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Abstrakt 

Schopnost prostorové navigace u plazů není dosud plně prozkoumána. Nevíme, zda 

plazi používají pouze jednodušší typy navigací, např. „cue learning“ (jedna klíčová 

značka), nebo typy složitější, např. allothetickou navigaci (vztahy mezi několika 

značkami) či kognitivní mapu (mentální reprezentaci okolí). Cílem práce bylo testování 

prostorové orientace u modelového plaza gekončíka nočního (Eublepharis macularius) 

v modifikovaném Morrisově vodním bludišti (MWM). Design experimentů vycházel 

z  tzv. „Parallel Map Theory“, tj. teorie o využití prostorových informací z více 

navigačních rámců.  Testována byla preference gekončíků nočních ohledně jednotlivých 

orientačních rámců. Tzn. schopnost kombinovat prostorové informace z „bearing map“ 

(jedna značka a gradient) a „sketch map“ (lokální značky), která je předpokladem pro 

vytvoření integrované mapy. Zjišťován byl také význam jednoduché strategie „cue 

learning“ a kognitivně obtížnější allothetické navigace pro jejich orientaci. Gekončíci 

jsou schopni kombinovat informace z jednotlivých navigačních rámců, což ukazuje na 

schopnost tvorby integrované mapy. Použití navigačních strategií je individuální. 

Klíčová slova: plazi, gekončík noční, prostorová orientace, Parallel Map Theory, 

cue learning, allothetická navigace.  

 

Abstract 

The ability of the spatial orientation of the reptiles is not fully researched yet. It is 

unknown if reptiles use only simple types of navigation, for example cue learning (one 

key mark), or more difficult types, for example allothetic navigation (combination of 

marks) or cognitive map (mental representation of the area). The main aim of this thesis 

was examine the possibility of the spatial orientation in lizard leopard gecko 

(Eublepharis macularius) in modificated Morris water maze (MWM). Design of the 

experiments was based on Parallel Map Theory, a theory which describes using spatial 

information from more navigation frames. The leopard gecko preferences of orientation 

frames were tested . That means the ability to combinate the spatial information from 

the bearing maps (one mark and gradient) and the sketch maps (local marks). This 

ability is prerequisite for creating the integrated map. The research was also focused on 

the significance of the simple cue learning strategy and cognitive more difficult 

allothetic navigation for the orientation of leopard gecko. Leopard geckos can use the 

combination of information from the navigation frames, which indicate the possibility 

of integrated map creation. Usage of navigation strategies is individual. 

Keywords: reptiles, leopard gecko, spatial orientation, Parallel Map Theory, cue 

learning, allothetic navigation 
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1. Úvod 

1.1. Prostorová orientace u plazů 

Prostorová orientace je nezbytnou součástí aktivity každého pohybujícího se živočicha. 

Potřebují ji nejen k pohybu po svém okolí, ale také k nalézání potravy, k rozmnožování 

či obhajobě teritorií apod. Proto není překvapením, že se jedná o dosti prozkoumaný 

fenomén (např. review Gallistel,1989). Avšak nejčastěji se zkoumá pouze několik málo 

skupin živočichů, a to jak volně žijících, tak v laboratoři. Nejprozkoumanějšími 

skupinami živočichů ohledně jejich prostorové orientace jsou zřejmě ptáci (např. review 

Bingman a Cheng, 2005) a mořské želvy (např. Lohmann a kol., 1999). V laboratorním 

testování prostorové orientace se výzkum soustředil především na hlodavce (Stuchlík 

2003).  

Skupinou velmi málo prozkoumanou jsou však především plazi obecně. Jak už 

bylo zmíněno, jediná skupina živočichů u které je fenomén prostorové orientace více 

zkoumán jsou mořské želvy (např. Lohmann a kol., 1999; review Bingman a Cheng, 

2005). Vzhledem k jejich dosud nejasné příslušnosti k linii Archosauria (vedoucí 

k ptákům a krokodýlům, podpora studií pomocí mtDNA; Zardoya a Meyer, 2001) či 

ke skupině Lepidosauria (ještěři a hadi, podpora morfologických znaků; Lee, 2001), je 

však porovnání a přejímaní poznatků zjištěných ze studií na mořských želvách 

s ostatními tradičně pojatými „plazy“ komplikované. 

Dále je problém v tom, že počet studií zabývajících se prostorovou orientací u 

plazů je velmi malý. Navíc je většina z nich vypracována pro odlišné čeledi plazů, jsou 

používány jiné termíny pro popis navigačních typů a v neposlední řadě je zde problém 

vysvětlit (zjistit) konkrétní navigační strategii použitou testovaným zvířetem v té které 

studii. Plazi jsou totiž zřejmě schopni používat více navigačních typů v prostoru 

zároveň a je složité odstranit ty, které si experimentátor nepřeje zkoumat. Jiným velkým 

problémem u plazů je jejich komplikovaná motivovatelnost, nedá se u nich totiž 

s velkým úspěchem využít potravní motivace (na rozdíl od například hlodavců či 

ptáků). Stejně tak další běžně používané typy motivací (např. elektrický šok, prudký 

závan vzduchu apod.) nejsou pro plazy vhodné. Je také třeba počítat s poněkud 

náročnější konstrukcí arén pro testování prostorové orientace u plazů, protože zde musí 
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být vzhledem metabolismu plazů udržována stálá vhodná teplota pro konkrétní druh 

(např. Losos, 1990). 

Většina studií zabývajících se prostorovou orientací u plazů v jejich přirozeném 

prostředí používá transportní pokusy. Tzn. přesun zvířete z jeho původního místa na 

různě vzdálené neznámé místo, kdy se testuje jeho schopnost vrátit se zpět. Takto byli 

testováni zástupci několika čeledí: Gekkonidae: gekon panenský Gehyra variegata 

(Gruber a Henle, 2004); Cyrtodactylus philippinicus, (Marek a kol., 2010); Iguanidae: 

Anolis cristatellus  (Jenssen, 2002); Sceloporus jarrovi (Ellis-Quinn a Simon, 1991); 

Scincidae: scink uťatý Tiliqua rugosa (Freake, 2001). Experimenty prováděné 

v laboratoři se zaměřují především na testování použitého navigačního rámce např. 

Lacertidae: paještěrky Acanthodactylus boskianus a Acanthodactylus scutellatus 

(Day a kol., 1999), Emydidae: želvy nádherné Trachemys scripta (Lopez a kol., 2000), 

tedy které se značek (většinou zda blízké či vzdálené) „plazi“ pro svoji navigaci 

používají. 

1.1.1. Typy navigačních mechanismů používaných „plazy“ 

I přes značné terminologické a metodické problémy ve srovnávání studií o prostorové 

orientaci u plazů se domnívám, že plazi jsou schopni používat několik navigačních 

typů. Jako nejjednodušší (a zřejmě také velmi často používanou) bych zmínila navigaci 

pomocí „cue learning“ (želva nádherná Trachemys scripta Lopez a kol., 2000). „Cue 

learning“ je navigace pomocí jedné výrazné značky v prostoru, která je zvířetem 

používána jako jakýsi maják. Tato značka však musí být, jak už jsem zmínila, výrazná a 

většinou co nejblíže cíli. Pokud je tato značka odstraněna navigace pomocí „cue 

learning“ již není možná. Použití tohoto typu navigace jsou pravděpodobně schopny i 

jiné druhy „plazů“ avšak studie u nich nebyly primárně zaměřeny na testování tohoto 

typu navigace (užovka červená Elaphe guttata guttata Holtzman a kol. 1999). 

Plazi jsou dále schopni používat i navigaci pomocí nebeských těles („kompasová 

navigace“; navigace pomocí kompasů blíže viz.: review Wiltschko a Wiltschko: 1999, 

2005; review Papi, 2001). Jedná se o navigaci pomocí polohy Slunce, Měsíce a hvězd, 

nebo pomocí gradientů světla jimi vydávaného. Nejčastěji se jedná o gradient 

polarizovaného světla. Toto světlo dokáží vnímat především plazi s vyvinutým 

temenním okem a to nejen jeho směr, ale i intenzitu (např. scink uťatý Tiliqua rugosa; 
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Freake, 1999). Dalším typem kompasové navigace je navigace pomocí magnetického 

pole Země (kareta obecná Caretta caretta Lohmann a Lohmann: 1996a, 1996b; kareta 

obrovská Chelonia mydas review Bingman a Cheng, 2005). Želvy se dokáží pomocí 

magnetického pole Země navigovat s neuvěřitelnou přesností, a to zřejmě kvůli tomu, 

že dokáží vnímat nejen intenzitu magnetického pole ale i jeho inklinaci, díky čemuž 

získávají komplexní informaci o místě, kde se právě nacházejí.  

Zřejmě složitějším a komplexnějším typem je allothetická navigace 

(Mittelstaedt a Mittelstaedtová, 1980). Allothetická navigace je definována jako 

navigace v prostoru pomocí značek v okolí, vztahem mezi nimi a polohou subjektu. 

Tyto značky však nemusí být jen vizuální, ale také olfaktorické, akustické i magnetické 

(lokální změny v magnetickém poli). Tyto značky mohou být navíc jak blízké, tak 

daleké. Výhoda používání tohoto typu navigace je v tom, že i přes částečnou ztrátu 

několika značek je subjekt schopen podle ostatních značek úspěšné navigace v prostoru. 

Schopnost allothetické navigace byla prokázána u želv nádherných (Lopez a kol., 

2000). Schopnost používat allothetickou navigaci dosud nebyla u ještěrů plně 

prokázána, není však prokázána ani neschopnost použití tohoto typu navigace (Day a 

kol 1999a, 1999b, 2001). Dle mého názoru se však o použití allothetické navigace 

v některých experimentech u ještěrů jednalo i když to v práci samotné autoři přímo 

netestují (Iguanidae: Anolis cristatellus Jenssen, 2002; Scincidae: Scincella lateralis 

Paulissen, 2008). 

Zcela odlišný typ navigace oproti allothetické navigaci, je navigace idiothetická. 

Tento typ navigace zpracovává informace z vlastních proprioreceptorů, 

mechanoreceptorů a orgánů vnitřního ucha během lokomoce subjektu. Tento typ 

navigace tedy nezáleží příliš na informacích z okolí subjektu 

(Mittelstaedt a Mittelstaedtová, 1980). Pokud je tento typ navigace jediným navigačním 

mechanismem, který není kalibrován žádným jiným (např. allothetickou navigací), je 

tento typ navigace náchylný ke kumulaci chyb (Save, 1997). 

Na oba výše zmíněné typy navigace navigaci přímo navazuje schopnost tvoření 

kognitivní mapy. Pojem kognitivní mapy se používá v různých definicích, já bych ráda 

použila formulaci podle Tolmana (1948). Kognitivní mapa vyjadřuje schopnost 

živočicha vytvořit si mentální reprezentaci okolního prostředí a díky ní se zde úspěšně 



4 

 

pohybovat. Tato mapa je založená na schopnosti zapamatovat si významné orientační 

body (stabilní) a vztahy mezi nimi. Jako důkaz o schopnosti vytvoření kognitivní mapy 

se používá schopnost tvorby zkratek k cíli přes dosud neznámá místa. Novější definice 

zdůrazňují spíše existenci mentální reprezentace prostorových vztahů a netrvají tolik na 

nutnosti tvorby zkratek (Bennett, 1996) 

Můžeme tedy z dosavadních poznatků vyvodit, že plazi jsou schopni používat ke 

své orientaci v prostoru značky v okolí, a to jak blízké tak daleké (želva nádherná 

Trachemys scripta Lopez a kol., 2000; paještěrky rodu Acanthodactylus Day a kol., 

1999), polarizované světlo (ještěrka italská Podarcis sicula Foa a kol., 2009; ještěrka 

italská Podarcis sicula Beltrami a kol., 2010; scink uťatý Tiliqua rugosa Freake, 1999; 

Sceloporus jarrovi Ellis-Quinn a Simon, 1991) i magnetické pole Země (kareta obecná 

Caretta Caretta Lohmann a Lohmann, 1994; gekon Gehyra variegata Marek a kol., 

2010). Většinou se však jednotlivé použité mechanismy především díky metodice 

testování nedají odlišit. U většiny druhů plazů se zřejmě jedná o kombinaci několika 

navigačních strategií a přepínání mezi nimi podle potřeby. Otázkou je jaký je 

převládající mechanismus takového kombinování navigačních strategií a jak 

komplikované kombinace různých typů navigace jsou plazi schopni zvládnout. 

