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Abstrakt 

Diplomová práce „Antipredační a explorační chování jako projev personality u 

gekončíků (Eublepharis macularius)“ je zaměřena na projevy chování gekončíků 

nočních (Eublepharis macularius) v exploračním a antipredačním testu. Cílem je 

zjistit, jestli některé z projevů jsou charakteristické pro personalitu gekončíků. 

V teoretické části si přiblížíme pojem personalita. Jaké jsou podmínky pro to, aby se 

o daném jevu dalo říci, že je projevem personality. Dále se budeme zabývat 

jednotlivými použitými pokusy. V praktické části se zaměříme na provedení 

jednotlivých pokusů a na výsledky z nich vyplývající.   

Klíčová slova: personalita, opakovatelnost, antipredační chování, explorační 

chování 

  



 
 

Abstract 

This thesis "Antipredatory and exploratory behavior as an expression of 

personality in Leopard (Eublepharis macularius)" focuses on behavior Leopard gecko 

(Eublepharis macularius) in the exploratory and antipredation test. The aim is to 

determine whether some of the symptoms are characteristic of personality Leopard. 

The theoretical part will demonstrate the concept of personality. What are the terms 

for it to be about the phenomenon say that it is an expression of personality. We will 

deal with the various attempts used. The practical part will focus on the design of 

individual experiments and the results arising therefrom. 

Keywords: personality, repeatability, antipredator behavior, exploratory 

behavior 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá tématem „Antipredační a explorační chování jako 

projev personality u gekončíků (Eubleph!aris macularius)“. Zmíněné téma jsem 

si vybrala na základě své bakalářské práce, ve které jsem se zabývala tématem 

„Trade-off v antipredačních strategiích plazů“. V tomto kontextu mě zajímalo, jestli 

všechna zvířata jednají stejně, popřípadě se jejich chování různí. Následně 

mě zajímalo, jestli případné rozdíly v chování mohou vykazovat známky jedinečnosti 

neboli zvířecí osobnosti. Dalším důvodem studie personality zvířat byly změny 

v pohledu na zvířata. V posledních letech totiž přestává být na zvířata pohlíženo jako 

na „živé“ věci. Tímto tématem se začíná zabývat i česká legislativa (Zákon České 

národní rady na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.). 

Personalita lidí je již po generace velkým pojmem v psychologii člověka. Tímto 

tématem se studie zabývají nejen z důvodů odlišnosti jednotlivých lidí, ale velkou roli 

hraje také ve zkoumání různých psychických nemocí. S tím je spojená i vyšší míra 

studie chování zvířat a jejich personality. Za pomoci zvířat se dá odpovědět 

na otázky, které vyplívají z lidské psychologie (Gosling and Vazire, 2002; Laviola, et 

al., 1999; Dellu, et al., 1996 a další). Zvířata napomáhají vysvětlit účinky některých 

látek (Witt, 1994, Crawley, et al., 1980 a další). Pokud toto podložíme zjištěním, 

že i zvířata jsou každá jiná a mají vlastní osobnost, tak se i s tímto aspektem 

ve výzkumech musí počítat.  

Ve své práci jsem se zaměřila na antipredační a explorační chování gekončíků 

nočních. K  výzkumu jsem použila třech experimentů. A to open.-field test, kterým 

jsem zkoumala explorační projevy zvířat. Dále jsem ke svému testování použila 
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antipredačního testu pro zjištění, jak se jednotlivá zvířata chovají v konfrontaci 

s predátorem. Posledním testem byl potravní test spadající do kategorie 

experimentů, které u zvířat nevyvolávají stres (Trník, et al., 2011). 

2 Personalita 

V první části diplomové práce se zaměříme na pojem personalita, který 

si přiblížíme. Nejprve si obecně tento pojem vysvětlíme, následně se podíváme 

na faktory, které personalitu ovlivňují. Tuto část pak zakončíme s tím, jak se 

personalita projevuje u zvířat. 

2.1 Co je to personalita 

Intuitivně každý cítíme, že personalita, osobnost, je něco, co odlišuje každého 

z nás od jiného. Jedná se o to, co jsme a jací jsme.  Jinak řečeno, jak reagujeme 

v různých situacích či to, jak vnímáme okolí. Už Aristoteles rozděloval bytost na dva 

celky – tělo a duši. Ve vývoji psychologie osobnosti byli různé pohledy na to, co je 

to osobnost. Zabývali se koncepcí a poznatky týkající se temperamentu 

(Hippokrates, Galenos z Pergamu, Ceaser Lombrosso aj.) nebo charakteru 

(Teofrastos, Plutarchos, Jean de La Bruyére aj.)(Cakirpaloglu, 2012). Nicméně 

množství definic osobnosti je velké a vymezením tohoto pojmu se zabývá hlavně 

psychologie osobnosti, ale můžeme se setkat i s jinými definicemi v hraničních 

vědách, které se částečně různí. Definice pojmu osobnosti (Allporta, 1937) záleží 

na výchozí teorii (Drapela, 1997). 
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V lidské psychologii se kromě pojmu personalita používají spolu související 

pojmy jako je osobnost, coping styles, behaviorální syndrom, nebo korelovaná 

chovaní. Co tyto pojmy ale znamenají? 

 Coping styles je definován jako korelovaný soubor individuálního chování 

a fyziologických vlastností, které jsou konzistentní v čase a v různých situacích 

(Coppens, et al., 2010). Dále je coping styles chápán jako individuální schopnost se 

vyrovnávat se stresem (Koolhaas, et al., 1999).  

Behaviorální syndrom znamená řadu korelovaných projevů chování napříč 

situacím (Wilson, et al., 2010). Příkladem je, že někteří jedinci mohou být obecně 

agresivnější nebo aktivnější či odvážnější. Zatímco jiní se mohou projevovat přesně 

opačně v celé řadě situací a souvislostí (Sih, et al., 2004b). Behaviorální syndrom se 

dá vysvětlit jako chování, které se objevuje v situacích, na které se nedá adaptovat 

(Sih, et al., 2004a). 

Korelované chování neboli fakt, že některé tendence chovaní jedince a jeho 

projevování v jednom kontextu (například antipredačním, potravním, sexuálním, 

sociálním) korelují v mnoha různých souvislostech (například shánění potravy 

a páření) (Wolf, et al., 2007). Korelované chování tak představuje vzájemné vztahy 

mezi projevy chování. 

Abychom mohli mluvit o vlastnosti osobnosti, musí jednotlivé projevy chovaní 

být neměnné v čase a opakovatelné. To platí pro všechny zmíněné pojmy. Dále 

pro popis dané osobnosti musí jednotlivé projevy chování spolu korelovat.  
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 Pro zkoumání osobnosti a osobnostních poruch se používá takzvaný model 

pěti faktorů neboli „BIG FIVE“ model (Digman, 1990;  McCrae, and John, 1992). 

V modelu pěti faktorů se personalita hierarchicky organizuje do pěti základních 

dimenzí: přístupnost vnějším podnětům, přívětivost (sociální ochota spolupracovat), 

svědomitost (sociální spolehlivost, organizovanost), nevyrovnanost, zvědavost 

(otevřenost ke zkušenosti, explorace) (Bailey, et al., 2013). Aby nedošlo 

k nedorozumění, jelikož rozměry jednotlivých dimenzí jsou široké, tak se používá 

popis pomocí písmen N, A, O, E, C. Osa N zahrnuje vlastnosti v dimenzi mezi 

neurotismem a emoční stabilitou. Mezi tyto vlastnosti patří úzkost, deprese, 

náchylnost ke stresu, náladovost. Osa A obsahuje rysy mezi přívětivostí 

a antagonismem, kterými jsou například důvěra, spolupráce nebo agrese. Osa E 

vyjadřuje extroverzi až introverzi. Do této skupiny náleží družnost, asertivita 

a aktivita. Otevřenost k získávání nových zkušeností popisu je osa O. Do této 

skupiny patří intelekt, představivost, tvořivost a míra zvídavosti. Poslední z os osa C 

popisuje svědomitost a impulzivnost, zahrnující uvážlivost, cílevědomost 

a svědomitost (Gosling, and John, 1999). 

2.3 Personalita u zvířat 

Různorodost lidí a s tím související jejich různé osobnostní rysy snad nikdo 

nezpochybňuje. Jak je to však u zvířat, je stále diskutabilní. Velká část vědců se 

zdráhá zvířatům připisovat lidské vlastnosti, jako temperament, charakter či emoce. 

Někteří proto rozdílnost chování zvířat vysvětlují jako adaptivní chování. Teorie je 

založena na tom, že zvířata neustále musí řešit otázku výběru na základě trade-off 

mezi jednotlivými benefity a náklady. Mezi benefity řadíme potravu, sexuální chování, 

absorpce tepla apod.. Pod náklady si můžeme představit čas, energii využitou 
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na antipredační chování, možnost zranění apod.  (Wolf, et al., 2007). Na základě této 

teorie předpokládají, že chování je v daném kontextu jednotné. Avšak bylo zjištěno, 

že bázliví jedinci, kteří přijímají menší riziko, než odvážnější, přiměřeně reagují 

na rizikové situace a svojí obezřetností se riziku vyhýbají, čímž snižují náklady 

na obranu. Oproti tomu aktivnější a odvážnější zvýšené náklady na obranu 

kompenzují zvýšeným příjmem potravy. Toto zjištění tak nabourává teorii o fixním 

jednání v otázce trade-off (Couchoux, and Cresswell, 2012) a dává prostor teoriím 

a studiím zvířecí osobnosti. 

