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1 ÚVOD

1.1 Předmět práce
Předmětem této práce je role obličejových výrazů šimpanze učenlivého (Pan
troglodytes) v komunikaci. Šimpanz je sociálně žijícím tvorem, pro nějž komunikace hraje
obrovskou roli při utváření vztahů. Porozumění emocím ostatních jedinců je důležitou
sociální dovedností v komunikaci primátů. Proto je zřejmé, že obě složky jak sociální
chování, tak emoce neoddělitelně utvářejí podobu těchto výrazů. Která ze složek sehrává
primární úlohu je v současnosti předmětem zkoumání. Oblast výzkumu výrazů jakožto
primárně emocionálních je nesmírně složitá, protože emocionální stav jiného tvora je pro
člověka těžko nahlédnutelný. Toto je hlavní argument vědců, kteří se přiklánějí spíše ke
stanovisku, že výraz obličeje je adaptací, která vznikla za účelem úspěšné sociální interakce.
Tato problematika se týká jak vizuální, tak vokální komunikace šimpanzů, protože některé
výrazy jsou neoddělitelně spojeny s hlasovým projevem.
Ve své práci jsem nejprve celkově zhodnotila stav problematiky v literatuře. Poté jsem
vytvořila soupis již popsaných výrazů, a to jakým způsobem o nich referují jednotliví autoři.
Tyto údaje jsem doplnila fakty z vlastního pozorování a případné další pozorované výrazy.
Na základě pozorování jsem získala data, která jsem analyzovala takovým způsobem, abych
získala údaje o možných souvislostech či faktorech, které mohou přímo souviset s výskytem
výrazů. Dané téma jsem si zvolila v důsledku zájmu o chování zvířat a absolvování
certifikovaného programu humánní etologie, tudíž i vlastního studijního zaměření. K tomuto
oboru mě přivedla několikaletá participace na fungování laboratoře mezidruhové komunikace.

1.2 Šimpanz a některá zásadní zjištění
Šimpanz patří do řádu Primates (Primáti), podřádu Anthropoidea (vyšší primáti),
infrařádu Catarrhina (úzkonosí primáti), nadčeledi Hominoidea, čeledi Hominidae
(hominidé) a konečně podčeledi Paninae (šimpanzi). Podčeleď Paninae čítá dva druhy:
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šimpanz učenlivý - Pan troglodytes (Blumenbach, 1775) a šimpanz bonobo - Pan paniscus
(Schwartz, 1929). Druh Pan troglodytes se pak dále dělí na tři poddruhy, které jsou určeny
zejména geograficky: Pan troglodytes troglodytes – (Blumenbach, 1775), česky šimpanz
čego, Pan troglodytes verus

(Schwarz, 1929), česky šimpanz hornoguinejský a Pan

troglodytes schweinfurthi (Giglioli, 1872), česky šimpanz východní. Přestože mezi některými
druhy existují mírné rozdíly1, jak v tělesné stavbě, tak chování (to se však může projevit i
mezi jednotlivými skupinami), v zoologických zahradách se nijak neoddělují. Šimpanz je
nejbližší žijící příbuzný člověka, patří společně s ním gorilami a orangutany do stejné čeledi
hominidů. Od člověka ho podle posledních zjištění dělí jen několik málo procent genů 2.
V souvislosti se šimpanzem padlo již mnoho tvrzení ohledně výlučnosti člověka a jeho
definicí. Pionýrem těchto objevů je jistě Charles Darwin3, který zasadil kořeny člověka do říše
zvířat, právě na základě nepopiratelné podobnosti s žijícími primáty. Další významný otřes
způsobil objev Jane Goodallové (Goodallová,1971), která odhalila šimpanze, který používá a
vyrábí jednoduché nástroje. Poslední významnou kapkou bylo již zmíněné prozkoumání
genomu šimpanze. Stále se prohlubující poznatky vedly nejprve k taxonomickým posunům a
také k tomu, že se již dnes běžně ve vědecké literatuře uvádí označení nonhumání primát,
hovoříme-li o primátech-zvířatech. Známý popularizátor člověka-živočicha Desmond Morris
v podobném smyslu proslul použitím výrazu „nahá opice“ pro člověka. Právě proto, že
člověk mezi primáty patří, nabízí se nám velká možnost srovnáváním chování nalézat
1

2

3

Výzkum DNA u těchto poddruhů prozatím ukázal, že P. troglodytes troglodytes a Pan troglodytes
schweinfurthi jsou si velmi blízké, zatímco P. verus se oddělil od ostatních šimpanzů před více než 1, 5
milionem let. Někteří vědci se domnívají, že díky tomuto poměrně vzdálenému příbuzenství s ostatními
poddruhy, by měl být označován jako samostatný druh (Nowak, 1999). Přesto se ani přes další rozdílnosti
(například mírné anatomické rozdíly) při chovu šimpanzů v zoologických zahradách jednotlivé druhy
nijak neoddělují. Určité odlišnosti se objevují i v chování. U šimpanze východního existují například jisté
odlišnosti ve vokalizaci a nástrojém chování. ((Sugyiama,2000).
Kolem problematiky příbuznosti a genové blízkosti probíhá debata nejen v přírodních vědách, ale
mnohde vedla i k legislativním změnám (Nový Zéland 1999). Na extrémním konci tohoto sporu stojí
například genetik Morris Goodman (Wayne State University), který je zastáncem minimálního genového
rozdílu 0,6 % a zařazení šimpanze do rodu HOMO (obvykle se uvádí 96,4 % a výše) Podobně se
k problematice staví Jared Diamon v knize Třetí šimpanz (Paseka,2004). Odpůrcem tohoto přístupu je
naopak Jonathan Marks. U nás vyšla kniha tohoto autora pod názvem Jsme téměř 100%
šimpanzi?(Academia, 2006) , ve které polemizuje nad interpretacemi významu podobnosti geonomu.
Kniha také obsahuje zajímavé historické ilustrace šimpanze. Problematiku příbuznosti je probrána také
v knize Jak se dělá evoluce (Zrzavý, Storch, Mihulka,2004, Paseka) zejména s.143.
Významným přínosem, zejména pro vývoj etologie, bylo Darwinovo dílo Expressions of the Emotions in
Man and Animals (1872), kde aplikoval svůj názor o duševních paralelách mezi lidmi a ostatními tvory,
zejména tak, že popsal řadu chování zvířat pojmy z duševního života člověka. Zde také poukázal na
význam pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Podobné názory ohledně podobnosti člověka a
primátů formuloval však již Carl Liné. Nehledě na pojmenování afrických kmenů, která přesně odrážejí,
že člověk přirozeně reflektuje tuto příbuznost. Podobnost šimpanze často také zřejmě sváděla k poněkud
antropomorfizovaném stylu vyobrazování šimpanze, a to včetně jeho obličeje. Tato tendence zřejmě
přetrvala dodnes. Důkazem toho je zábavní průmysl, smějící se šimpanzi na fotografiích a ve filmech
mívají výraz značící rozrušení nebo strach, který je předkládán a možná i chápán jako úsměv. Viz příloha
1 a 2.
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podobnosti a skrze nejbližší příbuzné pochopit vlastní přirozenost. Se stále se narůstajícími
poznatky o primátech nutně vyvstává mnoho etických otázek, které se týkají využití šimpanzů
v biomedicinském průmyslu, či v jakémkoli výzkumu vůbec. V současnosti je však
nejaktuálnější zejména složitá otázka ochrany šimpanze v jeho přirozeném prostředí. Nakolik
jsou všechny výzkumy důležité, není pochyb, že hlavním problémem je prosté přežití tohoto
druhu ve volné přírodě. Právě oblast výzkumu komunikace primátů zřejmě vedla k probuzení
etických dilemat, ale také umožnila významný posun v chápání světa cizího druhu.

1.3 Možnosti využití výzkumu komunikace šimpanzů
Výzkum komunikace u šimpanzů může být cennou inspirací pro všechny obory
zabývající se lidskou psychikou. Například práce Rogera Foutse (Fouts, 2000), který se
zabýval možností komunikovat se šimpanzi pomocí znakového jazyka, se vyvinula v účinnou
metodu k dorozumění s autistickými dětmi. Existují další srovnávací výzkumy v oblasti
mentálních poruch inspirující se poznatky o primátech4 a samozřejmě další výzkumy
zabývající

se

etologií

člověka,

výzkumem

komunikace,

humánní antropologií a

neurobiologií.Výzkum vizuální komunikace primátů osvětlil například význam bělma
lidských očí5, také tento nepatrný znak souvisí právě s životem v složitých sociálních
strukturách (Kobayashi a Koshima, 1997, zdroj: Vick, S.J., Anderson, J.R.,2001).
Výzkum chování primátů má obrovský význam pro pochopení vývoje člověka a jeho
chování. Šimpanz se podobá člověku v mnoha ohledech. Stejně jako lidé, také šimpanz
projevuje různé složité emoce od radosti až po truchlení. Má složitou sociální organizaci a
s tím úzce spojený složitý systém komunikace, který zahrnuje řadu gest, postojů a mimických
výrazů a vokalizací. Právě složitost sociálního života člověka je považována za jednu, ne-li
hlavní, z hnacích sil lidské inteligence. Některé projevy chování moderního člověka se
v základní formě objevují i u primátů. Z přísně etologického hlediska je homologizace
chování člověka a ostatních primátů problematická, protože zde nejsou patrné takové tvarově
konstantní podobnosti prvků chování, jako je tomu u nižších obratlovců a ptáků. Avšak i
z tohoto hlediska (vrozených pohybových koordinací) lze právě nejlépe zkoumat a srovnávat
oblast komunikace, zejména oblast mimických výrazů (Franck,1996). Samotné sociální
chování šimpanze dokládá významnou podobnost s chováním člověka. Šimpanz se musí tak
4

5

Například výzkum kognitivních schopností mikrocefeliků ve srovnání se šimpanzi: Sagan, C., 1999.Draci
z ráje: Úvahy o lidské inteligenci, s.82-83
Vick, S.J. Anderson, R., 2001. Communication visuelle chez les primates non humaines: La rôle du
visage, Primatologie, s. 25-47

7

jako člověk naučit spolupracovat s ostatními členy své skupiny, musí se orientovat ve
složitých vztazích. Dokáže stejně jako člověk utvářet mocenské koalice, vést spory, ba
dokonce války, a zná způsoby jak je vyvolat nebo jim naopak předcházet anebo se usmiřovat.
Každý šimpanz je nucen taktizovat, podvádět, skrývat, musí být co nejvynalézavější, aby
uspěl. Stejně jako člověku mu nestačí pouhá síla, ale potřebuje také notnou dávku inteligence
a sociálních a komunikačních dovedností. Všechny tyto aspekty se také odrážejí ve způsobu
jakým komunikuje. Ve výrazu šimpanz dokáže například sdělit potřebu smířit se, ukázat
podřízenost nebo naopak dominanci. Některé tyto komunikační signály například neuvidíme u
dominantního jedince (de Wall, 1998), jiné výrazy mohou být pozměněny nebo tlumeny právě
sociálním kontextem. Lze se domnívat, že si šimpanz význam výrazu uvědomuje, a pokud to
situace skutečně vyžaduje nebo je to nějak výhodné, dokáže do jisté míry kamuflovat nebo
klamat.
Ze zjištění o významné roli života ve složitých sociálních strukturách se odvíjí
Dunbarova hypotéza sociálního mozku, která říká, že velikost neokortexu u hominidů se
vyvinula v souvislosti s nároky složitosti života ve skupině a větším množstvím vztahů mezi
jednotlivci. Enviromentální a vnitřní události ve skupině vyžadují efektivní komunikaci.
Současné výzkumy zdůrazňují složitost komunikace primátů. Ta zahrnuje jak graduální
výrazy obličeje, tak referenční vokalizaci (vokalizace, která se přímo vztahuje ke konkrétnímu
jevu). U hominidů je obličejová komunikace napojena na specializované oblasti mozku, které
ovládají pohyby obličeje. Vývoj empatie a emoční inteligence by podle některých mohla mít
neutrální základ ve zvláštních buňkách neokortexu, tedy vřetenových buňkách, které jsou
spojeny s vědomými emocemi a neurony, o kterých víme, že aktivují komunikativní
obličejová gesta.

2 PRAKTICKÁ

ČÁST PRÁCE A METODOLOGIE

2.1 Pozorování a jeho praktické využití
Počátkem mé práce bylo pozorování, které jsem provedla v zoologických zahradách
v Plzni a Liberci za účelem naučit se rozeznávat jednotlivé výrazy, které jsem převzala ze
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základní literatury. Orientovala jsem se primárně podle Goodallové a její interpretace
obličejových výrazů uvedených spolu s grafickým doprovodem (Goodallová,1971), které
jsem si doplnila o rozdělení Chevalier-Skolnikoffové (zdroj: Eibl-Eibesfeldt, 1987).
V pozdější fázi jsem na základě literární rešerše doplnila tyto poznatky o etogram
obličejových výrazů dle Parrové a kol. (Parrová a kol.,2005), která provedla vlastní výzkum
v oblasti výrazů. Dále jsem do celkového přehledu a vlastního etogramu zahrnula důležité
informace z etogramu Nishidy a kol. (Nishida a kol., 1999). Tento postup byl nutný vzhledem
k výskytu některých méně obvyklých projevů a různících se definic a pojetí jednotlivých
výrazů. Dále jsem se v problematice orientovala podle doporučení M. Vančatové a R. Trnky6.
Takovýto postup byl nutný zejména k tomu, abych se orientovala v literatuře. Pozorování
jsem prováděla ad libitum, v době, kdy šimpanzi vykazovali nějakou aktivitu. Jejich chování
jsem natáčela na videokameru a k tomu si vedla poznámky o jednotlivých situacích. K tomuto
postupu mě vedlo zejména to, že jsem při natáčení nechtěla zaznamenávat případný komentář,
abych nerušila možnost zaznamenat zároveň zvukové projevy. Později jsem si uvědomila, že
by bylo mnohem vhodnější mít k pozorování partnera, který by doprovodné poznámky vedl
sám. Snížilo by se tak i riziko omylu, a riziko nezaznamenání některých subtilnějších
vokálních projevů. Tímto způsobem například postupovala Parrová při vlastním pozorování.
Pozorování probíhalo v srpnu 2003 v zoologické zahradě v Liberci a v srpnu 2003 a 2004
v Plzni. Primárním úkolem však bylo naučit se rozpoznávat . Tento úkol se mi zdál z počátku
náročný a mnohému chování a signálům jsem nerozuměla. Porozumění se dostavilo s dalším
vyhledáváním pramenů a pochopením, jak fungují vztahy v jednotlivých skupinách a také u
šimpanzů obecně.
Nejvíce mi k tomuto účelu posloužila díla Franse de Walla The Chimpanzee politics a
The Peacemaking among primates, která snoubí jak detailní popis jejich chování tak
vysvětluje složité vztahy. De Wallovy práce se však v podstatě nejvíce zaobírají
hierarchickými vztahy, a přinášejí spíše poznatky z komunikace ve skupinách, kde jsou
dominantní samci. Zejména při pozorování v Plzni jsem měla možnost sledovat skupinu, která
svým složením neodpovídá podobě v přírodě. Svým vnějším uspořádáním připomíná spíše
organizaci, kterou vídáme u goril.7 Skutečné vztahy ve skupině však ukazují, že samec není
dominantním jedincem, evidentně není považován za sociálně dospělého jedince. Jediný
samec zde žije ve skupině pěti samic a jednoho mláděte. Komunikace se tedy v mnohém
6

7

Včetně informací uvedených v diplomové práci. Trnka,R, 2002. Srovnání mimických výrazů emocí u
člověka a šimpanze
Skutečné vztahy ve skupině však ukazují, že samec není dominantním jedincem, evidentně není
považován za sociálně dospělého jedince.
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může lišit, než jak naznačuje literatura. Jak tedy probíhá komunikace v tomto spíše
nepřirozeném uspořádání bylo také jedním z cílů této práce. V Liberecké zoologické zahradě,
zdá se, probíhá i přes přísné oddělení jedinců do tří skupin komunikace mezi těmito
oddělenými skupinami. Dominantní úlohu zde sehrávají naopak samci. Uspořádání skupiny
v podstatě odpovídá podobě jakou známe u šimpanzů v přírodě. Tím, že jsou jedinci rozděleni
do tří skupin, jakoby představují tzv. sociální strukturu fission fussion ve fázi
„rozprchnutí“.Projevy chování se v mnohém skutečně podobají de Wallovým popisům. Přesto
však způsob uspořádání prostředí značně ovlivňuje komunikaci, což může být důvodem, proč
jsem některé projevy nezaznamenala, tak jak popisuje de Wall (de Wall, 1998, 1992). Popis
obou skupin uvedu důkladněji v další kapitole.
Při pozorování jsem narazila na několik podstatných překážek. Například v liberecké
zoologické zahradě nebylo bohužel možné pozorovat jednotlivé podskupiny najednou.Musela
jsem pozorování střídat, čímž jsem přišla o mnohé zajímavé projevy komunikace, kdy
chování jedné podskupiny vyvolávalo odezvu u oddělených jedinců. Dále pak u libereckých
šimpanzů docházelo k častému kontaktu s lidmi a kontaktu s ošetřovateli. Nakonec jsem se
rozhodla zařadit i tyto projevy, a to přes doporučení R. Trnky (osobní konzultace).
U některých jedinců také moje přítomnost neustále vyvolávala pozornost a snahu o
kontakt. To se týká nejvýrazněji mláděte Majoránky a subadultního samce Tedyho. Oba
jedinci se pohybují buď odděleně nebo jsou v páru s jiným jedincem a jejich chování
napovídá, že mají přirozenou potřebu komunikovat s co nejširším společenstvím. Jejich
partneři taktéž komunikují s okolím, nicméně navazovali kontakt méně výrazně. U největší
skupiny se snaha o kontakt s lidmi projevovala pouze okrajově. Lidé a případně i ostatní
živočichové v přímém sousedství šimpanzů jsou pro liberecké šimpanze přirozenou součástí
života a tudíž komunikace. Při vyhrocených konfliktech dokonce ošetřovatelé šimpanze
okřikují, čímž zasahují do běhu jejich komunikace. Tyto zásahy jsou nutné vzhledem
k omezenému prostoru a možnosti poranění, šimpanzi na ně spolehlivě reagují. V Plzni jsem
narazila na problém jiného rázu, šimpanzi zde mají možnost hned několika úkrytů odkud
nejsou vůbec pozorovatelní. Tím pádem mi jistě uniklo mnoho zajímavých projevů. Případně
se po výběhu pohybují takovým způsobem, že je nutno neustále měnit pozorovací stanoviště a
obcházet výběhy, čímž dochází k přetržení některých pozorovaných akcí. Celkovým
problémem se stalo zaznamenávání vokalizace, zde jsem se musela spolehnout na doprovodné
poznámky. Domnívám se, že například poměrně subtilní vokalizace supavého chrochtání
v podstatě nebyla zaznamenána, ač zřejmě proběhla. Vzhledem k tomu jaký důraz dává na
tyto projevy například de Wall (de Wall, 1998), nezaznamenala jsem je téměř vůbec. Mohlo to
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být i z toho důvodu, že se jedná zejména o signál, kterým podřízený jedinec při fyzickém
přiblížení (v Liberci jsou samci oddělení) zdraví nadřízeného ve skupinách, kde je vyjasněná
a důležitá hierarchie, tudíž větší množství samců. Projevy podřízenosti zřejmě nemají u samic
takovou důležitost. Vzhledem k uspořádání obou skupin je možné, že tento signál ztrácí
v těchto případech význam. Avšak, když mi bylo umožněno dostat se šimpanzům blíže do
neveřejných prostor, ozývalo se chrochtání velice často při krmení. Tyto projevy jsem
nezaznamenala, obecně jsem se totiž snažila nebrat v potaz výrazy v obličeji při samotném
pojídání potravy, aby nedošlo k omylu. Nicméně chrochtání bude zřejmě neoddělitelným
doprovodným zvukem krmení, stejně jako mlaskání. Stejně tak jsem nezaznamenala
vokalizace při groomingu, obvykle se objevují různé formy frkavých zvuků, ty však nelze
přes bariéry slyšet.
U šimpanzů jsem trávila 8-9 hodin denně po 3 týdny. Po vynechání všech
sekvencí,kdy šimpanzi neprojevovali žádnou aktivitu, ani nijak nekomunikovali jsem získala
24 hodin záznamu komunikačních signálů. Záznam z každého dne byl tedy zkrácen na kratší
úseky aktivit a společně s poznámkami později analyzován a přenesen do tabulky. Analýzu
záznamu jsem prováděla opakovaným pozorováním jednotlivých akcí, abych se jednak
ujistila o správnosti určení výrazu, a bych mohla v případě, že na akci mělo podíl větší
množství jedinců, určit výrazy všech jedinců během jedné akce. Pro potřeby analyzování
záznamu jsem si vytvořila přehled výrazů, případně možné podoby provedení. Výrazy, které
v přehledu chyběly jsem si označila vlastním názvem a schématicky naznačila jeho podobu.
Později jsem se snažila nalézt informace o těchto výrazech v dostupné literatuře. K určování
vokalizace mi nejlépe dopomohlo několik multimediálních zdrojů, zde jsem se snažila naučit
se rozpoznávat zvukové projevy opět opakovaným poslechem a poté jsem je srovnávala
s vlastním záznamem a poznámkami. Po sepsání analýzy záznamu jsem data přenesla do
tabulky. V tabulce jsem zaznamenávala následující údaje: jedinec, výraz, kontext chování,
vokalizace, gesto či taktilní projev, lokomoce, pohlaví, fáze ontogeneze, místo pozorování,
datum pozorování. Výrazy jsem zaznamenávala podle pořadí v čase, v některých případech
jsem záznam opatřila doplňující poznámkou. Každý výraz jsem opatřila pořadovým číslem.
Celkově jsem zaznamenala 739 výrazů. Posledním úkolem bylo vytvořit na základě těchto
údajů hypotézy a provést analýzu dat. Výsledky tohoto postupu rozvedu podrobně v diskusi.
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2.1.1 Pozorovaná skupina v zoologické zahradě v Liberci
Zoologická zahrada v Liberci byla založena v roce 1919 a chovem šimpanze se zabývá
od roku 19618. V době mého pozorování měla celá skupina 10 členů, ale do společných
výběhů se vpouštěli šimpanzi rozdělení do tří skupin. K první skupině patřil dospělý samec
Kuba (18 let), 3 dospělé samice- Ingrid (19 let), Tessan (17 let) a Jannis (17 let) a dvě
dvouletá mláďata Tea (dcera Tessan) a Judy (dcera Jannis) , obě samičky narozené roku 2001
v zoologické zahradě v Liberci. Druhou skupinu tvořila Majoránka (7let) a její bratr Jimi (9
let Třetí skupinu tvořila dvojice veteránského šimpanze Konga (narozen 1965), který dokonce
pochází z přírody a mladého samce Tedyho (11 let).
Liberečtí šimpanzi mají mnohem intenzivnější kontakt se svými chovateli, ba i užší
vztahy. Ve skupině se vyskytuje velké množství uměle odchovaných jedinců, kteří jsou na lidi
zvyklí a někteří do velké míry závislí. To vyžaduje ze strany ošetřovatelů obrovské nasazení a
individuální přístup k jednotlivým šimpanzům. V jejich chování jsem pozorovala mnoho
zvláštních dovedností, které mohli získat pouze díky úzkému kontaktu s lidmi. Například
subadultní samec Tedy si osvojil zvláštní gesto, kdy ukazoval prstem směrem k sobě a pak si
poklepal na hruď, taky často okamžitě zareagoval, viděl-li, a to nejen v souvislosti s možností
získat potravu, některého ze svých pečovatelů.
Mladá šimpanzice Majoránka, která se velice často pohybuje mezi lidmi, si osvojila
mnoho lidských dovedností a také způsob její komunikace bude patrně ovlivněn soužitím
s člověkem. Velmi často například používá oční kontakt, jak pro přivolání osoby, tak pro
ukázání zájmu o nějaký předmět. De Wall (1992) podobně popisuje tuto problematiku v knize
The Peacemaking among primates, a ukazuje tak rozdíl mezi lidoopem a opicí. Pokud by si
člověk například něco zapomněl ve výběhu, může to od šimpanze získat tak, že mu to ukáže
(dokonce pouhým pohledem) a nabídne mu atraktivnější věc výměnou. Podobné chování se
objevilo u šimpanze Tedyho a vzácněji u plzeňské Maryši. Zdá se, že oční kontakt, nebo
upírání pohledu na určitou věc bude doménou šimpanzů vychovaných člověkem. Podrobněji
se o tomto jevu zmíním později.
Nejenže jsou někteří liberečtí šimpanzi velmi polidštění, ale i jejich výběh je ze všech
stran lidem přístupný. Neexistuje způsob, jak je pozorovat a nebýt pozorován a nerušit. Měla
jsem možnost pozorovat ze střechy opičince, avšak okamžitě jsem na sebe upoutala pozornost
některého ze samců a vysloužila si několik dobře mířených ran drnem nebo případně
potravou. Šimpanze však, zdá se, blízký kontakt s lidmi nijak zvlášť nestresuje.
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Prvním chovaným jedincem byl šimpanz Šaman.
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V největší skupině, kde jsou tři dospělé samice, dospělý samec a dvě mláďata
nedochází k závažným konfliktům. Vyvolávala je pouze samice Ingrid, která předváděla občas
cosi jako žárlivé výstupy a všemožně se snažila upoutat samcovu pozornost. Jako jediná
neměla mládě a jako jediná brala antikoncepci vzhledem k její neschopnosti, odchovat mládě.
Přesto jevila snahu o bližší kontakt se samcem. Ingrid nikdy nevykazovala zájem o mláďata,
naopak samec Jakub si běžně s oběma mláďaty hrál, zejména se věnoval jejich lechtání a
škádlení, sám u toho často měl výraz typický při hraní. Takovéto chování poukazuje na
harmonický běh života skupiny (de Wall,1998). Svoje dominantní postavení ve skupině a
svoji sílu předváděl buď v reakci na chování ostatních samců nebo se obracel proti lidem,
kteří procházeli kolem, zvláště pak provokujícím dětem. Někdy reagoval na supavé houkání
ostatních samců podobně, jako šimpanzi v přirozeném prostředí používají tento signál
k volání na dálku (v tomto případě nebyl patrný agresivní pól v komunikaci, samec se
kupříkladu neježil, výrazně se nepohyboval). Z pozorování v přírodě (například Wilson, 2000)
vyplývá, že bušení má funkci jakéhosi doplňku této specifické vokalizace, zejména pokud
vynechává fázi vyvrcholení s výkřikem „wa“. Svojí případnou agresivitu nikdy nesměroval
proti členům vlastní skupiny, pokud jí sami nevyprovokovali. Nutno říct, že chování, kdy
šimpanz přesměruje svojí agresi vůči nezúčastněnému jedinci konfliktu je v zajetí běžnou
věcí9. Výzkumy, které se zabývají obohacováním prostředí poukazují právě na existenci
agresivních projevů vzniklých lidskou aktivitou. Avšak nic takového jsem u tohoto samce
nepozorovala. Přesto si v zoo Liberec hlídají, aby návštěvníci nepřekračovali určité meze
chování. Šimpanz Jakub byl po většinu času velmi mírný. K největšímu projevu agrese jsem
ho nakonec vyprovokovala sama, když mě spatřil na střeše. Také jsem ho pozorovala při
snaze upozornit na sebe samici, která byla zrovna v říji, avšak ta ho ostentativně ignorovala.
Dokonce se pokoušel o jakési zvláštní gesto, které bych popsala asi jako zvednutá dlaň s
kmitajícími prsty, zřejmě vlastní přivolávací gesto, avšak odpověď nebyla žádná. Pominemeli fakt, že samice se nemusí pářit, když nechce, je ještě otázkou zda-li si Jakub toto gesto mohl
osvojit z blízkého kontaktu s člověkem. Avšak, existují případy, kdy se zdánlivě lidské gesto
považuje za odkoukané od člověka, a pak se náhodně objeví při pozorování ve volné přírodě.
Jako příklad uvádí de Wall odmítavé gesto – kroucení hlavou šimpanze jménem Mama, toto
chování bylo pozorováno i u volně žijícího šimpanze (de Wall, 1998). Nicméně samec se po
mnoha pokusech vzdal a seděl zády k samici a vydával podivný skřípavý zvuk, kterému v zoo
Liberec říkají „prskání“. Tento zvuk zřejmě nějak souvisí se situací, kdy je šimpanz frustrován
9

Problematika je například popsána v článku: N. Malone, L. Vaughan, & A. Fuentes, 2000. The Role of
Human Caregivers in the Post-Conflict Interactions of Captive Chimpanzees (Pan troglodytes),
Laboratory primate newsletter, vol.39.

