 

Ze začátků docházelo k dlouhé časové prodlevě než papoušci, kteří se většinou 

pohybovali ve větvích, slezly dolů. 

Oprava: 

Ze začátku docházelo k dlouhé časové prodlevě, než papoušci, kteří se většinou 

pohybovali ve větvích, slezli dolů. 

 

Během několika dalších návštěv se mi ale důvěru papoušků podařilo získat. A 

postupem času jsem tuto prodlevu zkrátila. Vyřešila jsem to pravidelným příchodem ve 

stejném oblečení a z jednoho směru k voliéře. 

Oprava: 

Během několika dalších návštěv se nám ale důvěru papoušků podařilo získat. 

A postupem času jsme tuto prodlevu zkrátili. Vyřešili jsme to pravidelným příchodem ve 

stejném oblečení a z jednoho směru k voliéře. 
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Poslední částí bylo naučit Nestory používat testovací zařízení. Během jedné ukázky jsem 

umístila na vzorový plát potravu a nechal jsem papoušky potravu sníst. 

Oprava: 

Poslední částí bylo naučit nestory používat testovací zařízení. Během jedné ukázky 

jsme umístili na vzorový plát potravu a nechali papoušky potravu sníst. 

 

Pak jsme kovový plát zvedli aby papoušci věděli, že je potrava pod plátem. Stačily 

pouhé tři ukázky vložení potravy a zvednutí kovového plát a papoušci pochopily princip 

získávání potravy. 

Oprava: 



Pak jsme kovový plát zvedli, aby papoušci věděli, že je potrava pod plátem. Stačily 

pouhé tři ukázky vložení potravy a zvednutí kovového plátu a papoušci pochopili princip 

získávání potravy. 
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Tab. 1 

Oprava: 

Tab. 2. Vzorec testování efektu GCLESS 

 

mezi úspěšností testů v časech t0 a t1 

 

Oprava: 

Cílem je zjistit, zda na hladině významnosti a = 0.95 existuje statisticky významný 

rozdíl mezi úspěšností testů v časech t0 a t1. 
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Na tabulce 11 a 12 vidíme exponencionální vyrovnání jak samce tak samice. 

Oprava: 

Na tabulce 11 a 12 vidíme exponencionální vyrovnání jak samce, tak samice. 

 

Zvolila jsem graf sloupcový, protože je nejpřehlednější možností, jak prezentovat tyto 

výsledky. Do grafu jsem zaznamenala i dny, kdy papoušci nespolupracovali, abychom měli 

přesnou představu o časovém průběhu testování 

Oprava: 

Zvolili jsme graf sloupcový, protože je nejpřehlednější možností, jak prezentovat tyto 

výsledky. Do grafu jsme zaznamenali i dny, kdy papoušci nespolupracovali, abychom měli 

přesnou představu o časovém průběhu testování. 
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Nejhoršího výsledku jsme dosáhli 6. 1. 2011 35,42 %, kdy jsou jeho výsledky hluboce pod 

průměrem. Rozhodla jsem se pomocí grafu porovnat výsledky nejlepších a nejhorších 

výsledků obou jedinců. Záměrem je zjistit jestli se dobré výsledky shodují a jestli nedošlo 

k případnému nevědomému ovlivnění pokusů. 

Oprava: 



Nejhoršího výsledku jsme dosáhli 6. 1. 2011 (35,42 %), kdy jsou jeho výsledky 

hluboce pod průměrem. Rozhodli jsme se pomocí grafu porovnat výsledky nejlepších a 

nejhorších výsledků obou jedinců. Záměrem bylo zjistit, jestli se dobré výsledky shodují a 

jestli nedošlo k případnému nevědomému ovlivnění pokusů. 