Ve studiích přihlížejících k tomu, že i zvířata mají svou osobnost, je 

definována jako konzistentní chování napříč času a situacím (Haage, et al., 2013). 

K popisu je využíváno měření osobnostních rysů, které se používá stejně i v lidských 

studiích osobnosti, ale pro zvířata jsou přidávány ještě další osy (Gosling, and John, 

1999). Osobnost zvířat je tak definována v několika různých osách (Carter, et al., 

2010), včetně osy odvahy, agresivity, družnosti a aktivity (Gosling a Vazire, 2002) 

a jejich korelace s několika biologickými, sociálními a dokonce i ekologickými 

proměnnými. (Santillán-Doherty, et al., 2004). Aby se o jednotlivých rysech chování 

dalo mluvit jako o popisu personality, musí tyto jevy splňovat dvě podmínky. Za prvé 

jednotlivé rysy chování musí být opakovatelné a dědičné, za druhé dané jevy musí 

být v korelaci navzájem (Van Oers, et al., 2004). 

2.2 Faktory ovlivňující personalitu zvířat 

 Personalitu zvířat ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z neopominutelných 

faktorů je vliv dědičnosti. Dědičnost osobnosti zvířat se projevuje konzistentností 

projevů chování u vzájemně příbuzných zvířat (Bailey, et al., 2013). Pro dokázání 
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existence dědičnosti v projevech chování byla použita opakovatelnost, která může 

být vhodným měřítkem variability v chování. I když vztah dědičnosti a opakovatelnosti 

není tak průkazný jako vztah opakovatelnosti vůči evolučním změnám. K potvrzení 

tohoto faktu však přispělo i zjištění, že osobnostní rysy jsou výrazně ovlivněny geny 

(Bouchard, et al., 2001).  

Konzistence v průběhu času je jedním ze základních kamenů definice 

osobnosti. V průběhu ontogeneze zvířat se jednotlivé znaky nebo korelace mezi 

znaky mohou shodovat, ale také mohou být v rozporu (Guenther, et al., 2014). Tento 

fakt je zapříčiněn i výraznými morfologickými, fyziologickými i ekologickými změnami 

během ontogeneze, jako je například odlišnost zbarvení mláďat (Bailey, et al., 1990) 

nebo změna stanoviště (Felix-Hackradt, et al., 2014, Earl, and Zollner, 2014). Změna 

v chování může být také zapříčiněna získáním určité zkušenosti během života (Sih, 

et al., 2004a).  

Nemalou roli v projevech chování hraje aktuální zdravotní stav zvířete 

a naplňování jeho biologických potřeb. Jedinci jsou tak v případě strádání nuceni 

více riskovat a lépe vážit (trade off) mezi potřebami a případným rizikem. Jinak se 

bude chovat zvíře po nedávné autotomii ocasu oproti době, kdy bylo v plné kondici.  

3 Behaviorální testy 

V této části práce si vysvětlíme pojem behaviorální testy a řekneme si, k čemu 

slouží behaviorální experimenty. Následně si blíže představíme testy open-field 

a antipredační testy, kterých jsem využívala při své praktické části. Tato část 
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pak bude zakončena pojmem opakovatelnost, který si přiblížíme z hlediska významu 

a výpočtu. 

3.1 Co jsou to behaviorální testy 

Jak již název napovídá, behaviorální pokusy jsou testy, které by nám měly 

odpovědět na otázky týkající se projevů chování. Tento pojem zahrnuje řadu 

experimentů, které se využívají v lidské psychologii například pro zjištění, jestli 

pacient netrpí různými fobiemi či poruchami (Bennet-Levy, et al., 2004.) 

a samozřejmě k popisu jejich osobnosti jako takové. Behaviorálních testů se ve velké 

míře používá u zvířat, jelikož ti nám na otázky slovně neodpoví. A tak nám 

behaviorální pokusy napomáhají studovat chování zvířat, ať už jejich projevy 

osobnosti jako je například jejich emocionalita, spontánní aktivita či explorace, tak 

jejich sociální chování nebo schopnosti učení se a pamatování si (Valeš and Kubík) 

3.2 Open field test 

Open-field test je nejčastěji používaný test v experimentálních pokusech se 

zvířaty (Obradović, et al., 2013). Test byl původně navržen tak, aby se pomocí něho 

dala zjistit emocionalita u laboratorních hlodavců (Hall, 1934). Následně byl test 

používán pro testování hospodářských zvířat (de Passillé, et al., 1995). Například 

při testování temperamentu dojnic projevující se v dojivosti (Kilgour, 1975). Déle se 

test open-field používá pro zkoumání vlivu léčiv na laboratorní zvířata (Brotto, et al., 

2000) V rozvíjejících se tendencích zkoumání personality zvířat se open-field test 

využívá pro měření "emocionality“ a ke zkoumání "temperamentu" u malých zvířat 

(Kilgour, 1975). 
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Open-field test je experiment, kdy zvíře je vystaveno neznámému prostředí 

a v určitých variantách je mu zabráněno úniku okolními stěnami (Trník, et al., 2011). 

V tomto testu se sleduje vykazované chování k neznámému prostředí, které můžeme 

souhrnně nazvat explorace. Pod pojmem explorace se skrývá míra lokomoce 

za účelem poznání nového prostředí, míra zkoumání nového prostředí jako je 

očichování prostředí, orientace v novém prostředí či pachové značení si prostředí. 

Explorace dává zvířeti možnost zjistit zdroje potravy v okolí, eventualitu případnou 

přítomnost predátora, informace o šanci výskytu úkrytů, popřípadě příležitost 

k páření.  

Při testu open-field test zvíře nemá volby úkrytu a je tak částečně nuceno 

k explorační aktivitě. Pro zjišťování explorace lze použít i testu, kdy pokusné zvíře je 

dáno do neznámé arény i s úkrytem a má tak možnost se rozhodnout jestli a kdy 

úkryt opustí. Ve studii Welkera (1957) bylo prokázáno, že jednotlivé pozorované jevy 

lze popsat stejnými behaviorálními projevy. Například, jestliže zvíře pociťuje v open-

field testu strach, snaží se z arény dostat pryč. Oproti tomu v pokusu, kdy zvíře má 

možnost zůstat v úkrytu a pociťuje stres, zůstává zvíře v úkrytu. Rozdílem mezi 

open-field testem a testem s možností úkrytu zůstává rozložení aktivity zvířete. 

V open – field testu je aktivita nejvyšší na začátku testu.  S přibývajícím časem se ale 

tato odchylka snižuje. (Welkera, 1957) Z toho důvodu lze open-field test použít pro 

zjištění určitých personálních odchylek, ale například z open-field testu nelze 

rozhodnout jaké je dané zvíře v otázce vlastní motivace k prozkoumání nového 

prostředí. 
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3.3. Antipredační test 

Výběr správné antipredační strategie je pro každé zvíře velice důležitý, 

protože zvířeti tak zvyšuje šanci přežít, pokud mu hrozí nebezpečí. Jelikož jsou 

zvířata pod neustálým predačním tlakem, vyvinula se tak u nich velká řada 

antipredačních strategií. Ukazuje se, že přístup a volba jednotlivých antipredačních 

odpovědí není úplně náhodná. Bylo prokázáno, že některé antipredační chování 

korelují s rysy osobnosti, jako je úroveň aktivity a explorace. Dokazuje se, že odlišné 

projevy antipredace souvisí s individualitou jedince. Například ryby, které jsou 

odvážnější, zvládají si rychleji shánět potravu a tím i rychleji růst, jsou častěji uloveni 

rybáři, což zase naznačuje jejich nižší míru pozornosti Proto antipredační testy nás 

informují o různosti personality zvířat v dimenzích jako je aktivní vs. pasivní, plachý 

vs. smělý (Jones, and Dodin, 2009). Dále se ukazuje, že v určitých případech volba 

konkrétní strategie souvisí s daným typem predátora (Curio, 1993).  

Antipredační strategie zkoumá řada studií a rozebírají je z různých pohledů. 

V některých studiích si dávají za cíl zjistit reakci zvířat na různé pachové stopy (Zhao 

et al, 2006; Mirza et al, 2006; Amo et al, 2004b; Borgo et al, 2006), jiné zjišťují reakci 

v závislosti na vizuální kontakt (Amo et al, 2004a; Pongrácz and Altbäcker, 2000; 

Němec, 2008), některé studie zkoumají chování zvířete v přímé konfrontaci 

s predátorem (Mori, 1990; Leal and Rodriguez-Robles, 1995; Amo et al, 2006).  

