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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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chování, sexuální chování, grooming  

Affiliative and agonistic behaviour in group of pig-tail macaques (macaca nemestrina) at 

Prague Zoo  

Abstract  

This essay describes and analyzes of locomotion, sexual, afiliativní and agonistic behavior in a 

group of pigs macaque (macaca macaques) at Prague Zoo. 

Data collection took place in the period from December 2015 to May 2016. In the winter months 

(December to March) at the times from 9.00 to 16.00 hrs., And in April and May 2016 in time 

from 9.00 to 18.00 pm. The total observation period reached 240 hours. Data were analyzed 

using Statistics 12th and MS Excel 2007. 

Objectives of the work are three: 

(1) Based on the research literature to describe the behavioral ecology of macaque monkeys. 

(2) The detailed description and analysis of locomotion, sexual, afiliativní and agonistic 

behavior in a group of macaque pigs in the Prague Zoo. 

(3) Describe grooming, depending on time of day and social position in the group of pigs 

macaque in the Prague Zoo. 

We tested five hypotheses, which can be divided into four categories. We first investigated the 

hierarchy of the group. Furthermore, we investigated the behavior depending on the sex of the 

individual, and consequently the position in the hierarchy. In the last part we dealt with in detail 

during grooming. 

Tests confirmed the existence of a clear linear hierarchy based on agonistic interactions. The 

results showed that move around the enclosure depends on the sex of the individual. We found 

significant dependence affiliative and agonistic behavior in both sexes. 

We assumed positive correlation between the status of an individual in the hierarchy and 

movement on the run, which we could not confirm. We found a positive correlation between 

the position of an individual within the hierarchy and the frequency of affiliative and agonistic 

behavior. 

When examining grooming group macaques we found that females provide grooming more 
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frequently than males. We verified that the frequency provided by grooming positively 

correlated with the position of the individual in the hierarchy. We found that the greatest 

frequency of grooming is between 11 and 15 o'clock in the afternoon. 

We also confirmed the facts cited literature that a mother caring for young devotes considerably 

less time than females allogroomingu that young people have. 

Keywords: pigtail macaque (macaca macaques), locomotion, afiliative behavior, agonistic 

behavior, sexual behavior, grooming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1. Úvod 
 

Pražská ZOO chová makaky vepří od roku 2004 .  V Indonéském pavilonu, který věrohodně 

simuluje přirozené podmínky jihoasijské džungle, jich žije aktuálně jedenáctičlenná skupinka. 

Pavilon indonéské džungle v pražské ZOO získal v nedávné době pozoruhodné ocenění v 

mezinárodním měřítku: tým odborníků, připravující výstavbu obdobného pavilonu v 

zoologické zahradě v britském Chesteru (jedné z nejoceňovanějších evropských ZOO), zvolil 

pražský pavilon za nejvhodnější referenční stavbu z hlediska architektonického, provozního a 

technického řešení. Znamená to, že z pražské realizace budou čerpány technické podklady a 

zkušenosti z návrhu, výstavby a provozu pro řešení nového pavilonu ve Velké Británii. 

Skupina makaků byla přivezena do ZOO Praha v roce 2004 ze safari Gänsedorfu, kde byl chov 

zrušen a hrozilo, že bude skupina rozdělena k různým chovatelům. První úspěšný odchov se 

podařil až v roce 2011, kdy se samici Summer narodila samička Rousie.  Skupina se v době 

přestěhování do ZOO Praha skládala z 12 jedinců - jednoho dospělého samce, tří samic s 

mláďaty, tří mladých nedospělých samic a dvou mladých nedospělých samců.  

Skupiny makaků vepřích jsou pro návštěvníky poměrně atraktivní jak vzhledem, tak chováním. 

Jedinci bývají poměrně aktivní, samice se často groomingují, někdy mezi jednotlivými členy 

skupiny probíhají agresivní střety. Mladí jedinci si často hrají.  

Většina kočkodanovitých opic, k nimž makak vepří patří, žije v sociálních skupinách. Vztahy 

ve skupinách bývají složité, vzájemné interakce odpovídají postavení jedinců v hierarchii, ale 

současně ji i tvoří. Výrazně se odlišují vztahy mezi samci a mezi samicemi.  

Při studiu odborné literatury jsem se seznámila s dosavadními studiemi týkajícími se 

behaviorální ekologie makaků a vztahů v sociálních skupinách primátů. Získané poznatky jsem 

porovnávala se svým pozorováním vztahů ve skupině makaků vepřích v Zoo Praha. 