13

nebo rozčílen, protože jsem ho slyšela vždy, když bylo nutno na něco čekat nebo před tím, než
se mě pokusil zasáhnout drnem (když jsem ohrožovala jeho teritorium ze střechy). Když se
například neotvíraly dveře výběhu, Jakub seděl a „prskal“ velmi dlouho před vchodem.
Někdy po „prskání“ následovalo houkání a několik výkřiků nebo bušení do skla. „Prskání“
jsem také slyšela od samců ze zadních klecí a po nich následný křik. Tento zvuk, který vzniká
špulením a tisknutím pysků k sobě (zřejmě jistá varianta toho, co se označuje jako „pout
face“-našpulený výraz – ovšem s tímto zvukem), jsem nikdy neslyšela od samic. Ani
v literatuře a dostupných zdrojích se mi nepodařilo zjistit nic bližšího o této vokalizaci. Této
problematice se budu podrobněji zabývat v diskusi.
To, že každá šimpanzí tvář je jedinečná svým vzhledem jsem si v zoo Liberec
uvědomila okamžitě. Nejen, že se liší tvarem hlavy, množstvím srsti, různě vysokým čelem a
barvou a pigmentem v tváři. Stejně jako lidé mají šimpanzi ve tváři vepsanou osobnost a
temperament. Mají nejen svůj typický hlas, ale zejména typický výraz. Například šimpanz
Jimi má neustále povolený dolní ret, a tento výraz používá i v případě útočného předvádění.
Uvolněný výraz je možná dílem problém anatomie, ale je to nejnápadnější rys a nijak
neodporuje jeho přátelské a uvolněné povaze. Jimi se ve výběhu objevoval s Majoránkou a
jejich nejtypičtějším chováním byla hra. Zajímavým zjištěním ohledně Jimiho projevů bylo,
že pokud se pohyboval ve vnějším výběhu, jeho imponování získalo intenzivnější podobu a
jeho uvolněný výraz nahradil výraz houkavý. Nejhlasitější fázi projevu prováděl v blízkosti
zadních klecí šimpanzů. Stejně jako Kong a Tedy evidentně směřoval toto chování k ostatním
členům celé velké skupiny, přesněji samcům. Tuto domněnku jsem si potvrdila tím, že naopak
samec Jakub toto chování sám neprováděl, pouze někdy reagoval na projevy ostatních samců,
sám se z vlastní iniciativy nepředváděl. Samec Jakub má ve své skupině výsadní postavení a
všechny dospělé samice, tudíž nemá potřebu o své postavení bojovat. Přes všechny bariéry se
ostatní samci snaží svojí situaci změnit. Nejmarkantnější ukázku pravděpodobné snahy
konfrontovat se s Jakubem, byl bravurní nápad Konga a Tedyho rozebrat zdivo, pod nímž se
nachází mechanika dveří od vchodu k vnitřnímu výběhu Jakobovy skupiny. Snahy samců jistě
podporovala přítomnost říjné samice, u všech samců byla patrná erekce během celého týdne
pozorování. Tedy a Kong tvořili dvojici, která po vypuštění do výběhu obvykle začala
okamžitě s imponováním, zřejmě z výše uvedených důvodů. Zejména Kong obohacoval
imponování o mnoho dalších projevů, jako pohupování, dupání, kývání a tleskání, dokonce
křesání a bušení kamínky. K mému údivu ho k takovému chování přivádělo také předvádění
sousedících lachtanů. Ke konci projevu následoval obvykle skok na zeď případné bouchnutí
nebo házení klackem. Zatímco ve vnějším výběhu probíhala tato exhibice, Jakub odpovídal
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samcům zevnitř. Výměna skupin ve výbězích je složitým procesem, ne vždycky je možné,
aby se všichni dostali v určitý den ven, proto je nutné zabavit šimpanze další činností10.
Obecně moje snaha nepoutat na sebe pozornost šimpanzů, byla v liberecké zoo marná. Přesto
jsem tak díky tomuto pozorování získala cenný materiál, který jsem později analyzovala
společně s materiálem z pozorování v Plzeňské zoologické zahradě.
2.1.2 Popis skupiny šimpanzů v plzeňské zoologické zahradě
Plzenští šimpanzi se v mnohém liší od liberecké skupiny. Jedinou skupinu tvoří pouze
jeden samec (čímž se situace značně usnadňuje, všichni mohou být bez rizika pohromadě),
dvě dospělé a dvě subadultní samice a jedno mládě, taktéž samice. Samec Bask (narozen ve
Dvoře Králové) v době mého pozorování ještě nebyl plně dospělý (10-11 let), takže
dominantním jedincem skupiny, nebo-li alfa jedincem, byla paradoxně samice Gina (18 let –
19 let). Samec se v pomyslném hierarchickém žebříčku pohyboval až na třetí a při druhém
pozorování spíše na čtvrté příčce. V jeho chování se téměř neprojevovalo agonistické chování
typu imponování (útočné předvádění). Další členy skupiny tvořila subadultní samice Maryša (
8-9 let,uměle odchovaný jedinec, pocházející z Krakova), Zwartje11(33-34 let) se svými
dcerami Zizwou (16-17 let), Zedoneiou (9-10 let) a v roce 2004 svým nejmladším potomkem
jménem Bamia (10 měsíců). Tyto příbuzné samice pocházejí z holandského Arnhemu. Gina
nikdy neútočila na ostatní jedince z nějakého vlastního zájmu, vždycky zasahovala pouze při
konfliktu někoho jiného (většinou Maryši). Samice se naučila velmi důraznému dupání při
běhu, případně rozdávala rány do zad za výrazného štěkání. Tato samice vzácně prováděla
vokalizaci typickou pro samce (Wilson, 2000), tedy houkání s fází, která vrcholí výkřikem
„wa“. Ve skupině má přirozený respekt, většinou stačí když se jen rozeběhne směrem
k provinilci a šimpanz už se začne výmluvně krčit nebo vřískat. Navzdory tomu v jakém
prostředí vyrostla12 a tomu, že nikdy neměla vlastní mládě (také nejeví zájem o jakékoli
sexuální aktivity) má velmi mateřskou povahu a ze starších záznamů o chovu vyplývá, že
nedospělého Baska (mimo jiné také samičku Maryšu) adoptovala, možná i odtud pramení
Baskův respekt a její absolutní nezájem o jakékoli Baskovy snahy spářit se s ní. Při druhém
10

Liberečtí šimpanzi mají možnost kreslit a někteří z nich tak činí s velkou oblibou, jsou zahrnuti do
výzkumu kresebných aktivit primátů, který provádí M. Vančatová. Majoránka a Jimi měli v dětství
několikrát možnost dostat se do přírody na vycházku. Majoránka se běžně účastní různorodých lidských
aktivit a zábav. Jednou bude velice zajímavé pozorovat její chování ve větší skupině šimpanzů, pokud
k tomu v budoucnu dojde, vzhledem k její výrazné fixaci na lidi.
11
Na Zwartje (nebo-li Zwart) mně nejvíce překvapilo, když jsem našla několik zmínek o ní a několik jejích
fotografií v knize Chimpanzee politics (de Wall, 1998).
12
Gina pochází z Maďarska a má za sebou cirkusovou kariéru. Podle zpráv ošetřovatelů si v počátku
udržovala některé naučené projevy z tohoto období, později se vytratily (například spontánní provádění
kotrmelců).
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pozorování byla tato samice v estru a samec Bask jí neustále následoval, kamkoli se hnula.
Mnohokrát jí dával najevo svůj zájem, ale samice se ostentativně otáčela zády nebo neustále
měnila stanoviště, což přispívalo k poněkud nervóznímu vyladění samce po celou dobu
druhého pozorování v Plzni. Dominantní samici jsem v tomto období jednou přistihla
schovanou za stromem při autoerotické aktivitě, takže je zřejmé, že svůj estrus nějakým
způsobem vnímá, nicméně s Baskem se odmítá pářit, také dle zpráv ošetřovatelů. Samec je
klidný a přátelský, zřejmě mu ani vzhledem k velké převaze samic nic jiného nezbývá
(alespoň ještě v roce 2004 tomu tak bylo). Bask je také otcem mláděte jménem Bamia,
samičky, která se narodila roku 2003. Matka Bamie, Zwartje, přišla do Plzeňské zahrady
v roce 2002 ze známé Arnhemské ZOO spolu se svými dcerami bázlivou Zizwou a
temperamentní Zedoenjou. Když jsem v ZOO v Plzni pozorovala v roce 2003 byla Zwartje
ještě v očekávání potomka a její postavení bylo až úplně na nejspodnější příčce skupiny. Celé
hodiny proseděla a stále jen hleděla do dáli, bez jakékoli známky činnosti. Neustále
provokující a zřejmě nejsebevědomější člen skupiny, Maryša, jí neustále napadala. Zwart si
nechala líbit naprosto všechno, zejména proto, že Maryša měla vždy velké zastání u
dominantní samice Giny. Maryšino chování se odvíjelo přesně od faktu, že je přímým
chráněncem Giny. Mezi těmito samicemi jsem měla možnost pozorovat snad nejužší vztah,
tedy nebudu-li brát v potaz vztah mezi Zwartje a Bamií. Až při druhém pozorování se
projevila změna, po narození Bamie se totiž Gina občas musela postavit proti některým
Maryšiným aktivitám. Situace , v kterých Maryša nenašla zastání končily záchvaty vzteku,
frenetickým pobíháním po výběhu. Maryša se v tomto stavu výmluvně oplácávala vlastními
pažemi, projev trval skoro jednu minutu, dokud se neuklidnila. Zwartje po porodu mláděte
vystoupala vysoko po společenském žebříčku. Dokonce byla schopná v případě velkého
konfliktu, kde byla zainteresována jedna z jejích dcer, projevit odvahu a postavila se celkem
úspěšně Gině. Svůj konflikt vyhrála zdaleka nejhlasitější vokalizací, kterou jsem celkově
zaznamenala, a to neuvěřitelně hlasitým a dlouhotrvajícím vřískáním. Oproti roku 2003 tak u
ní došlo k velmi dramatické proměně. V průběhu dne se skupina pohybovala pohromadě ve
vnitřních prostorách i vnějším výběhu. Venku se přirozeně dělili na skupinky, nejtypičtější
sestava byla Arnhemská rodina versus trojice Gina, Bask, Maryša, což ale nebylo pravidlem.
Zejména v roce 2004, kdy se skupina nejvíce soustřeďovala kolem mláděte, se nedružili tak
vyhraněným způsobem. Jejich venkovní výběh je poměrně velký a nabízí několik skrýší před
lidmi i před slunečním žárem, je obehnán vodním příkopem a elektrickým ohradníkem13.
13

Před příchodem holandské skupiny měli šimpanzi přístup k živým stromům, avšak to bylo poté nutno
změnit, ve výběhu se nachází několik velkých kmenů stromů jako náhrada. V létě je jejich pozorování
poněkud obtížné, jejich výběh je zarostlý bujnou vegetací .
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Šimpanzi mají ve výběhu místa, na kterých nejsou vidět vůbec. Občas jim v i
v návštěvní den otevřou jednu ze zadních místností, která slouží jako herna a místo ke
svačině, tam je návštěvníci nemohou vidět vůbec. V roce 2004 porodila ještě sice pohlavně
dospělá, avšak sociálně nikoli, samice Maryša mládě, avšak zřejmě i dílem její drsné péče
mládě nedlouho poté zahynulo. Přesto jak zacházela se svým vlastním potomkem, byla velmi
aktivní při péči o Bamii. Její tetičkovské chování mělo občas poněkud živější charakter. Byla
však velmi bedlivě sledována celou skupinou, pokud měla Bamii zrovna u sebe. Zejména
Zwart a Bask, ale taktéž Gina neustále monitorovali její pohyb. Měla-li mládě naopak
Zedoneia, obvykle jí nikdo nesledoval. Nejzásadnějším poznatkem z pozorování bylo, jak
málo signálů jsem za celou dobu pozorování v roce 2003 zaznamenala. Důvodem byl jistě
zhoršený fyzický stav Zwartje, která vyvíjela téměř nulovou aktivitu. Později mi napovědělo
druhé pozorování, že důvodem zmenšené aktivity šimpanzů mohl být fakt, že žádná dospělá
samice nebyla v této době v estru. Z toho plynulo hned několik důsledků, patrných po
pochopení vztahů mezi jedinci a srovnání se situací při prvním pozorování a taktéž
pozorování v Liberci. Sledovat vztahy ve skupině bylo více než relevantní i k pochopení
jejich komunikačních signálů. Zcela nepochybně ovlivnila celý život skupiny a zvýšenou
komunikaci v roce 2004 přítomnost nového mláděte.
Zdá se, že Plzeňská zoo za stávajících podmínek představuje asi nejpokrokovější
přístup k úpravě prostředí tohoto primáta u nás. Vychází samozřejmě i vstříc návštěvníkům a
pravidelně předvádějí představení naopak spojené s krmením. Šimpanzi se naučili házet,
chytat a bylo využito jejich schopnosti tleskat za účelem získání šťávy a ovoce. Aby to nebylo
tak jednoduché, musí se naučit láhev otevřít a někteří jí umí i prázdnou vrátit. Při této aktivitě
nedochází k agresivním potyčkám, jak tomu naopak není při běžném krmení. Možná, že toto
celé krmící představení chápou jako hru. Ovšem je fakt, že celý proces vyžaduje jejich velké
soustředění, a vzhledem k nutnosti chytat také vzpřímený postoj, tudíž jde o energeticky
náročnou aktivitu. Plýtváním energií na konflikt, by přišli o možnost chytit si něco dobrého.
Při večerním krmení jim jídlo schovávají pod seno a nebo do různě velkých krabic, aby jim
proces získání potravy mírně znesnadnili, a tím ho učinili zajímavějším. Potravní chování je
jedním z nejčastějších kontextů agresivních projevů. Výzkum chování šimpanzů v zajetí
prokázal, že se v době před krmením často objevují herní projevy a sociální grooming, které
slouží k uvolnění napětí ve skupině14. Při pozorování výrazů jsem stejně jako v Liberci

14

E. Palagi, G. Cordoni, S. M. Borgognini Tarli,2004.Immediate and Delayed Benefits of Play Behaviour:
New from Chimpanzees (Pan troglodytes),Ethology 110, s. 949—962
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narazila na několik zvláštních projevů, o kterých jsem nenašla zmínku v literatuře. Významný
rozdíl oproti liberecké skupině šimpanzů představoval malý zájem o interakce s lidmi.

2.2 Literární rešerše
Pro svou práci jsem zvolila takovou literaturu, která odpovídala jak potřebě pochopit
obecnější vztahy a způsob komunikace, tak zjistit informace o jednotlivých výrazech. Uvedu
pouze nejdůležitější práce, které mi k tomuto účelu posloužily, další použitou literaturu budu
pouze citovat v textu běžným způsobem. Zásadním pramen informací představuje dílo Franse
de Walla15 a Jane Goodallové16. V knize Chimpanzee politics de Wall vysvětluje sociální
strukturu šimpanzů a detailně popisuje projevy chování a jejich komunikaci. V této knize se
objevuje několik zásadních poznatků o komunikaci: de Wall zmiňuje pohlavní rozdíly,
odlišnosti tkvící v postavení jedinců, popisuje použití některých signálů v méně obvyklých
kontextech, zmiňuje případy klamání nebo kamufláže a a vliv sociálního kontextu na podobu
výrazu. Autor popisuje velmi zajímavý případ hluchého šimpanze a jeho komunikačních
možnosti. Dokládá zde také, že šimpanz je schopen uplatnit v komunikaci kreativitu, aniž by
mu z toho plynuly nějaké výhody. Dále osvětluje zajímavou problematiku očního kontaktu a
jeho složitou úlohu v životě šimpanzů. Kniha se primárně soustřeďuje na koaliční strategie
samců, hlavní myšlenkou knihy je určitá paralela s člověkem s ohledem na sociální strategie
k dosažení moci. V neposlední řadě se zde nalézá zajímavý obrazový materiál. V knize The
Peacemaking among Primates se autor soustřeďuje na problematiku agresivity a
agonistického chování primátů. Je zde popsáno a srovnáno jakým způsobem probíhají
konflikty a usmiřování u šimpanzů učenlivých, šimpanzů bonobů a makaků. Celá druhá
kapitola je opět věnována šimpanzům ze zoologické zahrady v nizozemském Arnhemu. Autor
rozebírá průběh konfliktů včetně konkrétních událostí a vztahů mezi jedinci. Vysvětluje
rozdílný přístup k sociálním vztahům u samic a samců. Zdůrazňuje úlohu vztahů a hierarchie
u samců a naznačuje, že jejich komunikace probíhá v rámci určité ritualizace. U samců jsou
tedy časté případy signálů, kterým potvrzují své postavení v této hierarchii, vyjednávání a
usmiřování má pro ně na rozdíl od samic zásadní význam. Nastiňuje některé možné rozdíly u
šimpanzů v zajetí a ve volné přírodě. Obě díla byla relevantní zejména z důvodu, že popisují
život šimpanzů v zajetí. Kniha Jane Goodallové Ve stínu člověka je detailním představením
15

de Wall, Frans, 1998. Chimpanzee politics: Power and sex aminy primates. London and Baltimore, The
John Hopkins University Press. Dále pak také: de Wall, Frans, 1992 De La Réconciliation chez les
primates. Paris (Mayenne), Flammarion. 2.kapitola, knihu jsem měla k dispozici ve francouzské verzi
v překladu M.Robertové.
16
Lawicková-Goodallová, Jane, 1971. Ve stínu člověka, Praha - Mladá Fronta
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života šimpanzů ve volné přírodě. Popsány jsou různé případy komunikace v kontextu
sociálního, agonistického, potravního i sexuálního chování, objevuje se i popis rituálu
„dešťového tance“. Goodallová taktéž osvětluje vztahy a komunikaci mezi matkou a
mládětem. Na několika místech uvádí takové příklady z pozorování, kde je zřejmé, že
šimpanz svou komunikaci patrně promýšlí. Autorka popisuje taktéž mezidruhovou
komunikaci mezi člověkem a šimpanzem a šimpanzem a paviánem. Kniha obsahuje
přehledný rejstřík výrazů a vokalizací. Obsáhlou práci na poli výzkumu obličejových výrazů
provedla Parrová17, která s kolektivem autorů sestavila etogram obličejových výrazů
šimpanze. Parrová zdůrazňuje dvě zásadní oblasti, jednak je to problematika svalů obličeje
šimpanze a pak také výskyt graduálních nebo smíšených výrazů obličeje. V další práci také
zkoumá možný emocionální význam výrazů a samotné vnímání těchto výrazů šimpanzi. Na
základě výzkumu odhalila, že šimpanzi jsou schopni tyto výrazy kategorizovat. Ve spolupráci
s de Wallem18 také odhalila, že šimpanzi podle obličeje dokáží určit příbuznost jedinců.
V oblasti problematiky komunikace a výrazů obličeje také působí Signe Preuschoft19. Článek
Primate faces and Facial expressions osvětluje celou oblast zkoumání na poli obličeje
primátů. Zdůrazňuje složitost homologizace výrazů a problematiku interpretace. Schmidt a
John20 přistupují k problematice obličejových výrazů jako k adaptaci, která dovoluje úspěšnou
sociální interakci. V kapitole o homologii obličejových výrazů diskutují zejména hravý
obličej a výraz tichého cenění, na jejich homologizaci ukazují různé fylogenetické souvislosti.
V této kapitole se také věnují problematice asymetrie obličejových výrazů a zohledňují
hledisko neurobiologie. Vicková a Anderson21 se zabývají oblastí vizuální komunikace, která
zdůrazňuje roli pohledu v komunikaci primátů. Osvětlují roli očního kontaktu také u
šimpanzů, zde zdůrazňují zejména oblast dominance a submise, a docházejí k domněnce, že
v komunikaci šimpanzů není směr pohledu využíván v kooperaci, ale spíše v situacích
kompetice. Pro účely této práce jsem použila také velký etogram šimpanzů v Mahale, který
vypracoval Nishada a kol22. Etogram je jakýmsi slovníkem obsahujícím vyčerpávající popis
17

Parr, Walter, Fugato, 2005. Emotional communication in primates: implications for neurobiology. Current
Opinion in Neurobiology, Vol 15: s.716-720. Parr, Lisa, 2001, Cognitive and physiological markers of
emotions in chimpanzees (Pan troglodytes),Vol.4: s. 223-229. Parr, Lisa, 2003. The discrimination of
Faces and thein Emotionl Content by Chimpanzee (Pan troglodytes), Annals, New York Academy of
Science. Parr, Cohen, de Waal, 2005. Influence of Social Context on the Use of Blended and Graded
Facial Displays in Chimpanzee, International Journal of Primatology, Vol.26, No1 (2/2005)
18
Parr, de Waal, 1999. Visual kin recognition in chimpanzees. Nature, Vol.399, s. 647-648
19
Preuschoft, Signe, 2000. Primate faces and facial expressions, Social research Vol.67:11, s. 245-271
20
Schmidt, John, 2001. Facial expressions as adaptations. Yearbook of physical Antropology, Vol.44 s. 1-23
21
Vick, Anderson, 2001. Communication visuelle chez les primates non humaine: le role du visage.
Primatologie, Vol.4 s. 25-47
22
Nishida, Kano, Goodall, McGrew, Nakamura, 1999. Ethogram and Ethnography of Mahale chimpanzees,
Anthropological science. Vol.107/2. s.141-188
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veškerého chování šimpanze ve volné přírodě, včetně popisů výrazů. Etogram vychází z práce
Goodalové (1989)23. Tento etogram mi sloužil k doplnění informací v přehledu všech
obličejových výrazů, pomohl mi objasnit některé výrazy, které neobsahuje etogram Parrové.
Pro tuto práci byla také využita diplomová práce R. Trnky24, i když jsem se rozhodla pracovat
poněkud odlišným způsobem. Trnka určuje výrazy jakožto primárně emocionální, a vychází
spíše z hledisek psychologie než etologie. Z jeho práce vyplynulo několik důležitých
poznatků, ty jsem zahrnula do své práce. Podstatný pro mě byl způsob interpretace a názvy
jednotlivých výrazů. Zajímaly mě též popisy kontextů, které uvedl pro daný výraz. Další
oporou byla Eibl-Eibesfeldtova kniha Human ethology25, zejména pak kapitola zabývající se
srovnáváním výrazů mezi člověkem a šimpanzem, kde je popsána práce ChevalierSkolnikoffové a schématická vyobrazení s její interpretací emocionálního významu výrazů.
Orientovala jsem se též podle učebnice M. Vančatové26 a kapitole o komunikaci primátů.
Několik významných poznatků jsem také získala z Etologie Zdenka Veselovského27, v tomto
rozsáhlém díle jsem si zvolila kapitolu o komunikaci, některé části jsem použila.

2.3 Přehled obličejových výrazů
Z různých literárních zdrojů a na základě vlastního pozorování jsem vytvořila popis
jednotlivých obličejů a vlastní české názvy a to zejména tam, kde by byl přesný překlad příliš
krkolomný. Uvedla jsem pohyb ve tváři, jak se uvádí v literatuře, případně jaký jsem sama
pozorovala a definice těchto obličejů různými autory. V literatuře se v některých případech
objevuje více variant názvu pro určitý výraz. Namísto možnosti přísného překladu nebo
použití názvů z prací jiných autorů, jsem se nakonec jsem se rozhodla použít takový název,
který co nejvýstižněji popisuje, jak skutečný výraz vypadá. Čímž lze předejít jak chybné
interpretaci, tak chybnému pochopení ze strany možného čtenáře této práce. Vedla mě k tomu
zejména různorodost kontextů a situací, až po zpracování dat, by totiž měl být
zřejmější hlubší význam daného výrazu. V druhé fázi jsem tento technický popis rozšířila o
možný název, který nejlépe vystihoval buď možný emocionální nebo sociální význam daného
signálu. Ponechala jsem také originální anglický název. Tomuto postupu, jsem se vyhnula
pouze v případě hravého výrazu, jehož podstata byla již vědecky dostatečně prozkoumána a
nelze ji vystihnout lépe, ač i během vlastního pozorování se objevil vzácně v poněkud
23

The Glossary of chimpanzee behaviours, Jane Goodall Institute, Tucson
Trnka,R, 2002. Srovnání mimických výrazů emocí u člověka a šimpanze, ČZU
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komplikovanějším kontextu než je čistá hra. Dále jsem tedy také uvedla situace, v kterých se
daný obličej může objevit, jak podle výše zmíněných autorů, tak na základě vlastního
pozorování. Zaznamenala jsem zvlášť komplexy komunikace (Vančatová,viz pozn.23), které
zahrnují celou škálu komunikačních signálů od mimiky, vokalizace, gest až po postoje.

3 TEORETICKÁ

ČÁST PRÁCE

–

P R O B L E M AT I K A V

L I T E R AT U Ř E

3.1 Problematika komunikace, emocí a sociální struktura a chování
šimpanzů

Abychom porozuměli komunikačním signálům tohoto primáta je nejprve nutné
osvětlit tři oblasti, které neoddělitelně souvisejí s tvorbou výrazů. Předně je to samotná
problematika komunikace. Dále sem patří oblast emocí a v neposlední řadě sociální struktura
a sociální chování šimpanze. Závěrem této kapitoly popíšu stav bádání v oblasti problematiky
obličejových výrazů ve vědecké literatuře.