 Jelikož na antipredační chování lze tedy pohlížet z různých stran 

a zkoumat z rozdílných důvodů, existuje řada experimentů na toto téma. Záleží 

na důvodu provedení experimentu. Ve studiích zkoumajících reakce na chemické 

podměty například experimentátoři přikládají ke zvířatům různé kožní deriváty 
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(Webb, et al., 2009). V případě testování vodních živočichů využívají jednotlivých 

koncentrací kožních extraktů (Brown, et al., 2006). V antipredačních experimentech 

zkoumají reakce na vizuální podměty. Zde se používají buď živí predátoři uzavření 

v určitých boxech, aby se zamezilo chemické detekce ( Amo, et al., 2004), popřípadě 

se využívá různých maket příslušného predátora. (Brodie III, 1992). Pro zjištění 

reakce na přímý kontakt s dravcem se využívá živých zvířat, popřípadě konfrontaci 

s predátorem nahrazují různými stimuly, ať už přímými jako je používání dotyků prsty 

či tyčkami (Shine et al, 2000; Martín and López, 2003), nebo nepřímými a špatně 

detekovatelný, ke kterým se například používá vodních postřiků (Landová, et al., 

2013).  

 V případě že naším cílem je zjistit souvislost mezi antipredačním 

chováním a personalitou, je zapotřebí odstranit vlivy, které by souviseli s konkrétními 

strategiemi. Z tohoto důvodu v  antipredačních experimentech signalizujících 

personalitu je vhodnější využívání stimulů nesouvisejících s konkrétním dravcem.  

3.4 Co je to opakovatelnost 

Opakovatelnost (repeatability), přesněji společná míra opakování, je důležitým 

indexem pro kvalifikaci přesnosti měření, popřípadě míry stálosti fenotypu. Jedná se 

o poměr variant fenotypu, které lze připsat mezipředmětovým variantám, popřípadě 

variantám mezi skupinami. Oproti tomu jevy, které nevyjadřují opakovatelnost, jsou 

součtem chyb nebo naznačením flexibility fenotypu (Nakagawa,  

and Schielzeth, 2010). Opakovatelnost je tak nástrojem populační genetiky 

a ekoegenetiky, která je na rozhraní genetiky a ekologie (Lessells, and Boag, 1987). 

Repeatabilita, jako pojem odvozený z teorie kvantitativní genetiky, je potom 
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statistickým nástrojem popisující variabilitu jednotlivce přispívající k celkové 

variabilitě celé populace. Její obvyklá aplikace stanovuje horní limitu dědičnosti, ale 

může být také užitečná pro studie stereotypního chování (Boake, 1989). Pro 

porovnávání dědičnost a opakovatelnosti u daných projevů platí, že dědičnost 

nemůže být nikdy vyšší než samotná opakovatelnost a s nízkou opakovatelností 

klesá i míra dědičnost (Boake, 1989). Jednodušeji vysvětleno, jestliže nějaký projev 

chování u jedince vykazuje vysokou míru nestability (neboli jeho opakovatelnost je 

nízká), můžeme předpokládat, že dané chování je ovlivňováno okolními podmínkami 

či náhodou. Nelze pak předpokládat, že by se daný projev chování objevil v další 

generaci.  Opačné znění předpokladu nemůžeme považovat za pravdivé. Neboli 

s vysokou opakovatelností se zvyšuje míra dědičnosti. Tento předpoklad nemusí být 

pravdivý z řady důvodů ovlivňujících opakovatelnost, jakou je například schopnost 

učení. 

Podobně, jak uvažujeme vztah opakovatelnosti a dědičnosti, by se dal 

posuzovat vztah mezi opakovatelností a personalitou. Pro personalitu má platit, že 

jednotlivé projevy chování se sebou korelují a tak opakovatelnost by mohla 

nastavovat horní limitu korelací dvou chování. Zjednodušená hypotéza by potom 

zněla, že chování nemůže korelovat s jiným chováním víc než samo se sebou. 

Opakovatelnost a personalita jsou spolu však spojeny i tím, že personalita a její 

projevy chování jsou definovány jako konzistentní chování v čase.   Jestliže není 

nějaký projev u zvířete opakovaný, nelze o něm říci, že je znakem personality.  Proto 

vlastnosti jako je agrese, explorace, aktivita nebo „boldness“ by měli vykazovat 

vysokou míru opakovatelnosti, jelikož jsou očekávanými projevy chování. A opravdu 

agrese a explorace mají vysokou míru opakovatelnosti, která je okolo hodnoty 0,5 

(Bell et al. 2009). 
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 Existuje mnoho studií, ve kterých je využíváno opakovatelnosti, avšak 

způsoby jejího výpočtu se různí. Nejčastěji je pro výpočet využito koeficientu vnitřní 

korelace (intraclass correlation coeficient), na základě rozptylu složek odvozených 

z analýzy rozptylu ANOVA (shrnuto v Lessells, and Boag, 1987) nebo lineárních 

modelů (LMM a GLMM) (shrnuto v Nakagawa, and Schielzeth, 2010). V dalších 

pracích je využit Spearmanův (např. Williams, et al. 2012) nebo Pearsonův korelačni 

koeficient (např. Cole, and Quinn,  2012). Avšak Spearmanův a Pearsonův je 

omezen velikostí testovaných veličin a nelze je využít pro veškeré výpočty (Bonett, 

2000) 

3.4 Výpočet opakovatelnosti pomocí koeficientu vnitřní 

korelace 

Opakovatelnost se nejčastěji využívá v populační genetice a v ekogenetice, 

což je věda na rozhraní ekologie a genetiky. Zde se pro výpočet opakovatelnosti r 

obecně používá následujícího vzorce: 

(1) r = (VG +VEg) / Vp. 

Kde VG značí genotypovou variabilitu (genotypic variance), VEg vyjadřuje 

všeobecnou variabilitu prostředí (general environmental variance) a VP je 

fenotypovou variabilitou (phetoypic variance). Opakovatelnost lze taktéž vyjádřit 

koeficientem vnitřní korelace, který je založen na rozptylu složek odvozených 

z analýzy rozptylu ANOVA. Pro výpočet se využívá zobecnění výše uvedeného 

vzorce: 

(2)  r = s2
A / (s2 + s2

A). 
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Kde s2
A  je složka rozptylu mezi skupinami (among-group variance 

component) a s2 je složka rozptylu v rámci skupiny (within-group variance 

component). Pro výpočet opakovatelnosti v behaviorálních testech lze považovat 

výsledky jednotlivých opakování testu u jednoho jedince, kde s2
A bude vyjadřovat 

interindividuální variabilitu a s2 bude vyjadřovat variabilitu intraindividuální. Tyto 

komponenty jsou vypočítány z průměrů čtverců (mean squares) v analýze rozptylu 

jako: 

(3)  s2 = MSw 

(4) s2 A = (MSA – MSW) / n0, 

kde n0 je koeficient vztahující se k velikosti vzorku, každé skupiny v analýze 

rozptylu. Je-li velikost všech vzorků stejná, pak n0 je rovna velikosti 

skupiny, n. Nejsou-li skupiny stejně velké, pak n je menší než průměrná velikost 

skupiny ñ. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami se zvyšuje se zvyšujícím se 

rozšiřováním velikosti skupiny (Lessells, and Boag, 1987). Toto je korekce proti 

nadhodnocení rozptylu mezi malými skupinami oproti velkým (Nakagawa, and 

Schielzeth, 2010). 
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3.5 Výpočet Pearsonova korelačního koeficientu 

Tento výpočet lze provést pouze pro dvě náhodné veličiny se společným 

dvourozměrným normálním rozdělením. Pro výpočet korelačního koeficientu 

s konkrétními hodnotami (x1,y1), (x2,y2), … ,(xn, yn) následně lze využít vztah: 

(5) 
r

x x y y

x x y y

i i
i

n

i i
i
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Součty čtverců ve jmenovateli jsou n – l násobkem výběrových rozptylů. Proto 

se často setkáváme s jednodušším vyjádřením Pearsonova korelačního koeficientu  

(6) 
yx

xy

ss
s

r  , 

Kde sx je směrodatná odchylka proměnné X, sy směrodatná odchylka 

proměnné Y a sxy takzvaná kovariance proměnných X a Y 

(7) sxy = 
1

1n
x x y yi i
  ( )( ) . 

Správná interpretace Pearsonova korelačního koeficientu předpokládá, že obě 

proměnné jsou náhodné veličiny a mají společné dvourozměrné normální rozdělení. 

Potom nulový korelační koeficient znamená, že veličiny jsou nezávislé. A naopak 

korelační koeficient nabývající hodnot -1 a 1, neboli maximální a minimální hodnoty, 

značí perfektní lineární vztah (záporný nebo kladný) (Škaloudová, 2012). 
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. 