 

Na porovnání nejlepších a nejhorších výsledků jsem si vybrala spojnicový graf, který je 

nejpřehlednější pro naše vyhodnocení 

Oprava: 

Na porovnání nejlepších a nejhorších výsledků jsme si vybrali spojnicový graf, který 

je nejpřehlednější pro naše vyhodnocení. 
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Jak vidíme na tabulce 15 nejhorší výsledek samce byl dne 6. 1. 2011 a to 35,42%. Samice 

tento den dosáhla svého lehce nadprůměrného výsledku a to 55 % . Zajímavé je, že před 

testováním 6. 1. 2011 samice odmítala skoro dva měsíce spolupracovat a přesto dosáhla nad 

její aritmetický průměr. Samec měl rozestup v testování pouze tři týdny a jeho výsledky byly 

horší. V období kdy samice nespolupracovala, probíhalo testování samce standardně. 

Oprava: 

Jak vidíme na tabulce 15, nejhorší výsledek samce byl dne 6. 1. 2011, a to 35,42 %. 

Samice tento den dosáhla svého lehce nadprůměrného výsledku, a to 55 % . Zajímavé je, že 

před testováním 6. 1. 2011 samice odmítala skoro dva měsíce spolupracovat, a přesto dosáhla 

nad svůj aritmetický průměr. Samec měl rozestup v testování pouze tři týdny a jeho výsledky 

byly horší. V období, kdy samice nespolupracovala, probíhalo testování samce standardně. 

 

Nejlepší výsledek samce byl 15. 5. 2011 68,75 %. Samice měla ten den lehce nad 

průměrné výsledky a to 52.08 %. 

Oprava: 

Nejlepší výsledek samce byl 15. 5. 2011 (68,75 %). Samice měla ten den lehce 

nadprůměrné výsledky, a to 52.08 %. 

 

Samec měl průměrný výsledek 54,17%, ale předchozí testování měl 68,75 %. 

Oprava: 

Samec měl průměrný výsledek (54,17 %), ale předchozí testování měl 68,75 %. 
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Samec oproti samici měl spíše tendence se zlepšovat pokud by testování probíhalo každý den. 

Oprava: 

Samec oproti samici měl spíše tendence se zlepšovat, pokud by testování probíhalo 

každý den. 

Při zkoumání papoušků se většinou prokázány lepší výsledky v závislosti na čase. 

Oprava: 

 Při zkoumání papoušků jsou většinou prokázány lepší výsledky v závislosti na čase 

Str.56 

 

Tab. 3 Porovnání Zhoršení nebo zlepšení výsledku u samice v maximálním 

časovém horizontu dvou dní. A) růžově máme zaznačeno zhoršení B) červeně máme 

zaznačeno zlepšení  

Oprava: 

Tab. 4 Porovnání zhoršení nebo zlepšení výsledku u samice v maximálním časovém horizontu 

dvou dní. A) Růžově máme zaznačeno zhoršení; B) červeně máme zaznačeno zlepšení.  

 

Podle mých zkušeností bych doporučovala vyčlenit si minimálně dva měsíce. 

Oprava: 

Podle našich zkušeností bychom doporučovali vyčlenit si minimálně dva měsíce.  

 

Protože pokud bude otvírat misky pouze na jedné straně je jistota, že pod některou 

miskou potrava bude. 

Oprava: 

Protože pokud bude otvírat misky pouze na jedné straně, je jistota, že pod některou 

miskou potrava bude. 

 

Bylo by zajímavé zaznamenat za jako dlouho samice pochopí, že se musí více rozhodovat. 

Oprava: 

Bylo by zajímavé zaznamenat, za jako dlouho samice pochopí, že se musí více 

rozhodovat. 
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Během našeho pilotního výzkumu se nám podařilo dokázat, že jsou Nestoři kea schopni bez 

jakéhokoliv předchozího testování vykonávat různé formy testů. Velice rychle pochopily 

princip testování. Během testování se nám nepodařilo matematicky prokázat, že jsou Nestoři 

kea schopni se učit rychleji než vrány. 

Oprava: 

Během našeho pilotního výzkumu se nám podařilo dokázat, že jsou nestoři kea 

schopni bez jakéhokoliv předchozího testování vykonávat různé formy testů. Velice rychle 

pochopili princip testování. Během testování se nám nepodařilo matematicky prokázat, že 

jsou nestoři kea schopni se učit rychleji než vrány.  