3.1.1 Komunikace
Zejména sociální,sexuální a rovněž obranné chování bezprostředně závisí na
vzájemném dorozumění, Z hlediska teorie informací podle Shannona a Weavera (1949) se za
komunikaci považuje , když se zpráva od vysílajícího předává příjemci. Vysílající sestaví
zprávu z určitých výrazových kódů a předává je příjemci pomocí určitého kanálu, například
pachového, akustického či optického, jehož volba souvisí i se smyslovým vybavením jedince,
který zprávu rozšifruje. Pro biokomunikaci je jistě nejvýznamnější skutečnost, že odeslaná i
přijatá zpráva připravuje oba partnery na nově nastalou situaci (ta může mít zásadní význam
pro život). Může se jednat o manipulaci nebo výzvu ke spolupráci. V biokomunikaci se místo
termínu zpráva používá termín signál. Každý signál probíhá k jedinci určitým informačním
kanálem, smyslové orgány nejdříve informaci zachytí , rozšifrují a pak předají příslušným
mozkovým centrům. Rozlišujeme dvojí typ signálu jednodušší digitální (také diskrétní), které
21

jsou velmi rigidní a jednoznačné a složitější a proměnlivější signály analogní (graduované).
Tyto složitější signály nelze lehce interpretovat, ani poznat motivaci vysílajícího, u primátů a
člověka existuje 30-40 těchto signálů (Veselovský,2005).
Člověk se vyznačuje velmi složitou komunikací, v souvislosti s člověkem hovoříme o
tom, že používá verbální a neverbální komunikaci. Protože nonhumání primáti si nevyvinuly
řeč v lidském slova smyslu, přisuzuje se jim pouze část komunikace neverbální. Neverbální
komunikace se u nonhumánních primátů a člověka uskutečňuje na základě různých
komunikačních kanálů : olfaktorického, vizuálního, zvukového a taktilního.
U antropoidních primátů je olfaktorická komunikace mnohem vzácnější a často je na
úrovni podvědomé nebo-li instinktivní. U lidoopů má očichávaní více difúzní charakter. Bylo
pozorováno očichávaní nasální, očichávání těla, končetin a genitální oblasti. Samci očichávají
u samic také oblast bradavek (Vančatová,2005). Olfaktorické komunikace je evolučně
nejstarší a tudíž nejprimitivnější formou komunikace, důležitou roli hraje v chování poloopic.
Mezi vizuální (nebo zrakovou) formu komunikace patří mimika, postoje a gesta.
Mimické elementy jsou výrazné stereotypní reakce svalů obličeje a hlavy. Jejích kombinace
vytváří mimické výrazy. Intenzita mimického výrazu se mění se subjektivně pociťovanou
naléhavostí sdělení. Gesta představují distanční elementy, které se provádí předními
končetinami. Postoje a pohyby jsou statické a dynamické elementy, které se uskutečňují
hlavou, tělem(také ježení srsti) a zadními končetinami. Pro vznik řeči u člověka mají zásadní
význam mimika a gesta, jakožto výchozí body jejího vzniku (Vančatová,2005). Možnou
souvislost mezi vznikem řeči a pohyby úst při jemných motorických pohybech u šimpanzů
dokazuje například práce S. Waterse (Waters, Fouts 2003)28.
Gesta jsou nejvíce diferencována, používají se v různých kontextech chování včetně
takových jako výraz emocí při herním kontaktu s partnerem. Zdá se také, že jsou zřejmě
evolučně nejmladší. Šimpanzi se učí gesta cestou ontogenetické ritualizace, nikoli
napodobováním (Tomasselo, 1996)29. Gesta používají v mnoha různých kontextech . Gesto
zvednuté ruky se může objevit i jako hrozba i jako signál k pozvání ke hře. Natažená ruka se
objevuje při hledání podpory, při žebrání, při sexuálním chování nebo při pozvání ke
groomingu. U šimpanzů jsem pozorovala tleskáni dlaněmi jak v kontextu hry u mladších
jedinců, tak i při útočném předvádění dospělého samce.Existují také gesta demonstrace,
odstranění, které zabraňují agresi. Velice důležitá jsou přátelská gesta namířená na udržení
sociability jedinců ve skupině. Šimpanzi také ukazují nebo pokyvují hlavou. Pohyby hlavou
28

Waters G.S.; Fouts R.S., Symphatetic mouth movements and the evolution of language, Neurological
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můžou mít různé významy: objevuje se kroucení hlavou jako odmítavé gesto (de Wall,1998).
Nebo typické poklesnutí hlavy s bradou vystrčenou při hrozbě (had tipping). Z evolučního
hlediska se dá odvodit následující tendence: nejprimitivnější mezi vizuálními prvky jsou
postoje, které slouží jako základ pro vývoj více sofistikovaných forem komunikace, jako jsou
mimika a gesta (Vančatová, 2005).
Šimpanzi jsou schopni osvojit si mnoho gest z komunikace s člověkem. Liberecký
šimpanz Tedy má vlastní složité gesto, kde ukazuje něco ve smyslu“ty ke mně „ nebo „tohle
ke mně“. Ukazuje na věc a pak si rukou poklepává na hruď.
K taktilním elementům patří kontakty jedinců předními končetinami, hlavou, trupem a
jinými částmi těla. U lidoopů (šimpanzů) se počet taktilních kontaktů zvyšuje dvakrát ve
srovnáni s úzkonosými opicemi a gibony. Tyto elementy jsou součástí přátelského a
sexuálního chování. K prvkům přátelského chování můžeme zařadit doteky, grooming, objetí.
U lidoopů jsou nejvíce vyvinuté doteky rukou a prsty. Například i strkání prstů od úst, jako
ujišťovací gesto (de Wall, 1998). Mezi prvky sexuálního chování patří krytí, kontakty penisem
a doteky rukou anogenitální oblasti. K agresivnímu chování (kontaktní agrese) patří strkání,
údery, kousání. Avšak tyto elementy jsou poměrně vzácné (zdroj Vančatová, 2005:
Butovskaya, Deryagina, 1985). Jsou konečným prvkem celého řetězu vývoje agrese. Mnohem
častější jsou prvky herních soubojů (například herní útočení mláďat šimpanze). I když je
počet taktilních prvků komunikace u lidoopů značně vyšší než u opic, obecně nepřevažují
taktilní kontakty nad progresivnějšími formami komunikace – mimikou a gesty, tedy vizuální
formou komunikace (Vančatová, 2005).
Akustická komunikace primátů představuje signalizaci pomocí hlasového ústrojí, kde
každý zvuk má svůj význam. Zvukový signál ovlivňuje změny v chování nebo stav zvířete,
kterému tento signál je adresován. Zvukové projevy jednak fungují jako upozornění na
nebezpečí, nebo naopak vyjadřují sílu. Například u šimpanzů při volání na dálku, které je
určeno cizí skupině (Wilson, 2001). Především ale slouží k udržení kontaktu mezi jedinci
vlastní skupiny. To je nejvíce patrné ve vztahu mládě a matka (de Wall, 1998, Goodallová,
1971). Předpokládá se, že primáti pomocí zvuků vyjadřují nejenom svůj motivační stav, ale
také předávají údaje o předmětech nebo událostech (Parrová, 2001) nejvíce byla prozkoumána
tato schopnost u kočkodanů (například Diamond, 2004). Zvukové signály mají populační
proměnlivost, u šimpanzů se různí i různých skupin, nejen poddruhů. Rozdíly jsou i u pohlaví.
Houkání je méně častým projevem u samic šimpanze, také neobsahuje všechny složky tohoto
projevu (Wilson, 2003). Chrochtání jakožto submisivní signál má tento význam v podstatě jen
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u smaců (de Wall, 1998, 1992) Někteří autoři uvažují o možných souvislostech s vývojem
lidského jazyka také v tomto případě (Diamond, 2004).
Komplexy komunikace jsou synchronně vydávané elementy, které patří k různým
kanálům komunikace – olfaktorickému, vizuálnímu, taktilnímu, zvukovému. Tyto komplexy
se dají rozdělit na jednoduché a složité. Jednoduché jsou komplexy, které se skládají ze dvou
elementů, složité se skládají ze třech elementů a více. Největší číslo komplexů komunikace
bylo popsáno u šimpanzů. Mnoho společných komplexů komunikace u primátů je spojeno s
agresivním chováním. Je možné, že tyto komplexy vznikaly jako jedny z prvních ve
fylogenezi primátů. Navíc to ukazuje univerzálnost agresivních mezidruhových kontaktů u
primátů. Pravděpodobná počáteční funkce komplexů komunikace byla v zamezení agresivity,
zvlášť jejích kontaktních forem, nebezpečných pro jedince. Existují také smíšené komplexy,
které se skládají z agresivních (jimiž zpravidla začínají) a přátelských prvků. Pozdější vývoj
přinesl přátelské komplexy komunikace. Nejvíce těchto komplexů je popsáno u šimpanzů.
Například přátelský komplex u šimpanze: natažení ruky – dotek partnera – hravý obličej
(Vančatová, 2005). Nebo naopak agonistický komplex přímý pohled - výraz hrozby – úder,
případně submisivní komplex přikrčení před dominantním jedincem – zachrochtání (pozdrav)
- polibek části těla.
Dlouhodobé pokusy s cílem naučit lidoopy používat lidskou mluvenou řeč byly
prováděny již od počátku minulého století. Tyto pokusy ale vycházeli z poněkud mylných
předpokladů. Konkrétně u šimpanze jsou hlasivky postavené odlišným způsobem než u
člověka, také poněkud jinak vnímá zvukové spektrum a ani jeho mimické svaly nejsou
uzpůsobeny k lidské artikulaci (Vančata, 1998,2002)30. Pokusy nepřinesly valný úspěch.
Avšak v 70. letech začaly experimenty, které metodicky umožnily využívat znakovou řeč,
konkrétně americký znakový jazyk (ameslan) neslyšící pro mezidruhovou komunikaci mezi
lidoopy a člověkem. Ve Spojených Státech vznikly dva týmy vědců, které pracovaly
prostřednictvím této metody se šimpanzi. Prvním byl tým manželů Gardnerových, který
pracoval se samicí šimpanze Washoe. Projekt později převzal Roger Fouts a detailně ho
popsal v populární knize „Nejbližší příbuzní“ (Fouts, 2000)31. Druhý tým vedl psycholog
Henry Terrace, který pracoval se samcem šimpanze Nimem. Oba tyto týmy dosáhly
pozoruhodných výsledků, byť se jejich metody lišily. Terrace zaujal poněkud skeptický pól,
co se týče schopnosti užívání znaků, také jeho metody byly odlišné, poněkud rigidní a
nerespektovali přirozené chování šimpanze, zejména potřeby sociálního kontaktu.
30
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Mnozí lingvističtí odborníci dodnes lpí na tom, že šimpanzi ve skutečnosti neznakují,
ale že jen imitují. Většinou jde o osoby, které nemají hlubší znalost výsledků tohoto
pozoruhodného experimentu32. Jiný experiment, který vede Dr. Savage-Rumbaugh se
šimpanzem bonobem jménem Kanzi, prokázal opak. Kanzi komunikuje pomocí lexigramů
(neboli jazyk „yerkish) na klávesnici, a sám vytváří některá složitější vyjádření, jejichž smysl
mění syntax. Počítač zaznamenává všechny dialogy pokusného objektu. Je zde ukázána větná
skladba, pomocí níž bylo možné požádat o různé věci, některé žádosti a komentáře vyžadují
kreativní použití sady gramatických formulí (Sagan, 1996). Smysluplnost a kvalitu znakového
jazyka komunikace by měli rozhodnout nejspíše sami neslyšící, bez ohledu na lingvistické
teorie. Po úspěchu těchto badatelů se podobné pokusy začaly provádět i na ostatních druzích
lidoopů. F. Patterson pracuje řadu let s gorilou Koko. Orangutan Chantek je schopen také
používat znakovou řeč. Několik výzkumných týmů z USA a Japonska používá pro
komunikaci se šimpanzi symbolický počítačový jazyk, nebo jazyk, sestavený z různých
geometrických symbolů. Všechny tyto projekty hrají obzvlášť důležitou roli pro pochopení
kognitivních schopnosti lidoopů. Byly podány přesvědčivé důkazy toho, že šimpanzi,
bonobové, gorily a orangutani jsou schopni ovládnout znakový jazyk a mají důležité
předpoklady symbolického myšlení abstrakce. Někteří šimpanzi ( šimpanz Ai) dokonce
reagují extrémně rychle na takové úkoly, jako je například srovnání čísel podle velikosti. Zdá
se, že chápání symbolů a práce s nimi je u šimpanzů velmi dobrá. Velcí lidoopi jsou schopni
formulovat svoje vnitřní představy o předmětech, spontánně pojmenovávat předměty
(například Washoeino „voda-pták“ pro labuť), označovat znaky chybějící předměty
(komunikovat o nepřítomných věcech). Lidoopi jsou schopni sami přemýšlet analogicky a
užívat kategorie, používat metafory, vtipkovat, klamat a podvádět (viz Fouts,2000). Lidoopi
jsou schopni komunikovat spontánně mezi sebou pomocí gest-znaků a jejich mláďata se
spontánně učí od dospělých.
Komunikace lidoopů pro nás zůstává doposud málo probádanou oblastí. Různí
badatelé se stále nemohou shodnout, nakolik je kvalita komunikace šimpanzů zejména
s ohledem na používání znakového jazyka nebo „yerkštiny“ srovnatelná s lidskou. Vždyť
stále ještě sami přesně nechápeme, jak se vlastně lidoopi dorozumívají mezi sebou svým
vlastním jazykem. Pokud by šimpanz zcela ovládl, předběhl by tak tím i mentální schopnosti
vysoce vyvinutého lidského mozku33.
32
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3.1.2 Emoce
V komunikaci primátů hrají velkou úlohu také emoce. Emoční náboj komunikace nebo
motivační stav jedince, je dobře rozpoznatelný například z vokální komunikace šimpanzů
(Goodallová,1986)34. Na jednotlivých mimických výrazech se stejně jako u lidí také odráží
síla prožitku dané situace podle intenzity provedení nebo délky trvání (Eibl-Eibesfeldt, 1989).
Jinými slovy odráží se zde prožívání subjektivního významu situace (Veselovský,2005) .
Limbický systém představuje neurofyziologický aparát emocí a zahrnuje thalamus,
amygdalu, hyppokampus, a další útvary mozku a byl orgánem „preracionální psychiky“, který
umožňoval rychlé zhodnocení biologické významu podnětů. Dalším důležitým aparátem se
stala centra slasti a bolesti v oblasti septa. Činnost těchto center zajišťuje základní hodnocení
ve smyslu vztahů apetence a averze (Nakonečný, 2000).
Emoce jsou adaptivní odpovědí jedince na změny v okolním prostředí. Jsou důležité z
hlediska sociálně-komunikativních, kognitivních a psychologických procesů. Existuje mnoho
definic emocí, v psychologii je pojem emoce používán pro mentální stav charakterizovaný
cítěním a doprovázený různými tělesnými projevy, který vyjadřuje vztah k nějakému objektu.
Dále pak jako excitovaný stav mysli, který doprovází cílově zaměřené chování nebo také jako
afektivní stav, který byl vyvolán nějakou překážkou nebo oddálením akce. Existuje i taková
jejich definice, která říká že emoce jsou dezorganizovanou odpovědí organizmu na podnět,
jiná říká, že je to aktivita organizovaná převážně autonomní soustavou. Pojmu emoce se
obecně užívá k vyjádření: komplexního citového stavu doprovázeného charakteristickými
motorickými a žlázovými aktivitami a komplexního chování organismu, v němž dominují
viscerální komponenty určované autonomní nervovou soustavou (Nakonečný,1995).
Funkční podstata emocí je však jednotná, jakožto zřejmě původně vnitřní signál
biologické hodnoty podnětu vyjadřujícím jednoduchý princip:příjemné a nepříjemné.
(Anochin 1957: zdroj Nakonečný, 1995) Hodnotící funkci emocí popisuje Lorenz jako
„mechanismus ekonomie slasti a strasti“ (Lorenz, 1993), který je odvoditelný z ekologických
podmínek. Signální funkce emocí je dvojího charakteru: vnitřní – emoce signalizují subjektu
význam situace, která je vyvolává a vnější – organizují vzorec reakcí, který tuto situaci
signalizuje okolí subjektu. Z toho vyplývá, že emoce mají i výraznou komunikační dimenzi.
(Nekonečný,1995).Vnější projevy emocí se uskutečňují skrze určité pohyby, které jsou
výsledkem specifické svalové aktivity. Emoce jsou subjektivní prožitky („emoce nelze
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definovat, lze je jen popsat“ Nakonečný, 1995), ale vědci poukazují na to, že je možné je
klasifikovat a zařazovat do kategorií.
Jednou z hlavních funkcí emoci u šimpanzů je upevnění a ovlivňování sociálních
vztahů ve skupině. Speciální postoje a mimické demonstrace umožňují členům skupiny
formovat vztahy dominance-podřízenosti, hrozit, usmiřovat se po konfliktu, vyzívat ke hře.
Složité sociální prostředí vyžaduje rozvinutý systém komunikace. Toto prostředí též
zabezpečuje zachování a předávání tradic používání nástrojů ve skupině. U šimpanzů některé
silné emocionální stavy mohou vést ke ztrátě kontroly nad obličejovými výrazy. Příklad dává
De Wall (de Wall1982: zdroj Anderson, 2001): během konfliktu dvou samců, podřízenější
jedinec vykazoval výrazy agrese a sebedůvěry, když měl svého protivníka naproti sobě. Ale
jakmile se otočil zády, tak se nedokázal ubránit tomu, že se mu chtě nechtě na tváři objevil
výrazu strachu. Nakonec, při pokusu zachránit situaci, si tento samec přehrnul pysky přes
zuby rukama, a tak skryl mimický výraz strachu ještě před tím, než se otočil a nasadil znovu
dominantní výraz. Tato situace ukazuje, nakolik si je šimpanz vědom následků svého chování
a chápe, že i některé výrazy a tím skutečné rozpoložení, je lepší skrývat.
Primatologové zjistili, že ve stejných životních podmínkách druhy, které žijí ve
velkých skupinách, tráví více času vzájemným groomingem, mají více rozvinutou nástrojovou
činnost a složitější systém komunikace. Dunbar (1997)35 odhalil jasnou spojitost mezi
frekvencí groomingu a vývojem mozkové kury u primátů. U primátů hrají emoce důležitou
roli v přežití jedince. Emoce ho informují o tom, jakým způsobem je nutné adekvátně
reagovat na získaný stimul a plní čtyři důležité funkce (Rossano, 2002:zdroj:
Vančatová,2005)36:1. filtrují a zesilují životně důležité signály, získané z vnějšího prostředí,
slouží jako reálný signál o vnitřním stavu organizmu, účastní se v regulaci sociálních vztahů a
působí jako regulující programy, které ovlivňují směr chování jedince.
3.1.3 Sociální chování a komunikaci šimpanze
Abych mohla zařadit komunikaci šimpanzů do určitého kontextu v krátkosti zde ještě
uvedu, jakým způsobem funguje sociální struktura šimpanzů a vysvětlím základní modely
jeho chování. Dále se pak budu věnovat problematice emocí a komunikace se zaměřením na
významnou oblast vizuální komunikace, také s ohledem na některé projevy vokalizací.
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3.1.4 Sociální struktura šimpanzů
Sociální struktura šimpanzů patří mezi nejsložitější a nejvariabilnější u primátů. Jde o
strukturu typu fisson-fiussion, která je založena především na sociálních vztazích ve skupině,
méně pak už na vnějších faktorech. Některé skupiny mohou čítat i více jak 100 členů a
přirozeně se rozpadají na menší skupiny (tvoří pak podskupiny které mohou mít podobu párů,
skupin samic s mláďaty a skupin samců). Základ tvoří filopatričtí samci a migrující subadultní
samice. Velmi důležitou roli také hraje klanový systém, který je založený na příbuznosti
s určitou samicí, matkou. Vzhledem k tomu, že se samice páří s větším množstvím samců
existuje jediný rodičovský vztah. Prostřednictvím vztahu k matce se udržují i sourozenecké
vztahy. Vytváří se určitá matrilineární struktura, která může přetrvávat i v případě migrace
nebo smrti matky (Vančata,1999,2002). Postavení samců ve skupině se často také odvíjí od
postavení jejich matky (mnoho příkladů uvádí Goodallová,1971). Zásadním faktorem této
sociální struktury je vytváření aliancí a mocenských koalic, které se také mohou odvíjet od
této příbuznosti. Složitý hierarchický systém se přímo souvisí s vývojem vztahů ve skupině.
Alianční vazby jsou více zřetelná u samců, u samic jsou spíše výjimečné (de Wall, 1998).
Avšak, jak tomu napovídá mé pozorování v Plzeňské zoo, jistá forma hierarchie se objevuje i
u skupin, kde mají samice převahu. V přirozených skupinách se vládnoucí samec (alfa samec)
neobejde bez podpory jiného samce nebo samců, někdy i důležitých samic. Aby si alfa samec
udržel své postavení musí se chovat oportunisticky, nemůže nikdy spoléhat na status quo.
Samec beta nebo jiný může usilovat o jeho postavení vytvářením vlastních koalic, ve chvíli,
kdy si je jist svým postavením, může se pokusit vůdčího samce svrhnout. Schopný vůdčí
samec může dopředu s takovým vývojem počítat a pokusit se zvrátit situaci ve svůj prospěch.
Všechny tyto aktivity vyžadují velmi dobrou schopnost taktizovat a udržovat složitou a síť
vztahů, které mají často ambivalentní charakter. Podrobně tuto problematiku komplexních
vztahů a strategií popsal de Wall (1998,1992), příznačně označil takové chování jako
šimpanzí politiku. Celá tato oblast zahrnuje všemi těmito aspekty podmíněný a velmi složitý
systém komunikace.
Specifickým rysem fisson-fuisson struktury u šimpanzů, je fakt, že jedno pohlaví
vytváří vždy kohezní jednopohlavní skupiny. Příslušníci této skupiny se s druhým pohlavím
kontaktují separátně na párové heterosexuální bázi nebo na základě příbuznosti jedinců a
nikoliv ve skupinách, jak je tomu u mnohosamco-samicových skupin (Vančata, 1999, 2002).
Šimpanzi jsou značně teritoriální, své území agresivně hájí nebo dobývají nové území
cíleným drtivým útokem, často při těchto konfliktech dochází k infanticidě (Goodallová, 1971
Wilson,2000). Samice se do vzdálenějších oblastí teritoria téměř nevydávají a pokud ano, tak
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v obdobích estru. Mezi migrující samice patří především mladé samice, u kterých se již
projevují známky ovulace, avšak ještě nejsou receptivní (Goodallová, 1986)37. Území je
chráněno a patrolováno samci (Wilson, 2003).
Od složité sociální struktury se odvíjí rozmanité chování šimpanzů a jejich složitá
komunikace. Ráda bych zde popsala tyto základní typy chování, v kterých se nejvíce odráží
sociabilita a její projevy v komunikaci.
3.1.5 Sociální chování
Základními projevy sociálního chování jsou zdravení, vítání a volání na dálku. Jedinci
se zdraví jemným zachrochtáním a při vítání mohou se vzájemně objímat nebo líbat. Takové
chování označujeme jako přátelské. Přátelské chování se často objevuje u samců, kteří spolu
v dané době vytvářejí nějakou alianci. Pokud je shledání přátelských jedinců obzvláště
radostné může se objevit také výraz velkého vzrušení a vřeštění (rozevřená ústa a odhalené
zuby). Tento výraz je obecně možno vidět i při zděšení, i u agonistických projevů, jeho
význam se však pak zásadně mění, nehledě na ostatní změny v obličeji a vokalizaci.
Hierarchie skupiny se dá vysledovat podle různých projevů submise a dominance. Submisivní
jedinci typicky zdraví krátkým supavým zachrochtáním dominantní jedince. Někdy se u toho
přikrčí a s pohledem upřeným na něj ho obcházejí, tyto projevy dominantní jedinec často
ignoruje, a nikdy je nevrací (de Wall, 1998, 1992). V zoologických zahradách je vítání
samozřejmě méně častým jevem, protože skupina je neustále prakticky pohromadě. Odděluje
se jen vzácně. Přesto je za zdravení možno počítat submisivní zachrochtání, jakožto přátelské
a zároveň podřízené gesto. V literatuře se uvádí, že dominantní samec tento zvuk vůči
podřízeným vůbec nevydává (de Wall 1998, explicitně s.80).
Sociální tetičkovské chování je typickým projevem, kdy se jiný ať už příbuzný nebo
příbuzný jedinec aktivně stará o mládě a úzce souvisí se schopností adoptovat cizí mládě.
Matka se většinou neobává svěřit na chvíli vlastní mládě péči jiné samice, ba dokonce samce.
Projevy tetičkovského chování jsou laskání a vískání mláděte, nošení mláděte, chování dělení
se o potravu, často přechází v herní projevy. V nejranějším věku si mláďata k ostatním
jedincům mohou dovolit v podstatě cokoli, aniž by riskovali agresivní odezvu. To se však
postupně mění s jejich dospíváním (de Wall, 1998). Tetičkovské chování je typické mezi
blízkými příbuznými, ale může se objevovat i mimo tuto vazbu, jak můžeme vidět například u
šimpanzů v zoologických zahradách. Allopatrická péče je samozřejmě pod drobnohledem
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matky, nesprávné chování zvyšuje riziko, že se matka potomka důrazně zastane. De
Wall(1998) popsal paradoxní situaci, která souvisí s odstavením. Mladý sameček se chtěl stále
kojit u své matky, ale ta ho odmítala. Našel si jinou samici, která měla mléko, stál u ní a
hlasitě vřeštěl, matka okamžitě přiběhla a pohrozila samici a stála u ní tak dlouho, dokud tato
nepovolila mláděti, aby se napilo. V Plzni často vozila Maryša malou Bamii na zádech, ale
její tetičkovské chování se občas zvrhlo v mírně nebezpečné hry. V takovém případě se k nim
přiblížila matka a důraznými pohyby hlavy, jako by dávala najevo, že chce mládě vrátit,
případně natáhla ruku a mládě si vzala. Nikdy neútočila. V tomto případě Maryša obvykle
neprotestovala a matku poslechla, přesto že v jiných interakcích se projevovala vůči matce
mláděte dominantně až útočně.
Velmi typickým projevem sociability šimpanzů je vzájemné vískání srsti nebo-li
grooming. Grooming je jakousi modelovou ukázkou vztahů ve skupině. Dovoluje přátelský a
uvolněný sociální kontakt. Ukazuje se zde, kteří jedinci spolu mají užší vztahy a jaká je vůbec
obecná kvalita vztahů ve skupině. Objevují se zde základní projevy dominantního a
submisivního postavení. Grooming se často objevuje. Při groomingu si šimpanzi pomocí
rukou a úst různě probírají a čistí srst i tělo. Doprovodné projevy tohoto chování jsou
mlaskání, klapání , cvakání zuby a frkání. Tyto projevy se objevují zejména, když jedinec
najde něco zajímavého v srsti vískaného druha. V některých populacích se objevuje také
tleskání rukou nad hlavou. V Gombe například existuje i varianta, kdy se při groomingu
přidržují šimpanzi větví nad hlavou. V tomto případě můžeme hovořit o kulturních
rozdílnostech v tomto chování (Muroyama a Sugiyama,1994). Typickým klepáním pysky o
sebe při groomingu se projevoval například plzeňský Bask
3.1.6 Agonistické chování
Důležitou součástí sociálního života šimpanzů je agonistické chování, která má oba
póly jak agresivní tak pól usmiřování. Konfrontací rozumíme situaci, kdy alespoň jedna strana
vykazuje přísně agnostický prvek chování jako je útok, doprovázený výrazem hrozby nebo
vřískáním, může mít podobu kousnutí nebo úderu, vláčení a podobně. Takový útok může mít
několik významových podob, také podle toho útočí-li jedinec na jednoho nebo více jedinců a
pak podle reakce jedince a ostatních účastníků konfliktu. Nishida a Mosaka (2000) sledovali
dlouhodobě skupinu šimpanzů v Mahale a popsali agnostické projevy chování. Rozdělili
agonistické konfrontace na dyadické (mezi dvěma jedinci) polydiadické a semi-polyadické
(do konfliktu je zahrnuta třetí strana, která nereaguje). V těchto projevech se typicky objevuje
také jakoby nabubřelý obličej s pevně semknutými pysky (bezhlesná fáze). De Wall popsal
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tento výraz dokonce ve variantě, kdy má samec zavřené oči. Tento výraz může vystřídat i
vřeštění, při němž má jedinec rozevřená ústa a odhalené zuby, přitom upírá zrak na druhého,
zejména při honění se mohou takto projevovat oba zúčastnění (viz Goodallová, The Jane
Goodall Institute's Center For Primate Studies)
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. Při a zejména po konfliktu se objevuje