1.1.2. „Parallel Map Theory“ 

Jacobs (2003) ve své práci nastiňuje velmi zajímavou teorii, která vysvětluje proč je tak 

složité experimentálně oddělit jednotlivé navigační rámce. Definuje totiž „Parallel Map 

Theory“ tj., teorii, že živočichové jsou zřejmě schopni tvorby dvou navigačních rámců 

neboli map, které dohromady tvoří jeden celek (integrovanou, kognitivní, mapu). Tyto 

dva navigační rámce, způsoby navigace, nazývá termíny „bearing map“ a „sketch map“ 

nemající český ekvivalent. „Bearing map“ definuje jako mapu skládající se z více 

distribuovaných stimulů, jako například gradientů vztažených k jedné vzdálené značce, 

tzv. „compass mark“. Naopak „sketch map“ je složená z několika (mnoha) oddělených 

značek a závisí na zapamatování si polohy těchto značek (viz Obr. 1.).  
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 Tedy kombinací prostorových informací získávaných pomocí „bearing map“, tj. 

pomocí gradientů (olfaktorických gradientů, může se jednat také o sluneční, magnetické 

a chemické gradienty) a jejich vztahu s jednou distální značkou a pomocí „sketch map“, 

tedy několika oddělených lokálních značek, dostává jedinec komplexní informace o 

okolním prostoru. Pokud je tedy testovanému jedinci zamezen přístup například 

k blízkým značkám („sketch map“) může se nadále orientovat pomocí vzdálených 

značek nebo gradientů („bearing map“). Naopak pokud jsou informace o poloze získané 

pomocí gradientů (tradičně navigace pomocí kompasů) omezeny či nedostupné, může 

se subjekt dále orientovat pomocí blízkých značek („sketch map“).  

Podobný názor, že zvířata se nenavigují pouze pomocí jednoho druhu 

orientačních klíčů, ale podle několika, založených například na různých velikostních 

škálách, typu značek apod., mají i další autoři (např. review Bingman a Cheng, 2005: 

„beacons and lamdmark map“, „regional odor map“ a „global bi-coordinate map“). 

Například Petrásek a kolegové (2009) tvrdí, že zvířata mají obecně k dispozici dva 

orientační rámce. Jeden blízký, většinou vnitroarénový (idiothetická navigaci spolu 

s blízkými značkami, např. pachovými „arena frame“), a druhý vzdálenější rámec 

 

Obr. 1. Za a) schéma „bearing map“, mapy tvořené pomocí jedné distální značky a 

gradientu vzhledem k ní orientovanému. Za b) schéma „sketch map“, mapy tvořené pomocí 

individuálních lokálních značek. Za c) schéma integrované (kognitivní) mapy tvořené 

kombinací „bearing“ a „sketch“ mapy (či několika map). Převzato z Jacobs (2003). 
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(„room frame“), který je určen mimoarénovými vodítky např. zařízením místnosti. Za 

normálních podmínek tyto dva rámce dávají komplexní informace o okolí zvířete, a 

pokud je chceme experimentálně odlišit, můžeme tak udělat například pomocí 

pootočení arény. Tím se dostanou informace z „arena frame“ a „room frame“ do 

konfliktu a lze podle dalšího chování zvířete určit, který z rámců je pro jeho navigaci 

důležitější. Tato metoda byla využita při designování experimentů v této práci. 

1.1.3. Neurální substrát pro prostorovou orientaci 

Je zřejmé, že nezbytnou strukturou v mozku pro orientaci v prostoru je pro savce a 

ptáky hippocampus (Sherry a kol., 1992). U plazů se za nejdůležitější strukturu 

používanou k prostorové orientaci považují části předního mozku a to dorsální a 

mediální cortex, což je struktura považována za homologickou k savčímu či ptačímu 

hippocampu (Day a kol., 2001; Rodriguez a kol., 2002;  Salas a kol., 2003; Jacobs, 

2003). Díky tomu, by měli být plazi schopni používat principiálně podobné navigační 

typy jako ptáci či savci.  

Jacobs (2003) tvrdí v její „Parallel map theory“, že „bearing map“ je kódována 

oblastí Gyrus dentatus (GD) v hippocampu zatímco součásti „sketch map“ jsou 

kódovány pomocí části Cornus ammonis (CA) tamtéž. Experimentální poškození těchto 

oblastí ukazuje, že pokud je tedy poškozena část GD je živočich neschopen orientace 

v globálním měřítku, avšak dokáže použít vztahu mezi cílem a lokálními značkami. Při 

poškození části CA je naopak subjekt nechopen orientace v globálním měřítku, avšak je 

schopen orientace pomocí lokálních značek a vztahy mezi nimi. Důkazem, že u plazů je 

zřejmě část mediálního cortexu homologická k GD a tedy by měli být plazi schopni 

navigace pomocí „bearing map“, byl experiment Salase a kolegů (2003).  Salas a 

kolegové ukázali, že léze v mediálním cortexu (tedy homologu k GD) nepoškodily 

globální (allothetickou) prostorovou orientaci (testováno na želvě nádherné  Trachemys 

scripta elegans), avšak poškodily použití „cue learning“, tedy orientaci pomocí lokální 

značky (Rodriguez a kol., 1994; Rodriguez a kol., 2002; Lopez a kol., 2000). Naopak 

při experimentu s pootočením arény (Lopez a kol., 2000), kdy bylo pootočením 

zamezeno použití „bearing map“ (tedy vzdálených značek) byly želvy nádherné 

schopny úspěšné navigace i pomocí lokálních značek. U šupinatých plazů (Squamata) je 

provedeno zatím minimum studií tímto tématem se zabývajících, proto není jejich 
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schopnost tvorby integrované (kognitivní) mapy a tedy ani jejích složek spolehlivě 

potvrzena (Day a kol., 1999). 

1.1.4.  Východiska vlastní práce 

Vzhledem k výše uvedené „Parallel Map Theory“ jsme se rozhodli zaměřit v 

experimentech vypracovaných pro tuto diplomovou práci na testování navigačních 

rámců u modelové skupiny plazů gekončíka nočního (Eublepharis macularius). Pomocí 

upraveného Morrisova vodního bludiště (MWM; viz kapitola 3.2.; Morris, 1984) jsme 

se snažili odlišit použití „bearing map“ (gradientu od zdroje světla, od zdroje 

infračerveného světla a určitého typu značek) a použití „sketch map“, tedy použití 

blízkých či dalekých značek (značek umístěných na aréně či značek v místnosti, 

zařízení místnosti). 

Dále jsme se v rámci těchto typů navigace snažili odlišit „cue learning“ a 

allothetickou navigaci, metodika experimentu byla zvolena podobná jako u želv 

nádherných (Lopez a kol., 2000). Pomocí postupného odstraňování značek na aréně 

jsme testovali jejich vliv na „cue learning“ a allothetickou navigaci, pomocí posunu 

arény jsme testovali allothetickou navigaci využívající prostorové vztahy mezi 

vzdálenými značkami. 

 Současně byla zjišťována vhodnost Morrisova vodního bludiště pro testování 

plazů (zatím jediný experiment provedený v MWM u plazů: Foa, 2009; Podarcis 

sicula; polarizované světlo), tedy zda jsou gekončíci noční schopni řešit prostorové 

úlohy v této aréně (zlepšovat se v čase nalezení ostrůvku) a zda má testování gekončíků 

nočních nějaký (negativní) vliv na jejich kondici. Z údajů získaných během 

experimentu a z předchozí práce (Ševčíková, 2010) jsme také hodnotili, zda rychlost 

růstu testovaných gekončíků od jejich vylíhnutí ovlivňuje jejich úspěšnost řešení úloh 

v MWM v dospělosti. 

Gekončík noční (Eublepharis macularius) byl vybrán kvůli dobrému zmapování 

jeho ekologie a fyziologie. Jedná se o intenzivně zkoumaný druh ještěra, dalo by se říci 

o modelový druh ještěra pro studie na rozpoznání pohlaví dle pachu: Mason a Gutzke, 

1990;  endokrinologii a reprodukci: Tousignant a kol., 1995; sociální chování:  Sakata a 

Crews, 2003;  sexuální dimorfismus a velikost těla: Kratochvíl a Frynta, 2002; 
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fyziologii: Starostová a kol., 2005; hybridizaci: Lásková, 2008, ontogenezi 

antipredačního chování: Landová a kol., 2013. Jelikož však pro studium prostorové 

orientace zatím použit nebyl, uvádím zde i nástin jeho biologie (viz dále). Velkou 

výhodou použití tohoto modelového druhu pro náš experiment byla možnost výběru 

z velkého počtu individuí a znalost růstových parametrů a dalších parametrů 

individuální historie (rodokmen, inkubační teplota apod.) těchto zvířat. 

1.2. Biologie gekončíka nočního 

Gekončík noční (Eublepharis macularius; Blyth, 1954) patří do čeledi Eublepharidae 

skupiny Gekkota. Na rozdíl od pravých gekonů mají gekončíci pohyblivá víčka a 

kožovité obaly vajec. Jejich končetiny nemají přísavnou funkci, prsty mají zakončeny 

drápkem sloužícím k šplhání. Velmi typický je pro ně tlustý ocas, do kterého si ukládají 

tuk a tekutiny. Gekončíci mají velmi dobrou regenerační schopnost a jsou schopni 

autotomie ocasu (Dial a Fitzpatrick, 1981).  

Gekončíci noční mají teplotně určené pohlaví. Inkubační teplota však ovlivňuje 

také morfologický vývoj (např. rychlost růstu, velikost těla), zbarvení a také chování 

zvířat (Tousignant a Crews, 1995). Životaschopná mláďata se líhnou při inkubačních 

teplotách od 24-35°C. Při nižších teplotách (26°C) se vyvíjí pouze samice. Se 

vzrůstající teplotou se vyvíjí více samců a při teplotě 32,5°C se vyvíjí převážně samci. 

Samice, které se vyvíjí při těchto vysokých teplotách, tzv. „hot females“, mají více 

samčích hormonů, jsou méně atraktivní pro samce a více agresivní (Flores a kol., 1994), 

vykazují tedy spíše samčí fenotyp. 

Gekončíci noční mají mírný sexuální dimorfismus, samci dorůstají cca 11-16 

cm, samice cca 11-13 cm (měřeno bez ocasu; Seufer a kol., 2005). Mláďata gekončíků 

mají žlutočerné pruhované zbarvení, které se s věkem postupně rozpadá na hnědé 

skvrny na žluté až žlutohnědé barvě kůže a zřejmě souvisí se změnou preferované 

antipredační strategie (Landová a kol., 2013).  

Gekončíci noční jsou původem z východního Íránu (Anderson, 1999), východu a 

jihu Afganistánu a Pákistánu a severozápadu Indie (Seufer a kol., 2005). Přesné hranice 

rozšíření dosud nejsou upřesněny (viz Obr. 2.). Gekončíci noční se vyskytují především 

na skalnatých pouštích, kamenitých stepích a travnatých plochách s řídce zastoupenou 
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vegetací. Na jihu areálu jsou gekončíci noční rozšíření také v místech s daleko vyšší 

vlhkostí než na severu – subtropickém deštném lese a křovinách, kde se mohou 

v období s vyšší vlhkostí vyskytnout říčky. Pouze homogenním písčitým habitatům se 

gekončíci noční vyhýbají. 

 

Obr. 2. Mapa geografického rozšíření E. macularius (převzato z Seufer a kol., 2005). 

Gekončíci noční jsou, jak už z názvu vypovídá, aktivní především v noci a za 

soumraku, přes den jsou uschování pod kameny, ve štěrbinách či norách. Jejich aktivita 

se během roku mění. V podmínkách chovu jsou však gekončíci noční aktivní i přes den 

a to zřejmě díky tomu, že nejsou limitování příliš vysokou denní teplotou. V období od 

října do února nepřijímají potravu, od března do září potravu přijímají a množí se. Živí 

se hmyzem, škorpiony, pavouky a drobnými obratlovci. 

Vidění gekončíků nočních je přizpůsobeno změnám  diurnální aktivity a je 

posunuto spíše k orientaci během noci. Optické buňky mají v oku složené do mozaiky 

na rozdíl od většiny ještěrů, kteří je mají poskládané náhodně. Gekončíci noční mají jak 

tyčinky, tak čípky. Díky většímu počtu citlivých optických buněk dokáží lépe zachytit 

světlo i v noci a tím se opticky poměrně dobře orientovat i v tuto dobu. Gekončíci noční 

mají stejně jako většina nočních zvířat vertikální zorničku, kterou dokáží ve dne téměř 

úplně stáhnout a tím chrání oko před poškozením vlivem nadměrného světla. V noci jí 

naopak dokážou velmi roztáhnout, čímž dokážou zvýšit světelnost oka (Seufer a kol., 

2005). 
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1.3. Morrisovo vodní bludiště 

Morrisovo vodní bludiště (Morris, 1984) bylo původně navrženo pro potkany a lze 

v něm testovat jak neprostorové diskriminační úlohy, tak různé typy úloh prostorových. 

Morrisovo vodní bludiště většinou sestává z kruhovité či hexagonální arény obsahující 

vodu a průhledného ostrůvku (válce) v aréně umístěného. Ten je buď viditelný, tedy 

sahající nad hladinu vody, nebo ponořený těsně pod hladinu vody. Uspořádání závisí na 

konkrétní úloze.  

Výhodou tohoto bludiště je částečně zamezení používání idiothetické navigace 

(Moghaddam a Bureš, 1996). Dále také odstranění či ztížení možnosti orientace pomocí 

některých dalších typů navigace – například pomocí pachových značek (což by jinak 

přicházelo v úvahu i u gekončíka nočního, role pachu gekončíků např. Brillet, 1990). 

Další výhodou, především pro testování ještěrů, je vysoká tepelná kapacita vody a tedy 

pomalé chladnutí vody v MWM, která tak vydrží dlouho v optimální teplotě. Největší 

výhodou (kvůli které bylo zvoleno pro experimenty v této diplomové práci) je však typ 

motivace. Zatímco vzhledem ke složitému způsobu motivace ještěrů je většina běžně 

používaných motivací (potrava, elektrický šok, prudký závan vzduchu apod.) pro ještěry 

nevhodná, jeví se „motivace k nalezení bezpečného místa ve vodním prostředí“, 

v MWM, jako silný typ motivace.  