Takže pokusy řešila kvantitativně a nikoliv kvalitativně. 

Oprava: 

Takže pokusy řešila kvantitativně, nikoliv kvalitativně. 

 

Místo pouze dvou variant pro rozhodování, bychom měli nabídnout větší počet variant 

pro rozhodování. 

Oprava: 

Místo pouze dvou variant pro rozhodování bychom měli nabídnout větší počet variant. 
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Samec během testování také neprokázal takové výsledky jako jsme očekávali. Pokud ale 

porovnáme výsledky samce se samicí, měl samec lepší výsledky než samice. Přesto se samci 

nepodařilo mít lepší výsledky než jaké jsou prezentovány ve výzkumu Smirnova et.al (2000). 

Oprava: 

Samec během testování také neprokázal takové výsledky, jako jsme očekávali. Pokud 

ale porovnáme výsledky samce se samicí, měl samec lepší výsledky než samice. Přesto se 

samci nepodařilo mít lepší výsledky, než jaké jsou prezentovány ve výzkumu Smirnova et al. 

(2000). 

 

Nestoři možná neměli očekávané výsledky protože oproti vránám řeší úkoly jinak (Miata 

et.al, 2011). 

Oprava: 

Nestoři možná neměli očekávané výsledky, protože oproti vránám řeší úkoly jinak 

(Miata et al., 2011). 



 

Některé výzkumy nestorů jsou orientovány spíše na řešení problémů. Například ve 

výzkumu Miyata et.al (2011). v institutu Konráda Lorence ve Vídni byly nestoři učeni 

otevírat víčka z plexiskla, která byla zabezpečena několika zámky. 

Oprava: 

Některé výzkumy nestorů jsou orientovány spíše na řešení problémů, například ve 

výzkumu Miyata et al. (2011) v institutu Konráda Lorence ve Vídni byli nestoři učeni otevírat 

víčka z plexiskla, která byla zabezpečena několika zámky. 

 

Díky jejich práci jsem si potvrdila některé své domněnky. 

Oprava: 

Díky jejich práci jsme si potvrdili některé své domněnky. 

 

Některé papoušky vyloučily během testování, protože nebyly schopni dokončit jednu 

z fází výzkumu. 

Oprava: 

Některé papoušky vyloučili během testování, protože nebyli schopni dokončit jednu 

z fází výzkumu. 

 

Tyto informace mne přivádí na otázku, jakými testy prošli papoušci, kteří byli schopni 

projít všemi fázemi. 

Oprava: 

Tyto informace nás přivádí na otázku, jakými testy prošli papoušci, kteří byli schopni 

projít všemi fázemi. 

 

V průběhu jejich testování dosáhly lepších výsledků starších jedinci čtyř let. 

Oprava: 

V průběhu jejich testování dosáhli lepších výsledků jedinci starší čtyř let. 

 

Předpokládáme, že je to hlavní důvod proč starší jedinci mívají lepší výsledky. 

Oprava: 

Předpokládáme, že je to hlavní důvod, proč starší jedinci mívají lepší výsledky. 

 



Například při testování našeho páru jsme samcovi tužkou na beton nakreslily rybu. 

Oprava: 

Například při testování našeho páru jsme samci tužkou na beton nakreslili rybu. 

 

Během některých experimentů mi papoušci také z různých důvodů odmítli spolupráci. 

Oprava: 

Během některých experimentů nám papoušci také z různých důvodů odmítli 

spolupráci. 

 

Také se vyskytla situace, kdy sameček odmítl spolupracovat, protože jsem zahájila 

sérii pokusů nejprve se samičkou. 

Oprava: 

Také se vyskytla situace, kdy sameček odmítl spolupracovat, protože jsme zahájili 

sérii pokusů nejprve se samičkou. 

Str.59 

Bohužel se ukázalo, že i přes dobré zkušenosti Nestorů dochází k odmítnutí spolupráce. 

Oprava: 

Bohužel se ukázalo, že i přes dobré zkušenosti nestorů dochází k odmítnutí 

spolupráce. 

