
Abstrakt  

Tato práce podrobně popisuje a analyzuje lokomoční, sexuální, afiliativní a agonistické 

chování ve skupině makaků vepřích (macaca nemestrina) v Zoo Praha.  

Sběr dat se uskutečnil v období  od prosince 2015 do května 2016. V zimních měsících 

(prosinec - březen) v časech 9,00 - 16,00 hod. a v měsících dubnu a květnu 2016 v časech 

9,00 - 18,00 hod. Celková doba pozorování dosáhla 240 hodin. Data byla vyhodnocována 

pomocí programu  Statistika 12 a MS Excel 2007.  

Cíle práce jsou tři:  

(1) Na základě rešerše literatury popsat behaviorální ekologii rodu makak.  

(2) Podrobně popsat a analyzovat lokomoční, sexuální, afiliativní a agonistické chování ve 

skupině makaků vepřích v Zoo Praha.  

(3) Popsat závislosti groomingu na denní době a sociální pozici ve skupině makaků vepřích v 

Zoo Praha.  

Testovali jsme pět hypotéz, které můžeme rozdělit do čtyř kategorií. Nejprve jsme zkoumali 

hierarchii ve skupině. Dále jsme zjišťovali závislosti chování na pohlaví jedince a následně na 

postavení v hierarchii. V poslední části jsme se věnovali podrobně průběhu groomingu.  

Testy potvrdily existenci jednoznačné lineární hierarchie na základě agonistických interakcí. 

Výsledky ukázaly, že pohyb po výběhu závisí na pohlaví jedince. Zjistili jsme významnou 

závislost afiliativního a agonistického chování na pohlaví jedince.  

Předpokládali jsme pozitivní korelaci mezi postavením jedince v hierarchii a pohybem po 

výběhu, což se nám potvrdit nepodařilo. Zjistili jsme pozitivní korelaci mezi postavením 

jedince v hierarchii a četností výskytu afiliativního i agonistického chování.  

Při zkoumání groomingu ve skupině makaků jsme zjistili, že samice poskytují grooming 

častěji než samci . Ověřili jsme, že četnost poskytovaného groomingu pozitivně koreluje s 

postavením jedince v hierarchii. Zjistili jsme, že největší četnost groomingu je v rozmezí mezi 

11. a 15. hodinou odpoledne.  

Potvrdili  jsme také skutečnost uváděnou odbornou literaturou, že matka pečující o mládě 

věnuje výrazně méně času allogroomingu než samice, které mládě nemají.  
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