Analyzovala jsem lokomoční, sexuální, afiliativní a agonistické chování makaků a dále se 

věnovala průběhu groomingu ve skupině, což je jedna z hlavních forem afiliativního chování. 

 Grooming bývá dobře pozorovatelný a lze jednoznačně určit příjemce groomingu i jeho délku. 

Proto jsem se rozhodla jej zařadit do svého pozorování jako samostatnou položku a tím sledovat 

jeho průběh v rámci denní doby a závislosti na pohlaví a postavení jedinců ve skupině.  
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2. Biogeografie a behaviorální ekologie rodu makak (macaca sp.) 

2.1 Taxonomie a rozšíření 

 

Řád:   Primáti (Primates) 

Infra řád:  Úzkonosí primáti (Catarrhina) 

Nadčeleď: Úzkonosé opice (Cercopithecoidea) 

Čeleď: Kočkodanovití (Cercopithecidae) 

Podčeleď: Kočkodanovité opice (Cercopithecinae) 

Tribus: Paviáni (Papionini) 

Rod:  Makak (Macaca) 

(Vančata 2003) 

Makakové jsou jedním z nejstarobylejších rodů kočkodanovitých opic a úzkonosých primátů 

vůbec. Žijí na velmi rozsáhlém území, v současné době zejména v jižní a jihovýchodní Asii. 

Ještě koncem pleistocénu patřili k běžným savcům evropské a severoafrické fauny. Toto území 

však dnes obývají jen sporadicky. 

Makak vepří žije přirozeně v areálu jižní Indočíny. Vyskytuje se v podstatě na území celé 

kontinentální Indočíny. V jižní části svého areálu obývá Sumatru a Borneo a na severu sahá 

jeho výskyt až do severního Myanmaru. (Vančata 2003) 

 

2.2 Stavba těla rodu makak (macaca sp.) obecně a se zaměřením na druh makak vepří 

(Macaca nemestrina) 

 

Makakové jsou středně velké opice s hmotností pohybující se od čtyř do patnácti kilogramů, 

nejčastěji však od šesti do deseti kilogramů. Velikostní pohlavní rozdíly jsou u některých druhů 

poměrně velké. U jiných druhů, například u makaka rhesus, nejsou v průměru příliš velké, avšak 

velikost těla může být značně variabilní u obou pohlaví. (Vančata 2003, strana 26) 
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Velikost těla závisí u jednotlivých druhů na ekologických podmínkách, ve kterých žijí. Makak 

vepří patří mezi velké makaky a má silně redukovaný ocas, často podobný prasečímu ocásku, 

což zřejmě inspirovalo i anglický název tohoto druhu, pig-tail macaque. (Vančata 2003, strana 

34) 

Lebka makaků nemá žádné vysloveně specializované znaky. Mají středně dlouhé čelisti a 

splanchnocranium jako takové je mírně prognátní. Stoličky mají vysoké korunky a velmi nízké 

hrbolky, poslední molár je dlouhý. Řezáky jsou relativně velké. 

Makakové mají poměrně generalizovanou „opičí“ stavbu těla. Jedinou výjimkou je u některých 

druhů redukovaný ocas. Ruce i nohy jsou přizpůsobeny pohybu na zemi i na stromech a mají 

dobré uchopovací a manipulační schopnosti. Stavba těla není u žádného druhu zvlášť 

specializovaná. Trup není ani štíhlý ani robustní, končetiny jsou štíhlejší než u paviánů, ale 

robustnější než u kočkodanů. (Vančata 2003, strana 27) 

 

2.3 Lokomoce a lokomoční chování 

 

Lokomoce je specifická forma aktivity organismu sloužící k přemísťování organismu z místa 

na místo, reakci na příznivé a nepříznivé podmínky prostředí a udržování integrity organismu. 

Lokomoce má procesuální ontogenetický charakter a k její realizaci se v průběhu ontogeneze 

formuje specifický diferencovaný lokomoční aparát, který je velmi úzce korelovaný s činností 

specializovaných částí nervového a sensorického systému. Lokomoce tedy není řada za sebou 

následujících diskrétních jevů, ale kontinuální proces začínající narozením a končící smrtí.  

Většina etologů však lokomoci nechápe procesuálně, a proto lokomoci dělí na vlastní lokomoci 

(dynamickou složku lokomoce) a postoje (statickou – posturální sloţku). Mnozí pak chybně 

zaměňují lokomoční chování za lokomoci. Ta je ovšem, spolu s postoji, součástí, všech typů 

chování. (Vančatová,2009) 

Do lokomočního chování je zařazena aktivita spojená s přemísťováním (např. přechodem z 

jednoho místa na druhé) a odpočinkem, včetně pozorování a explorace (skaningu) prostředí. 