několik významných vzorců chování. Patří sem chování orientované na nezúčastněnou stranu,
při něm napadený jedincem vyhledává oporu. Chování zahrnuje mimický výraz strachu
(odhalené zuby -semknuté), vřískání, případně natahování ruky k danému jedinci. Další
podobou je pak přímé hledání podpory objímáním jedince zezadu a vřískáním a opět výrazem
s odhalenými zuby nebo objímání kolem ramen tváří v tvář v sedě nebo ve stoje. Projevem
ujišťování, je také tzv. mounting, kdy se samec přitiskne zezadu na tělo druhému jedinci. Pro
postkonfliktní jednání je typický vzájemný polibek otevřenými ústy, někdy obohacené o
supavé zvuky nebo přitisknuté rozevřené pysky na jinou část těla (často hruď či rameno).
Patří sem také různé dotyky rukou částí těla a situace, kdy jedinec dá druhému jedinci prst do
úst (pozorováno mezi Maryšou a Ginou). Dále sem můžeme zařadit také přiblížení, situaci
kdy se jedinec posadí na dotek k jinému. V případě, že se jedinec konfliktu obává, typicky se
objevuje chování nazvané vyhýbání. Znamená to situaci, kdy jedinec (obvykle samec) změní
směr, aby se vyhnul jinému. Na hrozbu obvykle reagují ostatní útěkem, statečnější
protiútokem (ať už samostatně nebo s podporou). (Nishida, Monaka 2000).
Při konfliktech v Plzni nejčastěji zasahovala samice Gina, která okamžitě reagovala na
křik Maryši (kterou pravděpodobně považuje za své adoptivní mládě). Pokud Maryša nenašla
zastání, běhala s jekotem po výběhu a sama se objímala a poplácávala rukama, jako kdyby se
snažila utěšovat, tyto hysterické projevy jsou známé i z jiných pozorování (de Wall, 1992) .
V Liberci jsem pozorovala, jak se Ingrid (samice) snažila uklidnit „zakousnutím“ do Tessan
(samice), současně se jí opírala o záda, jejich aktivita později přešla ve vzájemné čištění srsti.
Typické chování dominantního samce představuje imponování nebo-li útočné
předvádění, které nekončívá obvykle napadáním ostatních jedinců, pokud se nenajde aktivní
odpůrce. Situaci, kdy po imponování k napadení došlo popsala například Goodallová. Šlo o
napadení mláděte, které nechápalo následky ignorování imponování. Z příkladu je zřejmé, že
mnohým sociálním dovednostem se šimpanzi musí učit (Goodallová, 1971) a zřejmě se učí
rozeznávat některé komunikační signály. Jinak má imponování obvykle podobu počáteční
fáze ježení srsti a houkání, posléze aktivního projevu síly pomocí dupání, tlučení a vláčením
předmětů (například větví někdy kamenů apod.). Imponování není v pravém slova smyslu
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agresivní projev nebo alespoň lze říci, že zde nejde o akt útoku, ale o akt prokázání
síly.Imponující samec může zaútočit na jiného samce, který se mu hodlá postavit a předvést
svou sílu. Zvyšuje se v obdobích pokusů o získání postavení alfa samce (de Wall,1998,1992).
Žádné útoky spojené s tímto chováním jsem nepozorovala ani v případě, kdy v Liberci
imponovali oba samci v jednom výběhu najednou. Toto představení (popsané výše) zřejmě
nesměřovali jeden k druhému, ale nejspíše k třetímu dospělému samci v sousedícím výběhu a
k jedné z jeho samic, která byla právě v estru. Agresivita (neadresná) tohoto projevu
kulminuje v závěru hřmotným úderem do kmene nebo do zdi. Samec se v typickém případě
naježí a začne vydávat houkavé zvuky (houkavý obličej), snaží se vyrobit, co nejvíce hluku
hlasitým dupáním nebo máváním větvemi, houkání někdy zakončuje hlasitým výkřikem
„Waa“ s široce rozevřenými ústy. Někdy se také objevuje pouze supavé houkání, pak ho
obvykle doprovází bušení nebo kopnutí či jiná aktivita, která zaručí dostatek rámusu. Zde
zřejmě nejvíce záleží na invenci předvádějícího se samce (například Goodallová 1971,
předvádění Michala s barely). Liberecký Kong používal při bušení na sklo kamínky. Někdy
ale toto představení probíhá bez hlasového projevu, tomto případě má šimpanz pevně
semknuté nabubřelé pysky (nabubřelý výraz nebo-li výraz hrozby). Goodallová zmiňuje, že
v tomto případě existuje větší pravděpodobnost , že dojde ke skutečnému napadení (The Jane
Goodall Institute's Center For Primate Studies)39. Zajímavé bylo, že se útočně předváděla
v Plzni spíše subadultní samička Maryša než samec Bask.
3.1.7 Sexuální chování
Sexuální chování se odvíjí zejména od estru samic. Samice se zduřeninou je velmi
atraktivní pro každého samce skupiny, ale většina z nich musí respektovat hierarchický
systém. I v tomto ohledu se však může projevit schopnost šimpanze taktizovat. Přesto, že
nakonec dominantní samec dovolí ostatním samcům páření, bývá často obelháván. Šimpanzi
dokáží využít situace a ztratit se z dohledu (Goodallová,1971, deWall, 1998) . V této oblasti
se zřejmě uplatňuje významná schopnost šimpanzů kamuflovat zájem například ostentativním
předváděním nezájmu. Zejména mladé samice často vydávají při kopulaci takzvaný kopulační
křik, což může vést k prozrazení. De Wall (1998) popsal chování samice, která se ze
zkušenosti naučila pářit se samcem bez tohoto křiku, zachovávala si jen výraz obličeje pro
tento zvukový signál. Což mírně odporuje poznatku, že šimpanzi nejsou schopni kontrolovat
vokalizaci. Na jiném místě de Wall popisuje ještě zajímavější příklad klamání, níže postavený
samec si překrýval klín rukou, aby nebyl patrný jeho zájem o samici a tradičně se díval
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kamkoli jinam než na samici. Kopulaci většinou iniciuje samec. Typicky sedí na zemi ve
vzdálenosti 1 – 10 metrů od samice s roztaženýma nohama, aby byla viditelná jeho erekce,
pokud je samice otočena zády vydává jemné chrochtavé zvuky. Pokud se samice dívá jeho
směrem, může samec ještě vztáhnout ruku v gestu pozvání, příjme-li samice, přikrčí se k zemi
a se samcem provede krátkou asi čtvrtminutovou kopulaci (de Wall, 1998). Při kopulaci
samec může vydávat supavé zvuky (Goodallová, 1971). Někdy se ale pozvání ke kopulaci
nemůže odehrávat takto otevřeně (například kvůli kontrole výše postavených jedinců), samec
a samice si pak vyměňují nenápadné signály, obcházejí se, krátce na sebe hledí apod. (de
Wall, 1998).
U kopulace se často objevují mláďata, které reagují různě, zřejmě podle obeznámení
se s významem této aktivity. Objevují se reakce jako frenetické skákání kolem dvojice a
ječení, případně houkání a bránění kopulaci. De Wall popisuje i chování mláděte, které při
kopulaci začalo oba zúčastněné utěšovat dotyky a polibky, typickým chováním pro ujišťování
a postkonfliktní chování. V literatuře se uvádí, že samice může využívat tohoto stavu
k získávání mnohých výhod – například potravy (Goodallová, 1971). Někteří šimpanzi
předvádějí určité chování, které by se nejlépe popsalo jako sexuální hry (Amber a Nikkie a
sexuální tanec v zoo Anherm): Samice v bipední chůzi se přibližuje k samci s našpuleným
výrazem (zajímavý kontext tohoto signálu) a různě se dotýká částí vlastního těla, pak teprve
dojde ke kopulaci (De Wall, 1998, Goodallová, 1998 – pozorováno v přírodě) .Pokus spářit se
nepozorováni jsem sledovala v plzeňské zoo. Samec Bask obcházel celý den Zizwu, ale
neustále ho pronásledovala Maryša. Po celý den si předávali pouze subtilní signály, jakoby
kradmé pohledy (podobné chování popisuje de Wall, 1998). V okamžiku, kdy se zdálo, že se
Maryša zabavila jinde, pokusili se o kopulaci. Během asi 3 vteřin k nim se zavřeštěním a
výrazem silného rozrušení přiskočila Maryša a odstrčila je. Bask vyštěkl a ohnal se po ní, ale
vyděšená Zizwa zakvičela a s typickým výrazem „strachu“ (cenila v tichosti zuby) a odběhla
pryč.
3.1.8 Herní chování
Herní chování není jen doménou mláďat. Objevuje se také u dospělých jedinců,
dokonce u samců. Jeho výrazným projevem je hravý výraz, neoddělitelně patřící ke
kterýmkoli herním aktivitám. U šimpanzů se často objevuje hra jako honění nebo přátelské
praní, případně také lechtání. Za formu hry lze považovat různorodé lokomoční projevy
mláďat při brachiací a lezení a prozkoumávání terénu, například také herní útočení na jedince
a předměty a napodobování (de Wall, 1998: napodobování chromé Krom v zoo Arnhem). Při
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aktivitách jako jsou honičky a zejména lechtání se často objevuje smích. Tento smích je velmi
nepodobný lidskému, popsala bych ho jako hlasité vydechování či supání, podle některých
autorů může přejít v supavé chrochtání (viz. přehled obličejových výrazů). Hra a zejména ta
její podoba, kdy si hrají i dospělí samci s mláďaty utváří a prohlubuje vztahy ve skupině,
může sloužit i jako dobrý ventil pro případné napětí. Při hře mláďat může někdy dojít ke
konfliktu a ublížený jedinec, pak kňouráním avšak častěji výrazným křikem může přivolat
matku. Reakce matky závisí opět na složitosti vztahů, musí se rozhodnout stojí-li jí útok na
provinilce za konflikt s jeho matkou. De Wall (1998) popisuje reakci matky a křik mláděte,
které si hraje s jiným tak, že matka místo aby sama zasáhla, vzbudí dominantní samici, ta
hlasitým zaštěkáním a gestem ruky směrem k mláďatům celý spor ukončí. Hravé chování a
hravý výraz můžeme často pozorovat při lokomočních hrách nebo při hravých zápasech. Čím
intenzivnější je zřejmě prožitek z těchto aktivit, tím více se ve výrazu odhalují zuby. Poslední
fáze hravého výrazu odhaluje horní i dolní zuby, často se v těchto případech následně
objevuje hravé kousání. Pozorovala jsem například hru samic v Plzni, která spočívala
v houpání se na lanech a točení. Maryša visela hlavou dolů s hravým výrazem a točila se nad
Zwartje, čím více se točila tím více se ukazovaly zuby, následně se objevilo i supání. Zwartje
výraz opětovala v jeho „bezzubé podobě“. Není tedy zdaleka jen typickým výrazem mláďat.

3.1.9 Mateřské chování
Mateřské chování je u šimpanzů dáno velmi silnou vazbou matka-dítě. Šimpanzí
matka kojí své mládě do věku 3-4 let. Po tuto dobu nosí matka potomka (obvykle rodí jedno
mládě, výjimečně dvojčata) na břiše přibližně do šesti měsíců a později na zádech. Mládě
šimpanze se nechává nosit n zádech i přes fakt, že je v této době již schopno chodit. Toto
nošení obvykle trvá a je matkou tolerováno až do momentu odstavení mláděte. Odstavení
prožívá mládě těžce, neustále se snaží získat své výhody zpět. Během tohoto období se mládě
musí vyrovnat s novou situací, často kňourá a má záchvaty vzteku (Goodallová, 1971,
Goodallová, Jane Goodall institute). V komunikaci s matkou má mládě v souvislosti
s negativními podněty dva typické výrazy:kňouravý obličej a naříkavý obličej s typickou
vokalizací. Při záchvatech vzteku mládě hlasitě ječí, jeho tvář se úplně rozšklebí a odhalí se
zuby, může ležet a vztekat se na zemi, nebo se snaží chytat různých předmětů někdy i samo
sebe. Matce se v období odstavení vrací možnost opět se pářit, což nese mládě opět těžce.
Důvody tohoto chování mohou být i snahou zabránit příchodu konkurenčního sourozence
(Franck,1996).
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Matka pečuje velmi pečlivě o své mládě, víská ho a hraje si s ním. Matka a mládě
spolu mají úzký vizuální kontakt, v podstatě jde o jedinou formu vzájemně upřeného pohledu,
který neznamená hrozbu, ale jakési potvrzení úzké vazby (stejný jev jako člověka). Mládě
aktivně vyhledává oční kontakt (Yamagoshi a kol,2003). Pokud se mládě ve větší vzdálenosti
vydává krátké kňouravé volání „hú“, jde o vzájemný dorozumívací signál (Goodallová,1971).
Pokud je mládě napadeno je toto volání mnohem intenzivnější a většinou mu předchází nějaká
z forem projevů strachu jako je vřískání nebo ječení. V některých případech matka brání své
mládě, i když jí hrozí těžká porážka (například Goodallová,1971, 1986). V méně závažných
konfliktech stačí projevy utěšování, jako jsou objetí a polibky a uklidňování dotykem. Mládě
se od matky začne plně osamostatňovat až kolem věku deseti let. Do té doby matku běžně
doprovází a respektuje. Po tomto období začnou samci poprvé zkoušet svou sílu také na
matce. Jejich dominantní postavení, ale bývá uznáno až s blížící se dospělostí okolo patnácti
let (Goodallová, 1986,1971).
Matka má obrovský význam při učení (zejména nástrojové a potravní chování), to se
často děje právě sledováním matky a jejím napodobováním (vzácná jsou pozorování, kdy
matka aktivně opravuje pokusy mláděte o nějakou činnost). Pokud mládě osiří může být
adoptováno, což souvisí s všeobecným pozitivním přístupem šimpanzů k mláďatům.
Souhru matky s mládětem můžeme dobře pozorovat v liberecké zoo. Mládě obtěžuje
samici Ingrid, ta se mírně ožene, ale okamžitě se zklidní, protože se blíží matka, ta mládě
sebere a odkráčí s ním. Mláďata se také přidávají k vokalizaci matky nebo celé skupiny. Celá
skupina je rozrušená děním ve vnějším výběhu. Mládě začne houkat v okamžiku, kdy se ozve
jeho matka. Zajímavé bylo pozorovat významný oční kontakt mezi Zwartje a jejím mládětem.
Bamia, pokud si nebyla jistá situací, se neustále ohlížela na svou matku. Jakmile začala jevit
známky znepokojení matka si pro ní ihned šla, většinou jí doprovázel i někdo další ze
skupiny. Když Zwart (matka) chovala Bamii v náručí, ta jí často hleděla přímo do obličeje.
3.1.10 Potravní chování
Nejvýraznějším znakem sociability v kontextu potravního chování je schopnost
šimpanzů dělit se, žebrat a lovit. Dělení o potravu opět souvisí s udržováním vztahů a
taktizováním. Pokud šimpanzi narazí na potravní zdroj, obvykle to oznamují houkáním,
případně vydávají typické potravní chrochtání nebo štěkání. Chrochtavé zvuky a typické
mlaskání jsou doprovodem každého jídla. V souvislosti s potravou se ale také objevují
projevy jako hlasité ječení a výraz velkého rozrušení (Goodallová,1998). Při žebrání se může
objevit gesto natažené ruky, cenění zubů bez vokalizace. Obvykle se ale šimpanz přiblíží a
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z minimální vzdálenosti přímo hledí na potravu (je-li zřejmě jistý svým postavením), případně
těká nenápadně očima z potravy na konzumujícího druha nebo prostě sedí vedle a snaží se
vypadat, jakože se dívá jinam (de Wall, 1998, Goodallová, 1971). Lov už vyžaduje maximální
schopnost kooperace a zahrnuje mnoho subtilních signálů, celá akce probíhá v tichosti bez
vokalizace (Wilson 2003, Goodallová, 1971) (podobně tiše se šimpanzi chovají při
patrolování území). Loví zásadně samci a obvykle se o svůj úlovek podělí.
Někdy může docházet ke kanibalismu, který ale spíše než s potravním chováním
souvisí s meziskupinovou agresí (Wilson, 2001, Goodallová,1986 ). Vzácný příklad
kanibalismu se udál v roce 2004 v zoologické zahradě v Plzni. Samice pojídala některé části
svého mrtvého potomka. Původ tohoto chování může tkvět v sociální nedospělosti samice,
což potvrzují některé její další nestandardní projevy jako je plivání a snaha kousnout. Takové
chování popisuje Fouts (2000) jako typický projev šimpanze v pubertě. Při potravním chování
šimpanzů v zajetí může často docházet ke konfliktům, což zřejmě souvisí s malou možností
vzdálit se, někam se svým úlovkem schovat. Někteří šimpanzi, jak jsem pozorovala se snaží
ukrýt potravu na příklad pod vlastní tělo nebo maximálně využít prostoru před zuby a doslova
využít svůj obličej jako nákupní tašku. Maryša se někdy snažila podřízené Zizwě rozvírat
pysky a prozkoumat, co všechno si už vzala. Zizwa jen seděla a tiskla zuby k sobě, možná i ze
strachu. Liberci jsem kolem doby krmení nikdy tolik rozruchu neviděla.
3.1.11 Ostatní projevy
Za celou dobu pozorování, jsem také měla možnost sledovat, jak se chová šimpanz,
když je sám. Pokud se jedinec nachází sám většinou se věnuje komfortnímu chování, probírá
si sám srst a prohlíží různé části těla. V jednom případě jsem u šimpanze Maryši pozorovala
velmi nervózní chování doprovázené zíváním a následným probíráním srsti a lechtáním
vlastního těla doprovázeném hravým výrazem. Celkově se zívání objevovalo překvapivě
často, někdy šlo o nervózní typ zívání, kdy je na šimpanzovi (zejména Maryša) zřetelně vidět
nervozita a možná jakási nervózní znuděnost. Šimpanz zívá a naplno odhaluje horní i dolní
zuby. Jindy zívání připomínalo lidské únavové zívání, které se mírně lišilo tím, že pysky se
stále jakoby přetahují přes zuby (obvykle se mnohokrát neopakovalo). Zajímavé jsou některé
poznatky vědců o zívání. Darwin říká "I have also noticed that under slight fear there is a
strong tendency to yawn" (Všiml jsem si, že pod vlivem mírného strachu vzniká tendence
k zývání.) (zdroj:The nonverbal dictionary, 1998 -2005 Darwin,1872, s.291). 2. Zívání je
signál mírného konfliktu (displacement sign) (Tamtéž:Tinbergen 1951)40. 3. U primátů se
40

David B. Givens, 1998 -2005, The dictionary The nonverbal dictionary,Center for Nonverbal Studies)
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zívání objevuje při stresových nebo konfliktních situacích.(Tamtéž: Altmann 1967). 4. Zívání
se objevuje u znepokojených nebo agresivních šimpanzů, goril, gibbonů a kočkodanů (pozn.
zejména k. husarský) (Tamtéž: Goodallová, 1968). Zívání u primátů se často považuje za
projev agresivity (Vančatová, os. konzultace).
I v těchto situacích se tedy objevují výrazy obličeje a zejména zde není pochyb, že
nepopiratelně vyjadřují nějaký emoční stav. Šimpanz se také věnuje se prostému pozorování
okolí nebo ostatních jedinců, aniž by nějak zasahoval. Případně zachází s nějakým
předmětem. V tomto případě jsem často vídala na jejich tvářích našpulený výraz nebo
uvolněný výraz, kdy je dolní ret výrazně svěšen dolů. Někdy šimpanz také může hlasově
zareagovat na něčí volání (obvykle krátké zahoukání) a dál pokračovat ve vlastní činnosti.

3.2 Role obličeje v komunikaci v souvislostech emocí a sociálních interakcí
Popsání základních kontextů problematiky obličejových výrazů se nyní budu věnovat
celkovému zhodnocení v literatuře .Zdá se, že pokud můžeme z obličejových výrazů něco
vyčíst, jeví se kontext dané situace jako naprosto zásadní. Určovat jednotlivé obličejové
výrazy jako výrazy emocí, je zřejmě možné pouze u některých (vzhledem k homologii), a to v
jakémsi přibližném smyslu. Emocionální život šimpanzů je určitě velmi složitý, to že
jednotlivým stavům přisuzujeme jména, je možná redukujeme nebo příliš připodobňujeme
nahlédnutelným lidským emočním stavům. Existují objektivní metody, jak měřit emoční
reakci organismu. Neurologický výzkum stejně jako evoluční přístupy jasně prokázaly, že
nonhumání primáti mají emoce, ovšem to jak tyto emoce prožívají vlastně objektivně nevíme,
zde je potřeba mnohem více dalšího bádání (Preuschoftová, 2000).
Obličejové výrazy se vytvořily během evoluce, tak aby vyvolaly odpověď u příjemce.
Aby komunikace fungovala, musí existovat správný soulad mezi zprávou vyjádřenou určitým
výrazem a jejím vlastním významem. Sociální funkce výrazu je tedy definována zprávou a
jejím významem. Sociální funkci výrazu můžeme porozumět z kontextu chování, ve kterém
se objevuje. Význam výrazu může ovliňovat další chování, které pak zprávu upřesňuje.
(Preuschoft, 2000). Například běžně se uvádí, že šimpanz při cenění zubů vyjadřuje strach,
zvláště pak projevuje-li ještě příslušnou hlasovou vokalizaci. Jak pak můžeme chápat obrázek
šimpanze s tímto výrazem, který útočí na jiného šimpanze? Odpověď nejspíše tkví ve výrazu
jeho očí. Ty jsou protentokrát upřené. U šimpanzů znamená upřený výraz dominantní signál
nebo hrozbu. Ve všech ostatních případech výrazů s vyceněnými zuby se upřený pohled
37

nevyskytuje. O jeho rozpoložení mimo jiné vypovídá stav jeho srsti a jeho pohyby. Tímto
způsobem také bylo prokázáno, že takzvané supavé chrochtání, nepředstavuje pouhý pozdrav,
ale je pozdravem pro dominantního jedince. Dominantní jedinec totiž nikdy “nezdraví” svoje
podřízené, pokuď dominantí jedinec začne takto zdravit jiné vysoko postavené samce, je to
jedna ze známek jeho končící vlády (de Wall, 1998). Výmluvné je také krčení nebo sklánění,
které tento projev doprovází. Zdánlivý lov veverky rudonohé (Zamma, 2003), mění naprosto
svůj význam, budeme-li pozorovat jasné sygnály hry (včetně hravého výrazu), které jistě
nejsou běžnou součástí lovu nebo útočení. Na obličejové výrazy se proto pohlíží nejpřesněji
jako na “smíšené projevy” "compound displays" (van Hooff, 1962, 1967), protože se utvářejí
částmi obličeje (obočí, horní víčka, ústní koutky, pohyby rtů/pysků apod.) v definovaných,
vizuálně rozlišitelných stavech (zvednutý, snížený, roztažený, atd.)Koncept