3.6 Spearmanův koeficient korelace 

V případě ordinálních dat nebo odchylek od předpokladů rozložení dat 

(odlehlá pozorování, jiné než normální rozložení proměnných, nelinearita vztahu) je 

vhodnější použít neparametrický koeficient korelace 

(8) r = 1 - 
1) -n(n

)(6
 2

2  ii RyRx
 

kde Rxi a Ryi jsou pořadí hodnot xi a yi..(Škaloudová, 2012) 

4 Antipredační chování 

Téměř každý tvor je v přírodě vystaven selekčnímu tlaku přítomností 

predátora. Proto se u zvířat během evoluce vyvinulo mnoho obranných mechanismů 

a oni si tak osvojili skupinu behaviorálních adaptací, které vedou ke zvýšení jejich 

bezprostřední fitness (Person, et al., 2002). Proto, aby zvířata neplýtvala energii 

a nesnižovala si tak svojí aktuální kondici, je potřeba, aby přesně identifikovala 

případnou míru rizika. Nejdříve musí vyhodnotit, zda příslušné stimuly z okolí mohou 

navodit útok. V případě, že tak uskuteční, je pro případnou kořist potřebné zvládnout 

identifikovat příslušného predátora a znát jeho strategii lovu, aby mohla zvolit 

nejideálnější antipredační odpověď (Curio, 1993). Pro zjištění a lokaci případného 

predátora zvířata využívají zraku, sluchu a čichu. Ve velké míře identifikují predátora 

pomocí pachových stop (Berejikian, Barry, et al., 1999, Kelley, and Magurran, 2003, 

Caro, 2005). 
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Zvířata se během evoluce se selekčním tlakem vyrovnávají nejenom učením, 

ale i morfologickými změnami (Lima, et al., 1990). Příkladem morfologického 

přizpůsobení na predační vliv je nejen kvalita smyslů, ale i schopnost maskování se 

ať už pomocí mimiky, aposematismu či kryptické zbarvení. Kde pojem mimikry 

představuje barevné napodobení jiného druhu. Využití výstražného zbarvení, které 

by predátora mělo odradit, se nazývá aposematismus. A kryptické zbarvení 

napomáhá zvířatům splynout s okolním prostředím (Endler, 1981). Tato přizpůsobení 

mohou napomáhat jedinci po celý jeho život, popřípadě jen během části jeho 

ontogeneze. Ukázkou je výstražné zbarvení u mláďat gekončíka nočního, které se 

během dospívání mění. Jiným morfologickým přizpůsobením je schopnost autotomie, 

neboli odhození části nebo celého ocasu, který tak zaměstná predátora a kořist má 

šanci na únik.  

Podle základní evoluční teorie, by jedinci v rámci populace měli přizpůsobovat 

své chování v reakci na jejich současné fyzické a sociální prostředí. Nicméně existují 

již důkazy od nejrůznějších živočišných druhů, že chování je ovlivňováno ve velké 

míře behaviorálním syndromem neboli osobností jednotlivců. Například u zvířat, která 

mají větší zásoby podkožního tuku, je obecně prokázáno, že přijímají na sebe větší 

rizika a prokazují tak vyšší míru odvahy, než jedinci, kteří jsou plaší a mají menší 

tukové zásoby. Teorie naznačuje, že existují kompromisy mezi fitness a osobnostmi 

jedinců (Kortet, and Hendrick, 2007). Dále je prokázáno, že aktivnější zvířata, 

z důvodů potencionálně většího počtu konfrontací s rizikem, se tomuto selekčnímu 

tlaku přizpůsobují a mění se jejich antipredační strategie (Pascual, and Senar,  

2014). Růzností v antipredačním chování zvířata kompenzují svoji odlišnost v otázce 

osobnosti. Antipredační chování tedy koreluje s osobnostními rysy na osách 

týkajících se aktivity, agrese, dominance, bdělosti a smělosti ( Pascual, and Senar, 
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2014). Dalo by se uvažovat o myšlence, že zvířata nemohou být kořistí, ale dokonce i 

v rámci jedné osy osobnosti, například smělost, zvířata nemusí vždy zvolit optimální 

chování na danou situaci (Wilson a Godin 2009).  

5 Explorace 

Pojem explorace lze vysvětlit dvěma způsoby. Na jedné straně tento pojem 

popisuje zkoumání nového prostředí a na straně druhé explorace je jednou z dimenzí 

osobnosti. Jestliže exploraci vysvětlujeme jako souhrn projevů chování, náleží 

do tohoto souhrnu řada jevů, které zvíře vykonává v případě, že je vystaveno 

novému prostředí. Jedná se o lokomoční chování, orientaci v novém prostoru, 

čichání k novým objektům a podobně (Berlyne, 1950).  Jestliže exploraci 

vysvětlujeme jako jednu z dimenzí osobnosti, pohlížíme na vyjmenované projevy 

z hlediska jejich četnosti a rozdílnosti v provedení mezi jednotlivými pozorovanými 

jedinci. Tedy zajímá nás míra lokomoce, míra orientace v prostředí a doba strávená 

prozkoumáváním nových objektů.  

 Můžeme se domnívat, že explorační dimenze osobnosti bude korelovat 

s dimenzí smělosti a odvahy. Nicméně ze studií se ukazuje, že otázka smělosti 

popřípadě odvahy není jednoznačná. Co se týče posuzování zvířat v této dimenzi, 

záleží na kontextu, ve kterém jeho chování sledujeme. Nelze říci, že je zvíře v každé 

situaci odvážné popřípadě nesmělé. Proto individuální rozdíly ve smělosti / odvaze 

v antipredačním kontextu nemusí být stejné jako v souvislosti s prohledáváním 

nového prostředí popřípadě ve vnitrodruhových sociálních vztazích (Coleman, and 

Wilson, 1998).  
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Explorační chování může způsobovat stejné reakce jako neofobie, neboli 

strach z nových věcí. Vzniká tak otázka, jestli je explorační chování motivováno 

z vlastních důvodů, nebo jestli je ovlivňováno strachem (Mettke‐Hofmann, et al., 

2002). Možný pohled na tuto situaci je takový, že jak explorace tak neofobie je 

motivována strachem. Následně záleží na míře projeveného strachu, jestliže strach 

je příliš vysoký zvíře propadá neofobii, jestliže je, ale strach na mírné úrovni zvíře 

exploruje (Mettke‐Hofmann, et al., 2002). Další studie, ale ukazují, že explorační 

chování zvířat je motivováno z vlastních potřeb. Jestliže explorační chování 

rozdělíme na chování za účelem shánění potravy a na vlastní, bude v prvním případě 

zvíře motivováno sháněním potravy a v druhém případě bude motivováno potřebou 

vytvářet změny ve svém prostředí, spíše než jen reagovat na okolní změny. V tomto 

hledisku strach hraje důležitou roly v konkurenční reakci (Wood – Gush, and 

Vestergaard, 1989). 

Na míru explorace má velký vliv taktéž rozmanitost nového prostředí. Zvířata 

by neustále měla hodnotit své chování z hlediska výhodnosti pro něj. Jestliže je 

prostředí stabilní s malou mírou rozmanitosti, zvíře není motivováno k přílišné 

exploraci. Takové prostředí zvířeti totiž nekompenzuje vynaložené náklady. Nejvíce 

motivující pro zvířata je prostředí s mírnou variabilitou, ve kterém se zvíře zvládne 

dobře a rychle orientovat. Získávání informací v míře, které zvládnou toto množství 

zpracovat a využít, je tak vynahrazena energie na exploraci.  Takové prostředí je pak 

stejně výhodná jak pro specialisty, tak pro všestranná zvířata (Mettke‐Hofmann, et 

al., 2002). 
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6 Gekončík noční 

Gekončík noční (Eublepharis macularius; Blyth, 1954) je zástupce čeledi 

Eublepharidae skupiny Gekkota. Tato skupina se od skupiny Gekkonidae liší 

pohyblivými víčky, podle čehož dostali v německém názvosloví pojmenování 

Lidgecko a v anglickém Eyelash Gecko (Konečný, and Mazuch, 2012). Dalším 

rozdílem jsou články prstů zakončené drápky přizpůsobenými ke šplhání, nikoliv 

přísavkami.  

 Gekončík noční je středně velký ještěr. Dorůstá velikosti 25 – 28 cm, 

váha se pohybuje od 45 do 65 g (Forejt, 2007). Projevuje se u něj pohlavní 

dimorfismus, kdy samice dorůstají zhruba 129 mm SVL (délka těla od rostra 

po kloaku) a samci až okolo 138 mm SVL (Kratochvíl, and Frynta, 2002). Zbarvení 

a skvrnitost je velice proměnlivá od světlé malby po tmavou s velkým množství 

černých skvrn. Zbarvení gekončíka nočního se mění i během jeho ontogeneze, 

neboli během jeho vývoje. Mladí gekončíci se rodí s výstražně zbarveným 

černožlutým pruhováním. V průběhu celého života je pro ně charakteristický tlustý 

ocas, ve kterém si gekončíci ukládají tuk a tekutiny do zásoby (Vitt, et al., 1977). 

Pro gekončíka je typická vysoká úroveň regenerace, jejímž důkazem je schopnost 

autonomie neboli možnost odhození ocasu při útoku predátora. Ztráta ocasu je 

pro daného jedince sice velkou ztrátou energetické zásoby 

(Dial, and Fitzpatrick, 1981), ale v důsledku jejich regenerační schopnosti opět 

dorůstá. Ocas dorůstá většinou kratší nicméně silnější a opět tak slouží jako zásoba 

energie.  
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 Gekončík noční (Eublepharis macularius) má teplotně určené pohlaví, 

kde inkubační teplota určuje nejen morfologické znaky, kterými jsou například 

velikost těla, růst těla, ale také zbarvení a chování zvířat (Tousignant, and Crews,  

1995). Pro narození života schopných mláďat je potřeba teplota 26 – 35 °C. 