 

Proto vyslovují domněnku, že mezi druhy může být rozdíl buď v kognitivních 

dovednostech a nebo v aplikaci dovedností. 

Oprava: 

Proto vyslovují domněnku, že mezi druhy může být rozdíl buď v kognitivních 

dovednostech, anebo v aplikaci dovedností. 

 

Nestoři bohužel neměli takové výsledky jaké jsme předpokládaly. 

Oprava: 

Nestoři bohužel neměli takové výsledky, jaké jsme předpokládali. 

 

Jedním z těch důvodů mohlo být, že nebylo možné dodržet stejné podmínky, jako měli 

k dispozici na Moskevské univerzitě. Spíše bych se přikláněla k tomu, že nepříznivým 



faktorem mohl být rušivý vliv procházejících návštěvníků v kombinaci s přítomnosti 

ošetřovatelů.  

Oprava: 

Jedním z nich mohlo být to, že nebylo možné dodržet stejné podmínky, jako měli 

k dispozici na moskevské univerzitě. Spíše bychom se přikláněli k tomu, že nepříznivým 

faktorem mohl být rušivý vliv procházejících návštěvníků v kombinaci s přítomností 

ošetřovatelů.  

 

Musíme si uvědomit, že Liberečtí Nestoři nebyli nikdy žádným takovým způsobem 

testováni. 

Oprava: 

Musíme si uvědomit, že liberečtí nestoři nebyli nikdy žádným takovým způsobem 

testováni. 

 

Ve všech výzkumných laboratořích jsou ptáci chováni za účelem testování a lze tedy 

předpokládat, že již nějaký výzkum se zvířaty proběhl. 

Oprava: 

Ve všech výzkumných laboratořích jsou ptáci chováni za účelem testování, a lze tedy 

předpokládat, že již nějaký výzkum se zvířaty proběhl. 

 

Doporučuji navázat i na testování v Liberecké Zoo. Nově navrhujeme otestovat pár Nestorů 

Kea umístěných v Zoologické zahradě ve Zlíně. Kroky testování jsem  rozdělila na několik 

základních fází, které jsem se snažila co nestručněji popsat a odůvodnit.  

Oprava: 

Doporučujeme navázat i na testování v liberecké zoo. Nově navrhujeme otestovat pár 

nestorů kea umístěných v zoologické zahradě ve Zlíně. Kroky testování jsme rozdělili na 

několik základních fází, které jsme se snažili co nestručněji popsat a odůvodnit.  

 

Str.60 

Série pokusů jsou postaveny od první fáze do fáze poslední pro Zlínské Nestory. Pro 

Liberecké Nestory je určena čtvrtá fáze, ale pouze s římskými čísly, abychom mohli 

v experimentu plynule pokračovat. 

Oprava: 



Série pokusů jsou postaveny od první fáze do fáze poslední pro zlínské nestory. Pro 

liberecké nestory je určena čtvrtá fáze, ale pouze s římskými čísly, abychom mohli 

v experimentu plynule pokračovat. 

 

Třetí fáze by byla učení Nestorů otvírat experimentální mističku, během této fáze 

bychom si ustanovily jasný povel pro dobrou a špatnou variantu. 

Oprava: 

Třetí fáze by byla učení nestorů otvírat experimentální mističku, během této fáze 

bychom si ustanovili jasný povel pro dobrou a špatnou variantu. 

 

Pokud by se Nestor rozhodl dobře bylo by vysloveno ano. Pokud by se rozhodl špatně 

bylo by vysloveno ne. 

Oprava: 

Pokud by se nestor rozhodl dobře, bylo by vysloveno ano.Pokud by se rozhodl špatně, 

bylo by vysloveno ne. 

 

Ve čtvrté fázi testování bych doporučila volitelný výběr ze dvou variant podle 

Smirnova (2000). Nejprve bychom volily černé a bílé symboly. V další fázi bychom nahradily 

symboly římských číslic. Na začátek testování bych doporučovala začít na nižším počtu 

opakování sérií a sezení od sezení počty pokusů zvyšovat. 