"smíšených

projevů", což také znamená, že interpretace je sekundární. Termín “výraz obličeje” například
naznačuje, že vysílající vyjadřuje nějaký vnitřní stav, což se odráží v dění na jeho obličeji.
Jestli je toto však parvda nebo ne představuje empirickou otázku. V tomto duchu jsou nuceni
etologové dodržovat stritkně deskriptivní terminologii( cit. Z Preuschoftová :van Hooff,
1967). Tato terminologie je často velmi kostrbatá, a může být nahrazena, jakmile je sociální
funkce zcela zřejmá nebo se prokáže jeho homologie s podobně vypadajícím lidským
obličejovým výrazem. Například mnoho primátů má v repertoáru výraz “silent-bared-teeth
display”. U tohoto výrazu byl prokázán společný fylogenetický původ s lidským úsměvem
(Schmidt a Cohn, 2001,Parrová, 2005). Avšak nemůžeme ho tak nazývat, protože u mnoha
primátů se jeho sociální kontext změnil. (zdroj Preuschoftová, 2000: van Hooff, 1972;
Preuschoft, 1995; Preuschoftová and van Hooff, 1995).
3.2.1 Oční kontakt a role pohledu
V literatuře zabývající se výrazy emocí u primátů bývá jen okrajově zmíněna role
očního kontaktu. Přesto někteří autoři určují směr pohledu je prvotní složkou mimiky primátů
(Anderson, 1997; Lorinz, Perret a Baker, 1999; Emery, 2000 zdroj: Vick, Anderson, 2001).
Což je ilustruje zásadní význam směru pohledu při určitém chování: je přímý během hrozby
(Hinde a Rowell, 1962; Redican, 1975, Vick, Anderson, 2001) a laterálně odvrácený v případě
submisivních projevů (Chance, 1972, Vick, Anderson, 2001). Odvrácení pohledu má tu
funkci, že dovoluje přerušit kontakt s averzními podněty, jakým je kupříkladu výraz hrozby.
(Kummer, 1968 , Altman, 1967, Johnson, 2001, Vick, Anderson, 2001). Avšak samotný vztah
mezi přímým pohledem při agresi a odvráceným pohledem při submisi dostatečně
nevysvětluje roli orientace očí při komunikaci. Například u makaků může hrát důležitou roli
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kontakt očí v případě spouštění sexuálního vzrušení (Linnankoski, Gronroos a Dertovaara,
1993, Vick, Anderson, 2001), a doprovází také chování vyjadřující družnost, jako např.
mlaskání, (van Hooff, 1967, Bertrand, 1969, Vick, Anderson, 2001). U velkých lidoopů má
oční kontakt několik sociálních funkcí: může signalizovat buď agonistickou nebo přátelskou
interakci, například se uplatňuje u šimpanzů při usmiřování, které následuje po konfliktu (de
Waal, 1989, zdroj:Vick Anderson, 2001). De Wall a také Goodallová (1971) uvádějí roli
očního kontaktu v několika zajímavých kontextech. De Wall (1998) popisuje marné těžkosti
při snaze naučit adoptivní matku mláděte krmení umělou výživou. Matka neustále odvracela
pohled, což představuje běžné chování šimpanzů, kteří se tak snaží vyhnout napadení matkou,
pokud by se na mládě dívali zpříma (hrozba). Goodallová (1971) popisuje záměrné nedívání
se určitým směrem jako strategii ke získání potravy. Pohled může signalizovat mnohé
emocionální stavy, a jako zdroj informací musí být posuzován v rámci obecnější konfigurace
obličeje, která zahrnuje pozici hlavy a tvar úst (van Hooff, 1967 , Perret a Mistlin, 1990, Vick,
Anderson, 2001). Komunikační hodnota obličeje u nonhumánních primátů a opic byla
předmětem mnoha současných studií (viz Langton, Watt a Bruce, 1999, Vick, Anderson,
2001). Mnohé studie potvrzují důležitost směru pohledu u primátů podobně jako u lidí.(viz.
Lorinz a kol. 2000,Hains a Muir, 1996 , Vecera a Johnson, 1995, Lasky a Klein, 1979, Vick,
Anderson, 2001). U makaků rhesusů je oblast očí přehnaně strnulá (upřená), když se dívají do
tváře jedinců vlastního druhu nebo lidí, zvláště pak vyjadřují-li hrozbu, což Nahm a kol
(1997, Vick, Anderson, 2001) popisuje (a zdůrazňuje) jako „ přirozenost, jejíž vnímavost
neodolá přímému očnímu kontaktu“.
Od objevení fenoménu vizuální „vizuální koorientace“ u lidských kojenců mladších
šesti měsíců (Scaife a Brunner, 1975, Vick, Anderson, 2001), byl intenzivně zkoumán s tím
související vývoj pozornosti (Moore a Dunham, 1995, Vick, Anderson, 2001) , který byl
integrován do modelu emergence v teorii mysli.(Baron-Cohen, 1994, Vick, Anderson, 2001).
Probíhají také související výzkumy nonhumánních primátů, které se tohoto fenoménu týkají .
Další pokusy se zabývaly případy čtení směru pohledu experimentátora jakožto signálu, že je
pod nějakým předmětem schovaný pamlsek. (Anderson, Sallaberry a Barbier, 1995,
Anderson, Montant a Schmitt, 1996, Vick, Anderson, 2001). Tyto první výzkumy, se
soustředily na malpy kapucínské a makaky a přinesly spíše negativní výsledky. Avšak
v současnosti se uznává, že po přípravném výcviku a navzdory síle individuálních rozdílností,
se opice úspěšně naučí používat výraz experimentátora pro volbu objektu - terče, přičemž jde
buď o upřený pohled (Itakura a Anderson, 1996, Vick, Anderson, 2001) nebo o sérii rychlých
pohybů očí ve směru cílového předmětu. V současnosti proběhlo testování schopnosti paviánů
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(Papio anubis) rozlišovat fotografie z nichž jedna představuje model (lidský), který upřeně
sleduje terč a další ukazuje stejnou osobu, jak se dívá opačným směrem. Paviáni jsou schopni
naučit se toto rozlišování a rychle ho přenést i na nové dvojice fotografií (Vick, Bovet a
Anderson, 2001), ale tato dovednost nezvyšuje jejich výkon během pozdějšího úkolu výběru
předmětu, na který experimentátor ne/upírá pohled. Co dělají lidoopi v podobných situacích?
Výsledky se různí Itakura a Tanaka (1998, Vick, Anderson, 2001) prokázaly rychlost
pochopení pohledu jako znamení u dvou šimpanzů a jednoho orangutana, ale všichni tři byli
vychováni člověkem. Výkony méně „kulturních“ lidoopů , včetně goril, byly horší. (Call,
Hare a Tomasello, 1998 , Povinelli, Bierschwale a Cech, 1999, Peignot a Anderson, 1998,
Itakura, Agnetta, Hare a Tomasello, 1999, Vick, Anderson, 2001). Existuje ale jednoduché
vysvětlení tohoto tristního výsledku. Je možné, že na místo toho, aby pohled jako znamení
sloužil v „kooperativní“ situaci, se důležitost pohledu ukazuje především v situacích
kompetice. V tomto smyslu je pro podřízeného jedince výhodnější přiblížit se k potravě, na
kterou neupírá pohled nadřízený jedinec a ne k objektu, který je výše postaveným jedincem
sledován. Toto chování bylo pozorováno během řady zkušeností se šimpanzi, kteří vyrostli
v zajetí (Hare, Call, Agnetta a Tomasello, 2000, Vick, Anderson, 2001). Do jaké míry jsou
nonhumánní primáti schopni využít orientací očí k pochopení objektu zájmu jiného jedince
zůstává ještě nedořešeno. Jisti si můžeme být tím, že lidé jsou v tomto ohledu dobře vybaveni,
morfologická struktura lidských očí, s více viditelnou bílou oblastí, se pravděpodobně
vyvinula v přímé souvislosti s touto funkcí (Kobayashi a Koshima, 1997, Vick, Anderson,
2001).
V komunikaci mezi šimpanzi hraje směr pohledu důležitou úlohu. Dívá-li se šimpanz
zpříma na nějaký objekt a je přitom pozorován ostatními, okamžitě na tento předmět přivolá
pozornost. Šimpanz si to zřejmě dobře uvědomuje. De Wall (1998) také popsal chování
samce, který objevil vzácný potravinový zdroj, ale nedal vůbec znát, že by něco našel, naopak
se celou dobu místu vyhýbal. Až když si byl jistý, že se nikdo nedívá, mohl se odkrást
s potravou pryč. Naopak rychlým těkáním očima z předmětu na jiného jedince dokáže ukázat,
co chce, jak jsem sama pozorovala v Liberecké zoo, ovšem šlo o šimpanze silně fixovaného
na člověka, což by odpovídalo výsledkům výše zmíněných výzkumů. V plzeňské zoo jsem
sledovala také samici, která si šla pro svého potomka. Seděla zpříma a jen pohybovala očima
z druhé samice na své mládě. Ta jí pak mládě předala. Těkání očima je evidentně šimpanzi
vnímáno jinak než dlouhotrvající pohled. Samice nemůže přijít a upřeně zírat do očí druhé,
pokud nechce vyvolat konflikt, to by byl akt hrozby.
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Dalším zajímavým poznatkem z oblasti vizuální komunikace šimpanzů je fakt, že
šimpanzi poznávají jedince ze své skupiny nebo rodiny na fotografiích. Vědci sledovali jejich
srdeční rytmus, který se v případě známých tváří výrazně zrychloval (Boysen a Bertson,1986,
Vick, Anderson, 2001). Podobný experiment prokázal (Parrová, de Wall,1999), že šimpanzi
ale tuto schopnost mají jen pokud se jedná o matky a syny. Bard a Hayes prokázali, že
šimpanzi dokážou imitovat výrazy předváděné experimentátorem (Bard 1993, Hayes a Hayes,
1952). Mohou-li tedy lidmi odchovaní šimpanzi ovlivněný repertoár výrazů, zůstává otázkou.
Zaznamenala jsem pouze, že liberečtí šimpanzi, zejména samci odchovaní uměle, mají
speciální gesta, která si osvojili během úzkého kontaktu s lidmi. Zvláštní je nakonec také
ojedinělý hlasový projev, který jsem zde zaznamenala, jeho souvislost sem však jistě nepatří.
3.2.2 Mimika, vokalizace a jejich homologie
Obličejové výrazy a vokalizace hrají primární úlohu v komunikaci emocí u primátů
(Parrová, 2005) . Mnohé nezávislé linie důkazů vedou ke zjištění, že repertoár výrazových
prostředků příbuzných druhů primátů, navzdory lišícím se vzorcům sociální organizace, jsou
velmi podobné. Mimické svaly primátů , která formují mimické výrazy se mezi primáty
zásadně neliší, jejich struktura je velmi konzervativní. Zejména mimické svaly šimpanze jsou
téměř identické s lidskými. Z toho plyne, že obličejové výrazy příbuzných druhů jsou lze
dobře porovnávat. A že podobnosti poukazují na evoluční kontinuitu (Parrová, 2005).
Podobné obličejové výrazy byly popsány u různých druhů nonhumánních primátů, a
některé se objevují v podobných sociálních kontextech, což může napovídat obecné funkci
nebo významu, které byly důležité také v evoluci člověka (Parrová, 2003, 2005). V evoluční
perspektivě se v souvislosti s výzkumem mimických nebo emocionálních výrazů šimpanzů a
jejich schopností rozumět a interpretovat význam obličejových výrazů a vnímání vlastního
obličeje, se obvykle objevují dva základní vědecké problémy. Jde o teorii sociálního mozku
(Dunbar) a teorie mysli (blíže Foley, 2001). Teorie mysli (Theory of mind) je schopností
přisuzovat mentální stavy jako myšlenky, intuici, záměry jiným jedincům a reflektovat vlastní
mentální stav. Pokud je komunikativní signál ovlivněn emočním stavem, je rozumné
domnívat se, že život ve složitých sociálních skupinách s sebou přináší dobře vyvinuté
emocionální dovednosti (emocionální inteligenci), protože zde vzniká nutnost interpretovat
různé významy spojené s podobnými emocionálními výrazy, které se objevují v různorodých
kontextech. (Parrová, 2003).
Literatura, která se týká lidských obličejových výrazů určuje zejména pět hlavních
kategorií obličejových výrazů, které jsou úzce spojeny se základními emocemi: vztekem,
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znechucením, smutkem, strachem a šťestím(in Preuschoft: Eckman, 1998). Hledáme-li
odpovídající výrazy u nonhumáních primátů je podle Preuschoftové nejdůležitější držet se
morfologických popisů výrazu a poté přidávat kontextuálně spřízněné, i když jinak vypadající
výrazy. Například lidský výraz při vzteku je charakterizován pokleslým obočím, někdy
mračením. Rty jsou jsou rozevřené, takže se odhalují zuby nebo jsou semknuté a zuby tudíž
nevidíme. Výraz se semknutými rty hodně připomíná výraz u šimpanzů s nabubřelými pysky,
který se objevuje během útoků a imponování. Odhaduje se se, že výraz sevřených rtů/pysků u
člověka a u šimpanze má svůj prekursor ve výrazu sevřených pysků makaků a paviánů (obočí
je naopak zvednuté). Zatímco však u lidí a šimpanzů výraz předznamenává hrozbu, u těchto
opic se výraz objevuje v kontextu, kdy jedinec hledá podporu další strany při agonistickém
střetu.
Za prokazatelně homologické výrazy lidí a šimpanzů se považuje hravý výraz
(technicky nazývaný uvolněný obličej s otevřenými ústy – relaxed open mouth face), jehož
lidským protějškem je výraz při smíchu. Hravý obličej je podle van Hoofa odvozen
z intenčních pohybů hravého kousání a je fyletickým předchůdcem smíchu (EieblEibesfeldt,1987). U šimpanzů bývá doprovázeno zvukovým projevem hlasitého vydechování,
zejména při hravých soubojích. Jde nepochybně o šimpanzí variantu smíchu. Druhým
výrazem je submisivní výraz s odhalenými zuby (silent-bared teeth face), v lidské podobě se
objevuje jako nervózní úsměv nebo submisivní společenský úsměv, v tomto ohledu, či-li
v odlišném sociálním kontextu se lze potvrdit i funkční homologii s výrazem primátů.
Líbání je u šimpanzů častým projevem, který opět můžeme najít i v lidském chování.
U člověka i lidoopů se také objevuje krmení z úst do úst, z kterého se může výše zmíněné
chování odvozovat. Existuje názor, že polibek je ritualizovanou formou tohoto chování, jak u
lidí, tak velkých lidoopů. Hausfater však dal protiargument v tom smyslu, že by líbání mohlo
vzniknout i jako forma ritualizovaného vískání srsti (citováno z Eibl-Eibesfeldt, 1987).
Homologii lze aplikovat také na aspekty skrývání a minimalizování výrazů, mnoho
důkazů pochází právě z pozorování lidoopů ( deWall 1998, Goodallová, 1971, Fouts, 2000,
vlastní pozorování). Kupříkladu hravý výraz jsem sama zaznamenala v jednom případě jako
klamavý signál matky k nenáročnému polapení mláděte za účelem čištení srsti. Dále jsem ho
pozorovala ještě v zajímavějším případě podvádění. Samice Maryša zřejmě předstírala, že
během hry došlo k neadekvátnímu ataku a zavřískala, načež okamžitě přiběhla dominantní
samice Gina a s výrazem hrozby a důrazným zaštěkáním se rázně ohnala po Zedoneiye.
Maryša za zády Giny nasadila hravý výraz, ale jakmile se Gina otočila, výraz zmizel a změnil
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se v poštěkávání. Tento případ uvedu ještě v diskusi a ukážu na něm, co všechno lze odvodit
z takovéto interakce a z použití tohoto signálu.
Dále se ukazuje, že relativní holost lidské tváře ve srovnání s ostatními primáty
napovídá, že odhalená kůže a ochlupené oblasti mohou mít nějakou signální funkci. Obočí je
důležitou složkou lidského zdravení, překvapení a některých úsměvů.(Schmidt a John, 2001).
Neexistují výzkumy ohledně možného adaptivně funkčního vysvětlení růstu vousů u mužů.
Ale z této souvislosti se pokusím odvodit tuto myšlenku. Holost obličeje šimpanze, který
navíc věkem mnoho srsti kolem obličeje ztrácí, má jistě komunikační význam. Také oproti
holému obličeji je výrazně zřetelnější ježící se srst. Když se šimpanz naježí (agresivní
naladění, imponování), vypadá až mnohonásobně větší, logicky se zvětšuje i jeho hlava.
Mohly by souviset zbytky ochlupení na tváři lidského samce s tímto jevem?
Stejně jako lidé také mnozí nonhumánní primáti bedlivě sledují výrazy obličeje
ostatních členů skupiny. Šimpanzi jsou podle určitých znaků obličeje schopni rozpoznat jak
známé, tak příbuzné jedince. Parrová (zejména Parrová,2003) provádí výzkum schopnosti
šimpanzů přiřazovat určitý výraz k danému ději a prokázala, že šimpanzi dokáží kategorizovat
jednotlivé výrazy a to zejména pokud je jim k tomu dodán i sociální kontext události. Z čehož
vyplývá, že pro nonhumánní primáti mají obličejové výrazy stejně velký význam jako je tomu
u člověka a jsou vnímány kategoricky. Haslam ( Schmidt a Cohn2001:1997 ) vytvořil seznam
sociálních základů pro interakce primátů, která zahrnují skupinové dělení, hierarchické
stupňování autority, ustanovení rovnosti a pravidla výměny. Toto jsou podle autora typy
behaviorálních kontextů, které by mohly korespondovat s funkčními variacemi v obličejových
výrazech u primátů.
Někdy se může obličejový výraz objevit ve zvláštním kontextu, který zdánlivě nemá
mnoho společného s jeho základní charakteristikou, a vypovídá o složité psychice šimpanze.
Zajímavou případovou studii vypracoval Zamma (2003), který sledoval šimpanze při
zdánlivém lovu veverky, šimpanzi zde vykazovali signály typické pro hru, včetně hravého
výrazu. Podobné chování bylo pozorováno také u skupiny šimpanzů v Bossou. (viz
Zamma,2003) Ale pokud je hravý obličej výrazem typickým pro hru, popisuje takové chování
skutečně hru, může jít o jakousi radost z ubližování? Z celkového popisu chování šimpanzů,
specifická lokomoce, herní gesta a ponechání prostoru k protiútoku a ztráta zájmu o tuto
aktivitu v případě smrti „spoluhráče“ (veverka navíc nebyla pozřena), napovídá, že ano.
Znamená to tedy, že se určitý výraz může objevit ve složitějších kontextech. Podobné chování
není vzácné například u lidských dětí (týrání zvířat jako hra). Také hromadné útočení na
jedince tzv. mobing, má paralelu v lidské komunikaci. U primátů se obvykle projevuje jako
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hromadné útočení, za výrazného křiku a výrazu, kterému se odborně říká „open mouth bared
teeth display“ (výraz s otevřenými ústy a odhalenými zuby ). Pochopení tohoto významového
posunu se dostaví, když si uvědomíme, že smějeme-li se někomu (respektive vysmíváme), jde
o akt agrese. Při agonistickém chování můžeme podobný výraz uvidět i na tváři šimpanze.
Tento poněkud problematický výraz je spojený s nejsilnější šimpanzí vokalizací,
přesněji různými formami hlasitého křiku – ječení a vřískání. Pro umenšení krkolomnosti, ho
budu nadále nazývat výrazem rozevřeného cenění. Tento výraz může mít různé póly a
objevíme ho hned v několika kontextech. Objevuje se u napadeného, ale také u
pronásledujícího, může se objevit při nějaké velmi vzrušující události. Pokud bychom měli
vysvětlit tento výraz nějakou emocí, respektive dát mu konkrétní jméno jako vyděšení,
pomineme ostatní póly. Odtud plyne nutnost posuzovat jednotlivý výraz vždy v kontextu dané
situace, včetně tělesných postojů jedince apod. Proto také ve svém rozlišení Parrová a kol.
(2005) třídí tento výraz do několika kategorií podle ostatních znaků obličeje, kontextů a
postojů.
Obličejový výraz je nepopiratelně sociální , jelikož výrazy se formují s větší frekvencí
a intenzitou v sociálních situacích a mohou být přímo spojeny s interaktivními okolnostmi
(Fridlund,1994 a Jancke a Kaufmann,1994). Pokud jsou obličejové výrazy (včetně vyjádření
emocí) sociálními adaptacemi , potom představují také signály, které jsou vytvářeny s určitým
sociálním záměrem. Jestli emoce jsou nebo nejsou spojeny s většinou obličejových výrazů, či
jsou-li s nimi vůbec spojeny, je velmi důležitým tématem v psychologii emocí. Pokud jsou
tyto výrazy jednoduše vnějšími výrazy emocí a nenabízí se žádné specifické souvislosti
s adaptivními výhodami, které by formování výrazů přinášelo, jsou pak předmětem analýz
naprosto jiné úrovně. Avšak pokud budeme považovat výrazy obličeje jako určité adaptace,
pak vztah mezi zkušeností emoce a výrazem není nutně relevantní (avšak může být).
Adaptivní výhodnost komunikačních signálů obličeje tkví zejména v jeho energetické
nenáročnosti (Schmidt a Cohn, 2001).
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4 OBLIČEJ

A O B L I Č E J O V É V Ý R A Z Y Š I M PA N Z E

Nyní popíšu anatomické znaky šimpanze, které se vztahují k problematice obličeje a
komunikace. Dále se již budu věnovat bližšímu popisu a definicím jednotlivých výrazů. Vyjdu
z etogramu L. Parrové a kol. (2005) a přidám definice výrazů Chevalier-Skolnikoffové (zdroj
Eibl-Eibesfeldt,1987.) Uvedu popis výrazů podle R. Trnky (Trnka, 2002) a také popisy z
etogramu Nishidy a kol.(1999). Uvedu také různé kontexty, v kterých je možno daný výraz
spatřit, zde se opřu o příklady z díla F. de Walla (1998) a Goodallové (1971). Nakonec uvedu
příklady z vlastního pozorování.

4.1 Anatomické znaky
4.1.1 Mozek, lebka a obličej
Lebka šimpanze má mohutné nadočnicové valy, oproti gorile však gracilnější,
s nevýraznými nebo chybějícími hřebeny. Mají poměrně malou hranatou mozkovnu, která
ustupuje za nadočnicovým valem dozadu přes ploché čelo. Kraniální kapacita se pohybuje
v rozmezí 320 až 480 cm3 . Oblast neurokrania je ale relativně větší než u gorily a
splanchnokránium (obličejová část lebky) a manibdula jsou nižší a více prognátní, jakoby
protažené dopředu. Mozek šimpanze je vedle lidského mozku nejdokonalejším mezi primáty.
S výjimkou některých částí týlního laloku se v základní stavbě neliší od lidského. Také
periferní nervový systém je velmi podobný. Zároveň však nervový systém zřejmě není
schopen ovládat vokální trakt natolik, aby vznikla jakákoli forma mluvené řeči. Na druhou
stranu dokáže zjevně analyzovat symboly a pojmy, což je zřejmé z toho, že šimpanz dokáže
aktivně používat různé formy znakové řeči a vytvářet nové pojmy. Znamenalo by to, že jsou
vyvinuta příslušná centra v temporálním a frontálním laloku Současné výzkumy funkce a
struktury mozku šimpanze tyto předpoklady potvrzují. Bylo prokázáno, že v mozku šimpanze
existují v čelním, spánkovém a týlním laloku struktury i funkce v základních rysech
srovnatelné s lidským mozkem (Vančata, 1999, 2002).
Zuby šimpanze rostou v podobné posloupnosti jako u lidí, přesto se jejich chrup
výrazně liší. Řezáky jsou relativně velké, vnitřní řezák je viditelně větší než vnější. Premoláry
i moláry jsou široké s okrouhlými hrbolky, moláry se zmenšují směrem k lebce. Oči šimpanze
jsou od sebe méně vzdáleny než u člověka a jejich rohovka je tmavší. Zrak je dokonale
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uzpůsoben pro stereoskopické vidění a tudíž dovoluje perfektní prostorovou orientaci,
barevné spektrum je však odlišné než lidské. Pohled očí má u tohoto primáta obrovský
význam při komunikaci. Uši jsou ve srovnání s lidským obličejem výrazně větší a výše
postavené. Jejich velikost (podobně jako velikost očí) je poměrně nápadná u mláďat. Sluch se
poněkud liší od lidského, šimpanz vnímá zvukové spektrum, které je posunuté výše až nad
hranici 20000 kHz, může to být i důvod, proč šimpanz nemůže plně porozumět lidské řeči
(Vančata, 1999, 2002). Nos je široký a plochý, výrazně zvrásněný, stejně jako zbytek obličeje.
Ze všech smyslů je čich tím nejméně podstatným. Šimpanz využívá čichu podobně jako
člověk při potravním,mateřském a sexuálním chování (u člověka není tak patrno), ale navíc
může posloužit i k hledání stop aktivity jiných skupin na hranici území (Wilson, 2003). Oblast
kolem úst vystupuje výrazně dopředu, pysky jsou velmi flexibilní. V této části obličeje se
představuje nejvýraznější část mimické aktivity šimpanze (Trnka, 2002) a umožňuje mu
provádět mnoho úkonů pomocí labiální manipulace.
Obličej dospělého jedince je tmavý, celý černý nebo s hnědými pigmentovými
skvrnami. Obličej mláděte je naopak výrazně světlý a postupně tmavne. S věkem šimpanzi
postupně plešatí bez ohledu na pohlaví. I když obecně mají samci bohatší porost než samice.
Kolem obličeje, zejména na bradě, se také můžou objevovat bílé oblasti srsti. (Schéma
hlavní rozdíly mezi lidským a šimpanzím obličejem se nacházejí v příloze 3)
Srst šimpanzů má různé odstíny na škále černá –hnědá. S věkem může srst výrazně
zešednout. Mláďata šimpanzů mají výrazně bílou srst na zadečku, tento typický znak se také
s dospíváním ztrácí. Ježení srsti (piloerekce) je významným komunikačním signálem.
4.1.2 Svaly ovládající mimické výrazy
Protože tématem této práce je význam obličeje pro vizuální komunikaci, uvedu zde
nyní také svaly obličeje, které jsou zodpovědné za tvorbu mimických výrazů šimpanze.
V příloze 2 se nachází obrazová dokumentace, k této problematice. Mezi svaly ovládající
vertikální pohyb oblasti obočí a čela patří sval čelní (frontalis ). Stahovač víčka (depressor
supercilii) a svaly u kořene nosu (corrigator supercilli a procerus) jsou svaly, které by mohly
mít podíl na snižování oblasti čela a obočí, prozatím však není tento poznatek ověřen.
Procerus také může ovládat nakrčení nosu. Okružní sval oční (orbicularis oculi) způsobuje
svírání víček a mrkání, aktivuje se také při pohybu svalů tváře vzhůru, pravděpodobně spolu
s pohybem koutků úst. Zdvihač horního pysku (rtu) (Levator labii superioris) ovládá pohyb
úst. Spolu se svalem ovládajícím nos (křídla nosu) (m. l.l.s. alequae nasie nasi) se podílí na
krčení nosu a pohybu tváře vzhůru. Velký lícní sval (zygomatic major) aktivuje koutky úst.
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Bradový sval (mentalis) posunuje kůži na bradě vzhůru přes dolní zuby. Okružní sval ústní
(orbicularis oris) stahuje pysky do špulení (nebo při houkání). Stahovač dolního pysku (rtu)
(depressor labii) ovládá dolní pysk (ret) a spolu s kožním svalem krčním (platysma) se
aktivuje při napnutí kůže na krku. Zatím není jisté jestli a jakým způsobem mohou na
mimických výrazech participovat svaly typické pro lidskou mimiku: tvářový sval (buccinator)
a svaly kolem úst caninus a triangularis (Parrová a kol,2003).
Výzkum evoluce obličejové komunikace se často zakládá na podobnostech mezi
jednotlivými druhy primátů (včetně člověka), což ve výsledku vede k potvrzování homologie.
Avšak ještě se neprováděla detailní porovnání zabývající se podobností obličejových svalů ve
vztahu k této homologii.(cit. FACS) O vývoj Kódovacího systému pro aktivitu šimpanzího
obličeje se snaží odborníci v projektu FACS (Chimpanzee Facial Action Cosiny System)
právě s tímto ohledem. Tento projekt se snaží odhalit morfologické podobnosti lidských a
šimpanzích obličejových svalů a podpořit tak srovnávací výzkum komunikativních a
emocionálních výrazů obličeje.V neposlední řadě se snaží o vývoj jednotného jazyka k popisu
jednotlivých výrazů obličeje šimpanze, tak aby byl paralelní k systému, který vyvinuli Ekman
a Friesen pro výrazy tváře člověka. (pozn. Ekman, P and Friesen, WV. 1978. Facial Action
Coding System. California: Consulting Psychology Press).
Někteří badatelé zdůrazňují význam svalového aparátu mimických výrazů i v
souvislostech výzkumu asymetrie jednotlivých výrazů. (Tyto výzkumy se provádějí také u
lidí, a je známo, že výrazy, které nejsou spontánní bývají výrazně asymetrické.) Poukazují na
to, že sama asymetrie může pramenit ze samotné struktury svalů, tedy nikolli z asymetrického
provedení (Schmidt a Cohn, 2001 s.19). Z mého samotného pozorování vyplývá, že
minimálně jeden jedinec prováděl opakovaně výrazně asymetrický výraz. Nevím však o
způsobu, kterým by se dalo prokázat je-li to problém spíše anatomický nebo problém
neurologický či psychologický. Rozhodně šlo ale o případ, který jasně poukazuje na nutnost
uvádět nejen název obličeje, ale také pohyb, který se v obličeji objevuje. Zvláště pak, když se
vzácně dvakrát tento výraz objevil v symetrické (jistě zdánlivě) podobě u dalšího jedince.
Otázky symetrie a asymetrie je jistě významná, ale poněkud přesahuje původní rámec této
práce a rámec mého vzdělání. Nicméně v literatuře byl detailně zkoumán například v práci
Fernadeze a kol. (2003).
Obličej a jeho výrazy nejsou tedy předmětem pouze výzkumu emocí z hlediska
psychologického, ale zejména neurologického i anatomického. Anatomický popis svalů
obličeje primátů, včetně šimpanze, zpracoval již ve třicátých letech minulého století Ernst
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Huber (1930)41, který ve své práci odhalil některé podobnosti ve svalech obličeje, které má
člověk společné jak se šimpanzem, tak s gorilou (zejména temporální a okcipitální oblasti
povrchových svalů).