V teplotách okolo 26 °C se rodí převážně samice. Vyšší procento samců se rodí 

v inkubačních teplotách nad 32,5 °C., ale nad teplotu 34°C se opět rodí v převaze 

samice (Rhen, et al, 2000). 

Gekončíci noční, jak již jméno napovídá, mají soumračnou až noční aktivitu. 

Přes den se skrývají pod kameny, ve štěrbinách nebo v norách. V podmínkách chovu 

jsou gekončíci aktivní i přes den, pravděpodobně z důvodů absence přímého 

slunečního svitu, před kterým by se museli skrývat. Aktivita se mění nejen během 

dne, ale i během roku, kdy se přizpůsobují okolním podmínkám. V období října 

až listopadu jsou zvířata v částečném útlumu, přijímají méně potravy, v některých 

případech nepřijímají potravu dokonce žádnou. Naopak zbývající část roku jsou 

gekončíci aktivní, přijímají potravu v podobě hmyzu či pavouků, někdy i drobných 

savců a získanou energii investují do množení.  

E. macularius se vyskytuje v polosuchých až suchých biotopech s kamenitým 

podkladem a ojedinělou vegetací. Gekončíky noční můžeme nalézt ve východním 

Íránu (Anderson, 1999), na východě a jihu Afghánistánu, Pákistánu 

a na severozápadě Indie (Seufer, et al, 2005), avšak přesné hranice jeho rozšíření 

nejsou zcela známé (viz. obr.1). 
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Obr. 1 Geografické rozšíření E. macularius. (převzato z Seufer, et al, 2005) 
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7 Cíle 

V rámci své diplomové práce jsem zkoumala jednotlivé projevy antipredačního 

a exploračního chování  gekončíka nočního (Eublepharis macularius).  Jako cíl 

jsem si stanovila zjistit, jak se zvíře v jednotlivých exploračních a antipredačních 

situacích projevuje. Následně jsem si položila otázku, jestli jednotlivé projevy chování 

jsou i rysy personality gekončíků. Zkoumala jsem, zda se jednotlivá chování opakují, 

korelují mezi sebou a jestli korelují i s vlastnostmi daných zvířat. Vlastnosti 

porovnávané s chováním byli inkubační teplota, pohlaví a stáří zvířete. Dalším 

kriteriem bylo, zda jsou tyto projevy ovlivněny dobou chování zvířat v zajetí, neboli 

jestli se různí chování u zvířat po více generacích chovaných v laboratorních 

podmínkách oproti zvířatům v první či druhé generaci po rodičích odchycených 

v přírodě.  
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8. Materiál a metodika 

Tato kapitola se zaměřuje na využitá zvířata v pokusech praktické části této 

práce a jejich podmínky, ve kterých žijí.  Následně jsem se věnovala metodice 

jednotlivých využitých pokusů. Je tak zde popsán open-field test, antipredační test 

a test potravní.  

8.1 Pokusná zvířata 

Pro zkoumání projevů personality v antipredačním testu a v testu open – field 

byli použiti gekončíci noční (Eublepharis macularius). Pro testy jsem použila 178 

zvířat, která byla z dvou různých generací. Ze zvířat narozených v roce 2010, kterých 

bylo 78, a jedinců rozených následující rok, těch bylo pro testování použito 100.  

V rámci těchto dvou věkových tříd jsem z chovu měla k dispozici zástupce 

dvou linii: 

1) gekončíky, kteří jsou již po více generací chovaní v laboratorních 

podmínkách 

2) gekončíky, jejichž rodiče byli odchyceni v přírodě Pákistánu. 

Jednotlivé skupiny byly zastoupeny v počtu 59 jedinců první linie (1) 

a 119 gekončíků z druhé linie (2).  

 U gekončíků nočních je pohlaví určeno teplotou při inkubaci embryi 

(TSD) (Rhen, et al., 2000). Některé studie (například Commer, et al., 1997, 

Tousignant, and Crews, 1995), které se zabývají vlivem teploty během 
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embryogeneze na dospělé jedince, přišli na to, že teplota má nejen vliv na pohlaví 

daného jedince, ale hraje i rozhodující roli na vytváření morfologického, 

endokrinologického a behaviorálního fenotypu.  Pro svoji studii jsem použila 

gekončíky obojí ho pohlaví, kde samic bylo 107 a samců 71. 

Tab. 1 Počty jednotlivých zvířat 
 

 

 

 

 

 

8.2 Chovné podmínky 

Tato práce vznikla na základě testování gekončíka nočního (E.macularius). 

Jedinci, kteří byli použiti pro vznik dat, byli chováni ve stejných podmínkách. 

Prosvětlená místnost umožňovala navození přirozeného světelného režimu, neboli 

střídání dne a noci. V místnosti byla udržována teplota v rozmezí 26 – 29 °C. Tato 

teplota byla zajištěna převážně topnými kabely a přes zimní období i radiátorem. 

Všechna zvířata byla chována v plastových boxech o rozměrech 15 x 15 x 10 cm, 

ve kterých bylo dostatek úkrytů převážně z papírových ruliček. Jako substrát byla 

použita mulčovací kůra a kokosová drť (Lignocel). Všechna zvířata byla krmena 

ad libitum, a to cvrčky, kteří byli poprášeni vitamíny a minerály (Nutri Mix), larvami 

brouků Tenebrio monitor a Zophobas morio a vodou. Dále jednou za týden jim byly 

podávány vitamíny AD3 a E. 

 počet samci samice zajetí příroda 

2010 78 36 42 40 38 

2011 100 35 65 19 81 

celkem 178 107 71 99 79 
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8.3 Open field test 

 Open field test byl proveden v pokusné místnosti vytopené na 28°C. 

Testování gekončíků probíhalo po setmění, kdy začínají být aktivní. Test proběhl 

v matném neprůhledném boxu, jehož dno mělo rozměry 30 x 50 cm.  Pokusný box 

byl vystlán hrubým recyklovaným papírem pro snížení možnosti přenesení 

případných nákaz na další pokusné zvíře a pro usnadnění pohybu zvířat. Na dně 

testovacího boxu byly vyznačeny čtverce o rozměrech 10 x 10 cm. Pokusné zvíře 

bylo opatrně vyndáno z domovské krabičky pomocí kartonu a bylo dáno doprostřed 

testovací arény. Samotný test trval 30 minut, během kterých byl gekončík natáčen 

ze shora za infračerveného světla na digitální videokameru. Po skončení testu byl 

papír vyndán a plastový box důkladně vymyt, aby nebyly zanechány pachové stopy, 

které by mohly nepředvídatelně ovlivnit chování následujících testovaných jedinců. 

Pro zjištění opakovatelnosti chování jsem test druhý den opakovala. Po skončení 

experimentů jsem ze záznamu sledovala prvky chování vyčtené v tabulce (tab. 2) 

a jejich místo konání. Na závěr open field testu bylo každé zvíře zváženo. 

Tab. 2 Výpis chování během open- fiel testu 

pohyb:  počet projitých čtverců 

nehybnost: zůstává na jednom místě 

stěna - pohyb: snaží se vyškrábat z boxu 

stěna - nehybnost: je opřené o hranu boxu 

lick: jazykem detekuje prostředí 

hrabání: škrábe dno 

ocas: vlní nebo vibruje ocasem. 

Obr. 2 testovací box pro open- fiedl test 
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8.4 Potravní test 

Daný test navazoval na open-field test. Gekoni pro tento test byli vystaveni 7 

denní hladovce, při které nedostávali potravu, aby se zvýšila jejich motivace k lovu. 

Lhůta musela být stanovena tak, aby nezapříčinila podstatnou ztrátu na hmotnosti 

zvířat. Gekonům po skončení open-fiel testu byl do arény vložen cvrček. Zvířatům 

byla následně dána 10 minutová lhůta na snědení cvrčka. Pozorování bylo ukončeno 

buď spořádáním cvrčka popřípadě uplynutím dané desetiminutové lhůty.  

8.5 Antipredační test 

Antipredační pokus, stimulující útok dravce, proběhl v místnosti, 

při teplotě 28 °C. Pokusná zvířata byla opatrně pomocí kartonu přendána 

do mléčných polykarbonátových boxů o rozměrech 24,5 × 19,5 × 16 cm (délka, šířka 

a výška). Nádoba byla dostatečně velká pro případný pohyb zvířat tak, aby se mohla 

otočit nebo utéct z místa podmětu stimulující útok dravce. Zvířata zde byla asi 

3 sekundy, po kterých byl zahájen pokus. Před zahájením testu byla zvířata v klidu 

a nevykazovala známky antipredačního chování, které by prokazovali stres u zvířat. 

Následně proběhl samotný pokus skládající se ze dvou částí. V první části 

byla zvířata vystavena 5 vodním postřikům z rozprašovače, druhá obsahovala 

10 šťouchnutí vatovou tyčinkou do míst kořene ocasu. Vodní postřik navozoval 

nepřímý a těžce detekovatelný stimul. Naopak šťouchání do zvířete simulovalo přímý 

útok predátora. Postřik vodou byl prováděn v intervalech 1 sekundy. Střička byla 

držena na okraji testovací krabice. Následně (asi po 4-5 s) pokračoval druhý stimul, 

tedy šťouchání plastovou tyčkou s vatovým zakončením do zadní části zvířete, které 
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proběhlo 10 krát za sebou se sekundovými  intervaly mezi jednotlivými doteky. Celý 

pokus trval okolo 30 sekund. Následně bylo každé pokusované zvíře zváženo 

a plastová nádoba vytřena. Pro zjištění případné opakovatelnosti byl za čtrnáct dní 

antipredační test opakován. 