Podle Stewarta a Morrise (1999) sice přechod z přirozeného (či laboratorního) 

prostředí může být stresující pro testovaná zvířata (potkany), avšak tento stres je při 

vhodných teplotách vody minimální. Navíc se stres z přechodu z původního prostředí 

do arény dá zmírnit pomocí předehřátí na stejnou teplotu. Předehřívání zvířat je u plazů 

často používané především v performančních testech (testech výkonnosti), kde je to 

běžná metoda zajišťující navození optimálního fyzického výkonu zvířat (u plazů např. 

Losos, 1990; Robson a Miles, 2000). U plazů bylo MWM s úspěchem použito pouze u 

jedné práce: vliv polarizovaného světla na prostorovou orientaci u ještěrek italských 

(Podarcis sicula Foa, 2009).  
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2. Cíle 

 Zjistit vhodnost Morrisova vodního bludiště pro testování navigace v prostoru u 

ještěrů, konkrétně u gekončíka nočního (Eublepharis macularius). 

 Otestování „Parallel Map Theory“ u  modelového druhu ještěra (gekončíka 

nočního). 

2.1. Dílčí cíle a řešené otázky 

 Jsou gekončíci noční schopni úspěšně se naučit nalézat ostrůvek v MWM 

(zlepšovat se v čase)? 

 Pokud jsou gekončíci noční úspěšní v nalézání ostrůvku v MWM, jaký typ 

navigace používají? Jedná se o navigaci pomocí: 

o značek v prostoru arény, tzv. „arena frame“, či značek v okolí arény 

zařízení místnosti, tzv. „room frame“? 

o zdroje světla? 

o „cue learning“ či allothetické navigace? 

o použití několika typů navigací zároveň? 

 Má testování gekončíků nočních v MWM nějaký (negativní) vliv na jejich 

kondici? 

 Má rychlost růstu testovaných jedinců nějaký vliv na jejich úspěšnost řešení 

prostorových úloh v MWM v dospělosti? 
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3. Metodika 

V experimentech byli používáni dospělí jedinci gekončíka nočního (stáří od 2 do 5 let), 

samice i samci (převažovaly samice). Jednalo se jak o jedince pocházející z linií 

dlouhodobě chovaných v laboratorních podmínkách (LAB) tak také o potomky 

pocházejících z přírody, z odchytů v Pákistánu (PAK). Konkrétní počet jedinců 

použitých v testech je vždy napsán u jednotlivých testů. Všechny části experimentů 

probíhaly kontinuálně po sobě od 1. 12. 2011 do 30. 8. 2013.  

3.1. Chov 

Jedinci použiti v experimentech byli chováni v totožných podmínkách a to v jedné 

místnosti s okny. Zvířatům byl ponechán přirozený světelný režim, čímž se změnila 

jejich aktivita a byla aktivní i přes den. Teplota v místnosti se pohybovala v rozmezí 26 

– 30°C, zdrojem tepla byly topné kabely a v zimních měsících i ústřední topení. Zvířata 

byla umístěna po jednom v dobře větraných plastových boxech o rozměrech 15 x 15 x 

10 cm se substrátem smíchaným z drti z kokosového vlákna (Lignocel) a mulčovací 

kůry. V každém boxu byl dostatek úkrytů, především z papíru. Všechna zvířata měla 

přístup k potravě a vodě ad libitum, potrava byla složena především z larev potemníka 

moučného a cvrčků. 

Všechny části experimentů na testování prostorové orientace u gekončíků 

nočních byly prováděny v Morrisově vodním bludišti (Morris, 1984) upraveném pro 

potřeby plazů především svojí menší velikostí.  

3.2. Aparatura 

MWM použité v našich experimentech sestávalo z černé plastové arény o průměru 51 

cm (viz Obr. 3.), ve které byl vložen průhledný plastový válec („ostrůvek“) o průměru 9 

cm. Voda v aréně byla temperována na 28°C +/- 1°C. Výška hladiny vody byla 

nastavena tak, aby byl průhledný ostrůvek ponořen 2 cm pod hladinou (celková výška 

sloupce vody byla 21,5 cm).  V některých částech experimentu byly na okraji arény 

umístěny značky (upřesnění viz dále). 
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Obr. 3. Vlevo fotografie arény (MWM) s vyznačenými rozměry, vpravo schematický nákres 

arény (MWM) a polohy ostrůvku. 

Před vložením všech testovaných zvířat do arény byli testovaní jedinci na 

několik minut (cca 3 minuty) umístěni v inkubátoru nastaveném na 28°C (+/- 1°C), což 

je teplota kdy se vyvíjí mláďata (28-30°C podle daného pohlaví; Seufer a kol., 2005). 

Ve všech fázích experimentu byla sezení natáčena kamerou umístěnou na 

stojanu přichyceném ke stropu. Kamera byla nad středem arény, pokud aréna nebyla 

posunuta (viz. Kapitola: Testování, které z orientačních rámců/značek gekončíci noční 

používají k navigaci v MWM, skupina „aréna“). 

Každá čtyři sezení před začátkem testování byli testovaní gekončíci noční 

zváženi a „oscanováni“. Z těchto „scanů“ byla později pomocí programu UTHSCSA 

ImageTool (volně dostupný na internetu: http://compdent.uthscsa.edu/dig/itdesc.html; 

kalibrace pomocí milimetrového papíru, měřeno s přesností na 0,01cm) změřena délka 

zvířete (SVL: od rostra zvířete po kloaku), a tloušťka ocasu v nejširším místě (viz 

Obr. 4.). V ocasu si gekončíci noční ukládají tuk a tekutiny, tzn., že tloušťka ocasu tedy 

přímo souvisí s jejich kondicí. Z těchto údajů bylo zjištěno, zda je kondice testovaných 

zvířat negativně ovlivněna testy, tedy zda se během experimentu snižovala hmotnost 

zvířat a tloušťka ocasu.  

 

S 

Z V 

J 

 

http://compdent.uthscsa.edu/dig/itdesc.html
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Obr. 4. Ukázka „scanu“ gekončíka nočního s vyznačenými měřenými rozměry. Červeně: SVL 

(Snout Vent Lenght  délka od rostra po přední okraj kloaky), zeleně: tloušťka ocasu 

v nejširším místě. 
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4. Celkový plán experimentu 

4.1. Pretrénink: Výběr zvířat 

Výběr zvířat pro další části experimentů ze 140 jedinců, podle toho zda splnili 

zadaná kritéria (aktivní plavání). 

4.2. Trénink: Testování úspěšné navigace v prostoru arény 

 V této části bylo použito 56 zvířat vybraných z předchozí části a testováno, zda jsou 

gekončíci noční schopni nalézat ostrůvek v MWM a zlepšovat se (snižovat dobu 

potřebnou k nalezení ostrůvku). 

4.3. Testování, které z orientačních rámců/značek gekončíci noční 

používají k navigaci v MWM 

Rozdělení zvířat na dvě skupiny: 

4.3.1. Skupina „značky“:  

Postupné odebírání značek umístěných na stěnách arény. 

4.3.2. Skupina „aréna“: 

Přesun arény v rámci místnosti (ostrůvek na stejném místě vzhledem 

k místnosti). 

Přesun zdroje světla na opačnou stranu místnosti. 

4.3.3. Kontrolní sezení: „tma“ 

Sezení se zhasnutým zdrojem světla, za použití infračerveného světla. 

4.3.4. Kontrolní sezení: „s“ a „bez“ ostrůvku na stejném místě.  

Sezení se střídavou prezencí a odstraněným ostrůvkem. 
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1. Popis experimentu 

1.1. Pretrénink: Výběr zvířat 

V první části experimentů bylo použito 140 jedinců (obě pohlaví, většina samice) 

vybraných podle velikosti a kondice – největší a nejtlustší zvířata. Každý z těchto 

jedinců byl jednou vložen do testovací arény, a to z JV směru, hlavou k ostrůvku (SZ 

směr). Bylo zaznamenáváno, zda testovaný jedinec nalezne ostrůvek. Maximální délka 

těchto sezení byla 8 min. Pokud testovaný jedinec neplaval, ale klesl ke dnu, byl po 

několika vteřinách vyjmut, sezení bylo ukončeno, jedinec byl naveden na ostrůvek a 

bylo zaznamenáno, že ostrůvek nalezen nebyl. Pokud zvíře nenašlo ostrůvek do 8 min, 

byl pokus ukončen a zvíře opět navedeno na ostrůvek. Některá zvířata volila strategii 

„floatingu“ (neplavala, ale pouze splývala na hladině). V tomto případě do nich bylo 

v místě před kořenem ocasu po cca 1 vteřině jemně strčeno dřevěnou tyčinkou 

(nápodoba útoku predátora; Punzo a Madragon, 2002; Paulissen, 2008). Počet těchto 

„strčení“ během sezení byl také zaznamenán. Ze 140 zvířat použitých v této části 

experimentu bylo vybráno 56 zvířat, která plavala (nepotápěla se), nebylo do nich ani 

jednou strčeno (nefloatovala) a nalezla ostrůvek.  

1.2. Trénink: Testování úspěšné navigace v prostoru arény 

56 zvířat (5 samců a 51 samic) vybraných v předchozí části bylo použito pro další 

testování v MWM. V druhé části experimentu bylo testováno, zda jsou zvířata 

opakovaně schopna nalézt ostrůvek a zda se doba k tomu potřebná bude zkracovat a 

současně se bude snižovat počet potřebných „strčení“ (snižování využívání strategie 

floatingu testovanými zvířaty).  

Na okraji arény byly v této části testování umístěny 4 artificiální značky 

(podobné použity například v pokusech Daye a kol., 1999) skládající se z kombinací 

jednoduchých černobílých (netestovala se schopnost barevného vidění gekončíků) 

geometrických tvarů (viz Obr. 5.) a zastupující světové strany vzhledem k orientaci 

arény k pozorovateli, S – sever, J – jih, V – východ a Z – západ. Ve fázi tréninku každé 

testované zvíře absolvovalo 20 sezení v opakování jednoho maximálně 8minutového 
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sezení za týden. Testovaní jedinci byli do arény vypouštěni z různých směrů 

v náhodném pořadí (5xS, 5xZ, 5xJ, 5xV) a vkládáni hlavou k značce – stěně arény.  

V této fázi se opět projevily tři strategie používané gekončíky nočními – plavání, 

floating a potápění. Zvířata, která se potápěla a seděla na dně arény, byla opět vyjmuta, 

navedena na ostrůvek, a sezení bylo ukončeno. Pokud zvířata floatovala, bylo do nich 

opět jemně strkáno dřevěnou tyčinkou. 

Ve fázi tréninku byl měřen čas potřebný k nalezení ostrůvku a „počet strčení“ 

dřevěnou tyčinkou.  Dále byly u posledních tří sezení vyhodnoceny pomocí programů 

TrackManAVI, Corrector, ppta a path_calc i dráhy uplavané testovanými zvířaty 

v jednotlivých kvadrantech a čas jimi v nich strávený (pozn. vyhodnocování drah 

v těchto programech je založené na rozpoznání velikosti a kontrastu sledovaného bodu 

oproti podkladu, proto jejich použití pro skvrnité gekončíky noční je složité a 

vyhodnocování drah z natočených videí velmi časově náročné). Tato data byla získána 

za účelem zjistit, zda jsou některé kvadranty gekončíky nočními více oblíbené (více 

navštěvované, s delším časem a uplavanou dráhou v nich) bez zřejmého důvodu a pro 

porovnávání s dráhami z dalších fází experimentu.  V této části pokusů bylo vyloučeno 

10 zvířat, která se opakovaně potápěla a neplavala, a tedy ani nebyla schopna nalézt 

ostrůvek. 

Získaná data z této části (průměrné časy a počty „strčení“ potřebné k nalezení 

ostrůvku; 20 sezení u 33 testovaných zvířat) byla porovnána s růstovými křivkami 

jedinců (Ševčíková, 2010) a pomocí nich zjištěno, zda má rychlost růstu jedinců od 

jejich vylíhnutí nějaký vliv na jejich úspěšnost řešení úloh v MWM v dospělosti. 

 

Obr. 5. Použité kombinace černobílých geometrických tvarů – značky umístěné na stěnách 

arény. 

S J V Z 
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1.3. Testování, které z orientačních rámců/značek gekončíci noční 

používají k navigaci v MWM 

V třetí části experimentů byla použita zvířata z minulé části, tedy 44 jedinců (2 samci a 

42 samic). Tato zvířata byla náhodně rozdělena na dvě skupiny, na skupinu „značky“ 

(22 jedinců) a skupinu „aréna“ (22 jedinců).  