4.2 Jednotlivé obličejové výrazy
4.2.1 Výrazy, kde vokalizace buď chybí nebo nehraje primární úlohu:

4.2.1.1 Uvolněný výraz – (výraz s uvolněnými pysky / relaxed lips face)
Neutrální obličej, ústa (včetně ústních koutků)
jsou uvolněná, a dolní pysk visí dolů a ústa se
zdají být lehce pootevřená, i když jsou
zavřená. Jedinec hledí vpřed s otevřenýma
očima. Horní pysk zakrývá zuby a dáseň, zatímco spodní pysk odhaluje
dásně a přední dolní zuby. Vokalizace se neobjevuje. (Parrová a kol, 2005).
•

Poznámky z pozorování: Výraz jsem pozorovala u libereckého
Jimiho při útočném předvádění ve vnitřním výběhu. Jinak je spojen
spíše s neutrálním kontextem jako je sledování nebo v případech,
kdy je šimpanz zabrán do nějaké činnosti (zachází s předmětem
apod.). S výjimkou Jimiho útočného předvádění pro něj není typická
výrazná lokomoce.

•

Goodallová popisuje tento projev jako „relaxed face“( uvolněný
výraz) jako jednuz forem základního neutrálního výrazu (Jane
Goodall institute).

Nabubřelý výraz (Výraz hrozby) (Bulging-lips face / výraz s nabubřelými
pysky) Jedinec hledí v před, oči má otevřené, ústa semknutá
a nabubřelé pysky, zároveň vyfukuje vzduch. Uši jsou
přimknuté k hlavě. Ústní koutky jsou v neutrální poloze,
neobjevuje se vokalizace.
•

Goodallová, 1968: „Glare“ (hrozba/zloba), typický projev při útoku,
objevuje se také u samců při kopulaci. Vyjadřuje přímé sledování
některého jedince.

41

Huber, E, 1930, Evolution of facial musculature, The quarterly rewiev of Biology, vol.5, s.389-437
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•

Goodallová, 1989 (Nishida a kol., 1999): „Compresed lips“ –
sevřené pysky, horní pysk se nahrnuje, objevuje se při útoku a
imponování. Když probíhá útok v tichosti a právě s tímto výrazem,
je pozorována orientace na konkrétního jedince.

•

van Hooff, 1973: „Nabubřelý výraz“, pysky pevně přitisknuté k sobě
s obloukovitým horním pyskem, čelisti pevně zaklesnuté (na jiných
místech uvádí tento projev pod názvem „útočný obličej“, van Hooff,
1962; výraz napjatých úst, (van Hooff, 1967).

•

Redican, 1982: Výraz napjatých úst

•

De Wall, 1998: „Nadutý výraz“: před útokem, při imponování,
popsal a doložil jeho variantu se zavřenýma očima

•

Chevalier-Skolnikoffová: „Glare“ (hrozba) – vyjadřuje zlobu/vztek

•

Poznámky z pozorování: objevuje se u mláďat při fyzickém úsilí

4.2.1.2 Hravý výraz (Relaxed open mouth display / Uvolněný výraz
s otevřenými ústy)
Obličej je uvolněný stejně jako oblast očí, avšak výraz se může
změnit v napjatý, pokud je hra drsná. Ústní koutky jsou v obvyklé
pozici nebo lehce roztažené. Dolní pysk visí dolů a odhaluje dolní
zuby. Horní zuby se mohou částečně
odkrývat nebo jsou úplně překryty horním
pyskem. Může být doplněno vokalizací
,která představuje rychlé rytmické hlasité
dýchání.
•

Goodallová, 1968: „Hravý obličej“, doprovázený smíchem

•

Goodallová, ( 1989,Nishida a kol.,1999): Rozlišuje několik stupňů
tohoto výrazu - typy podle uvolněnosti koutků a podle míry odhalení
zubů: Hravý obličej, hravý obličej plný a hravý obličej poloviční

•

van Hooff, 1973: „Relaxed open-mouth display“ (Uvolněný výraz
s otevřenými ústy) - ústa jsou lehce otevřená s roztaženými koutky,
pysky jsou v uvolněné pozici. Horní zuby jsou plně nebo částečně
překryty horním pyskem, zatímco dolní zuby jsou viditelné. Výraz
doprovází rytmické dýchání, které se může změnit v chrochtání.

49

•

Redican, 1982: „Play face“ (Hravý obličej), protikladný k výrazu
hrozby.

•

De Wall: „play face“ (hravý obličej): Zdůrazňuje jeho výskyt u
samců. Samci při hře s mláďaty signalizují harmonickou situaci ve
skupině.

•

Zamma, 2003: Pozoroval hravý výraz u šimpanzů při zabíjení
veverky, v Bossou se podobné chování objevilo při zabíjení
kočkodana.

•

Trnka,2002: Rozlišuje hravý obličej a veselost, veselost je výraz při
smíchu. Smích popisuje ve variantě, kde se objevuje chrochtání
stejně jako van Hoof , případně supání ( viz níže).

•

Chevalier-Skolnikoffová (Eibl-Eibesfeldt,1987) „play face“ hravý
obličej, vyjadřuje hravou náladu.

•

Poznámky z pozorování: hravý výraz se objevil u dospělého samce
při lechtání za doprovodného vyplazování jazyka, u subadultní
samice při hře s dítětem za doprovodného tleskání. Výraz byl
pozorován ve dvou případech klamání. Podle pozorování se supavé
zvuky (smích) objevují zejména ve fázi, kdy se ukazují horní i dolní
zuby.

4.2.1.3 Základní výrazy při cenění zubů:
Výraz rozevřeného cenění (Výraz silného rozrušení) (excited bared-teeth
expression/ výraz rozrušení s odhalenými zuby) Ústa se otvírají a zavírají, oči
jsou otevřené, zuby odhalené v různých stupních laterální
retrakce pysku. Koutky jsou rozevřené. Když je provedení velmi
intenzivní, objeví se linie na tvářích s tím, jak se více roztahují
koutky. Vokalizace zahrnuje velmi vysoké kvičení nebo ječení,
zatímco se ústa otvírají a zavírají, ale může být i bez pohybu.
Objevuje se ve vyhrocených situacích.
•

Goodallová, 1968 a 1989: Křik ve spojení se vzácným potravinovým
zdrojem

•

Goodallová,1989 (Nishida,1999): Křik („scream“) je vysoký a hlasitý
projev, vždy se objevuje v několika sériích. Vyskytuje se v kontextu
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agrese a obecného vzrušení ve skupině vysoce stresovanými,
vyděšenými, frustrovanými nebo rozrušenými jedinci.
•

Goodallová (Jane Goodall Institute) Při napadení může i agresor mít
tento výraz, podobný výraz se objevuje při hře v souvislosti hravým
kousáním.

•

Goodallová, 1989 (Nishida a kol.,1999): „Full open grin“ (plný otevřený
škleb): Jak horní tak dolní zuby jsou odhalené (a dásně) horizontální
retrakcí

horního a dolního pysku a ústa jsou částečně nebo široce

rovřená. Godallová popisuje variantu (1989,1971), kdy se

objevují

pouze dolní zuby a dáseň – ( „low open grin“/ dolní otevřený škleb ).
•

van Hooff, 1973: není zmínka (ale pravděpodobně „tonal grunt“, van
Hooff)

•

Marler & Tenaza, 1976: Drsné chrochtání, zahrnující širokou oblast
zvuků od pištění ke chrochtání, během potravního chování a během
vzrušujících událostí ve skupině. Tato definice naznačuje, že výraz
rozrušení je jednou z komponent.

•

De Wall (1998,1992): Výraz je typický pro oběť agresora, jedince
hledajícího oporu, často se objevuje zároveň s gestem natažené ruky.
Vyskytuje se také jako výraz protestu: mládě, kterému vzali potravu,
pubertální jedinec při záchvatech vzteku.

•

Trnka (2002): Popisuje výraz jako “plný otevřený škleb“. Tento výraz
s hlasitým řevem navazuje na houkání (může jít ovšem pouze o
vrcholnou část houkání, pak by tento výraz spíše odpovídal agresivnímu
hlasitému vokálnímu projevu houkání s výkřikem „wa“, který Parrová
chápe jako jeden složený výraz– viz níže). Jeho emocionální hodnotu
určuje Trnka jako „silné vyděšení“.

•

Chevalier-Skolnikoffová (Eibl-Eibesfeldt,1987): „screem calls“ – výraz
při vokalizacích křiku, vyjadřuje strach-vztek.

•

Poznámky z pozorování: –Výraz se vykytl při groomingu u Zwartje.
Zřejmě představoval reakci na bolestivý podnět, druhý zúčastněný
jedinec reaguje na projev Zwartje stejným výrazem, při zpomaleném
záběru jasně dává ruce pryč od postiženého šimpanze. Výraz se objevil u
Maryši při záchvatu vzteku, doprovázen vřeštěním, pobíháním,
objímáním vlastního těla a poklepáváním rukama. Další kontext: při
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pokusu přerušit kopulaci při útoku, následováno kousnutím, při napadení
jiným jedincem, při snaze najít oporu v konfliktu. Dané kontexty mě
vedly k názvu „silné rozrušení“. Interakce naznačují, že souvisí nejen
s vyděšením – souvisí s nimi zřejmě: bolest,“vztek“,“strach“, ale také
možná „silné nadšení“42 (viz nalezení potravinového zdroje, taktéž
pozorováno v potravním chování při příchodu do výběhu s potravou)
Z pozorování vyplývá větší podíl samic na těchto výrazech bez ohledu
na jejich početní převahu.
Výraz tichého cenění (Submisivní výraz, Výraz frustrace) (Silent bared-teeth
display / Výraz s odhalenými zuby - bezhlesný). Ústa
mohou být lehce otevřená nebo zavřená, pysky
rozevřené a koutky laterálně roztažené, zuby jsou plně
odhalené. Oči mohou být otevřené nebo přivřené.
Vokalizace chybí, čímž se právě liší od ostatních výrazů s odhalenými zuby.
•

Goodallová, (1971): Plný zavřený škleb: typický při chování, kdy se
v naprosté tichosti přibližuje podřazený šimpanz k nadřazenému.

•

Goodallová, (DC a 1989): “full closed grin“(plný zavřený škleb).
Koutky úst se stahují vzad a odhalují horní a dolní zuby a dásně.
Ústa jsou zavřená nebo téměř zavřená, také varianta, kdy odhaluje

pouze dolní zuby („low closed grin“) Značí strach nebo podřízenost
•

van Hooff, 1973: „Silent bared-teeth display“: Popisuje projev jako
výraz horizontálně ceněných zubů – koutky úst jsou roztažené a
pysky jsou oddálené od zubů a dásní, ale ústa jsou částečně zavřená,
zvíře je obvykle v klidu nebo se pohybuje pomalu. Uvádí výraz
„open mouth bared teeth face“ jako jednu z variant tohoto projevu.
Výraz popisuje takto: pysky jsou maximálně roztažené a ústa
otevřená, objevuje se kontakt s jiným jedincem (dle Parrové by
výraz měl patřit k výše uvedené kategorii).

42

Viz také popisy záchvatu nadšení Nima: Terezce, S.Herbert, 1985. Šimpanz Nim,Praha:Mladá fronta
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•

Druhá varianta pro tento výraz je „vertical bared-teeth display“
(cenění zubů za vertikálního odtažení pysků). Při tomto výrazu je
hlavně horní pysk odtažený, ale ústní koutky jsou v normální pozici
a zuby jsou semknuté. Způsobuje to lehké protažení horního pysku,
postoj zvířete je uvolněný. Tento výraz s prodlouženým horním
pyskem a odhalenými zuby ovšem řadí Goodallová do kategorie
našpulených výrazů: „horizontal pout face“ (obrázek v příloze).

•

Redican, 1982: Grimasa, a grimasa s otevřenými ústy. Výrazy
představují všechny kombinace jako u van Hooffa.

•

Trnka: „Tichý strach“: Výraz zmiňuje jako reakci na výraz hrozby
(nabubřelý výraz). Používá ilustrační obrázek, který

popisuje

variantu, kdy se od zubů pysky odtahují horizontálně. Celkově
určuje jako více výrazů a to: tichý strach, podřízenost a společenský
úsměv, „zuby jsou transparentně ukazovány“, jsou semknuté.
•

De Wall, 1989: Uvádí případ , kdy není vysloveně přítomna
vokalizace: „nervózní výraz“ vyjadřuje potřebu uklidnit se, druhý
šimpanz (Mama) uklidňuje nervózního (Hernie)
nezmizí. Dále uvádí naučený výraz samice při

dokud výraz
kopulaci

bez

vokalizace „copulation screem“.
•

Poznámky z pozorování: Výraz se objevuje u dominantního samce
Jakuba, zřejmě jde o výraz frustrace, nebude vyjadřovat strach ani
podřízenost. Výraz často pozorován ve variantě „low closed grin“.
Podobný výraz (cenění dolních zubů) popisuje Trnka (2002) jako
škemrání (ústa lehce otevřená, ukazují se dolní zuby, vokalizace
chybí), tento výraz však řadí do samostatné kategorie

•

Chevalier-Skolnikoffová: Taktéž rozlišuje 3 typy, avšak jinak než
Trnka: „Silent bared teeth“ typ 1:výraz, kdy se pysky odtahují od
zubů horizontálně, značí submisi, typ 2: horizontálně odtažené
pysky: značí strach a rozrušení, typ 3: ústa jsou rozevřená, cenění
zubů bez vokalizace, značí rozrušení

4.2.1.4 Našpulené výrazy
Naříkavý výraz /Stretch pout-whimper Pysky jsou lehce našpulené a
zároveň lehce odtažené, takže odhalují zuby a koutky úst se tlačí vpřed. Oči
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jsou částečně zavřené a ústa lehce otevřená. Vokalizace se skládá z dlouhého
tichého naříkání.
•

Goodallová, (1989): “Celá řada jemných… zvuků,
jejich výška stoupá a klesá, může vést k pláči a
křiku “ Naříkání (tento projev) mláděte samce někdy
vyvolá prezentaci samice v estru (Nishida,1977).

•

Goodallová,

(1971):Naříkání

kňourání) a naříkavý

(fňukání

nebo

výraz je intenzivnější než kňouravé

volání „hů“ nebo se objeví, když je mládě ignorováno.
•

van Hooff, 1973: Mezistupeň mezi „bared-teeth yelp“ (ječením při
cenění zubů) a „pout-moan“ kňouráním při špulení. Vokalizace je
čistá a tichá, ústa jsou zavřená s roztaženými koutky. Pysky se zvlní
a vypnou vpřed a lehce se našpulí, zejména pak horní pysk.

•

Marler & Tenaza, 1976: Naříkání „whimper“, kontext se může
měnit.

•

Goodallová(Parr,2005) Uvádí tři různé výrazy ve třech kontextech,
ale spektrografický rozdíl není. Kontexty výrazů jsou: vystrašenost
neznámými předměty nebo zvuky, žebrání o jídlo nebo při
přidržování se matky a hledání bradavky.

•

Chevalier-Skolnikoffová (Eibl-Eibesfeldt,1987): „Whimper face“ naříkavý výraz označuje pravděpodobně frustraci a tíseň.

•

Trnka, 2002: Popisuje výraz jako truchlení (dolní pysk je vysunut
dopředu)

Výraz špulení / Silent pout Oči jsou otevřené a ústa zaokrouhlená, koutky se
tlačí vpřed, pysky se jsou našpulené do kulatého tvaru. Nejsou viditelné
zuby. Neobjevuje se vokalizace.
•

van Hooff, 1973: „Silent pout face“ představuje
tichý našpulený výraz, pysky jsou velmi našpulené
a tlačí se vpřed, avšak žádná vokalizace se
neobjevuje (viz také „pout moan“ – kňourání při
špulení, van Hooff, 1962, 1967).

•

De Wall(1998) spekuluje o možném významu tohoto výrazu nebo
vůbec roli špulení pysků při sexuálním chování samic, signál použit
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při „sexuálním tanci“ podobné chování s tímto výrazem popisuje
Nishida a kol.(1999)
Poznámky z pozorování: nejčastěji pozorovaný výraz, překvapivě

•

často u Libereckých šimpanzů. Nejvýznamnějším poznatkem je
přítomnost zvláštní skřípavé vokalizace „prskání“u samců. Zřejmě
vyjadřuje frustraci a nespokojenost. Výraz se objevil také v kontextu
agonistického chování. Pro výraz (bez vokalizace) je typický spíše
klid, objevuje se často při sledování, nebo zaujetí činností.
Chevalier-Skolnikoffová

•

(Eibl-Eibesfeldt,1987):“pout

face“

–

vyjadřuje touhu nebo frustraci (definicí významu se jakoby blíží
spíše „pout moan“ kňouravému výrazu)
Trnka (2002) popisuje tento signál jako výraz pozornosti nebo také

•

výraz zklamání (který svou definicí může patřit také spíše do
následující kategorie (nicméně nezmiňuje přítomnost vokalizace, ale
v podobném smyslu ho definuje také výše van Hoof)
Špulení do kroužku (Kňouravý výraz ) Pout moan Stejný projev jako
našpulený výraz, ale typicky doprovázený krátkou vokalizací zvuků „hů“
•

Goodallová, 1968 (1971): „Hoo- whimper“ Kňouravé „volání hů“
při našpulení, objevuje se v případech, kdy
mládě hledá bradavku. U starších jedinců se
vayskytuje při žebrání, nebo když je jedinec
ignorován,

například

při

groomingu.

Goodallová zmiňuje také jinou možnost tohoto
projevu: dorozumívací signál mezi matkou a
mládětem.
•

van Hooff, 1973: „Pout moan“ kňouravý výraz (van Hooff, 1962 &
1967 ) tento výraz označuje jako „ pout face“), zahrnuje tiché
volání při špulení pysků, které se podobá počáteční fázi projevu
houkání. Pysky jsou sevřené v oblasti ústních koutků, ale uprostřed
jsou rozevřené dokulata (viz také „moaning hoots or soft moans“
Kňouravé houkání a jemné kňourání, Reynolds & Reynolds, 1965)

•

Poznámky z pozorování:Po provedení signálu vždy

následuje

fyzický kontakt nebo přiblížení (také grooming). Zřejmě jde o
signál vyjadřující touhu po kontaktu, u mláďat se objevilo během
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konfliktu ostatních jedinců, kdy vyhledávali oporu matky.Výrazy
primárně určené vokalizací

4.2.1.5 Houkavé výrazy a supavé houkání
Houkavý výraz - Supavé houkání Rising pant-hoot .
Pysky jsou vyšpulené, ústa zakulacená a dále protahují našpulené pysky.
Ústa můžou být lehce otevřená, v případě že je vokalizace hlasitější.
Vokalizaci chybí fáze vyvrcholení. Představuje stupeň smíšený výraz nebo
vokalizaci mezi supáním a kategoriemi houkání. Důvodem jsou rychlé
sekvence vokalizací s hlasitým nadechováním.
•

Goodallová, 1968:„Pant-hoots“/“hootface“(Supavé
houkání/houkavý

obličej),

se

objevuje

při

přibližování jiných jedinců nebo jako odpověď na
volání na dálku.
•

Goodallová, 1971: „supavé houkání se skládá
z řady zvuků „hů“ proložených hlasitým nadechováním, které se
postupně zesilují…“ „Šimpanzi houkají… zvláště když dorazí ke
zdroji potravy, když se připojí k jiné skupině, při přemísťování nebo
při rozroušení skupiny“. Při krmení na stomech houkajícím
šimpanzům odpovídá jiná skupina. Tuto poslední možnost
zdůrazňuje a nadále zkoumá Wilson (Wilson, 2001), který rozděluje
houkání ještě do několika dalších katagorií, podle počtu fází, které
obsahují.

•

Marler, 1975: „Whimper hoot“ (kňouravé houkání), představuje
jeden ze tří hlasových projevů, který vzniká při nádechu a výdechu.

•

Marler & Tenaza, 1976: Supavé houkání, nejběžnější hlasový projev,
vzniká při výdechu a nádechu. Objevuje se jako odpověď na
vzdálené supavé houkání, při nalezení potravy nebo po rozdělení.

•

Chevalier-Skolnikoffová

(Eibl-Eibesfeldt,1987):

„hoot

face“

(houkavý obličej) vyjadřuje vzrušení nebo rozrušení.
•

Trnka, 2002: Popisuje primárně jako emoci „vzrušení“, stav kdy je
šimpanz ve střehu.

•

de Wall, 1998: Supavé houkání zdůrazňuje jako dorozumívací signál
mezi spřízněnými samci a nedílnou součást imponování samců.
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•

Poznámka z pozorování: Wilson (2003) zdůrazňuje pohlavní rozdíly
právě u tohoto projevu, při pozorování v Plzni však samice přebírají
iniciativu, houkání se zdá být doménou samic. Houkání se objevuje
často v kontextu potravního chování a agonistických projevů.
Houkání by se mohlo objevit v u libereckých šimpanzů také jako
signál na dálku mezi podskupinami. Matky mláďat a submisivní
jedinci používají tento signál velmi zřídka.

Rozevřený houkavý výraz – Supavé houkání s vyvrcholením Climax panthoot V této variantě houkání se objevuje hlasitý křik „Waa“ při vyvrcholení
vokalizace. Obličej vypadá zřejmě podobně jako při důrazném štěkání.
Goodallová, (1968): Supavé houkání s vřískotem nebo řevem („shrieks or
roars“), během imponování (útočného předvádění).
•

Goodallová, (1971): Supavé houkání bývá obvykle zakončeno
vyráženým „uá“ zvukem. Houkání je kombinováno se slyšitelným
nadechováním.

•

Goodallová, (1989): Tyto projevy “ představují často kontaktní
volání mezi vzdálenými skupinami nebo zvuky které šimpanzi
vydávají v noci ze svých hnízd, pokud jsou nadoslech od jiné
skupiny… Podřízený jedinec často zdravý dominantního supavým
houkáním nebo supavým chrochtáním“ V Mahale dospělý jedinci
často houkají při agnostických konfrontacích,

takže zde supavé

houkání může představovat vokální hrozbu. Supavé houkání
můžeme rozdělit do čtyř fází : nabývání, pauza, vyvrcholení a
zakončení. U samic se poslední dvě fáze neobjevují (Mitani a
Nishida, 1983)
•

Wilson ,2001: Nemusejí se vždy objevit všechny fáze, a některé
mohou být nahrazeny například údery do stromu.

4.2.1.6 Výrazy při štěkání
Štěkání /Bark Ústa jsou otevřená a pysky rozevřené, ale lehce našpulené,
ústní koutky jsou lehce od sebe. Vokalizace se opakuje,
může být posazena nízko i vysoko. Oči jsou otevřené a
směr pohledu se může měnit. Goodallová, 1968,1971:
Štěkání,

(podobný popis), se objevuje, když skupina
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narazí na oblíbenou potravu. Také v situaci: „jestliže šimpanz mírně hrozí
jinému šimpanzovi(…zvířeti,člověku…) štěká tiše. To zní velmi podobně
jako slabé zakašlání. Čelisti jsou maličko pootevřené a zuby schované.“
•

van Hooff, 1973: Bared-teeth bark (Štěkání s odhalenými zuby),
v počátku jsou ústa jen mírně otevřená, ale rozevírají se uprostřed
tohoto hlasového projevu. Posléze jsou ústní koutky staženy vzad a
pysky se odtahují od zubů.

•

Marler & Tenaza, 1976: „Bark“ – štěkání je hlasité a ostré, ale má
různou výšku.

Největší energie hlasového projevu

je v jeho

počátku, což ho pomáhá odlišit od vyjeknutí (squeak).
•

De Wall, 1998: Štěkání patří k agresivním (útočným) projevům (na
rozdíl od submisivních), štěkání popisuje také jako signál použitý
dominantní samicí k ukončení sporu mláďat.

•

Poznámky z pozorování: Výraz má jistě spojitost s dominancí,
štěkání je zaznamenáno pouze u samců a dominantních samic, vždy
v kontextu agonistického chování. Plzeňský subadultní šimpanz
Bask používá tento signál k dožadování se vpuštění do výběhu, kde
se chystá potrava (chování zřejmě směřuje na ošetřovatele).

Pronikavé štěkání Waa-bark Pysky se po stranách lehce oddělují a ústa a oči
jsou otevřené. Horní pysk se může protáhnout vzhůru, podobně jako u
našpuleného výrazu a můžou se objevit horní zuby. Ústní koutky jsou mírně
protažené nebo uvolněné. Výraz je spojen se štěkavým křikem
„Waa“.Během těchto vokalizací se vydechuje všechen vzduch, takže je
hlasový projev níže posazený než při štěkání.
•

Goodallová, 1968 ,1971: „Waa-bark“, se vyskytuje “když (šimpanz)
hrozí důrazněji, vyráží často štěkavé „UÁ“.“ Výraz obličeje je při
něm podobný jako u štěkání. Hrozba výše postavenému jedinci na
dálku, když je napaden jiný šimpanz. van Hooff, 1973: „Waowbark“, podobný výrazu „bared-teeth bark“ (štěkání „wa“, štěkání při
cenění) s výjimkou toho, že na počátku a konci jsou ústa mírně
otevřená a pysky překrývají zuby. Uprostřed hlasového projevu jsou
ústa doširoka rozevřená. Někdy se vokalizace se ke koci přemění
v kňourání (pout-moan).
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•

Marler & Tenaza, 1976: „Waa-bark“. Protáhlejší projev

než u

štěkání. Ústa jsou šířeji rozevřená, a výška tónu se může slyšitelně
zvedat a klesat. Objevuje se v případě, když není ustavena
dominance a jednotlivci jsou daleko.
•

Trnka, 2002: Popisuje výraz jako zuřivost.