 

Obr. 3 Box pro antipredační testování 
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9 Způsob hodnocení jednotlivých testů 

Tato kapitola se zabývá pokusy z pohledu zjištěných projevů chování 

v jednotlivých testech. Jde o popis soupisů chování, které vzniklo v konkrétních 

testech. V kapitole také přibližuji způsob zpracování dat vzniklých na základě 

pozorování.  

9.1 Open- field test 

Chování gekončíka při testu open- field by se dalo obecně rozdělit na pasivní, 

kdy zvíře nevykazovalo žádnou činnost a bez zájmu odpočívalo a aktivní, kdy se 

zvíře pohybovalo a jevilo zájem o své okolí. Tyto informace nás mohou informovat 

o personální ose explorační a míře zkoumání nového prostředí, popřípadě 

o personální ose aktivity a jak se zvířata v těchto rovinách různí. Z místa, kde daná 

část projevů byla zaznamenávána, by šlo usuzovat o smělosti zvířat. Proto celkový 

prostor jsem rozdělila na pohyb po stěně, pohybování se v rozích nebo naopak 

uprostřed a na zbývající čtverce u stěny.  

Na základě pozorování byl z jednotlivých prvků chování stanoven soupis 

chování (viz tab. 2). Následně byl celý záznam pokusu vyhodnocen v programu 

Activities. Jednotlivé prvky byly posuzovány buď z hlediska frekvence / počtu nebo 

z délky trvání / času.  
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9.2 Antipredační test 

Zaznamenané chování v rámci antipredačního pokusu se skládalo z 10 prvků 

obranného chování. (1) Zdvižení ocasu: jedinec zdvihl ocas nad osu těla; (2) vlnění 

ocasem: gekončík pohyboval s ocasem vlnivým pohybem ve vodorovné rovině; (3) 

vibrování ocasem: jedinec rychle kmital ocasem; (4) postoj: gekončík se zdvihl 

na končetinách, někdy s klenutými zády; (5) nehybnost: zvíře zůstává na jednom 

místě; (6) vyhýbání se: jedinec před stimuly utíkal po dně testovacího boxu; (7) 

pohyb na hrazení: zvíře se snažilo z boxu utéct; (8) únik: gekončík noční se dostal 

na hrazení; (9) útok: jedinec útočil na stimuly (10) jekot: gekončík vydával ječivé 

zvuky často spojené s postojem.  

Po stanovení výčtu jednotlivých projevů chování byla jednotlivá videa 

prohlídnuta. Dále byly zaznamenány počty jednotlivých výskytů konkrétního projevu 

a celková doba dané činnosti.  

10 Analýza dat 

Pro vysvětlení pozorovaných dat a jejich závislosti na nepozorovatelné 

charakteristice, kterou lze za určitých předpokladů matematicky zkonstruovat, se 

využívá analýzy hlavních komponent (PCA). Tato metoda slouží k vyjádření 

původních proměnných pomocí menšího počtu latentních proměnných. Od latentních 

proměnných se v metodě požaduje, aby maximálně reprezentovala (vysvětlovala) 

původní proměnné. Konkretizace tohoto požadavku v  metodě PCA latentní 

proměnné (komponenty) vysvětlují maximum celkového rozptylu původních 

proměnných. (Sebera, 2012).  
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V první řadě jsem pro nalezení korelace mez jednotlivými projevy použitých 

testů využila metody PCA. Pro potřeby PCA metody jsem data jednotlivých 

proměnných transformovala pomocí funkcí arkussinus a přirozeného logaritmu. 

Následně pro posouzení opakovatelnosti daných jevů jsem využila Pearsonova 

korelačního koeficientu. Pro zjištění, jestli v celkovém pohledu jsou testy 

opakovatelné, jsem použila párový T-test a Sign test. Pro předchozí výsledky jsem 

využila programu STATISTICA. Na závěr pro zjištění, jestli projevy korelují se 

specifičností jednotlivých gekončíků, jsem využila LM modelů za pomoci R-programu. 

11 Výsledky 

V této kapitole se budu věnovat opakovatelnosti provedených testů a tomu 

zda jejich výsledky mohou popsat osobnost gekončíků. Odpovíme tak na otázky: (1) 

které znaky chování v rámci jednotlivých testů vzájemně koreluj, (2) zda se liší 

středními hodnotami a navzájem korelují výsledky prvního testu a jeho opakování, (3) 

zda navzájem korelují některé parametry chování z exploračního a antipredačního 

testu, (4) zda se výsledky provedených testů liší u gekončíků různého původu, 

pohlaví a vylíhnutí v různých inkubačních teplotách.  

11.1 Výsledky korelace mezi projevy 

Pro zjištění korelace mezi jednotlivými projevy chování jsem použila analýzy 

hlavních komponent (PCA). V exploračním testu tvořili PC1 a PC2 36,72% a 23,96% 

variability původních proměnných. Z výsledků (viz.obr. 4) vyplývá, že na jedné straně 

spolu negativně korelují výskyty uprostřed boxu s výskyty v rozích, na straně druhé 

spolu pozitivně korelují chování na stěně boxu s pachovou detekcí pomocí jazyka 
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a celkovým počtem navštívených čtverců a k nim negativně koreluje opření na stěně. 

Dále z výsledků vyplývá, že ulovení / neulovení cvrčka nikterak s exploračním 

chováním nekoreluje. 

 

 

 

Obr. 4 Vizualizace exploračního chování pomocí metody hlavních komponentů. 
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Pro antipredační test jsem použila binárních hodnot. Hodnotila jsem, jestli 

daný projev nastal, popřípadě nenastal. Taktéž jsem v tomto testu sledovala i dobu 

strávenou jednotlivými strategiemi antipredačních chování. V PCA analýze následně 

vyšlo, že PC1 a PC2  vysvětlují 26,36% a 14,35% celkové variability. Z velké části se 

taktéž ukazuje, že jednotlivé projevy chování spolu příliš nekorelují. Nejvíce spolu 

pozitivně korelují doba spojená s útokem a jekot a s nimi je v negativní korelaci 

vyhýbáním se. Další korelaci nacházíme u výskytu postoje a útoku. A dále spolu 

negativně koreluje strategie úniku a postoj, které taktéž korelují s první komponentou. 

S druhou komponentou pak nejvíce koreluje vibrování ocasu a nehybnost (viz obr. 5) 

 

Obr. 5 Projekce souhrnných proměnných antipredačního chování na dvou osách 

hlavních komponent. 
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V případě hodnocení obou testů dohromady je již korelace nižší. PC1 a PC2 

vyjadřuje pouze 18,37% a 13,48% variability všech projevů chování obou testů. První 

komponenta by se dala interpretovat jako osa vyjadřující explorační chování a druhá 

komponenta více koreluje s antipredačním chováním a to s časy strávenými 

s jednotlivými strategiemi v rámci antipredačního testu (viz. Obr. 6). 

 

Obr. 6 Promítnutí veškerých projevů chování v provedených testech do dvou os 

hlavních komponentů. 
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11.2 Opakovatelnost: korelace mezi výsledky stejných jedinců 

v prvním a druhém testu   

Pro zjištění opakovatelnosti jsem použila Pearsonova korelačního koeficientu. 

Z výsledků (viz Tab. 3) pro explorační test vyplývá, že nejvíce opakovatelným jevem 

je pohyb ve středu arény, jejíž korelační koeficient je 0,46. Celkově se dá, ale říci, že 

lokomoční projevy neboli počty projitých čtverců, kdekoliv v aréně, mají relativně 

vysoké korelační koeficienty. V rámci exploračního testu byl vyhodnocen i navazující 

test potravní. Jelikož zvířata, která cvrčka snědla, tak učinila do dvou minut 

od podání cvrčka, hodnotila jsem tak pouze, jestli cvrčka gekončík ulovil či nikoliv.  

Korelace toho testu je dosti nízká, což může být zapříčiněno různými vlivy. Jedním 

z nich může být i vliv samotného cvrčka a jeho chování.  

Tab. 3 Korelace jednotlivých projevů exploračního chování v open- field testu. 

Projev Korelace 
pohyb - střed  0.46 
stěna - pohyb 0.43 
pohyb - celkem 0.41 
pohyb - zbytek 0.40 
stěna - celkem 0.39 
lick 0.37 
nehybnost - střed 0.35 
pohyb - rohy 0.32 
dotyk stěny 0.29 
stěna - stojí 0.18 
nehybnost – u stěny 0.12 
hrabání -0.02 
ocas -0.02 
cvrček 0.33 
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Pro antipredační test vycházely koeficienty již celkově vyšší. Jelikož 

antipredační chování je lehce definovatelné pro měření. V antipredačním kontextu 

lze oddělit agresivní chování (útok, postoj, jekot) od únikového chování (vyhýbání se, 

útěk). Pro zjištění opakovatelnosti jsem zjišťovala, jestli jsou opakovatelné jednotlivé 

projevy chování (viz tab. 4), tak jestli je opakovatelný i typ strategie (agresivní, 

únikový, obranný)(viz tab. 5).  