1.3.1. Skupina „značky“ 

Jedinci ve skupině „značky“ (podle odstraňování značek na aréně) byli testováni, zda 

gekončíci noční používají ke své navigaci uvnitř MWM a nalezení ostrůvku značky 

umístěné na okraji arény. Pokud ano, tak zda používají ke své navigaci strategii „cue 

learning“ či allothetickou navigaci. 22 (2 samci a 20 samic) gekončíků nočních bylo 

testováno ve dvou sezeních/1 týden, kdy byla opět maximální délka jednoho sezení 

8 min, celkový počet sezení byl 53. Této skupině zvířat byla v 5. sezení odstraněna 

jedna značka (J) a dále pak po každém desátém sezení značka další – v 15. sezení „Z“, 

25. „S“ a 35. sezení „V“. Poté proběhla 4 sezení bez značek. Sezení bylo celkem 44 a 

probíhala opět tak, že testované zvíře bylo vkládáno do arény z různých směrů (náhodné 

pořadí S, Z, J, V; 11xS, 11xZ, 11xJ a 11xV), hlavou ke stěně arény, tedy značce na ní 

umístěné. 

1.3.2. Skupina „aréna“ 

Ve skupině „aréna“ bylo testováno 22 (samice) gekončíků nočních na to, které ze 

značek gekončíci noční používají ke své navigaci. Zda se tedy jedná o značky blízké 

(umístěné na stěně arény) či vzdálené (zařízení místnosti, světlo). 

Každé zvíře bylo testováno ve dvou maximálně 8 minutových sezeních/1 týden, 

celkem v 39 sezeních. Během všech sezení byly na stěnách arény umístěny značky. 

V sezeních 1-15 byla aréna posunuta v prostoru o 25,5 cm „severním“ směrem tak, aby 

ostrůvek zůstal na stejném místě vzhledem k okolí arény (viz Obr. 6.). Tím se poloha 

ostrůvku přesunula z SZ polohy na polohu JZ. Cílem tohoto pokusu bylo zjistit, zda 

gekončíci noční používají ke své navigaci v MWM blízké či vzdálené značky. Pokud by 

se jednalo o značky blízké, poloha ostrůvku by po posunutí arény vzhledem k značkám 

na stěnách arény nesouhlasila a gekončíci by nadále hledali ostrůvek na SZ místě. 
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Pokud by se však orientovali pomocí značek vzdálených, neměl by posun arény na 

jejich úspěšnou navigaci vliv. 

  

Obr. 6. Schematické znázornění posunu arény, vlevo znázorněn absolutní posun arény 

směrem k „severu“ místnosti, vpravo znázorněn relativní posun ostrůvku vzhledem k aréně. 

 V sezeních 16-20 byla aréna vrácena na původní místo, tedy ostrůvek byl 

umístěn opět v původním, SZ kvadrantu. Tento posun byl proveden jako příprava před 

dalšími fázemi testů, aby si gekončíci případně opět obnovili původní polohu ostrůvku.  

 V dalších sezeních, 21-30, byl přesunut zdroj světla (bodové světlo: 60W 

žárovka) v místnosti na opačnou stranu (z „jihu“ na „sever“ místnosti). Před přesunem 

byla pomocí LUXmetru změřena osvětlenost nad jednotlivými značkami na stěnách 

arény a osvětlenost nad ostrůvkem. Po přesunu zdroje světla na opačnou stranu 

místnosti bylo tímto zdrojem manipulováno tak, aby se dosáhlo přibližně (+/- 1 LUX) 

stejné osvětlenosti v opačném sledu (viz Obr. 7.). V této části experimentu bylo 

testováno, zda se gekončíci noční orientují pomocí gradientu světla. 

Ve všech sezeních byl opět měřen čas, který testovaný gekončík noční 

potřeboval k úspěšnému nalezení ostrůvku (a zda ho nalezl) a počet potřebných 

„strčení“ pokud gekončík noční používal strategii floatingu.  

 

 
 

   

 



20 

 

1.3.3. Kontrolní sezení: „tma“ 

Po skončení všech výše popsaných sezení byly obě skupiny zvířat („značky“ a „aréna“) 

testovány ve třech kontrolních sezeních při zhasnutém světle, tedy snížené dostupnosti 

vizuálních značek. Sezení byla prováděna v místnosti bez oken se zavřenými dveřmi, 

která sousedila taktéž s místností bez oken se zavřenými dveřmi. Testování 

v kontrolních sezeních „tma“ tedy nebyla ovlivněna přístupem jiného zdroje záření. Při 

těchto sezeních byl zapnut zdroj infračerveného světla (model THIXIN SX-812) a 

sezení byla natáčena kamerou citlivou na infračervené záření. Zdroj infračerveného 

světla byl umístěn nad středem arény, jednalo se tedy zároveň i o přesun zdroje světla. 

Takto umístěný zdroj infračerveného světla zároveň nemohl být použit jako navigační 

značka. V těchto sezeních byla zvířata opět vypouštěna do arény hlavou ke stěně arény, 

za přítomnosti všech značek a z náhodně vybraných směrů (Z, V, J). Před začátkem 

kontrolního sezení „tma“ byla pomocí LUXmetru změřena osvětlenost nad jednotlivými 

značkami na stěnách arény a osvětlenost nad ostrůvkem (viz Obr. 8.) 

 

Obr. 7. Hodnoty osvětlení v LUX naměřené nad jednotlivými částmi arény, žárovka 

znázorňuje polohu zdroje světla. 
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Obr. 8. Hodnoty osvětlení v LUX naměřené nad jednotlivými částmi arény v kontrolních 

sezeních „tma“, zdroj světla byl umístěn nad středem arény. 

1.3.4. Kontrolní sezení: „s“ a „bez“ ostrůvku na stejném místě.  

Dále byly obě skupiny testovány v 6 kontrolních sezeních, kdy byla prezence ostrůvku 

(opět v kvadrantu SZ) střídána s jeho nepřítomností. Tato sezení trvala buď do nalezení 

ostrůvku, pokud byl přítomen, nebo maximálně 2 minuty. V této části testů byl 

zaznamenáván čas potřebný k nalezení ostrůvku (pokud byl přítomen) a „počet strčení“ 

do zvířete pokud používalo strategii floatingu. U sezení, kdy byl ostrůvek odstraněn, 

byla pomocí programů TrackManAVI, Corrector, ppta a path_calc změřena i doba 

strávená zvířetem v jednotlivých kvadrantech, délka dráhy v nich uplavaná a počet 

vstupů do jednotlivých kvadrantů. 

  Tato kontrolní sezení testují, zda si gekončík noční opravdu pamatuje (naučil se) 

polohu ostrůvku, tzn., bude-li při jeho nepřítomnosti trávit nejvíce času v kvadrantu, 

kde byl dříve umístěn. Dále ukazuje, zda testovaný gekončík noční plave přímo do 

daného kvadrantu a nejvíce v něm a zda poté, pokud zde ostrůvek nenajde, plave 

případně jinam. Během testování byla vyloučena 2 zvířata (1 samec – vyléčený nádor u 

oka, vyloučen kvůli rekonvalescenci; 1 samice – vyloučena z důvodu neočekávané 

snůšky, její testování v MWM by mohlo negativně ovlivnit její kondici při snášení a mít 

vliv i na její výkon v MWM). 
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2. Metody statistického vyhodnocení 

Pro většinu výpočtů byly provedeny různé varianty GLM analýz v programu Statistica 

6.0 a Statistica 7.0 (blíže uvedeno u konkrétních modelů).  

Vysvětlované proměnné byly „čas“ (potřebný k nalezení ostrůvku), v sezeních 

s odstraněným ostrůvkem a v poslední části tréninku, se jednalo i o uplavanou 

vzdálenost („dráha“) v jednotlivých kvadrantech, čas strávený v jednotlivých 

kvadrantech („čas“) a počet vstupů do jednotlivých kvadrantů („počet vstupů“). Čas, po 

který zvířata plavala a snažila se najít ostrůvek a uplavaná vzdálenost (dráha) spolu 

v koncových sezeních tréninku (18. sezení – dlouhá vzdálenost, Pearsonova korelace: 

N=190, p<0,05, r=0,89; 20. sezení – krátká vzdálenost; Pearsonova korelace: N=192, 

p<0,05, r=0,82) a v kontrolních experimentech těsně korelovaly (Pearsonova korelace: 

N=264, p<0,05, r=0,82).  Proto byla pro většinu výpočtů jako hlavní vysvětlovaná 

proměnná použita doba, kterou zvíře potřebuje k nalezení ostrůvku (podobně jako např. 

Morris, 1981; Hodosy a kol., 2012; Callaway a kol., 2012). Navíc proměnná „čas“ 

potřebný k nalezení ostrůvku odráží lépe i učení testovaných jedinců, protože někteří po 

doplavání k ostrůvku zůstali nějaký čas těsně vedle něj, a teprve poté na něj vylezli. 

Zřejmě se rozhodovali, zda jsou na správném místě.  

Data měla normální rozdělení. Další hlavní vysvětlující proměnné (a jejich 

případné transformace) jsou uvedeny ve výsledcích jednotlivých fází experimentů. Jako 

proměnná (kovariáta) odrážející motivaci zvířete k plavání byla v počátečních 

analýzách použita proměnná „počet strčení“. Fixní faktory byly: „sezení“, 

„krátká/dlouhá vzdálenost“ od místa vypouštění k ostrůvku (viz Obr. 9.), popřípadě 

varianta experimentu (trénink apod.). Faktor „jedinec“ byl v modelech randomizován. 
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Obr. 9. Schematický popis vzdáleností vypouštění testovaných zvířat vzhledem k ostrůvku. 

 

S – kratší vzdálenost 

Z – kratší vzdálenost V – delší vzdálenost 

J – delší vzdálenost  
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3. Výsledky 

3.1. Pretrénink: Výběr zvířat 

Celkově bylo v této části testováno 140 gekončíků nočních a podle stanovených kritérií 

indikující schopnost aktivně se pohybovat v MWM bylo vybráno 54 gekončíků nočních 

(5 samců a 49 samic), kteří byli dále trénováni. 

3.2. Trénink: Testování úspěšné navigace v prostoru arény 

GLM (Analysis of Covariance; F48,911; p<0,0001) model vysvětlující 15,11% variability 

a testující vliv různých faktorů na čas potřebný k nalezení ostrůvku v první fázi tréninku 

obsahoval randomizovaný faktor „jedinec“ a fixní faktory „sezení“ a „počet strčení“ (tj. 

motivace zvířete k plavání v MWM). Jak „počet strčení“ (F1,910 =1274,29; p <0.0001), 

tak i „sezení“ (F1,910=4,26; p=0,0392) mají vliv na postupné zkracování času potřebného 

k nalezení ostrůvku (Obr. 10.). Nicméně i přesto, že byl faktor „jedinec“ randomizován, 

je jeho vliv stále vysoce průkazný (F47,910=4,67; p<0,0001). Pokud byl do celkového 

modelu zařazen další fixní faktor: „krátká/dlouhá vzdálenost“ nebyl tento faktor 

průkazný (F2,909=3,08; p=0,0798) a vliv počtu sezení na rychlost nalezení ostrůvku byl 

na hranici průkaznosti (F1,909=3,07; p=0,0548). Vliv individuality jedince a motivace 

zvířete k plavání („počet strčení“) byl opět vysoce průkazný.  

 

Obr. 10. Graf popisuje učení všech zvířat během prvních 20 sezení (tréninku), prázdné body 

znázorňují průměry, rozpětí úseček je 0,95 int. spolehlivosti. Zelená přerušovaná linie 

znázorňuje hranici 2 min, což bylo zvolené kritérium vysoké úspěšnosti.   
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Učení každého jedince bylo dále separátně otestováno Spearmanovou korelací. 

Ze 48 jedinců u 14 jedinců negativně koreloval čas k nalezení ostrůvku se zvyšujícím se 

počtem sezení na 10 procentní hladině významnosti (u 10 zvířat, pokud zpřísníme 

významnost na 5 procentní) a tito jedinci se tedy během první fáze tréninku 

prokazatelně učili. U dvou zvířat se čas potřebný k nalezení ostrůvku naopak zvyšoval 

(na 5 procentní hladině významnosti) a tato zvířata se tedy prokazatelně zhoršovala 

(Tabulka korelací viz Příloha: Tab. 1.). Ostatní zvířata se prokazatelně ani nezlepšovala, 

ani nezhoršovala. Avšak i v rámci těchto jedinců lze rozeznat dvě skupiny zvířat. Jedna 

skupina nalézá ostrůvek poměrně úspěšně a nemá velké výkyvy v rychlosti nalézání 

ostrůvku (ostrůvek najdou cca do 2 minut, asi 5 jedinců; př.: Obr. 11.). U druhé skupiny 

však výkonnost výrazně kolísá a jedinci s touto strategií nalézají ostrůvek v průměru 

déle (cca 4 minuty, asi 15 jedinců; př.: Obr. 11.). 

  

Obr. 11. Příklad zvířat, která se v průměru nezlepšují ani nezhoršují, vlevo je příklad jedince, 

který nemá velké výkyvy v čase potřebném k nalezení ostrůvku, vpravo příklad zvířete, které 

má velké výkyvy v čase potřebném k nalezení ostrůvku. Červené body označují delší 

vzdálenosti z místa vypouštění zvířat k ostrůvku, modré kratší. Na ose x je uveden počet sezení, 

na ose y čas v minutách. 

3.3. Testování, které z orientačních rámců/značek gekončíci noční 

používají k navigaci v MWM 

V této fázi experimentu byly postupně odebírány orientační klíče a efekt těchto 

experimentálních manipulací byl porovnáván s poslední fází tréninku (posledních 10 

sezení) popsaného v předchozí kapitole.  