Oprava: 

Ve čtvrté fázi testování bych doporučila volitelný výběr ze dvou variant podle 

Smirnovy (2000). Nejprve bychom volili černé a bílé symboly. V další fázi bychom je 

nahradili symboly římských číslic. Na začátek testování bychom doporučovali začít na nižším 

počtu opakování sérií a sezení od sezení počty pokusů zvyšovat. 

 

 

Pátou fázi bychom nastavily jako výběr ze čtyř možností.  

Oprava: 

Pátou fázi bychom nastavili jako výběr ze čtyř možností.  

 

Tato fáze nám slouží i jako ověření, že papoušci zvládly fázi čtyři. 

Oprava: 

Tato fáze nám slouží i jako ověření, že papoušci zvládli fázi čtyři. 



Str.61 

Fáze pět a šest bych chtěla ještě uskutečnit i u Nestorů v Liberecké zoo. 

Oprava: 

Fáze pět a šest bych chtěla ještě uskutečnit i u nestorů v liberecké zoo. 

 

Jednalo by se o dětskou hračku (viz.obr.32), do které by Nestoři vkládaly vhodné 

objekty. 

Oprava: 

Jednalo by se o dětskou hračku (viz obr. 32), do které by nestoři vkládali vhodné 

objekty. 

 

Při správné odpovědi dostane Nestor odměnu. Pro tuto fázi výzkumu jsem se inspirovala ve 

výzkumu African raven works a puzzle (2008) 

Oprava: 

Při správné odpovědi dostane nestor odměnu. Pro tuto fázi výzkumu jsme se 

inspirovali ve výzkumu African raven works a puzzle (2008). 

 

Předpokládám spolupráci papoušků, jsou velice zvídaví a hraví. 

Oprava: 

Předpokládáme spolupráci papoušků, jsou velice zvídaví a hraví. 

 

V zoologických zahradách nemají tolik podnětů, aby odmítly opakovaně spolupráci. 

Oprava: 

V zoologických zahradách nemají tolik podnětů, aby odmítli opakovaně spolupráci. 

 

Proto je důležité zjistit, zda může být motivace stejná pro oba a nebo pouze pro 

jednoho z Nestorů. 

Oprava: 

Proto je důležité zjistit, zda může být motivace stejná pro oba a nebo pouze pro 

jednoho z nestorů. 

 

Touto sérií navazujících testů bych chtěla dokázat, že Nestoři jsou schopni použít 

získané zkušenosti a aplikovat je. 



Oprava: 

Touto sérií navazujících testů bychom chtěli dokázat, že nestoři jsou schopni použít 

získané zkušenosti a aplikovat je. 

 

A předpokládám, že jsou schopni mít i v podmínkách zoologických zahrad lepší 

výsledky než Vrány šedé v podmínkách laboratoře. 

Oprava: 

A předpokládáme, že jsou schopni mít i v podmínkách zoologických zahrad lepší 

výsledky než vrány šedé v podmínkách laboratoře 

Str.62 

 

Každý student by si vyhradil dva měsíce na testování. Každý student by musel projít první 

fází. Ale jen jeden student by prošel fází dvě a tři. Tím bychom zajistily kontinuitu testování. 

 

Oprava: 

Každý student by si vyhradil dva měsíce na testování musel by projít první fází, ale jen 

jeden student by prošel fází dvě a tři. Tím bychom zajistili kontinuitu testování. 

 

 

V předložené diplomové práci se nám podařilo shrnout podrobné informace o Nestorech kea.  

Oprava: 

V předložené diplomové práci se nám podařilo shrnout podrobné informace 

o nestorech kea. 

 

Toto tvrzení je podloženo testováním kognitivních  schopností Nestorů v zoologické 

zahradě. 

Oprava: 

Toto tvrzení je podloženo testováním kognitivních schopností nestorů v zoologické 

zahradě. 

 

Na základě získaných informacích z našeho testování jsme navrhly systém nového testování 

pro testy s dalšími papoušky . 

Oprava: 



Na základě získaných informacích z našeho testování jsme navrhli systém nového 

testování pro experimenty s dalšími papoušky . 