Tab. 4 Korelace jednotlivých projevů chování v antipredačním testu 

Projev Korelace 

únik 0.49 

jekot  0.49 

pohyb na hrazení 0.36 

nehybnost 0.31 

vibrování ocasem 0.26 

postoj s ocasem  0.24 

zdvižení ocasu  0.22 

útok 0.20 

vlnění ocasem 0.20 

postoj  0.20 

vyhýbání se 0.10 
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Tab. 5 Korelace jednotlivých strategii. V rámci únikové strategie jsou obsaženy 
projevy únik, vyhýbání se a vylezení. Ve skupině agrese je útok, jekot a útočné postoje proti 
stimulu. Pod strategii obrany se skrývají postoje spojené s pohyby ocasů a nehybnost. A 
celkový časem je míněn veškerý čas, kdy zvíře vykazovala jakých koliv antipredačních 
projevů. 

Doba strategii Korelace 

únik 0.47 

útok a jekot 0.46 

agrese 0.36 

obrana 0.29 

celkový čas 0.19 

Z výsledků vyplývá, že většina antipredačních chování jsou opakovatelná. Lze 

tak usuzovat, že antipredační chování souvisí i s personalitou a zvířata v tomto 

kontextu rozlišovat. Proto v souvislosti s rizikovými situacemi některá zvířata zvolí 

raději únikových strategii nežli útoku. Jiná zvířata se zachovají přesně opačně nebo 

zvolí i jiný typ chování. Toto chování je tak pro jejich personalitu charakterizující.  
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11.3 Efekt habituace na výsledky testů: rozdíly párového 

srovnání mezi středními hodnotami jednotlivých parametrů chování 

při prvním testování a jeho opakování 

Ze zjišťování jestli spolu první a druhé opakování testů koreluje, či nikoliv se 

ukazuje, že v exploračním chování při opakování dochází ke změnám (viz Tab. 6). 

Z daného zjištění se ukazuje, že pokud je zvíře opakovatelně vystaveno stejnému 

a však neznámému prostředí, částečně si na nové prostředí navykne a stává se tak 

pro něj méně atraktivní. Toto tvrzení dokazuje větší změna v počtu pachových 

detekcí pomocí jazyka, jehož výskyt se snížil. Taktéž zvýšení nehybnosti uprostřed 

boxu. Z tohoto zjištění, vyplývá, že naměřené výsledky vykazují explorační chování 

a nikoliv aktivitu. Změna v chování, kterým je například hrabání, se z důvodu nízké 

četnosti a minimální korelaci s ostatními chováním stává zanedbatelnou. 

Tab. 6 Vyšetření korelace prvního a druhého opakování open-field testu a potravního testu. 

  MeanA MeanB Rozdíl Z P 
relativní 
rozdíl 

pohyb - rohy 47.8202 65.3820 -17.5618 7.8701 <0.0001 -7.7568 
pohyb - zbytek 77.4775 99.6573 -22.1798 7.6668 <0.0001 -6.2607 
pohyb - střed 16.2865 17.7416 -1.4551 1.1437 0.2527 -2.1380 
pohyb celkem 141.5843 182.7809 -41.1966 7.5165 <0.0001 -6.3503 
pohyb - stěna 19.2640 16.3202 2.9438 2.2942 0.0218 4.1364 
pohyb - střed 2.3708 1.6966 0.6742 2.3324 0.0197 8.2873 
LICK 15.6798 24.1180 -8.4382 5.2915 <0.0001 -10.6014 
stěna - pohyb 23.3371 30.3539 -7.0169 5.1087 <0.0001 -6.5345 
stěna - nehybnost 6.3708 6.5955 -0.2247 2.0831 0.0372 -0.8666 
stěna - celkem  29.7079 36.9494 -7.2416 3.8663 0.0001 -5.4319 
stěna - dotyk 4.7191 7.6629 -2.9438 3.3784 0.0007 -11.8875 
hrabání 0.0169 0.1124 -0.0955 1.4434 0.1489 -36.9565 
Ocas 0.0225 0.0337 -0.0112 -0.3536 0.7237 -10.0000 
cvrček 5.8058 5.8133 -0.0076 0.0000 1.0000 -0.0326 
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Při zjišťování opakovatelnosti antipredačního testu se naopak ukazuje, že 

projevy se více méně nemění (viz Tab. 7). Tento výsledek se dal předem očekávat, 

jelikož zvíře musí proti útoku ať už simulovanému, či reálnému reagovat. Jediné 

projevy, které se mění při opakování testů je jekot a postoj, který se při opakování 

zvyšuje. Toto zjištění opět poukazuje na učení zvířat, která zvyšují míru své reakce. 

Tab. 7 Vyšetření korelace prvního a druhého opakování antipredačního testu 

  MeanA MeanB Rozdíl Z P 
relativní 
rozdíl 

vlnění ocasem 0.1629 0.1517 0.0112 0.1622 0.8711 1.7857 
vibrování ocasem 0.2303 0.2753 -0.0449 0.9899 0.3222 -4.4444 
zdvižení ocasu  0.1685 0.2303 -0.0618 1.4907 0.1360 -7.7465 
postoj 0.5000 0.3989 0.1011 2.0035 0.0451 5.6250 
nehybnost 0.2528 0.2584 -0.0056 0.0000 1.0000 -0.5495 
vyhýbání se 0.2079 0.2640 -0.0562 1.1818 0.2373 -5.9524 
jekot 0.2921 0.1180 0.1742 5.0709 <0.0001 21.2329 
útok 0.1798 0.1798 0.0000 -0.1543 0.8774 0.0000 
pohyb na hrazení 0.8034 0.7640 0.0393 0.9608 0.3367 1.2545 
únik 0.1461 0.1685 -0.0225 0.6124 0.5403 -3.5714 
postoj s ocasem  0.7584 0.7079 0.0506 1.0989 0.2718 1.7241 

11.4 Vliv domestikace, pohlaví, inkubační teploty a stáří na 

výsledky exploračního a antipredačního testu 

 Ze zkoumání vlivu na identitu z pohledu domestikace, pohlaví, inkubační 

teploty a stáří jednotlivých zvířat se ukazuje, že dané projevy chování v zastoupení 

hlavních komponent nemají příliš velký vliv. Explorační test má částečně vliv na stáří 

popřípadě na pohlaví jednotlivých zvířat v prvním opakování (viz Tab 8.). V druhém 

opakování pak již jen stářím (viz Tab. 9). V menší míře je explorační chování taktéž 

ovlivněno inkubační teplotou a formou. Antipredační chování není nikterak ovlivněno 

identitou zvířat a je tak homogenní pro druh (viz Tab. 10 a Tab. 11).  
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Tab. 8 Vyšetření závislosti mezi hlavními komponenty prvního open-fied testu a původu 
(domestikovaní versus 1.-4. generace potomků jedinců dovezených z Pákistánu), pohlaví, 
inkubační teploty a stáří jednotlivých gekončíků. 

PCa1 F P Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 1.6325 0.2032 -0.7009 0.9533 0.4630 
pohlaví 9.6260 0.0023 -0.6805 0.4713 0.1510 
ink. teplota 0.6602 0.4177 -0.0307 0.4767 0.9490 
Stáří 0.9460 0.3322 -1.2365 0.9533 0.1960 

PCa2 F P Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 3.0901 0.0807 1.0559 0.9464 0.2660 
pohlaví 0.0807 0.0057 -0.2610 0.4679 0.5780 
ink. teplota 0.0494 0.8244 0.0152 0.4732 0.9740 
Stáří 12.7010 0.0005 -0.8109 0.9464 0.3930 

PCa3 F P Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 1.8889 0.1712 -0.4969 1.1774 0.6740 
pohlaví 0.2137 0.6445 0.4819 0.5821 0.4090 
ink. teplota 7.9087 0.0055 0.4497 0.5887 0.4460 
Stáří 0.3976 0.5292 0.1350 1.1774 0.9090 

Tab. 9 Vyšetření závislosti mezi hlavními komponenty druhého open-fied testu a původu 
(domestikovaní versus 1.-4. generace potomků jedinců dovezených z Pákistánu), pohlaví, 
inkubační teploty a stáří jednotlivých gekončíků. 

PCb1 F P Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 0.5864 0.4449 1.3112 1.2589 0.2990 
pohlaví 0.1315 0.7174 0.2004 0.6224 0.7480 
ink. teplota 0.3842 0.5362 0.1998 0.6295 0.7510 
Stáří 0.0665 0.7968 -0.5411 1.2589 0.6680 

PCb2 F P Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 8.1113 0.0050 0.4307 0.9812 0.6613 
pohlaví 0.9299 0.3363 -0.0296 0.4851 0.9515 
ink. teplota 0.0003 0.9864 -0.4966 0.4906 0.3129 
Stáří 34.5658 2.2850 -1.8442 0.9812 0.0620 
forma : pohlaví 9.1771 0.0029 -0.8454 1.0238 0.4102 

PCb3 F P Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 0.5093 0.4765 -0.1748 1.0366 0.8660 
pohlaví 0.0665 0.7968 0.2287 0.5125 0.6560 
ink. teplota 1.2930 0.2572 0.3013 0.5183 0.5620 
Stáří 4.5015 0.0354 0.2250 1.0366 0.8280 
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Tab. 10 Vyšetření závislosti mezi hlavními komponenty prvního antipredačního testu a 
původu (domestikovaní versus 1.-4. generace potomků jedinců dovezených z Pákistánu), 
pohlaví, inkubační teploty a stáří jednotlivých gekončíků. 