U skupiny zvířat „značky“ byly postupně, vždy po 10 sezeních, odebírány 

orientační značky umístěné na aréně (viz Obr. 12.).  
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Obr. 12. Graf ukazuje průběh všech fází pokusů u skupiny „značky“, červené přerušované 

linie znázorňují manipulace. „X“ označuje 5 stabilizačních sezení při všech orientačních 

značkách, „Y“ 3 kontrolní sezení při infračerveném světle a „Z“ 6 kontrolních sezení s/bez 

ostrůvku (podrobnosti viz kapitola: 2.3.1.). Oranžová šipka ukazuje 10 sezení, se kterými bylo 

také počítáno jako s koncem tréninkové fáze, kdy už je výkon zvířat stabilní. Zelená 

přerušovaná linie ukazuje hranici 2 min (120 s), což bylo zvolené kritérium vysoké 

úspěšnosti. Prázdné body znázorňují průměry, rozpětí úseček je 0,95 intervalu spolehlivosti. 

U skupiny „aréna“ byla aréna posunuta tak, že ostrůvek zůstal v absolutně stejné 

pozici vůči rámci místnosti a posunul se relativně vůči značkám arény, které tak 

pozbyly spolehlivosti (15 sezení; blíže viz kapitola 2.3.2.). Tato skupina se po 

stabilizační fázi (5 sezení, aréna posunuta zpět jako v tréninku, tato stabilizační fáze 

analyzována nebyla) podrobila další experimentální manipulaci, kdy byl jeden 

z hlavních orientačních bodů místnosti – zdroj světla posunut na opačnou stranu (10 

sezení, viz Obr. 13). Obě skupiny se pak podrobily dvěma kontrolním sezením: 

kontrolnímu sezení, kdy byla aréna v původní pozici za snížené světelnosti   použití 

zdroje infračerveného záření (dále označováno jako „tma“, 3 sezení) a kontrolnímu 

sezení se střídavou prezencí a odebírání ostrůvku (viz kapitola 2.3.2.1.). 

trénink X 1. značka 2. značka 3. značka 4. značka Y Z 
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Obr. 13. Graf ukazuje průběh všech fází pokusů u skupiny „aréna“, červené přerušované 

linie znázorňují manipulace. „X“ znázorňuje 5 sezení s vrácenou arénou na původní místo, 

„Y“ 3 kontrolní sezení při infračerveném světle a „Z“ 6 kontrolních sezení s/bez ostrůvku, 

podrobnosti viz kapitola 2.3.2. Zelená přerušovaná linie ukazuje hranici 2 min (120 s), což 

bylo zvolené kritérium vysoké úspěšnosti. Prázdné body znázorňují průměry, rozpětí úseček je 

0,95 intervalu spolehlivosti. 

3.3.1. Skupina „značky“ 

Celkový model analyzující vliv postupného odebírání blízkých značek umístěných na 

aréně (GLM, Analysis of Covariance) zahrnoval: fixní faktory „sezení“, „počet strčení“, 

„krátká/dlouhá vzdálenost“ a faktor „manipulace“ (tj. vliv odebírání jednotlivých 

značek), randomizovaný faktor „jedinec“ a jejich interakce: „jedinec* krátká/dlouhá 

vzdálenost“, „jedinec*manipulace“, „krátká/dlouhá vzdálenost*manipulace“, 

„jedinec*krátká/dlouhá vzdálenost*manipulace“. Tento model byl průkazný 

(F201,798=5,54; p<0,0001) a vysvětloval 58,27% celkové variability.  

Postupné odstranění značek nemělo vliv na čas potřebný k nalezení ostrůvku 

(„manipulace“, NS), nicméně pokud byli gekončíci noční vypouštěni z delší vzdálenosti 

byl tento faktor i interakce s ním průkazná („krátká/dlouhá vzdálenost“: F1,798=8,05; 

p=0,0104 a interakce „krátká/dlouhá vzdálenost*manipulace“: F4,798=2,50; p=0,0494). 

Tukeyho HSD Post Hoc test interakce „vzdálenost*manipulace“ ukázal, že první 

odebrání značky mírně negativně ovlivnilo jedince vypouštěné z větší vzdálenosti 

(p=0,06975). Fáze kdy byla ponechána jedna značka a zvířata vypouštěna z krátké 

vzdálenosti se liší od tréninku a také od všech předešlých manipulací (odebrána jedna 

značka: p=0,00002, odebrány dvě značky: p=0,0023), kdy byla zvířata vypouštěna 

trénink posun arény X Y přesun světla Z 
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z delší vzdálenosti. Podstatně se odlišovala hlavně poslední fáze, kdy byly odebrány 

všechny značky bez ohledu na vzdálenost vypouštění: trénink (krátká vzdálenost: 

p=0,0001; dlouhá vzdálenost: p=0,0001), odebrání jedné značky (krátká vzdálenost: 

p=0,0075; dlouhá vzdálenost: p=0,00001), odebrání dvou značek (krátká vzdálenost: 

p=0,00005 dlouhá vzdálenost: p=0,00001). Nelišila se jen fáze s jednou značkou při 

vypouštění z krátké vzdálenosti, NS (Tabulka viz Příloha: Tab. 2.). Se zvyšujícím se 

počtem sezení se ovšem čas potřebný k nalezení ostrůvku stále zkracoval („sezení“: 

F1,798=35,44; p<0,0001) a gekončíci noční se i po odstranění několika/všech značek dále 

učili nalézat ostrůvek podle jiných dostupných orientačních klíčů. Vliv na čas potřebný 

k nalézání ostrůvku měla nadále motivace k aktivnímu plavání („počet strčení“), 

nicméně počet strčení se s postupným učením dosáhnout ostrůvek spíše snižuje (Obr. 

viz Příloha: Obr. 1.).  

Individualita jedince je patrná zejména po odstranění všech značek 

(„manipulace“ 5, viz Obr. 14.), kdy se někteří jedinci nadále zlepšovali (Obr. 15.).  

 

Obr. 14. Rozdíl ve vlivu manipulací během celého experimentu u krátké (červená linie) a 

dlouhé (modrá linie) vzdálenosti místa vypouštění testovaných jedinců od ostrůvku. Konec 

tréninkové fáze (1), odebrání první značky (2), odebrání dvou značek (3), odebrání tří značek 

(4), bez všech značek na aréně (5). Vážené průměry, vertikální úsečky znázorňují 0,95 

interval spolehlivosti. Zelená přerušovaná linie znázorňuje 2 min (hodnota 4,78749 je 

přirozený logaritmus ze 120 s), což bylo zvolené kritérium vysoké úspěšnosti.   

 



29 

 

 manipulace
1
 manipulace
2
 manipulace
3
 manipulace
4
 manipulace
5

G1000
G08081

G08120
G08122

G08218
G08236

G08276
G08340

G08354
G08363

G08397
G08516

G08517
G08551

G08580
G08619

G08673
G08722

G10022
G10046

jedinec

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

lo
g

a
ri
tm

o
v
a

n
ý
 č

a
s

 

Obr. 15. Graf znázorňuje vlivy jednotlivých manipulací na průměrné časy potřebné k nalezení 

ostrůvku testovaných jedinců v tréninku (1), při odstranění jedné značky (2), při odstranění 

dvou značek (3), při odstranění tří značek (4) a všech značek (5). Zvýrazněny jsou výsledky 

při manipulaci 1, 4 a 5, které se nejvíce odlišují. Zelená přerušovaná linie znázorňuje 2 min 

(hodnota 4,78749 je přirozený logaritmus ze 120 s), což bylo zvolené kritérium vysoké 

úspěšnosti. Vážené průměry, vertikální úsečky znázorňují 0,95 interval spolehlivosti. 

Zhruba čtvrtina všech testovaných jedinců (skupina „značky“ i skupina „aréna“) 

našla ostrůvek poměrně rychle (cca 2 minuty). Tento čas byl proto zvolen jako 

kritérium odlišující jedince, kteří jsou v nalézání ostrůvku vysoce úspěšní. Ukázky drah 

po odstranění první značky na aréně a na konci experimentu (po odstranění všech 

značek) u zvířat G08340 a G08722 viz Obr. 16. 
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08340 (po odstranění 1. značky) 

 

08340 (po odstranění všech značek) 

 

08722 (po odstranění 1. značky) 

 

08722 (po odstranění všech značek) 

Obr. 16. Ukázka drah dvou zvířat ze skupiny „značky“, ostrůvek ve všech případech umístěn 

v pravém dolním kvadrantu (viz modrý kruh): Jedinec 08340 byl po odstranění první značky 

stále schopen orientace a rychle nalezl ostrůvek (a), avšak po odstranění všech značek se 

stala jeho dráha chaotickou a nebyl schopen nalézt jiný orientační klíč k úspěšné navigaci 

(b). Jedinec 08722 byl naopak dezorientován již po odstranění první značky (c), avšak po 

odstranění všech značek si nalezl jiný orientační klíč a byl schopen úspěšně nalézat ostrůvek 

(d). 

U skupiny zvířat „značky“ byly také pro každé odebrání značky spočítány 

korelace času potřebného k nalezení ostrůvku s počtem sezení (pomocí GLM analýzy: 

Analysis of Covarience), pomocí kterých bylo zjištěno, zda se výkonnost testovaných 

a b 

c d 
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zvířat během jednotlivých manipulací mění, zda se zlepšují nebo zhoršují. Po odstranění 

1. značky se zvířata průkazně zhoršovala (sklon přímky: 0,14; p<0,05), po odstranění 

2. značky mírně zlepšovala (sklon přímky: -0,13: NS), po odstranění 3. značky se 

výkonnost testovaných zvířat opět zhoršila (čas potřebný k nalezení ostrůvku se zvýšil; 

sklon přímky: 0,12: NS). Po odstranění poslední značky se výkonnost zvířat ani 

nezhoršila ani nezlepšila (sklon přímky: 0,03: NS). 

3.3.2. Skupina „aréna“ 

Celkový model testující závislost na orientačním rámci místnosti (GLM, Correlation 

Matrix) zahrnoval fixní faktory „sezení“, „počet strčení“, „krátká/dlouhá vzdálenost“ a 

faktor „manipulace“ (tj. vliv přemístění arény a zdroje světla), randomizovaný faktor 

„jedinec“ a jejich interakce: „jedinec*krátká/dlouhá vzdálenost“, „jedinec*manipulace“, 

„krátká/dlouhá vzdálenost*manipulace“, „jedinec*krátká/dlouhá 

vzdálenost*manipulace“. Tento model byl průkazný (F133,526=6,99; p<0,0001) a 

vysvětloval 63,85% celkové variability.  

Experimentální manipulace s pozicí arény či pozicí zdroje světla („manipulace“: 

NS) neměly vliv na rychlost nalézání ostrůvku testovanými gekončíky nočními. Také 

nezáleželo na tom, zda je místo vypouštění blízko, nebo daleko od ponořeného ostrůvku 

(„krátká/dlouhá vzdálenost“: NS). Vliv měla motivace zvířat k plavání („počet strčení“: 

F1,526=317,60; p<0,0001) odrážející se i v individualitě jedince („jedinec“: F21,526=2,95; 

p=0,0079; Obr. 17.). Počet strčení se opět se zvyšujícím počtem sezení spíše snižoval 

(Obr. viz Příloha: Obr. 2.).  
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Obr. 17. Graf znázorňuje celkové průměrné časy jednotlivých jedinců během všech 

manipulací (10 sezení tréninku, 10 sezení – přesun arény a 10 sezení – přesun zdroje světla). 

Zelená přerušovaná linie znázorňuje 2 min (hodnota 4,78749 je přirozený logaritmus ze 120 

s), což bylo zvolené kritérium vysoké úspěšnosti. Použitá kovariáta: „sezení“ a „počet 

strčení“; vertikální úsečky znázorňují 0,95 intervalu spolehlivosti. 

Ukázky drah po posunutí arény a po posunutí zdroje světla u jedinců G08145 a 

G08776 představují vyhraněné strategie, které se projevily pouze u několika jedinců 

(zjevná dezorientace posunem arény: cca 2 jedinci; zjevná dezorientace světlem cca 

2 jedinci viz Obr. 18.). Dráhy ukazují individuální rozdíl v závislosti na zvolených 

orientačních klíčích (viz Obr. 19.)  

 

Obr. 18. Graf znázorňující vliv individuality na reakce jedinců na manipulace: trénink (1), 

posun arény (2) a přesun zdroje světla (3). Zelená přerušovaná linie znázorňuje 2 min 

(4,78749, přirozený logaritmus ze 120 s), což bylo zvolené kritérium vysoké úspěšnosti. 

Vážené průměry, vertikální úsečky znázorňují 0,95 interval spolehlivosti. 
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08145 (po přesunu arény) 

 

08145 (po přesunu zdroje světla) 

 

08776 (po přesunu arény) 

 

08776 (po přesunu zdroje světla) 

Obr. 19. Ukázka drah dvou zvířat ze skupiny „aréna“: Jedinec 08145 byl po přesunu arény 

stále schopen orientace a rychle nalezl ostrůvek (poloha ostrůvku znázorněna modrým 

kruhem), spoléhal se tedy zřejmě na vnější orientační rámec místnosti (a), avšak po přesunu 

zdroje světla (zřejmě zvolený klíčový znak ze značek místnosti) se jeho navigace v MWM 

zhoršila a trvalo déle, než ostrůvek úspěšně nalezl (b). Jedinec 08776 byl naopak 

dezorientován po posunu arény (tj. řídil se pravděpodobně značkami umístěnými na aréně; c), 

avšak po přesunu zdroje světla se jeho navigace v MWM zlepšila, protože aréna byla opět ve 

výchozí pozici a značky umístěné na aréně opět spolehlivé. 