•

Poznámky z pozorování: Tento signál napovídá, že je také spojen
s dominantním postavením, v Plzni byl (i když vzácně) doménou
alfa jedince - samice, je při něm patrná velká snaha napadnout jiného
jedince.

Ostré štěkání

Shrill Bark Vokalizační směs mezi kategoriemi křiku a

chrochtání.
Vokalizace je výše položená než u supavého chrochtání nebo chrochtání, ale
není tak zvučná jako při vyjeknutí/zavřískání nebo kvičení. Horní zuby se
můžou ukázat s tím jak se zvyšuje tón štěkání a objevuje se výraznější
chrapot než při chrochtání.
•

Reynolds & Reynolds, 1965: „Harsh, shrill bark“ - Drsné, pronikavé
štěkání

4.2.1.7 Výrazy při chrochtání a supání
Chrochtání Grunts Ústa i ústní koutky jsou povolené, mírně rozevřené. Oči
jsou otevřené a obličej směřuje vpřed. Pysky jsou uvolněné až vyvěšené.
Nejsou viditelné zuby. Vokalizace zahrnuje nízko položený hlasový projev.
•

Goodallová, 1971: “Chrochtání může být vysoké nebo hluboké.
Výraz obličeje se při něm prakticky nemění, nanejvýš pysky mohou
být pootevřeny. Pochrochtávání se ozývá při jídle, čištění srsti a jako
hlas těsného kontaktu mezi jedinci pokojné skupiny.“

•

van Hooff, 1973: Chrochtání, nebo chrochtavé štěkání (grunt-barks),
představuje hluboko posazené tonální hlasové projevy, periodicky
se opakují. Obličej je uvolněný a ústa mírně otevřená (viz také
„grunts“ chrochtání , „gruff barks“/chraplavé štěkání or „panting
barks“ /supavý štěkot, Reynolds & Reynolds, 1965).

•

Marler & Tenaza, 1976: „Grunt“ - chrochtání se skládá z jemných
zvuků s nízkou frekvencí, které jsou těžko slyšitelné . Můžou se
objevit během krmení a v některých situacích rozruchu ve skupině.
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Tento projev může představovat stádium mezi štěkáním, supavým
chrochtáním a podobnými hlasovými projevy. Podobá se kašlání,
avšak zde vzniká zvuk

při vydechování vzduchu (při lehkém

ohrožení).
•

Projevy chrochtání jsem v podstatě zaznamenala jen vzácně, obvykle
byly slyšitelné během krmení, pokud jsem měla možnost dostat se za
bariéru.

Supání Pant Rychlé rytmické dýchání doprovázené uvolněnými ústy bez
odkrytí zubů. Běžně se objevuje při hře, takže můžeme tento výraz nazvat
smíchem.
•

Goodallová, 1971: „Slyšitelné supání poněkud podobné smíchu,
ovšem bez doprovodného chrochtání, se někdy ozývá, když si
šimpanzi horlivě čistí navzájem srst. Při páření se ozývá někdy dost
hlasité kopulační supání, které vydávají někteří samci. Není
příznačný žádný výraz obličeje“

•

van Hooff, 1973: Supání, tiché ale rychlé rytmické dýchání
s jemným počátkem. Ústa jsou typicky uvolněná, pysky se lehce
rozvírají. Rytmická podstata zvuků často způsobuje otřásání těla.

•

Marler & Tenaza, 1976: Supání, jeden ze tří hlasových projevů jehož
fonace vzniká při nádechu a výdechu. Objevuje se během zdravení,
kontaktů tváří v tvář, kopulaci a v jakýchkoli situacích, kde je nízka
pravděpodobnost vzniku agresivní situace.

•

Poznámky z pozorování: supání často doprovází hravý obličej,
zřejmě je nejlépe slyšitelné nebo se vyskytuje v případě výrazné
excitace při zápasení nebo lechtání, kdy také dochází k většímu
odhalování zubů při hravém výrazu

Supavé chrochtání /Pant grunt Jemná rytmická vokalizace, tvořená rychlou
sekvencí zvuků „hů hů“ doprovázená přikrčením nebo ohnutím (úklonou).
Z důvodu rychlých sérií vokalizace, je nádech při chrochtání znělý, takže
představuje směs kategorií chrochtání a supání.
•

Goodallová, 1968: Supání nebo supání při přikrčení je popsáno
během sociálního groomingu a při líbání nebo uklánění se před
jiným jedincem. Ústa mohou být otevřená, neukazují se zuby. Oči
jsou otevřené a pysky uvolněné a ústní koutky se tlačí mírně vpřed.
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•

Goodallová, 1971: Supavé chrochtání je„řada rychlých chrochtavých
zvuků proložených hlasitým nadechováním Supavě chrochtá
například podřazený šimpanz, když se blíží k nadřazenému, aby ho
pozdravil, nebo když mu výše postavený pohrozí nebo ho napadne.
Při supavém chrochtání bývají čelisti lehce otevřené a zuby
normálně přikryté pysky.“ Při agresivním projevu přejde rychle
v ječení nebo vřískání a podřízený jedinec odhalí zuby.

•

van Hooff, 1973: „Rapid ohoh series“, Rychlý sled (zvuků) „ohoh“,
dýchavičné, hrubé chrochtání

v rytmických sledech.

Ústa jsou

lehce rozevřená, pysky překrývají zuby a koutky se tlačí lehce vpřed,
takže se vytváří kulatá štěrbina. Může se změnit ve křik, ječení nebo
pronikavé štěkání.
•

Marler & Tenaza, 1976: Zvuk také vzniká při nádechu a výdechu.
Dospělí jedinci takto zdraví dominantní jedince při setkání. Pokud je
vzdálenost malá, může se ke chrochtání přidat uklánění a krčení,
když je jedinec příliš nervózní a uteče, mění se jeho vokalizace na
„pant-screeming“- supavý křik.

•

De Wall, 1998, 1992: Zdůrazňuje projev jako snad nejvýznamnější
signál samců při ustavování hierarchie, používání signálu má až
ritualizovaný charakter. Dominantní jedinec tento signál ve smyslu
zdravení nikdy nepoužívá.

•

Poznámka z pozorování: Během pozorování jsem tento signál
nezaznamenala, otázkou zůstává nakolik to bylo způsobeno faktem,
že jsem neměla možnost pozorovat skupinu s více samci. Jelikož ani
ostatní projevy chování, které by se dali popsat jako submisivní
pozdrav nebyly zaznamenány, přiklonila bych se spíše k této
interpretaci, než k možnosti, že šlo o vlastní nepozornost (nicméně ji
nevyvracím).
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4.2.1.8 Výrazy s odhalenými zuby kategorizované podle vokalizace dle
Parrové
Výraz při tichém křiku (Silent scream face). Ústa jsou otevřená, stejně jako
oči. Horní a dolní zuby odhalené. Koutky jsou rozevřené, pysky jsou plně
roztažené. Objevují se tiché chraplavé zvuky (Parrová,2005).
•

Pozorování: tento výraz pozorován u Jakuba, vokalizace skutečně
chybí (nebo byla skutečně tichá, tudíž nezaznamenána).

Výraz při ječení (Screeching bared-teeth face) Oči jsou přivřené nebo
zavřené, uši přitažené k hlavě, obočí snížené, postoj obvykle přikrčený. Ústa
jsou částečně otevřená a pysky roztažené jako při výrazu křiku nebo
vytřeštěném výrazu, avšak zuby jsou plně odhalené. Vokalizace je hlasitá a
vysoko posazená, drsné výkřiky můžou vznikat při nádechu. Obvykle trvají
několik sekund, ale mohou se také rychle a náhle změnit ve vytrvalý záchvat
vzteku.
•

Goodallová, 1968: Supavé ječení - odhalují se zuby, při podvolení
se výše postavenému jedinci nebo při jeho zdravení.

•

van Hooff, 1973: Supavý křik, výraz: neznělý, vytvářený ostrým
zabarvením tónu, často při krčení nebo úniku. Vdechování může být
hlasité nebo tonální.

Upřený výraz při křiku ( výraz Staring bared-teeth scream face) Obočí je
vytaženo,čelo se zvlní, oči jsou otevřené, ústa široce rozevřená
s roztaženými pysky, které zcela odhalují zuby. Jedinci
můžou mít naježenou srst, a pohybovat se vpřed. Vokalizace
zahrnuje hlasité hrubé výkřiky „aach - aach“ ( pozn. - „ch“
na konci má zřejmě značit drsnost výkřiku)
•

Goodallová, 1968 (Nishida,1998): „Scream calls“/výkřiky se
onjevují při napadení výše postaveného jedince nebo jiného druhu.
Dále se vyskytuje u vyděšených jedinců hledajících podporu.
Nezmiňuje se o kontextu protiútoku a motivaci k pohybu v před
(pozn, zmiňuje na jiném místě u honění, Jane Goodall institute).

•

van Hooff, 1973: „Bared-teeth scream“ je nejintenzivnější vokální
projev. Ústa jsou široce rozevřená a pysky úplně roztažené.
Vokalizace je vysoko posazen, přerývané výkřiky vytvářené ostrým
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zabarvením tónu. Van Hoof rozděluje výkřiky do několika kategorií,
založených na sonografických analýzách: impulsní křik - chraplavý
křik („pulsed scream-rasping scream“) (viz také drsný křik „rough
screem“)
•

Marler, 1969, Popisuje projev jako řev („roars“), vrčení („growls“) a
křik („screem“).

•

Raynolds a Reynolds, ( 1965) Projev představuje dvoutónový křik
s větší frekvencí („double-tone screem – higher freqency“), (viz také
Yerke a Learned, 1925) a supavý křik („pant screem“) (viz. výraz při
ječení).

•

Marler & Tenaza, 1976: Křik se může smísit s jiným hlasovým
projevem s velkou variabilitou, například kvičením.

•

Poznámka z pozorování: Ingrid při konfliktu jde vpřed k Tessan a
ječí, její výraz je upřený, Tessan bez výrazu couvá, Ingrid se
nakonec přitiskne k Tessan a zakousne se jí do zad (vokalizaceječení). Druhý případ Zwartje hledí upřeně na Ginu, kýve se (vpřed)
– vokalizace je velmi hlasité vřeštění (jediná takto hlasitá
zaznamenaná vokalizace).
Vyjeknutí/Zavřískání Yelp/Squeal Reprezentuje smíšený výraz mezi
kategoriemi štěkání a výkřiků. Zuby jsou během těchto vokalizací
typicky vyceněné, avšak vysoký tón je čistší a zvučnější, než
charakteristický chrapot, který doprovází křik ostatních výrazů
s odhalenými zuby. Hlasové projevy obvykle nemají dlouhého
trvání, ale jsou vytvářeny v několika rozličných formách.

•

Goodallová, 1968 (Nishida a kol., 1998): Pravděpodobně sem patří „
squeak calls“ kvičení, krátké, vysoko položené kvičivé výkřiky,
které se objevují při cenění zubů po útoku nebo ohrožení nebo
během submisivních projevů. Také zahrnuje zvukovou škálu málo
intenzivních výkřiků odstupňovaných od forem při ječení po kvičení.

•

van Hooff, 1973: „Bared-teeth yelp“ (Cenění zubů při ječení), je
vysoko posazená, středně hlasitá vokalizace, doprovázená ceněním
zubů, oči jsou otevřené, částečně otevřená ústa a částečně zakrytý
horní pysk (viz také „squeal“- vřískání, Reynolds & Reynolds, 1965,
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a křik bez vibrata „scream without vibrato“ křik bez vibrata, Marler,
1969).
Kvičení/Squeak Jemná forma hlasového projevu z kategorie ječení,
vokalizace je výše postavená a méně intenzivní než při ječení. Tyto zvukové
projevy také mají čistší tón než při křiku u výrazů s vyceněnými zuby, ale
jsou ještě jemnější a než ječení a zdají se být mnohem rychlejší, avšak ve
výrazu se nadále objevují vyceněné zuby.
•

Marler & Tenaza, 1976: Vysoký pronikavý hlasový projev, probíhá
velmi rychle v desetinách sekundy, někdy se objevuje v sériích.
Může znamenat tíseň po útoku.

Výraz při tichém křiku (Silent scream face) Ústa jsou otevřená, stejně jako
oči. Horní a dolní zuby jsou odkryté. Koutky jsou rozevřené, pysky jsou
plně roztažené. Objevují se tiché chraplavé zvuky.

4.2.1.9 Ostatní výrazy, které se objevily při pozorování:
Výraz, který Goodallová, 1989 (Nishida a kol, 1999) označuje jako „sneer“
šklebení/cenění horních předních zubů by mohl představovat tento výraz:
horní pysk je zvednutý a odhaluje částečně horní zuby (někdy více na jedné
straně). V přírodě je kontext asociován se strachem z lidí, nebo situací, která
s lidmi souvisí. Jenom málo šimpanzů se šklebí. Tento výraz několikrát
udělala Maryša, zejména, když zírala do okna do chodby. V jednom případě
se patrně objevil u Jakuba. Výraz je typický tím, že se horní pysk vysunuje
pouze vzhůru, nikoli do stran, obličej je při tom spíše uvolněný. Výrazně se
tak odlišuje od ostatních výrazů cenění zubů.
Výraz cenění při špulení Výraz, kdy šimpanz (Maryša) výrazně špulí pysky
a cení zuby. Vzhledem ke kontextu situace se zdá, že výraz má nejspíše
negativní význam. Možná jde o extrémní formu výrazu popsaného jako
rozevřené cenění„silent bared teeth“ s horizontálně odtaženými pysky, jeho
možná varianta. Liší se v tom, že se ukazují pouze přední zuby (avšak velmi
výrazně), svaly obličeje směřují vpřed, neroztahují se do stran. Kontext není
úplně zřejmý, jedná se o situaci, která je nepříjemná –prší, samici evidentně
vadí déšť, schovává se před ním, zároveň je však možný vliv přítomnosti
samce Baska, se kterým během dne byla samice v konfliktu.

64

Výrazy klapání úst. Měla jsem možnost pozorovat dvě varianty. Jedna
varianta se objevila při groomingu a šlo o klapání doširoka rozevíraných úst,
kdy se pysky přetahují přes zuby. Další variantou bylo klapání doširoka
rozevřených úst s odhalenými zuby. Samec Jakub se této aktivitě věnoval až
20 sekund a mlátil se při tom tyčkou do zubů. Je možné, že signál má prostě
význam nervozity nebo nudy, případně mohlo jít o typ přeskokového
chování.
Špulení a vsakování tváří. Šimpanz (Tedy) špulí pysky vpřed (spíše se zdá,
že do kroužku) zároveň vsakuje levou tvář, čímž se celý výraz zdá být velmi
asymetrickým (objevil se celkem dvacetkrát) jeho význam mi uniká, zřejmě
může mít podobný význam jako Jakubovo klapání. Jedinec ho provádí
v situaci,

kdy

sleduje okolí,

případně se

snaží navázat

kontakt

s pozorovatelem. Mohlo by jít i o nějaký anatomický problém, asymetrický
výraz nemusí mít nutně neurologickou podstatu. Samice Ingrid provedla
dvakrát tento výraz v symetrické podobě.
Další:Nakonec jsem taktéž zahrnula projevy jako kousnutí, tedy kousnutí
v kategoriích agonistických projevů a postkonfliktního chování a hravé
kousání v herních projevech. Není od věci zmínit, že některé projevy
herního chování mají zajímavý protipól v agonistických projevech. Zřejmě
to bude souviset s jakousi vyšší hladinou excitace. Kousnutí, kopání,
bouchnutí, ale i tleskání a výrazy s vyceněnými zuby (nejexplicitněji hravý
výraz třetího stupně a negativní výrazy vyceněných zubů) se objevují
v herních i agonistických projevech. Častým projevem bylo zívání, které
jsem definovala výše v této práci. Jeho kontext nebyl vždy zřejmě slučitelný
s agresivními projevy, (někdy spíše s výrazem nespokojenosti a nervózní
znuděnosti) jak se obvykle uvádí o zívání u primátů. Mohlo ovšem jít o
projevy přetrvávajícího nenápadného napětí ve skupině. Zahrnula jsem také
líbání, tedy jeho podobu ve variantě otevřených úst. Vyskytoval se vzácně,
zejména jako ujišťovaní signál, zajímavé bylo, že se nikdy nenásledoval
záhy po konfliktu. Jakoby se vždy objevil bez jakéhokoli zřejmého důvodu
a dával smysl až při zhodnocení předchozích událostí (konfliktů) určitého
dne. Což taktéž napovídá, že po některých konfliktech může napětí trvat,
byť není přímo pozorováno. I zde by také mohlo hrát úlohu, že ve
skupinách, kde dominují samice může usmiřování nebo ujišťování probíhat
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jiným způsobem než ve skupinách v přirozené podobě, jak je popsáno
v literatuře (projevy mohou být vzácnější, konflikt není nutně řešen ihned).

5 DISKUSE

A PROJEDNÁNÍ VÝSLEDKŮ

První otázkou je vůbec problematika interpretace výrazů. Jak jsem uvedla, rozhodla
jsem se pojmenovávat výrazy dle jejich skutečné fyzické podoby, aniž bych implikovala
vlastní významovou interpretaci. Jediný výraz má mnoho podob a mezi některými existují
skutečně jen subtilní rozdíly. Například Trnka (2002) provedl velmi detailní významový
rozbor výrazu tichého cenění a uvedl hned tři významy, kterými definoval různé typy výrazů,
jejichž podoba je však velmi blízká. Avšak tato interpretace naráží na jeden významný
problém. Provedení výrazu nejvíce záleží na jedinci a jsou obrovské rozdíly v tom, jak se
jednotliví jedinci s tímto provedením vypořádají. Například uvolněný výraz v provedení
libereckého Jimiho má v podstatě velmi extrémní podobu oproti stejnému výrazu, který
provádí plzeňská Gina. Není ovšem možné pojmenovávat tento výraz dvakrát. Význam dává
výrazům sociální kontext situace, případně pozorovaná emoční reakce (srozumitelná,
například hněv) a ostatní chování jedince, jako je jeho pohyb, případná gesta a vokalizace.
V neposlední řadě je to zřejmě samotné uspořádání ve skupině. Ovšem bez znalostí významu
některých výrazů by mohlo velmi lehce dojít k milné interpretaci situace. Šimpanzi nejsou
v komunikačních schopnostech rigidní a jejich sociální vztahy jsou natolik složité, že není
vzácností, když se některý výraz objeví spíše nepatřičně. Parrová (2003) velmi důrazně
upozorňuje na fakt, že velká většina výrazů je v podstatě smíšená, na což se výzkumech příliš
nehledí, protože provést analýzu takových projevů je extrémně složité. Někdy se více výrazů
také objeví v jednolitém provedení. Mohou přejít přes velkou škálu několika oddělených
kategorií. Jak potom určit takový výraz? Měla jsem možnost pozorovat takové signály
zejména u plzeňské Maryši. V jednom sledu se objevilo zívání,cenění zubů a následný hravý
obličej doprovázený lechtáním vlastního těla. Její chování by se nejlépe označilo jako
komfortní, protože se nadále věnovala čištění srsti, ale kdybych měla interpretovat skutečný
význam výrazu a pojmenovat ho, musela bych nějakým způsobem vyjádřit všechny tři jeho
fáze najednou, nebylo pochyb o tom, že šlo o vyjádření jednoho byť konfliktního stavu,
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ovšem zůstává opět nedořešeno byl-li tento spíše pozitivní nebo negativní. Nepochybně se
jednalo o velmi složitou emoci. Zůstanu nadále u tohoto jedince, abych ještě přiblížila
složitost interpretace některých výrazů, tentokrát z opačného úhlu. V jednom případě použila
Maryša hravý výraz při napadení jiného jedince samicí Ginou. Maryša ve hře zápasila se
Zedoneiyou, když pozorovala blížící se Ginu, zaječela a Gina okamžitě reagovala útokem na
Zedoneiyu. Maryša za zády Giny skákala s hravým výrazem, ale v okamžiku, kdy se na ni
Gina otočila, výraz zmizel, eventuálně se objevilo poštěkávání. Musíme tedy vědět, co
znamená „hravý výraz“, abychom pochopili situaci. Neznalý pozorovatel, by pravděpodobně
neviděl, že se Maryša „směje“, a že si nadále hraje, zatímco se odehrává vážný konflikt.
Zajímavé je, kolik z toho vyplývá, a co všechno se můžeme dozvědět o vztazích ve skupině
na příkladu použití tohoto signálu v této specifické situaci. Zde je samozřejmě také výhodou
znalost skupiny. Nepochybně je zřejmé, že Gina je alfa jedinec, Maryša je jejím přímým
chráněncem a často toho zneužívá. Ovšem fakt, že její hravý výraz zmizel pokud se Gina
otočila znamená, že si Maryša uvědomuje nebezpečí prozrazení podvodného chování a
následků. Dále to znamená, že Maryša v podstatě pokračuje hru, kdežto Gina řeší konflikt.
Projevy Maryši patří k hernímu chování, byť je přímým účastníkem útoku. Jak interpretovat
takovou situaci do tabulky? Měl by mít každý jedinec jiný kontext chování, i když se jedná o
jedinou akci? Podvodné chování Maryši se objevilo ještě několikrát i v jiných kontextech,
avšak zdaleka nebyla jediným případem. Pozorovala jsem také zneužití signálů hry u matky
k přilákání mláděte k čištění srsti. Velmi častým projevem v podstatě kamuflování je nakonec
i zdánlivé ignorování někoho nebo něčeho k odlákání pozornosti. Šimpanzi si nepochybně
uvědomují význam a následky způsobů komunikace a nějakým způsobem se dokáží ovládat
nebo tyto projevy tlumit. Pokud by výrazy primárně vyjadřovali emoce, a až sekundárně by
měli význam pro sociální interakci, znamenalo by to, že někteří jedinci projevují, tudíž mají,
méně emocí. Z toho vyplývá, že byť výrazy vyjadřují nepochybně emoce, velmi silným
faktorem, ne-li hlavním, jsou sociální vztahy a uspořádání skupiny. Dominantnější jedinci,
zdá se, jakoby se projevovali více, komunikovali více, výrazněji vyhledávali sociální
interakce. Ovšem nelze tvrdit, že submisivní jedinci projevují méně emocí (pokud bychom
považovali výraz za primární projev emoce). Zřejmě se projevují v komunikaci jinak,
subtilněji nebo méně často. K této myšlence mě přivedl paradoxně „nejemocionálnější“
projev jinak velmi nekomunikativní Zwartje, na obranu Zedoneiyi předvedla naprosto
ohlušující a velmi dlouhý hlasový projev vřískání, čímž naprosto odzbrojila jinak suverénní
Ginu. Nutno podotknout, že Zwartje se projevovala naprosto odlišně po narození potomka,
její komunikační signály oproti předešlému roku stouply, stejně jako její status ve skupině.
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Což by skutečně odpovídalo domněnce, že signály komunikace jsou primárně určovány
faktory vyplývajícími ze života v sociálních skupinách. Nepochybně minimálně oba dva
faktory, jak emoce tak sociabilita, mají vliv na podobu nebo výskyt výrazů a je naprosto
neoddiskutovatelné, že je patrně lze jen těžko oddělit. Zřejmě je otázkou dalšího bádání, je-li
vůbec takový výzkum podstatný nebo možný, rozhodne-li se tento spor ve prospěch jednoho
z faktorů. Je také možné, že emoce mohou mít vliv na intenzitu, se kterou je daný výraz
proveden, ovšem jak je zřejmé z některých pozorování (například de Wall, 1998)43 i sociální
kontext má tento vliv, ať už se jedná o intenzitu v kterémkoli směru (přehrávání, potlačování).
Dovolím si jen vyjádřit domněnku, že intenzita výrazu změněná na kterémkoli pólu
podmíněná sociálním kontextem bude patrně volním projevem na rozdíl od výrazů
vystupňovaných silnými emocemi, rozdíly by pak byly zřejmě patrné v neurologickém
výzkumu. Jedna oblast v chování šimpanzů, která okrajově souvisí s touto prací, upozorňuje
na významný fakt, že existuje obrovský rozdíl, v tom jak probíhá vnitroskupinová a
meziskupinová komunikace. Šimpanzi jsou velmi agresivní k příslušníkům cizích skupin,
snad jen s výjimkou adolescentních samic. Zdá se, a některá pozorování to potvrzují
(Goodallová, 1984)44, že například na signály submise, podřízení a strachu vůbec nereagují,
jedná-li se o člena cizí skupiny. Navzdory všech signály a výrazy podřízení napadají cizí
jedince, zřejmě nikoli vzácně. Tento fakt, domnívám se, také podporuje domněnku o vztahu
mezi výrazy a sociálními interakcemi. Naopak ovšem, výše uvedený příklad „herního týrání“
veverky (Zamma, 2003) podporuje tvrzení (stejně jako mnohé další) o primární úloze emocí
při tvorbě výrazů.
Na základě pozorování jsem dále došla k možné domněnce ohledně možné souvislosti
mezi zvýšenou komunikací a přítomností dospělé samice v estru. Důvodem, proč jsem se
vracela do plzeňské zoo byl malý výskyt výrazů a obecně málo jakýchkoli interakcí. Jedním
z rozdílů oproti pozorování z předešlého roku byl právě tento. Taková hypotéza by ovšem
musela být důkladně a dlouhodobě sledována. Je pravděpodobné, že na celkové komunikaci
se podílí mnoho faktorů, co se týče samotné podoby signálů zůstává otázkou nakolik ještě
sehrává úlohu faktor temperamentu jedince, jeho osobnosti, velikost skupiny nebo pohlavní
rozdíly a věk jedinců.
Interpretace výrazu je velmi složitá, a někdy může být velmi zavádějící, nehledě na to,
že není zcela zřejmé nakolik některé vokalizace mohou mít v podstatě velmi konkrétní
43