PCantipr1A F P Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 0.4517 0.5027 1.0478 1.1113 0.3474 
pohlaví 0.8459 0.3593 -0.5210 0.5494 0.3446 
ink. teplota 0.0056 0.9404 -0.6220 0.5557 0.2649 
stáří 0.5592 0.4558 -1.2409 1.7341 0.4754 

PCantipr2A F P  Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 0.0009 0.9758 0.6413 1.0336 0.5360 
pohlaví 0.0022 0.9628 0.5976 0.5110 0.2440 
ink. teplota 0.4711 0.4936 0.5658 0.5168 0.2760 
stáří 1.6345 0.2032 1.2284 1.6129 0.4480 

PCantipr3A F P  Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 0.2772 0.5994 1.7660 1.1271 0.1194 
pohlaví 0.0976 0.7552 0.7198 0.5573 0.1986 
ink. teplota 2.2252 0.1380 0.6211 0.5636 0.2723 
stáří 0.2120 0.6459 -0.0293 1.7588 0.9867 

Tab. 11 Vyšetření závislosti mezi hlavními komponenty druhého antipredačního testu a 
původu (domestikovaní versus 1.-4. generace potomků jedinců dovezených z Pákistánu), 
pohlaví, inkubační teploty a stáří jednotlivých gekončíků. 

PCantipr1B F P  Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 0.2174 0.6417 -1.1219 1.1193 0.3180 
pohlaví 2.2739 0.1335 -0.2219 0.5534 0.6890 
ink. teplota 1.3323 0.2501 -0.5467 0.5597 0.3300 
stáří 0.0981 0.7546 1.0386 1.1193 0.3550 

PCantipr2B F P  Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 1.0780 0.3007 0.4516 1.1732 0.7010 
pohlaví 0.7157 0.3988 0.1539 0.5801 0.7910 
ink. teplota 0.0090 0.9247 0.1637 0.5866 0.7810 
stáří 0.1260 0.7231 0.8796 1.1732 0.4540 

PCantipr3B F P  Estimate Std. Error Pr(>|t|) 
forma 0.4000 0.5280 0.1272 1.1385 0.9110 
pohlaví 1.8900 0.1711 0.6383 0.5629 0.2590 
ink. teplota 1.8441 0.1764 0.3083 0.5693 0.5890 
stáří 0.4008 0.5275 0.1616 1.1385 0.8870 
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12 Diskuze 

Personalita neboli syndrom chování (Sih et al. 2004a), temperament (Reale et 

al. 2007), osobnost (Gosling 2001) je vlastně identifikace jedinečnosti zvířete. 

Všechny tyto pojmy spojuje však silnější pojem a to opakovatelnost (Bell, et al., 

2009). Abychom tedy o nějakém projevu chování dokázali říci, že je součástí této 

identifikace musí být opakovatelný. O znaku chování řekneme, že je opakovatelný, 

jestliže je stálý v čase a napříč situacím.  

Podle publikovaných výsledků meta-analýzy, týkající se opakovatelnosti 

behaviorálních testů, kterou provedl Bell et. al. (2009), vyplývá, že nejvíce 

opakovatelnými chování jsou chování spojované s pářením. Co se týče exploračního 

a antipredačního chování, se opakovatelnost pohybuje, podobně jako v mých 

výsledcích, mírně pod r = 0,5. Průměrná hodnota ze sledovaných 759 údajů byla 

naměřena r = 0,37. Dá se proto usuzovat, že mnou naměřené projevy chování 

u gekončíků nočních, které přesahují r = 0,37 se částečně mohou považovat 

za opakovatelná a tudíž z části vypovídat o personalitě jednotlivých zvířat.  

Ze zjištění, že antipredační chování nemá vliv na linii gekončíků, kde linii 

myslíme, že jsou po generace chovaní v zajetí, nebo že jejich nejbližší příbuzní 

pocházejí z přírody, naznačuje, že gekončíci i po 20 letech chovaní v zajetí neztrácejí 

antipredační instinkt. I když po dlouhou generační dobu nejsou vystaveni žádnému 

antipredačnímu tlaku stále vykazují antipredační odpovědi a stále jsou ostražití. 

Z tohoto vyplývá, že domestikace na tyto zvířata nemá v otázkách antipredace vliv 

a gekončíci i nadále zůstávají být obezřetní. Stejnému či podobnému jevu však 

nedochází u všech zvířat. Například u ryb chovaných v líhních bez případného 



48 
 

antipredačního tlaku se antipredační obezřetnost snižuje. Ryby vypuštěné z líhní 

do volné přírody z tohoto hlediska mají vyšší úmrtnost.(Huntingford, 2004; Alvarez, 

and Nicieza 2003). I u ptáků je antipredační chování ovlivněno domestikací 

a odchovaná zvířata méně reagují na potencionálního predátora (Jensen, and 

Andersson, 2005). 

Srovnání středních hodnot jednotlivých parametrů chování při prvním 

testování a jeho opakování vykazuje, že při exploračním testu dochází ke změnám. 

Tyto změny jsou pravděpodobně zapříčiněny habituací. Zvířata reagují na to, že 

daným testováním již prošli a proto pro ně již není prostor zcela neznámý a stává se 

tak málo atraktivní, k čemuž naznačuje snížení počtu detekcí pachu pomocí jazyka. 

Při nucené exploraci v takovém případě již v dalším opakování zvířata nepociťují tak 

velký stres, tomuto nasvědčuje i častější navštívení a nehybnost uprostřed 

neznámého prostředí. Adaptace na nové prostředí, jsou považovány za jednu 

z nejzákladnějších forem učení (Vianna, et al., 2001). K podobnému vjemu dochází 

i v testování na hlodavcích a dalších druzích (Boliva, et al., 2000; Vianna, et al., 2001 

a další). Tohoto faktu je velice využíváno ve spoustě lékařských studiích. Existuje 

mnoho modifikací exploračních testů, které dávají odpovědi na účinky aplikací 

různých látek, popřípadě účinky genetických úprav na zvířatech (Stöhr, et al., 1998, 

Schildein, et al., 2002). 

Naopak to, že ke stejnému efektu nedošlo v antipredačním testu je z části 

informace o správnosti měření. V případě, že by docházelo ke změnám a to takovým, 

že antipredační odpověď slábne, znamenalo by to snížení obranyschopnosti zvířete. 

Jednoduše řečeno, kdyby zvíře v přírodě po ubránění se predátorovi při dalším útoku 

již nereagovalo, popřípadě méně, mohlo by se stát kořistí. V rámci antipredačního 
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chování, taktéž dochází k učení, ale místo toho aby projevy slábly, jak je tomu 

v opakování exploračních testů, zůstávají na stejné popřípadě vyšší úrovni. Zvířata 

v přírodě se učí, které faktory jsou pro ně rizikové a které nikoliv (Rodriguez-Prieto, et 

al., 2009). Zvyšování popřípadě vznikání antipredační reakce při opakování 

antipredačních experimentů se nabízí využít při vypouštění odchovaných ryb v zajetí. 

Bylo zjištěno, že odchované ryby vystavované pachu přirozeného predátora měli 

po vypuštění do přírody nižší míru úmrtnosti, než ryby, které tímto výcvikem neprošli 

(Vilhunen, 2006).  
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13 Závěr 

Zvířata se liší tím, jak se chovají v různých situacích. Odlišují se reakcí 

na nové podměty, tím, jak řeší situace, kdy se střetnou s predátorem, popřípadě jak 

se chovají v sexuálních otázkách a ve spoustě dalších kontextů. Dané odlišnosti 

v chování tak charakterizují personalitu, neboli osobnost, každého jedince.   

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na explorační a antipredační situace 

a projevy zvířat v nich. Z výsledků vyplývá, že se zvířata v těchto otázkách různí. 

V rámci explorace je pro zvířata charakteristická míra lokomoce neboli počty 

a umístění projitých čtverců. Nejvíce vypovídajícím projevem chování je doba, kterou 

zvířata stráví činností uprostřed arény. V antipredačních situacích je pro zvířata 

typický výběr ze skupiny strategii chování. Nejvíce charakteristický je, jestli zvířata 

volí únikové strategie či nikoliv.  

Následně z výsledků vyplývá, že během opakování exploračního testu 

dochází k určité míře habituace na daný prostor. Oproti tomu antipredační test 

vykazuje stálost v chování.   

Dalším zjištěním je že antipredační chování je homogenní v rámci druhu. 

Oproti mírným odchylkám v exploračním chování. V exploračním chování má 

na projevy částečně vliv pohlaví a stáří daného zvířete.  
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