Vliv individuality se u skupiny „aréna“ projevil zejména při druhé 

experimentální manipulaci, kdy byl zdroj světla umístěn na opačnou stranu arény a řada 

jedinců navzdory tomuto „zmatení“ svůj čas v nalézání ostrůvku zkrátila 

(„jedinec*manipulace“ F42,526=1,82; p=0,29; Obr. 18.). Zvířata se tedy zřejmě nadále 

b 

d 

a 

c 
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také mírně učí nalézat ostrůvek rychleji („sezení“; F1,526=12,02; p=0,0012) podle rámce 

místnosti, který zůstává stabilní při všech těchto manipulacích 

 U skupiny zvířat „aréna“ byly také pro každou manipulaci (po přesunu arény, po 

přesunu světla) vypočítány korelace času potřebného k nalezení ostrůvku s počtem 

sezení (pomocí GLM analýzy: Correlation Matrix), pomocí kterých bylo zjištěno, zda 

výkonnost zvířat během manipulací kolísá. Zjištěno bylo, že po první manipulaci (posun 

arény) se výkonnost testovaných zvířat průkazně zlepšila (sklon přímky: -0,20; p<0,05) 

zatímco po druhé manipulaci (přesun zdroje světla) se zlepšila pouze mírně (sklon 

přímky: -0,08; NS). 

3.3.3. Kontrolní sezení: „tma“ 

GLM (Analysis of Covariance) model pro celkovou dráhu uplavanou na konci tréninku 

(poslední 3 sezení) a v prvním kontrolním sezení „tma“ byl průkazný (F84,923=49,17; 

p<0,0001) a vysvětloval 61,88%variability. V kontrolním sezení „tma“ musela zvířata 

uplavat delší dráhu, aby nalezla ostrůvek („celková dráha“: F1,923=100,02; p<0,0001) ve 

srovnání s tréninkovou fází. Toto zhoršení v nalézání ostrůvku během kontrolního 

sezení „tma“ bylo individuální (jedinec*trénink/tma: F19,923=6,24; p<0,0001) a celkově 

delší dráhu vykazovala skupina „aréna“ (v předchozích fázích dezorientována posunem 

arény a zdroje světla; F1,923=4,27; p=0,52, Obr. 20.) než skupina „značky“. Samotná 

individualita jedince a „počet strčení“ (motivace k aktivnímu plavání) se v tréninku a 

kontrolním sezení „tma“ nelišily, neměly na celkovou dráhu vliv (NS). 

 

Obr. 20. Graf popisuje rozdíl v celkové uplavané dráze mezi skupinami „značky“ a „aréna“ 

během tří kontrolních sezení „tma“. 
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Celkový model počítající s relativní dráhou uplavanou v jednotlivých 

kvadrantech (ostrůvek v kvadrantu 2, viz Obr. 21.) byl průkazný (F336,67=2,11; 

p<0,0001) a vysvětloval 51,38% z celkové variability. V kvadrantu 1 a 4 všichni jedinci 

uplavali nejdelší vzdálenost („kvadrant“: F3,671=74,13; p<0,0001; Obr. 22.). Při 

kontrolních sezeních „tma“ (3 sezení) zůstal kvadrant 1 mezi oblíbenými, v kvadrantu 4 

plavali testovaní jedinci méně. V kontrolních sezeních také plavali mnohem více 

v kvadrantu 2, kde byl umístěn ostrůvek („kvadrant*trénink/tma“: F3,671=70,63, 

p<0,0001; Obr. 22.). Oblíbenost kvadrantů je částečně individuální (F123,671=1,27; 

p=0,034). 

 

Obr. 21. Číslování jednotlivých kvadrantů. 

 

 

Obr. 22. Ukázka relativních drah (dráha v kvadrantu oproti celkové dráze) uplavaných 

v jednotlivých kvadrantech, modře tréninková sezení (3 sezení), červeně kontrolní sezení 

„tma“ (3 sezení). V kontrolních sezeních „tma“ klesla oblíbenost 4. kvadrantu, avšak zvířata 

více plavala v kvadrantu 2., ve kterém byl umístěn ostrůvek. Vážené průměry, vertikální 

úsečky znázorňují 0,95 interval spolehlivosti. 
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3.3.4. Kontrolní sezení: „s“ a „bez“ ostrůvku na stejném místě.  

Toto kontrolní sezení bylo designováno, aby ověřilo, zda se gekončíci snaží nalézat 

ostrůvek ve správném kvadrantu (kvadrant 2, viz Obr. 21.), a to i když byl ostrůvek 

odebrán (hodnocené proměnné: „počet vstupů“, „čas“ a „dráha“ v jednotlivých 

kvadrantech). 

Pomocí GLM (General linear models) modelu, který vysvětloval 44,49% 

variability a byl průkazný (F87,176= 2,62; p=0,0036) bylo spočítáno, že jak u skupiny 

„značky“ tak u skupiny „aréna“ plavou zvířata nejvíce v kvadrantech 1 a 4 („kvadrant“: 

F3,176=24,74; p<0,0001; Obr. 23.). 

 

Obr. 23. Graf popisuje relativní dráhu uplavanou v jednotlivých kvadrantech dohromady 

zvířaty obou skupin („značky“ i „aréna“). Ostrůvek umístěn ve druhém kvadrantu (u skupiny 

„aréna“ po posunu arény (15 sezení) byl ostrůvek umístěn v prvním kvadrantu). 

Protože se během všech experimentálních fází zvířata v nalézání ostrůvku 

zlepšovala a důležitým faktorem také byla individualita jedince, bylo zajímavé zjistit, 

zda jsou podle apriorního kritéria (naleznou ostrůvek do 2 min) nejlepší stále stejná 

zvířata, tj. jak na konci tréninku, tak v druhém kontrolním sezení na konci celého 

experimentu (sezení bez/s ostrůvkem). 
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Ze skupiny „značky“ našla na konci tréninku (poslední 3 sezení tréninku) 

ostrůvek do dvou minut 4 zvířata (jedinec č. G135 – vyřazen: viz kapitola 2.3.1.1.; 

G08340, G08397, G08619). Ovšem v kontrolních experimentech (3 sezení) 

následujících po experimentu s odebíráním značek, kdy měli gekončíci k dispozici opět 

všechny značky, našlo ostrůvek do dvou minut šest jedinců (G1000, G08120, G08122, 

G08236, G08673, G08722) a to jiných než v tréninku. 

Ze skupiny „aréna“ našlo na konci tréninku (poslední 3 sezení) ostrůvek do dvou 

minut 5 zvířat (jedinci č. G08652, G08158, G08480, G08620, G09513). Ovšem 

v kontrolních experimentech (3 sezení) následujících po všech částech experimentu 

(posun arény, posun světla, „tma“), kdy měli gekončíci k dispozici opět všechny 

původní orientační klíče, ostrůvek do dvou minut našlo osm jedinců (i v tréninku 

nacházeli do 2 min: G08158, G08480, G08620, G09513 a nově se zlepšili jedinci 

G1125, G08157, G08338, G08776). 

3.3.5. Růst a kondice 

Rychlost růstu neovlivnila výkon testovaných zvířat v MWM, pouze celkově větším 

zvířatům trvalo nalezení ostrůvku delší dobu (SVL:čas: r
2
=0,1477; p=0,0328). 

Kondice testovaných zvířat se během všech experimentů zásadně neměnila (př. 

viz Obr. 24; všechna zvířata  Tabulka viz Příloha: Tab. 3.). 

 

Obr. 24. Příklad kondice testovaného jedince během jednotlivých měření, probíhajících během 

celého experimentu. Modře znázorněny váhy, červeně tloušťky ocasu. 
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4. Diskuze 

4.1. Trénink: Testování úspěšné navigace v prostoru arény 

Tato fáze odpovídá prvnímu z cílů této práce, tedy zda jsou gekončíci noční schopni 

úspěšně řešit prostorové úlohy v MWM, zlepšovat se. Zjistili jsme, že se zvyšujícím se 

počtem sezení všechna testovaná zvířata nalézají ostrůvek rychleji a jsou tedy schopna 

se učit. Stejně tak se snižuje i „počet strčení“ potřebných k aktivnímu plavání 

testovaných jedinců, tedy zvířata pravděpodobné časem opustí strategii floatingu a více 

plavou. Nicméně rychlost učení je individuální a v této počáteční fázi experimentu i 

motivací zvířat k plavání ovlivněna.   

Na úspěšné naučení se hledat ostrůvek umístěný v MWM nemá vliv vzdálenost, 

ze které jsou zvířata vypouštěna vzhledem k ostrůvku (učí se nalézat ostrůvek rychleji 

jak z dlouhé, tak krátké vzdálenosti od ostrůvku). S různou vzdáleností místa 

vypouštění testovaných zvířat k ostrůvku většina autorů nepočítá, protože tyto dvě 

různé vzdálenosti jsou součástí standartní procedury a nemají dle mého názoru, zvláště 

u potkanů, velký vliv. V našem případě však nevíme, zda je MWM pro gekončíky noční 

vhodné a zda tuto vzdálenost můžeme zanedbat, proto s ní v jednotlivých fázích 

počítáme. Jelikož vliv rozdílu v těchto vzdálenostech v tréninku nevyšel, zvířata se 

naučila úspěšně nalézat ostrůvek z obou vzdáleností vypouštění, avšak v dalších fázích 

se již vliv těchto vzdáleností projevil (viz dále). 

4.2. Testování, které z orientačních rámců/značek gekončíci noční 

používají k navigaci v MWM 

V této části experimentu byly testovány dvě skupiny zvířat, skupina „značky“ a skupina 

„aréna“. Sezení v této části experimentu byla designována vzhledem k druhému 

hlavnímu cíli: otestování „Parallel Map Theory“ u gekončíků nočních a dílčím cílům 

této práce: jaký typ navigace gekončíci noční v MWM používají a tedy na oddělení 

orientačních rámců a na zjištění, zda se gekončíci navigují pomocí „cue learning“ či 

allothetické navigace a tedy zda používají „sketch“ a „bearing“ mapy. 
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4.2.1. Skupina „značky“: testování blízkého navigačního rámce 

U skupiny značky byl pomocí postupného odebírání značek na aréně testován typ jimi 

použité navigace v MWM, zda se testovaní jedinci navigovali pomocí jednoduché 

strategie „cue learning“ nebo pomocí složitější allothetické navigace. Z pohledu teorie 

„Parallel Map Theory“ jsme se také snažili zjistit, do jaké míry se testovaná zvířata 

spolehnou při své navigaci v MWM na blízké („sketch“ mapa) či vzdálené značky 

(„bearing“ mapa) a popřípadě jak oba rámce kombinují.  

Pokud by se zvířata v MWM navigovala pomocí „cue learning“, stanovila by si 

jednu ze značek jako „cue“, tedy hlavní, podle které by se orientovala, po jejím 

odstranění by se jejich schopnost navigace výrazně zhoršila a hledala by ostrůvek 

v MWM náhodným plaváním. Zvířata mohou značku zvolenou jako „cue“ vybrat 

individuálně, většinou to však bývá značka nejvýraznější či nejbližší k cíli. V této fázi 

experimentu byly cíli nejblíže dvě značky, které byly tvarově ekvivalentní (značky 

odebírány ve směru proti směru hodinových ručiček, začínalo se od značky „J“, tedy 

vzdálenější značky; podrobnosti viz kapitola 2.3.1.). Pokud by však testovaná zvířata 

používala allothetickou navigaci, byla by schopna najít ostrůvek úspěšně po odstranění 

tří libovolných značek ze čtyř a hledala by ostrůvek v MWM náhodně až po odstranění 

všech značek. 

Postupné odebírání značek nemělo vliv na čas potřebný k nalezení ostrůvku, 

avšak odebrání první značky mělo negativní vliv na jedince vypouštěné z delší 

vzdálenosti, stejně tak i odebrání tří značek (přítomna jedna značka). Největší vliv však 

mělo na gekončíky noční odebrání všech značek, a to bez ohledu na vzdálenost místa 

vypouštění jedinců k ostrůvku. Přesto, že stále má vliv na aktivní plavání v MWM 

„počet strčení“ (tedy motivace), se zvyšujícím se počtem sezení se „počet strčení“ 

nadále snižuje, zvířata tedy zřejmě neztrácí motivaci úlohu řešit, naopak opět opouštějí 

strategii floatingu. I přes všechny experimentální manipulace (odebírání značek na 

aréně) se gekončíci noční stále zlepšovali a učili se nalézat ostrůvek podle jiných 

orientačních klíčů.  

Individualita byla v řadě statistických modelů průkazný faktor (viz Obr. 15.). 