Popisuje hned několik případů komunikace přizpůsobené sociálnímu kontextu. Nejmarkantnější je
například schopnost samice eliminovat vokalizaci s.37, jiné příklady s.155).
44
Goodall, J, 1986, Social Rejection Exclusion and Shunning Among the Gombe ChimpanzeesEthology
and Sociobiology 7: 227-239, s. 84
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význam. Na základě tabulky a vyhodnocování jsem mohla určit, že výraz tichého cenění se
objevil velmi často u submisivních jedinců, tudíž by ho bylo lze pojmenovat jako submisivní
výraz. Dále jsem ho pozorovala u jedinců, kteří byli nějakým způsobem napadeni, a dalo by
se říci, že v tomto smyslu by šlo o výraz strachu, dále byl pozorován v interakci v provedení
dominantního jedince, zde nepochybně ve smyslu lidského „společenského úsměvu“, který je
v tomto smyslu významově totožný. Nepochybně byl však výraz pozorován i u alfa jedince
bez známky nějaké interakce s jiným jedincem, zde by potom šlo o výraz frustrace.
V provedení všech 17 jedinců však existují individuální rozdíly, a přesto, že by eventuálně
bylo možné podrobně vysledovat rozdíly v provedení, nedokázala jsem určit konkrétní rozdíl
v provedení, tak jak například uvádí Trnka (2002). Pravděpodobně velmi odlišný význam
bude mít patrně výraz špulení a špulení spojené se specifickou vokalizací „prskání“ (velmi
intenzivní skřípavý zvuk). Špulení obvykle vyjadřuje jakousi nespokojenost nebo touhu po
něčem, po kontaktu nebo se objevuje při zaujetí nějakou činností. Nikdy se neobjevuje
v agresivním kontextu, avšak s jedinou výjimkou a tou je špulení s touto zvláštní vokalizací.
Tento projev je doménou samců v liberecké zoo, někdy byl dokonce součástí útočného
předvádění, jindy součástí útoků. Doprovází ho výmluvné ježení srsti. Zřejmě vyžaduje jisté
úsilí tento zvuk vytvořit, zároveň je tento projev spojen s minimální pohybovou aktivitou.
Což mě přivedlo k domněnce zda-li není možné, že tento signál je v podstatě projevem
tlumené agrese. Dokonce by bylo možné domnívat se, že se mohl vyvinout za účelem vyhnutí
se okřikování ošetřovateli. V Liberci je nutné některé projevy šimpanzů tlumit, a tento projev
zřejmě dostatečně uvolňuje napětí a zároveň je poměrně tichý. Zajímavé je, že tento zvuk
jsem zaznamenala u několika jedinců najednou, jakoby si samci přes bariéry sdělovali svůj
momentální stav. Je otázkou zdali průběh této vzájemné vokalizace může obsahovat také něco
jako nepřátelství nebo má-li spíš charakter vyjadřování osobního rozpoložení. Tento projev je
velmi

zajímavý,

stejně

jako

celková

komunikace

mezi

libereckými

oddělenými

podskupinami, a zasloužil by si bližší prozkoumání. Ti liberečtí šimpanzi, kteří se pohybují ve
dvojicích, také vykazují markantně větší zájem o okolí a návštěvníky než o vlastního druha.
Jejich pozorování je dost složité, protože se neustále snaží navázat kontakt. Je proto poměrně
složité získávat údaje o jejich „přirozené“ komunikaci, avšak nakolik komunikuje šimpanz ve
stísněných podmínkách zoologické zahrady „přirozeně“ je velmi diskutabilní. Šimpanzi
v těchto podmínkách považují lidi za naprosto přirozenou součást života, stejně jako některé
sousedící živočichy, tyto projevy jsou potom logicky jejich přirozeností. Z tohoto hlediska
jsou liberečtí jedinci zářným příkladem „kulturních“ šimpanzů, a zřejmě právě na této skupině
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(zejména dvojicích) by bylo velmi vhodné zkoumat fenomén směru pohledu a jeho využití.
Velmi často vyhledávají například přímý oční kontakt v neagresivním smyslu.
V podmínkách zoologických zahrad je zřejmě možné pozorovat některé méně obvyklé
jevy. Už to, že prozatímní alfa jedinec plzeňských šimpanzů je samice, je zvláštní. Její projev
houkání se zakončením výkřikem „wa“, je typickým signálem samce. Ostatně lze tvrdit, že se
relativně odlišuje svými signály od pozorovaných dospělých samic. Její repertoár výrazů
obsahuje výrazy typické pro agresivní chování samců, například nabubřelý (výraz hrozby),
pronikavé štěkání, houkání. Zajímavé je, že její chráněnec subadultní Maryša, která v podstatě
představuje jedince beta, výrazně napodobuje chování samců, významně se podílí na
houkavých výrazech, štěká, hrozí, ba dokonce předvádí chování, které odpovídá imponování
nebo útočnému předvádění samců. Svým chováním připomíná mnohem více libereckého
Jimiho, než kteroukoli samici. Zde zřejmě tedy nebudou platit poznatky o pohlavních
rozdílech ve výrazech a komunikaci. Stejně tak chování samce zřejmě nebude „přirozené“.
Bask téměř nepoužívá výraz houkání v kontextu útočného předvádění, paradoxně oproti
Maryše. A už vůbec, byť relativně, není srovnatelný v tomto ohledu s libereckými samci.
Nepopiratelný je však fakt, že samice mají celkově mnohem větší tendenci k výrazům
rozevřeného cenění. De Wall (1998) to svým způsobem vysvětluje celkovou menší
sebekontrolou samic, jejich konflikty a zřejmě celkové reakce mají prudší charakter, nejsou
tolik závislé na hierarchii skupiny, respektive nejsou v ní přímo zainteresovány, nepotřebují se
tolik starat o vztahy. Tato tendence se ukázala v plzeňské zoo hlavně v kontextu potravního
chování, samice často dávají najevo rozrušení z nového potravního zdroje tímto způsobem.
Bask takto nereagoval ani jednou. Zdá se také, že nejbohatší výrazový repertoár mají jedinci
s významným postavením a také subadultní jedinci. Rozhodně lze tvrdit, že subadultní jedinci
komunikují rozmanitěji než mláďata, avšak stejně jako mláďata jsou velmi aktivní i
pohybově. Na první pohled bylo také zřejmé, že matky mláďat komunikují významně méně, a
že velmi často provádějí pouze oční kontakt se s svým mládětem. Matky ani v jednom případě
nevyvolávaly konflikt. V Liberci byla patrná snaha nezasahovat do konfliktu, dokonce se
zdálo, že bylo pro samici Ingrid v podstatě nemožné dosáhnout u nich byť jen zastání nebo
útěchu.
U mláďat v liberecké zoo jsem vzácně pozorovala nabubřelý výraz (typicky
označovaný jako výraz hrozby) při fyzickém vypětí, to byl také jeden z důvodů, který mě
přivedl na myšlenku určovat názvy výrazů dle jejich fyzické podoby. Dalším dobrým
důvodem je poznámka Goodallové (1971), že se tento výraz může objevit u samce při
kopulaci, vyjadřuje zřejmě fyzické úsilí. To odpovídá i možnosti výskytu tohoto výrazu při
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imponování v souvislosti s větší pravděpodobností napadení. Jedinec se zřejmě více
kontroluje, může být ve svém agresivním projevu více adresný, více odhodlaný napadnout.
U mláďat v Liberci se často ve vzájemných hrách a při lechtání a zápasení objevoval
hravý výraz s odhalenými zuby, druhého i třetího stupně. Naopak u juvenilní Majoránky
dominoval základní hravý výraz, často doprovázel její vlastní hry, případně, když se jí
podařilo vzácně vtáhnout do hry i Jimiho. Zřejmě se hravý výraz s odhalenými zuby objevuje
prakticky pouze tam, kde má jedinec možnost úzkého fyzického kontaktu s druhým,
Majoránka byla po většinu času ponechána bez zájmu partnera.
Během pozorování jsem zaznamenala celkem 42 projevů, které obsahovaly nejvyšší
počet komunikačních signálů různé povahy najednou, zahrnovaly jak výraz, tak vokalizaci,
gesto či případně taktilní projev. Z přehledu těchto komplexů komunikace vyplývá, že
největší počet signálů se objevuje v kontextu agonistického chování. Zajímavé je, že
v liberecké zoologické zahradě v tomto smyslu dominuje houkavý výraz a v plzeňské
zoologické zahradě se spíše objevují výrazy rozevřeného cenění, což by podporovalo
domněnku, že samice budou mít v projevech agresivity nebo rozrušení mnohem větší tendenci
k tomuto výrazu než samci. Kongovy projevy imponování byly navíc ještě obohaceny
používáním kamínků. Z Přehledu lze odvodit, že byl pozorován vcelku stabilní vzorec
chování při imponování: Houkavý výraz, houkání,bušení nebo bouchnutí rukou.
Tabulka jedinců používajících nejsložitější komunikaci a graf se nachází v příloze 5.
Při interpretaci dat jsem se soustředila na výskyt jednotlivých výrazů u jedinců.
Protože bylo nutno posuzovat jednotlivé skupiny množství dat nebylo mnohokrát dostatečné,
abych mohla provést detailnější analýzu. Budu proto nyní hovořit o rozdílech v projevech
jedinců jednotlivých skupin a možných vysvětlení jejich chování. Provedu relativní srovnání
se skupinami ostatními. Jako první uvedu plzeňskou skupinu šimpanzů při prvním
pozorování. Je zřejmé, že nejvýrazněji komunikujícím jedincem celé skupiny je Maryša.
Nejzajímavějším faktem je, že převyšuje ve svých projevech nejen alfa jedince, ale zejména
srovnatelně starého samce Baska, zvláště pak v agresivních projevech houkání a nabubřelého
výrazu. jakožto nejmladší jedinec skupiny projevila při tomto pozorování nejvyšší počet
hravých výrazů. Nejzásadnějším zjištěním při tomto pozorování byl právě malý počet výrazů.
Při srovnatelně dlouhém pozorování v příštím roce počet výrazů i samotných interakcí
významně stoupl. Nepodařilo se mi určit konkrétní důvod nekomunikativnosti jedinců
v prvním období, vysvětlit lze v podstatě jen jeho nárůst v dalším roce. Zřejmě muselo dojít
k nějaké události, která vyvolala poněkud flegmatické až letargické naladění šimpanzů.
Nebyly vzácné případy, kdy samice Maryša napadala ostatní jedince. Samice byla v tomto
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období v estru, je možné, že pro její agresivní povahu se jí ostatní snažili vyhýbat, zároveň
nebyla březí samice Zwartje v dobrém zdravotním stavu a stranila se ostatních jedinců. Je
možné, že tyto dva faktory přispěly k celkovému poklesu komunikace ve skupině. Mezi
projevy mimo výrazy zařazené do kategorií patřily:Celkový přehled:
Jedinec
Bask

Kategorie
výrazu
Uvolněné
Houkavé
Nabubřelé
Našpulené
Tiché cenění
Rozevřené
cenění
Hravé
Výrazy při
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Ostatní projevy
Kousnutí
Hravé kousání
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skupina 1: průběh komunikace jednotlivců. Každá křivka znázorňuje chování jedince.
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Podívejme se nyní na situaci, jak vypadala v roce 2004. Do skupiny se narodilo
mládě. Všichni jedinci byli v dobrém zdravotním stavu. Dvě dospělé samice v estru měly vliv
na aktivitu subadultního samce a aktivitu Maryši.
Jedinec
Bask
Gina

Zwartje

Zedoneyia Zizwa

Maryša

Celkový
součet

Bamia

Kategorie
samec 4 samice 5 samice 5 samice 4 samice 5 samice 4 samice 1
výrazu
Uvolněný
0
0
0
1
0
2
0
Houkavý
7
4
0
6
2
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2
Nabubřelý
7
6
0
4
0
4
0
Našpulený
8
7
1
4
1
5
8
Tiché cenění
9
1
2
12
7
9
0
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1
2
6
4
2
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0
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2
1
3
4
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25
17
Výrazy při
7
4
0
0
0
6
0
štěkání
Zývání
6
0
1
1
0
2
0
Ostatní projevy
1
1
0
0
0
9
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0
0
0
1
0
3
0
Hravé kousání
0
1
0
1
3
4
0
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0
1
0
3
0
1
0
Celkový součet
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26
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3
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4
9
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Při druhém pozorování byl markantní nárůst u Zedoneyi (14:44), tedy téměř
trojnásobek), docházelo k velmi častým interakcím mezi ní a Maryšou. Pravděpodobně stoupl
také její status ve skupině vzhledem k momentálnímu významnému postavení její matky
Zwartje. Její komunikace se stala srovnatelnou s přibližně stejně starým samcem Baskem.
Výrazně stoupla také aktivita alfa samice (čtyřnásobně), vzhledem k několika konfliktům,
které proběhly se začala chovat více důrazně a agresivně. Objevily se u ní výrazy hrozby a
výrazy při štěkání. U Maryši významně narostly výrazy spojené s jejími agonistickými
projevy: houkavé výrazy, výrazy hrozby, výrazy rozevřeného cenění a tichého cenění.
Baskovo nespokojené vyladění se projevovalo také zýváním a častým štěkáním Vzhledem ke
konfliktům a spíše napjaté situaci ve skupině se často objevoval nervoźní výraz tichého cenění
a to také především v projevech samce, který tak často reagoval na odmítavé chování
dominantní samice Giny. S příchodem mláděte byla zřejmě ve skupině rozbito původní
rozložení sil a nová hierarchie ještě nebyla ustavena. Zedoneiya se projevovala jako
prosazující se jedinec, vcelku ale narážela na agresivní přístup alfa samice, na druhou stranu
došlo k vyvážení vztahu mezi ní a Baskem. Křivka jejich komunikačních aktivit napovídá, že
se v mnohém podobají. Skupina se vyznačovala jak četnými agresivními projevy, včetně
projevů agresivity během aktivit spojených s potravou, tak také velkým nárůstem herních
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projevů. Došlo tak k výraznému nárůstu hravých výrazů, významně stoupl podíl Zizwy na
herních projevech.. Nejvýrazněji a s největší rozmanitostí opět komunikovala Maryša.
Projevovala se výrazně v herním chování a jevila obrovský zájem o mládě, odtud velký počet
hravých výrazů, dokonce převyšující projevy mláděte.
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Graf 2 –znázorňující průběh komunikace v Plzni 2004- popisuje druhou skupinu
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5.1 Liberecká zoologická zahrada –skupina 3

V Liberecké zoologické zahradě v komunikaci jasně dominoval alfa samec Jakub.
Posuzování významu nebo adresnosti výrazů zdejších šimpanzů je poněkud složité, protože
ne všechny komunikační signály jsou směřovány na členy vlastní skupiny. Ve skupině byla
zřejmá tendence samic- matek nezapojovat se příliš do jiných interakcí, než je vzájemný
grooming nebo rodičovská či tetičkovská péče o mládě. Jakub interagoval se samicemi jen
vzácně, mimo kontext sociálního chování se jeho výrazy objevovaly v souvislosti se sexuální
aktivitou, herními projevy a agonistickým chováním. Mnohé jeho chování mělo podobu
odezvy na komunikaci ostatních samců.
Celkový přehled:

Kategorie
výrazu
Uvolněný
Houkavý
Nabubřelý
Našpulený
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1
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2
1
2
2

1
18
24
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14
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0
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0
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0
0
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5
0
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14
2
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14
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Jelikož byl samec často konfrontován s ignorováním ze strany samice v estru , byl zřejmě ve
stavu frustrace, na jeho tváři se často objevoval výraz tichého cenění, který ale nesměřoval
přímo na samice, při tomto výrazu se běžně odvracel. Jeho nervozita se projevovala také
zíváním a zvýšenými agresivními projevy: nabubřelý výraz, potom také špulením
s přidruženou vokalizací „prskání“ a zvláštním klapáním úst s vyceněnými zuby. Ze všech
dospělých jedinců byl nejaktivnější také ve hrách, mláďata byla v podstatě jedinými jedinci
skupiny, kteří Jakuba vyhledávali. Podivně se podobají v komunikaci obě dvě matky mláďat,
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jejich nejčastějším projevem bylo špulení do kroužku za doprovodné vokalizace volání „hu“,
který představuje typický signál v komunikaci s mládětem. Ingrid, jakožto nejkonfliktnější
jedinec se projevovala zejména výrazem rozevřeného cenění během agonistických interakcí.
Mláďata se nejčastěji projevovala hravým výrazem a kousáním během hravého zápasení.
Často se u nich objevoval hravý výraz v podobě, kdy se odhalují horní i dolní zuby a je
slyšitelné supání, výraz právě v této fázi přechází v kousání. U Tey se ukázala mírná tendence
používat častěji výraz špulení do kroužku s vokalizací „hů“, mládě je obecně méně suverénní
než Judy. Judy má také užší vztah s Jakubem. Možná tedy tento výraz u Tey značí větší
potřebu opory u matky.
250

200

Jedinec Jakub
Jedinec Ingrid
Jedinec Jannis
Jedinec Tessan
Jedinec Judy
Jedinec Tea
Jedinec Celkový součet

150

100

50

Lí
Ce
bá
ní
lko
vý
so
uč
et

Hr
av
ý
př
iš
tě
ká
ní
Zý
O
vá
st
ní
at
ní
pr
oj
ev
y
Ko
us
Hr
nu
av
tí
é
ko
us
án
í
Vý
ra
z

Ka
te
go
rie

vý
ra
zu
Uv
ol
ně
ný
Ho
uk
av
ý
Na
bu
bř
el
ý
Na
šp
ul
en
Ti
ý
ch
é
Ro
ce
ze
ně
vř
ní
en
é
ce
ně
ní

0

Graf 3 -Grafické znázornění průběhu komunikace v Liberci u skupiny 3

5.2 Skupina libereckých šimpanzů č. 4 – Majoránka a Jimi
Tato dvojice (juvenilní samice a subadultní samec – sourozenci) se vyznačovala
výraznou tendencí komunikovat převážně s okolím, ať už s lidmi nebo ostatními šimpanzi
z jiných podskupin. Majoránka trávila nejvíce času herními projevy a také nástrojovou
činností, patří sem tedy drtivá většina jejích komunikačních signálů. Jimiho nejčastějším
projevem bylo útočné předvádění. Zajímavé je, že se výraz měnil podle toho, kde tuto činnost
prováděl. Pokud se předváděl ve vnitřním výběhu měl výraz uvolněný, pokud byl venku
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vyznačovalo se toto chování houkáním a štěkáním a tedy příslušnými výrazy. Majoránka při
nástrojové činnosti měla často našpulený výraz, zřejmě vyjadřoval něco jako snahu soustředit
se na činnost nebo prosté zaujetí. Jimi nebyl vůči Majoránce příliš kontaktní, zajímal se spíše
o rozmanité způsoby, jak ukázat svojí sílu nebo bedlivě sledoval dění mimo výběh.
V komunikaci s lidmi se u něj objevilo agresivní gesto pokývnutí hlavou, které mě utvrdilo
v tom, že Jimiho předvádění ve vnitřním výběhu za doprovodného uvolněného výrazu bude
mít agresivní povahu. Uvolněný výraz jsem nikde jinde v kontextu agonistického chování
neviděla, proto jsem nejdříve váhala, zda-li nemám posoudit tento Jimův projev spíše jako
radostné energické zdravení. Majoránka nijak výrazně neprojevovala snahu navázat
komunikaci s jinými šimpanzi, tím pádem byly její projevy chudší, byť v celkovém počtu
četnější.
Celkový přehled:
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Uvolněný
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Nabubřelý
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5.3 Skupina libereckých šimpanzů č.5: Tedy a Kong
Jedná se o dvojici subadultního a dospělého samce. Jedinci se taktéž vyznačují pozorností
zaměřenou spíše na okolní dění než na vlastního partnera. Vzájemné interakce mají podobu
společného útočného předvádění a vzácně herními projevy. U jedinců se například neobjevil
sociální grooming, snaha o kontakt je minimální. U Konga se nejvíce projevuje chování typu
útočného předvádění, Tedyho typickou činností je snaha navázat kontakt s lidmi nebo
sledování okolí. Tento jedinec doprovází své výrazy, nejčastěji špulení gestem přivolávání –
ukazuje prstem. U Konga se při agonistickém projevu objevil výraz špulení s vokalizací
podobně jako u Jakuba. Kong se vyznačuje největším množstvím užití komplexu komunikace.
Celkový přehled:
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Hravý

Zývání

Celkový
součet

Jedinci v různých zoologických zahradách se ve svých komunikačních projevech
obvykle liší (S. Lhota, os. konzultace). Mohla bych provést jejich relativní srovnání. Co se
projevů samců týče, je největším rozdílem chování subadultního plzeňského samce a samce
podobného věku v Liberci. Plzeňský Bask užívá relativně méně než Jimi houkavý výraz
v kontextu chování typu útočného předvádění. Pokud jde o samice, nepodobá se svými
projevy Gina ani jedné další pozorované dospělé samici ani v Liberci ani v Plzni. Její signály
obsahují mnoho projevů typických pro samce: štěkání, houkavé výrazy, výrazy hrozby.
V Plzeňské zoologické zahradě se také objevuje větší tendence k výrazům rozevřeného cenění
v agonistických interakcích. Naopak v Liberci se v tomto kontextu nejčastěji objevují výrazy
houkavé. Zde hraje jistě roli právě faktor pohlaví. U plzeňského mláděte se téměř neobjevoval
hravý výraz ve své nejotevřenější fázi, naopak při hrách mláďat v Liberci nebyl vzácným
projevem. nejzajímavější kontext chování měl v Liberci výraz špulení s vokalizací, byl
součástí agonistických interakcí. V tomto smyslu se v Plzni neobjevoval. Zatímco nejaktivněji
komunikoval v plzeňské zoo jedinec (v podstatě jedinec beta) Maryša, alfa jedinec - samice
Gina se projevovala méně výrazně. V Liberci byl naopak v komunikaci nejaktivnější alfa
jedinec - dospělý samec Jakub. V Liberecké zoo by mohla mít největší vliv na komunikaci
hierarchie, v plzeňské zoo sehrává naopak hlavní úlohu faktor matrilinearity, zastupující
chybějící systém hierarchie, jelikož Maryša je technicky adoptivní dcerou vedoucí samice.
V plzeňské zoo je fakticky hierarchie zřejmá pouze u 2 – 3 jedinců, v liberecké zoo se zdála
být evidentní, odrážela se také v samcových preferencích pro jedno z mláďat. Tento fakt se
mohl projevit v poněkud nejistém chování mláděte a komunikačních signálech volajících po
ujištění. Matky mláďat se v obou dvou zahradách projevovaly velmi nevýrazně. Naopak
samec Jakub udržoval bohatou komunikaci s mláďaty na rozdíl od plzeňského Baska, kterému
samice bránily v přístupu k vlastnímu potomkovi. U stejných věkových skupin se příliš
neukazovala podobnost v plzeňské zoologické zahradě, avšak podobné chování i některé
společné komunikační signály se objevily u subadultního samce Baska a subadultní Zedoneiy.
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6 ZÁVĚR

Závěrem práce bych ráda celkově nejdříve shrnula celou problematiku. Oblast
komunikace s ohledem na význam obličejových výrazů u šimpanze je velmi širokou a stále
ještě málo probádanou oblastí, která v současnosti budí zájem neurologů, anatomů, etologů,
psychologů a samozřejmě primatologů. Ve vědecké literatuře probíhá debata ohledně hlavních
faktorů, které se podílejí na tvorbě těchto výrazů. Tato problematika byla již nastíněna
Charlesem Darwinem, a dodnes probíhá její další zkoumání. Mezi nejnovější poznatky patří
práce Parrové a jejích spolupracovníků zamýšlejících se nad možným původem tak velmi
častých smíšených výrazů u šimpanzů. Zkoumána je také oblast způsobu kategorizace výrazů
samotnými šimpanzi. Nejobtížnější a zřejmě nejdlouhodobější částí zkoumání oblasti
obličejových výrazů bude zřejmě jejich interpretace a homologizace s výrazy lidskými.
V určitém smyslu se v oblasti homologizace pokusil o vědecké posouzení vnímání lidských a
šimpanzích výrazů R. Trnka. Nastínil možné emocionální významy výrazů šimpanzů a
zhodnotil vnímání těchto výrazů lidmi. Vyšel v podstatě z práce Chevalir-Skolnikoffové, která
spolupůsobí na poli emocí primátů, podobně jako například S. Preuschoftová a další.
Ve své práci jsem se snažila nastínit celkovou problematiku se všemi souvisejícími
aspekty. Jako hlavní rámec jsem si určila sociabilitu šimpanze, a to jak se odráží život
v sociálních skupinách v jeho komunikaci. Ovšem nedílnou součástí této problematiky jsou
právě emoce, které spolupůsobí na podobu a výskyt výrazů. Problémem emocí je však jejich
těžká definovatelnost a nedostupnost prožívání cizího druhu. Proto jsem zejména popisovala
fyzickou podobu daných výrazů. Jelikož způsob, jakým jsem prováděla pozorování mi
nedovolil hlubší analýzu dat, musela jsem jednotlivé skupiny posuzovat zvlášť, a proměnné
často nedosahovaly vhodných hodnot k podpoření hypotézy, rozhodla jsem se pro prosté
srovnání komunikace v jednotlivých skupinách. Přesto se zdá, že jsem získala cenný obrázek
o tom, jakým způsobem a za jakých okolností šimpanzi výrazy používají. Pro mě osobně bylo
nejpřínosnější částí této práce samotné pozorování šimpanzů, které jsem prováděla
v zoologických zahradách v Plzni a Liberci. Tato práce měla být původně jakýmsi
východiskem pro další zkoumání, a zdá se, že skutečně nabízí více otázek než odpovědí. Proto
bych v závěru ještě ráda zmínila několik možných návrhů dalšího výzkumu obličejových
výrazů a role obličeje v komunikaci. Zdá se, že by bylo zajímavé sledovat, jak nadále probíhá
komunikace v liberecké zoologické zahradě s ohledem na neobvyklý projev vokalizace a na
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velmi zajímavou interakci probíhající mezi podskupinami. Zde by také bylo zajímavé
sledovat, jakým způsobem komunikují uměle odchovaní jedinci ve srovnání s ostatními.
Případně zkoumat způsob využívání pohledu v komunikaci u uměle odchovaných jedinců,
protože ten se zdá být rozdílným. V Plzeňské zoologické zahradě by bylo zajímavé sledovat
dominantní samici Ginu, zdálo se mi, že některými projevy silně připomínala samce. Avšak
jelikož srovnání bylo jen relativní, a neprokázalo se, je otázkou zda-li by dlouhodobější
pozorování přineslo pozitivní důkaz. Dlouhodobější sledování by jistě přineslo i důkazy o
vlivu věku a o některých s tím souvisejících faktorech. Jak se například změní Baskovo
chování, až bude uznán za dospělého jedince a získá vůdčí postavení? Jelikož v plzeňské zoo
počítají s rozšířením chovu, je možné, že by se Maryša mohla opět pokusit o odchov vlastního
potomka. Změní se pak její chování a budou se tyto změny odrážet v komunikačních
signálech? Otázek zůstává celá řada a bude na jiných badatelích, aby na ně našli odpověď.
Doufám, že tato práce by mohla posloužit alespoň jakýsi základní informační zdroj, pro
možné pokračovatele. Z tohoto důvodu také zařazuji původní zdrojovou tabulku, která
obsahuje popis celého kontextu výskytu výrazu. Možná, že největším přínosem této práce
jsou poněkud regulované názvy jednotlivých výrazů a bude mi velkým potěšením, když jich
někdo bude chtít využít.
Úplným závěrem bych ráda poznamenala, že původní záměr této práce nebyl zcela
naplněn. Vzhledem k mé nezkušenosti jsem se od počátku dopouštěla chyb, které mně posléze
zabránily v řádné analýze dat. Proto se tato práce v mnohém podobá spíše případové studii
s poněkud širokým záběrem. Nicméně, moje setkání se šimpanzi bylo obrovskou zkušeností,
které bych ráda v životě někdy využila. Zdá se, že mi to zřejmě nebude umožněno na poli
vědeckého bádání. Doufám velice, že najdu jiný způsob, jak se těmto fascinujícím tvorům
ještě někdy v budoucnu přiblížit.
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