Z toho vyplývá, že gekončíci noční nepoužívají ke své navigaci plošně jednoho typu 

navigace, je zde zřetelný vliv jejich individuality na volbu navigační strategie. 
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Vzhledem ke zhoršení několika zvířat i po odstranění jedné (či tří) značky je zde 

možnost, že tato zvířata používala ke své navigaci „cue learning“ a jako „cue“ zvolila 

první odstraněnou značku (či některou z prvních tří odstraněných značek; odstranění 

třetí značky může dezorientovat jak zvířata, která si ji vybrala jako „cue“, tak ta, která 

závisí na vzájemné konfiguraci této a dalších značek, viz dále). Zhoršení po odstranění 

tří či všech blízkých značek poukazuje u většiny zvířat na možnost využití allothetické 

navigace, protože zvířata již dále nemohla používat značky a vztahy mezi nimi 

vzhledem k vlastní pozici pro nalezení ostrůvku (jedna značka může sloužit pouze jako 

„cue“). Je zajímavé, že dva jedinci se po odstranění všech značek na aréně (tedy všech 

lokálních značek) dále zlepšili, tedy očividně se orientovali především pomocí jiných 

orientačních klíčů než značek na aréně. Tito jedinci se mohli nadále navigovat pomocí 

allothetické navigace, tedy pomocí prostorových vztahů mezi vzdálenými značkami a 

používat tak orientační rámec místnosti („room frame“). Kromě toho mohli používat i 

skryté orientační klíče, např. magnetickou orientaci, která v této práci testována nebyla 

(viz dále). 

Dle mého názoru, tedy zvířata ke své navigaci značky na aréně používala (i když 

ne nutně jako jediný z orientačních klíčů), avšak po ztrátě spolehlivosti informací z nich 

získávaných (při odebírání značek) se postupně začala orientovat spíše pomocí jiných 

orientačních klíčů, a to zřejmě pomocí „room frame“, tedy zařízení místnosti. Pokud 

toto zjištění vztáhneme k „Parallel Map Theory“, zvířata tedy zřejmě využívala ke své 

navigaci jak lokální značky (značky na aréně), tedy „sketch“ mapy, tak také „bearing“ 

mapu – zařízení místnosti a zřejmě i gradient světla (viz dále skupina „aréna“). Po ztrátě 

spolehlivosti informací získávaných ze značek na aréně (ve dvou případech, po 

odebrání značek na aréně a částečně po zhasnutí; „sketch map“) se dále navigovala 

pomocí mimoarénových značek („bearing map“).  

Pomocí výpočtu korelací mezi časem potřebným k nalézání ostrůvku a počtem 

sezení bylo zjištěno, že výkonnost testovaných jedinců se po každé provedené 

manipulaci (odstraněné značky) změnila. Během manipulací tedy dochází ke kolísání 

výkonnosti i přesto, že celkový trend během všech testů byl spíše stoupající (zlepšovali 

se). Testovaná zvířata u skupiny „značky“ se tedy celkově zlepšovala, avšak díky 

provedeným manipulacím klesala rychlost učení. Tento výsledek se neshodoval s naším 
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očekáváním, kdy jsme mysleli, že po jednotlivých manipulacích budou zvířata 

dezorientována a budou se naopak masivně zhoršovat. Zde je opět vidět vliv 

jednotlivých individualit, který ovlivňuje reakce na jednotlivé manipulace. Příčina 

kolísání výkonnosti je dle mého názoru to, že gekončíci jsou zřejmě schopni přepínat 

mezi používáním „bearing“ a „sketch“ map se zpožděním (viz Obr. 12). Kdyby  

gekončíci noční dokázali přepínat mezi navigacemi pomocí různých rámců ihned, 

patrně by se to na snížení rychlosti učení výrazně neprojevilo. 

Day a kolegové (1999) v podobném experimentu s paještěrkami rodu 

Acanthodactylus, kde byl v suché aréně experimentálně odděleny blízký a vzdálený 

orientační rámec, ukázali, že paještěrky se preferenčně také neorientují pouze podle 

jednoho navigačního rámce. Paještěrky se naučily během 39 sezení spolehlivě 

orientovat v suché aréně a jak po odstranění blízkých (lokálních) značek, tak i po 

odstranění vzdálených značek se dále úspěšně orientovaly.  To znamená, že také 

dokázaly přepínat mezi jednotlivými orientačními rámci. U paještěrek byl však jejich 

výkon konzistentní v rámci celého druhu, tedy všech jedinců. 

Pokud tedy shrnu předchozí kapitolu: převládající navigací je u gekončíků 

nočních zřejmě navigace pomocí značek na aréně, kalibrovaná pomocí mimoarénových 

značek, záleží však na „spolehlivosti“, tj. stálosti těchto značek. 

4.2.2. Skupina „aréna“: testování vzdáleného navigačního rámce 

U skupiny aréna byl proveden typ manipulací zjišťující spíše použití distálních značek 

včetně gradientu světla, tedy součásti „bearing“ mapy. V první experimentální 

manipulaci byla proto přesunuta aréna tak, aby ostrůvek v ní umístěný byl relativně 

k místnosti na stále stejném místě a změnil se tím rámec blízkých značek (značek na 

aréně), který byl v rozporu s rámcem místnosti. Značky na aréně po této manipulaci 

neudávaly polohu ostrůvku.   

Výše uvedené experimentální manipulace neměly vliv na rychlost nalézání 

ostrůvku. Vliv měl opět „počet strčení“ (tedy motivace zvířete), který se ovšem opět 

během celého experimentu snižoval, zvířata zřejmě opět přestala používat strategii 

floatingu. Vliv na rychlost nalézání ostrůvku v tomto případě neměla ani vzdálenost 

vypouštění testovaného jedince od ostrůvku. Zato se zde opět projevila individualita 
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zvířat. Nejvíce se ukázala opět po manipulacích, kdy se po přesunu arény výkonnost 

některých jedinců výrazně zhoršila. Těchto zvířat bylo však velmi málo (2), z čehož 

vyplývá, že plošně používaným typem navigace v MWM u této skupiny zvířat nebyla 

navigace pomocí značek umístěných na aréně, ale spíše se jednalo o distální značky 

(zařízení místnosti). 

Jako další část experimentu u skupiny zvířat „aréna“, sloužící opět k odlišení 

používání „sketch“ a „bearing“ map byl proveden přesun zdroje bodového světla na 

druhou stranu místnosti a tedy změna gradientu světla.  Přestože zvířata (především 

ptáci) používají zdroj světla (Slunce) především při kompasové navigaci, využívají 

nejen samotnou polohu zdroje světla, ale i gradient světla (Thorup a Holland, 2009). U 

plazů se pak jedná zejména o vnímání polarizovaného světla a využití tohoto stimulu 

pro navigaci bylo potvrzeno u několika druhů plazů (například želvy: Beltrami a kol., 

2010; Lacertidae: Foà a kol., 2009;  Scincidae: Freake, 2001).  

Dezorientace po přesunu světla na druhou stranu se projevila opět jen u několika 

jedinců (3), většina jedinců se však v průběhu této experimentální fáze naopak zlepšila. 

Toto zlepšení je zřejmě dáno tím, že aréna byla na původním místě a gekončíci noční se 

tedy opět mohli orientovat jak podle distálních značek (zařízení místnosti), tak se 

postupně mohli přesvědčit o opětné spolehlivosti značek na aréně, protože informace z 

těchto dvou navigačních rámců spolu již opět souhlasily. Změna světla tedy nezpůsobila 

fatální dezorientaci většiny jedinců, navíc mohla být kompenzována pomocí něčeho 

podobného jako je reversal learning (reversal learning u plazů viz např.: 

Day a kol., 1999; Gaalema,2011). 

Stejně jako u skupiny „značky“ bylo u skupiny „aréna“ zjišťováno pomocí 

korelací mezi časem potřebným k nalezení ostrůvku a počtem sezení, zda výkonnost 

jedinců po manipulacích kolísá. Na rozdíl od předchozí skupiny zde však k žádnému 

kolísání se stoupajícím nebo klesajícím trendem výkonnosti po provedených 

experimentálních manipulacích nedocházelo. Zvířata se opět jen mírně zlepšovala, což 

bylo patrné zejména v následujících kontrolních sezeních (viz Obr. 13.). 

Pokud opět shrnu předchozí kapitolu, z výsledků získaných pomocí jednotlivých 

manipulací (posun arény, přesun světla) u této skupiny zvířat vyplývá, že gekončíci 
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noční zřejmě nepoužívají všichni plošně jeden typ navigace, avšak několik různých typů 

podle jejich individuality, stejně jako u předchozí skupiny „značky“. Přesto 

převažujícím typem je zde zřejmě opět navigace pomocí značek na aréně spolu 

s navigací pomocí mimoarénových značek, v případě, že jsou tyto značky spolehlivé. 

Vzhledem nepřítomnosti klesajícího či stoupajícího trendu výkonnosti gekončíků 

nočních během manipulací, nemá zřejmě posun arény či světla takový vliv na 

dezorientaci zvířat. A to zřejmě proto, že testovaní jedinci dali přednost navigaci 

pomocí vzdálených značek a nemuseli si tak dlouho „zvykat“ na nespolehlivost značek 

na aréně, která by je zmátla. Světlo bylo hlavní vzdálenou značkou zřejmě pouze pro 

několik jedinců. Po přesunu světla, jak již bylo zmíněno v předchozím textu, došlo spíše 

ke zlepšení díky opět souhlasícím informacím z obou navigačních rámců („arena 

frame“, „room frame“).  

Zvířata v této skupině se mohla orientovat jak pomocí „cue learning“ (avšak 

většina zvířat tento typ navigace zřejmě nevyužila, protože po přesunu arény by se 

jejich navigace v MWM více zhoršila), tak pomocí allothetické navigace podle 

vzdálených značek místnosti. Pokud by zvířata používala pouze „cue learning“ nebo 

allothetickou navigaci pomocí pouze blízkých značek (značek na aréně), a ty se staly 

nespolehlivými, měl by být stupeň dezorientace větší. V tomto případě tedy vše opět 

ukazuje na kombinaci navigací pomocí dvou rámců („arena frame“ a „room frame“). 

Zároveň však také na použití integrované, kognitivní, mapy, která se skládá z dvou 

nezávislých složek - jedné distální značky a podle ní orientovaného gradientu: „bearing“ 

mapy a lokálních (blízkých) značek tvořící „sketch“ mapy. V našem experimentu se 

mohla „bearing“ mapa skládat z jakékoliv značky z „room frame“ (zařízení místnosti) a 

gradientu světla, zatímco „sketch“ mapy mohly být tvořeny značkami na aréně. 

Vzhledem k tomu, že oba tyto rámce gekončíci noční zjevně využívali nezávisle na 

sobě, byli schopni vytvoření integrované mapy. 

Allothetickou navigaci v podobném experimentu (Lopez a kol., 2000) používaly 

při pootočení bludiště s cílem ve stabilní poloze i želvy nádherné. Stejně jako v našem 

experimentu jim byly postupně odstraňovány značky. V našem případě pomocí posunu 

arény a přesunu světla, v případě Lopeze a kol. (2000) pomocí závěsů. Želvy byly stejně 

jako gekončíci noční schopny úspěšné orientace i po částečné ztrátě přístupu 
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ke značkám. Želvy byly zcela dezorientovány až po odstranění všech značek. V našem 

experimentálním designu byly odstraněny selektivně nejprve pouze všechny značky 

blízké, což vyústilo v přeorientování na jiný typ značek (viz předchozí kapitola). 

Selektivní odstranění vzdálených značek měla v našem případě imitovat kontrolní 

sezení „tma“ (viz dále) při velmi snížené světelnosti (použití infračerveného světla). 

Nicméně gekončíci noční se v tomto experimentu dokázali orientovat pomocí blízkých 

značek na aréně i když jim zřejmě chvíli trvalo, než se na ně zaměřili. 

4.2.3. Kontrolní sezení: „tma“ 

Ve třech kontrolních sezeních nazvaných „tma“ byly obě skupiny zvířat shodně 

testovány za zhasnutého původního zdroje světla (60W žárovky) se zapnutým zdrojem 

infračerveného světla. V tomto sezení byl také zdroj záření přesunut – původní zdroj 

viditelného světla byl umístěn na jedné ze stěn místnosti (poloha „Jih“), zatímco zdroj 

infračerveného záření byl umístěn nad středem arény a nemohl tedy být použit jako 

zdroj gradientu. V této fázi experimentu byl testován především rozdíl reakce na tuto 

manipulaci mezi skupinami „značky“ a „aréna“, a také zde byla snaha o znesnadnění 

přístupu k především distálním značkám. Jelikož fakt, zda gekončíci vidí 

v infračerveném světle, není dosud plně potvrzen ani vyloučen (přestože u gekona 

Gonadotes Albogularis byly nalezeny světločivné buňky, které by teoreticky mohly být 

na infračervené světlo citlivé; Ellingson a Flesihman, 1995) předpokládali jsme, že 

gekončíci budou mít v infračerveném světle okolní značky buď nedostupné, nebo 

alespoň méně viditelné. Nicméně tento předpoklad se nepotvrdil, protože obě skupiny 

se v infračerveném světle poměrně dobře orientovali. Avšak je také možné, že 

gekončíci noční v kontrolních sezeních „tma“ své okolí neviděli, avšak použili ke své 

navigaci magnetický kompas. Schopnost použití magnetického pole Země je u plazů 

prokázaná, především pak u želv (Lohmann a Lohmann: 1996a, 1996b; 

Bingman a Cheng, 2005) a zřejmě také u gekona Cyrtodactylus philippinicus (Marek a 

kol., 2010). Dle mého názoru však není navigace pomocí magnetického pole Země 

dostatečně přesná na tak malé vzdálenosti, jako byly v MWM. 

Po vyhodnocení a porovnání drah uplavaných v jednotlivých kvadrantech 

zvířaty z obou skupin („značky“ i „aréna“) v posledních třech sezeních tréninku a 

v třech kontrolních sezeních „tma“ bylo zjištěno, že v kontrolních sezeních „tma“ 
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musela testovaná zvířata uplavat delší dráhu, než v tréninku aby našla ostrůvek. 

Zhoršení v těchto kontrolních sezeních však bylo individuální a celkově větší dráhu 

uplavala zvířata ve skupině „aréna“, navigující se v předchozích fázích experimentu 

především pomocí distálních značek. Obě skupiny zvířat se tedy zřejmě při kontrolních 

sezeních „tma“ navigovali pomocí značek na aréně, avšak skupině „aréna“ trvalo déle, 

než si jich naučila více všímat. Tento výsledek indikuje omezený přístup k ostatním, a 

zvláště pak distálním, navigačním klíčům.  

V kontrolních sezeních „tma“ se také změnila oblíbenost navštěvovaných 

kvadrantů a to shodně u obou skupin zvířat. Zatímco ve fázi tréninku se pohybovali 

testovaní jedinci nejvíce v kvadrantech 1 a 4, tedy v kvadrantech, kde nebyl ostrůvek 

umístěn (ale byly to kvadranty s největší světelností), v kontrolních sezeních „tma“ se 

oblíbenost kvadrantu 4 značně zhoršila, zvířata se však vyskytovala více v kvadrantu 2, 

tedy v kvadrantu s umístěným ostrůvkem (což byl tentokrát kvadrant s největší 

světelností). Tuto skutečnost dle mého názoru můžeme vysvětlit buď tím, že při 

zhasnutém světle se pomocí značek na aréně zpřesnila lokální navigace gekončíků 

nočních v MWM a zvířata se přeorientovala na plavání ve správném kvadrantu (2), 

nebo se zvířata obecně nejraději vyskytují v kvadrantu s největší světelností. 

Kontrolní sezení „tma“ nám ukazují, že zvířata jsou schopna úspěšné navigace 

v MWM i v infračerveném světle, i když zřejmě ne tak dobře, jako za viditelného 

světla. Kromě již výše zmíněné navigace pomocí magnetického pole Země (viz výše), 

mohli použít gekončíci noční i informace pomocí idiotheze (informace z vlastních 

proprioreceptorů, mechanoreceptorů a orgánů vnitřního ucha během lokomoce 

subjektu). Přestože v MWM je schopnost navigace pomocí idiotheze značně omezena 

(Morris 1984), mohly by se výsledky z těchto sezení porovnat s výsledky z jiné práce na 

jiném živočišném druhu. V práci Petráska a kol. (2009) totiž testovali potkany v AAPA 

bludišti. AAPA (Active Allothetic Place Avoidance) je kruhová aréna s dvěma různými 

navigačními rámci definovanými vzhledem k aréně a vzhledem k místnosti, které rotují 

proti sobě. Při vstupu do zakázaných části arény definované vůči některému z rámců (či 

oběma) dostane potkan slabý elektrický šok (podrobnosti viz Petrásek a kol., 2009). 

V této práci byli potkani díky stabilní (nerotující) aréně schopni se po zhasnutí světla 

úspěšně vyhýbat zakázanému místu, a to pouze pomocí idiothetické navigace a 
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proximálních nevizuálních značek. Dle mého názoru se však v našem případě zřejmě o 

podobný případ nejedná, protože nejen, že v MWM je, jak už jsem zmínila, schopnost 

idiotheze značně omezena, ale díky vodní hladině je i omezena možnost tvorby 

nevizuálních lokálních (pachových) značek. Dále v experimentu provedeném na 

potkanech (Save, 1997) v MWM, kde nechávali potkany plavat v krátkém či delším 

časovém úseku než zhasli, vyšlo, že zvířata, která nemohou svoji polohu oproti okolním 

značkám v aréně porovnat před zhasnutím světla nebo ta, která jsou vystaveny pouze 

krátkému časovému úseku za světla, se nedokáží tak přesně navigovat v MWM. Ti 

potkani, kteří byli v MWM testováni za delšího světelného úseku se dokázali navigovat 

lépe. Tedy pokud bychom tyto výsledky vztáhli na náš experiment, při zhasnutí by 

gekončíci noční neměli být schopni nalézat ostrůvek, a to i přes schopnost použití 

idiotheze.  I přesto však tuto možnost nemohu plně vyloučit. 

Jelikož se skupina původně závislá na distálních značkách (zde nepoužitelných) 

musela více snažit (delší dráha u skupiny aréna) zdá se nejpravděpodobnější, že 

gekončíci noční spíše v infračerveném světle viděli své bezprostřední okolí i když 

pouze v omezené míře. Idiotheze tak mohla být korigována pomocí značek na aréně a 

přispívat k úspěšné navigaci. 

4.2.4. Kontrolní sezení: „s“ a „bez“ ostrůvku na stejném místě.  

Poslední fází experimentů byla kontrolní sezení se střídavou prezencí a odebíráním 

ostrůvku (celkem 6 sezení: 3 s ostrůvkem a 3 bez ostrůvku). Tato sezení podstoupily 

opět obě dvě skupiny zvířat, jak skupina zvířat „značky“, tak skupina zvířat „aréna“. 

Tato sezení byla provedena, aby se ověřilo, zda budou gekončíci noční v sezeních bez 

ostrůvku hledat ostrůvek na jeho původním místě, tedy v kvadrantu 2.  

V této, poslední, fázi experimentu však zvířata opět preferovala kvadranty 1 a 4, 

(tedy kvadranty bez ostrůvku), stejně jako ve všech předchozích sezeních kromě 

kontrolního sezení „tma“. Z toho vyplývá, že gekončíci noční mají celkově oblíbené 

kvadranty, ve kterých více plavou a navíc je oblíbenost kvadrantů částečně i 

individuální. Nicméně i přesto gekončíci noční nalézali ostrůvek na konci celého 

experimentu mnohem dříve, než na začátku experimentu. V pokusu Daye a kolegů 

(1999) měly paještěrky rodu Acanthodactylus také svůj oblíbený kvadrant, který se 

neshodoval s kvadrantem cílovým. Avšak ještěrky s přibývajícím počtem sezení uběhly 
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nejvíce dráhy v cílovém kvadrantu a až jako druhou nejdelší dráhu uběhly v oblíbeném 

kvadrantu. Přesto z tohoto zjištění vyplývá, že zvířata často preferují některá místa 

v aréně, aniž by byl zřejmý důvod, což jim však nebrání v úspěšném řešení 

prostorových úloh v arénách. 

Protože nás zajímalo, zda budou nejúspěšnější zvířata v tréninku stejná, jako na 

konci experimentu, porovnali jsme jedince, kteří dosáhli na konci tréninkové fáze a 

v posledních třech sezeních (s ostrůvkem) kritéria vysoké úspěšnosti, tedy nalezli 

ostrůvek do 120s. Zjištěno bylo, že zatímco u skupiny „značky“ nebyla nejúspěšnější 

zvířata v tréninkové fázi shodná s nejúspěšnějšími zvířaty ve fázi s odebraným 

ostrůvkem (kritérium 2 minuty), u skupiny zvířat „aréna“ byla 4 zvířata úspěšná 

v tréninkové fázi shodná s jedinci úspěšnými ve fázi s odebraným ostrůvkem. Obě 

skupiny však měly více úspěšných zvířat ve fázi s odebraným ostrůvkem než ve 

fázi tréninkové („značky“: 4 a 6 jedinců, „aréna: 5 a 8 jedinců). 

Z tohoto zjištění vyplývá, že manipulace u skupiny „značky“ dezorientovala 

zvířata, která se v tréninku navigovala pomocí značek na aréně, a která poté nebyla 

schopna dosáhnout kritéria vysoké úspěšnosti (2min). Avšak po ztrátě spolehlivosti 

značek se některá zvířata byla schopna přeorientovat na jiný navigační rámec (zřejmě 

zařízení místnosti), a tedy v poslední fázi kritéria vysoké úspěšnosti dosáhnout. Je také 

pravděpodobné, že jelikož těchto zvířat byl celkově větší počet, je převažující strategií 

gekončíků nočních navigovat se pomocí značek umístěných na aréně a zároveň pomocí 

distálních značek (zařízení místnosti), avšak po ztrátě spolehlivosti těchto značek zvolit 

navigaci pomocí značek distálních (a to buď lokálních: „sketch“ map (mapy) nebo 

distálních a gradientu (světla): „bearing“ mapa). 

U skupiny „aréna“ však provedené manipulace zvířata tolik nedezorientovaly, 

tedy provedené manipulace nepřesvědčily tolik o nevěrohodnosti značek na aréně (u 

této skupiny nesouhlasily s distálními značkami pouze při přesunu arény). Z toho opět 

vyplývá, že gekončíci noční vnímají jak rámec arény, tak rámec místnosti a jsou 

schopni zpracovávat informace z obou těchto rámců. Při nevěrohodnosti (či ztrátě) 

informací z jednoho rámce se navigují úspěšně pomocí rámce druhého. 
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4.3. Růst a kondice 

Jedním z dílčích cílů bylo také zjistit, zda testování v MWM nějak (negativně) 

ovlivňuje kondici testovaných zvířat. Pomocí dostupných dat jsme zjistili, že kondice 

testovaných gekončíků nočních ovlivněna experimenty v MWM není, neklesá ani jejich 

hmotnost ani tloušťka ocasu, pouze u některých zvířat mírně kolísá. Je tedy 

pravděpodobné, že se jedná spíše o sezónní změny hmotnosti nezávislé na testování 

v MWM, protože jinak by byl trend hmotností a tlouštěk ocasu u všech gekončíků 

celkově klesající (Tabulka všech údajů o hmotnosti a tloušťce ocasů u testovaných 

jedinců viz Příloha: Tab. 3.).  

Posledním dílčím cílem bylo porovnáním údajů o růstu a výkonnosti v MWM u 

testovaných zvířat zjistit, zda má rychlost růstu vliv na pozdější výkonnost gekončíků 

nočních v MWM. Žádný průkazný vliv zjištěn nebyl, pouze celkově větším zvířatům 

trvá nalezení ostrůvku delší dobu, což může být dáno jejich sníženou obratností. 
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5. Závěr 

Pomocí našeho experimentu jsme zjistili, že gekončíci noční jsou schopni úspěšně řešit 

prostorové úlohy v MWM (nalézání ostrůvku). Dále, že se po celou dobu učí a tedy 

nalézají ostrůvek za kratší dobu.  

Provedené manipulace měly negativní vliv pouze na některá zvířata a je zde 

zřetelný vliv individuality zvířat (testování personality u agamy ostnité Agama 

planiceps Carter a kol., 2012). Je zřejmé, že individualita zvířat mohla ovlivňovat výběr 

navigačních rámců (blízké/vzdálené značky), typů navigace („cue learning“/allothetická 

navigace) i celkovou aktivitu v MWM. 

Pro navigaci v MWM gekončíci noční používají pravděpodobně několik 

navigačních klíčů zároveň, a to především lokální značky (značky na aréně), které však 

dále kalibrují pomocí distálních značek (zařízení místnosti) a zřejmě také pomocí 

gradientu světla.  

Gekončíci noční jsou tedy pravděpodobně schopni používat integrovanou 

(kognitivní) mapu, a tím i její součásti: „bearing“ mapu (distální značky, gradient 

světla) a „sketch“ mapu (či spíše mapy; značky na aréně), protože při odstranění 

informací nezbytných pro jednu z těchto map, byli gekončíci noční schopni používat 

informace nezbytné pro druhý typ mapy. To se projevilo jejich úspěšnou navigací 

v MWM, nalézáním ostrůvku, pouze byla jejich navigace zpomalena.  

Nelze však vyloučit také další typy navigace použité gekončíky nočními při 

hledání ostrůvku v MWM a to například navigaci pomocí magnetického pole Země 

(Marek a kol., 2010). Tento typ navigace je u plazů velmi zajímavým fenoménem a 

mělo by se jí věnovat více pozornosti. Dále by bylo zajímavé zjistit, zda se gekončíci 

naučili relativní či absolutní vztahy mezi značkami, ať už na aréně nebo v místnosti. 

Pokud by se naučili vztahy pouze relativně, nezáleželo by na velikosti arény a i při 

zvětšování arény by byli gekončíci noční schopni úspěšně nalézat ostrůvek. Dále by 

bylo vhodné otestovat vliv blízkých a dalekých značek pomocí odstraňování části 

vzdálených značek pomocí závěsů (viz. Lopez a kol., 2000). Tento experiment již 
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bohužel v experimentech designovaných pro tuto práci z časových důvodů (kvůli 

dlouhé době potřebné k natrénování zvířat) udělán nebyl. 

Dle mého názoru je tedy Morrisovo vodní bludiště vhodnou arénou pro testování 

prostorové orientace u plazů a mělo by se využít pro další experimenty. Zatím však 

nelze námi získané výsledky porovnat s výsledky z jiných studií o prostorové orientaci 

u plazů, protože je obtížné srovnávat různé typy arén (MWM/suché arény) i výsledky 

testů u různých čeledí plazů. 
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