Chování nemá bezprostřední socializační význam, ale v určitém sociálním kontextu ho můţe 

získat, zejména jako ritualizovaná forma chování. (Vančatová 2009) 
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2.3.1 Statické typy lokomoce (pozice a postoje)  

Leh na zemi - Statická poloha, při které větší část těla (zvláště trup) je v kontaktu se zemí. 

Končetiny hrají pasivní roli, nepřispívají k udržení rovnováhy těla. 

 Kvadrupední postoj na zemi - Statický postoj na zemi na třech nebo čtyřech končetinách. 

Končetiny jsou ve vzpřímené pozici.  

Leh na stromě - Statická pozice na vyvýšeném místě nad zemí, kdy větší část těla je v kontaktu 

s podkladem. Podle charakteru podkladu končetiny mohou hrát aktivní úlohu v udržení 

rovnováhy. Kvadrupední postoj na stromě - Statická poloha těla na třech nebo čtyřech 

končetinách na vyvýšeném podkladě. Končetiny jsou ve vzpřímené nebo polovzpřímené pozici. 

Pokud je podkladem strom, mohou ho svírat.  

Sed na zemi - Statická pozice vsedě na zemi, se vztyčeným nebo polovztyčeným trupem.  

Sed na stromě - Poloha v sedu se vztyčenou nebo polovztyčenou pozicí trupu na vyvýšeném 

podkladě. Charakter podkladu určuje pasivní nebo aktivní roli obou párů končetin k udržení 

rovnováhy.  

Bipední postoj na zemi - Postoj statické povahy na dvou končetinách se vzpřímeným nebo 

polovzpřímeným trupem. Dolní končetiny aktivně udržují rovnováhu.(Vančatová 2009) 

 

2.3.2 Dynamické typy lokomoce (lokomoční chování) 

Kvadrupední chůze po zemi - Forma chůze po čtyřech končetinách po zemi s výrazným 

podílem pomalé lokomoce a statických prvků, při které může být horní končetina 

biomechanicky prodloužena pomocí specifické polohy ruky.  

Kvadrupední běh po zemi - Typ dynamického rychlého pohybu po čtyřech končetinách po 

zemi, který je biomechanický příbuzný chůzi, ale kdy výrazně převažuje dynamická složka 

lokomoce. Kvadrupední chůze po stromě - Forma chůze po čtyřech končetinách po 

vyvýšeném podkladu. Pokud je podkladovým substrátem strom končetiny ho svírají a udržují 

rovnováhu. Přední končetiny jsou mírně rotovány vně a mají mírnou flexi v lokti.  

Kvadrupední běh po stromě - Rychlý čtyřkončetinový pohyb po stromě či jiném vyvýšeném 

substrátu analogický chůzi ve stromech, na rozdíl od chůze však končetiny obvykle pevně 

neuchopují podklad.  
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Skok - Forma dynamického pohybu, který slouží k překonávání mezer na vyvýšených 

podkladech různého typu a na zemi nebo k překonávání výškového rozdílu mezi zemí a 

vyvýšeným podkladem. Oba páry končetin mají velmi aktivní roli. Tento typ charakterizuje 

převaha horizontální složky pohybu, a nebo převaha vertikální složky pohybu směřující vzhůru.  

Skok na zem, padání - Aktivní dynamický pohyb zajišťující překonávání výškového rozdílu 

mezi stromem či jiným vyvýšeným podkladem a zemí nebo jiným nižším podkladem. Výrazná 

aktivní úloha končetin je pro pohyb nezbytná. Tento typ charakterizuje převaha vertikální 

složky pohybu směrem dolů, k zemi.  

Bipedie po zemi - Bipední pohyb po zemi se vztyčeným nebo polovztyčeným trupem. Chybí 

opora horních končetin. Dolní končetiny jsou vždy ve svislé poloze.  

Bipedie po stromě - Typ progresivního pohybu po dvou končetinách se vzpřímeným nebo 

polovzpřímeným trupem. Dolní končetiny jsou ve svislé poloze a sevřením substrátu udržují 

rovnováhu těla.  

Bipední skákání – Bipední pohyb po zemi nebo po stromě, kdy se primát pohybuje po zemi 

nebo po stromě snožnými skoky. Tento pohyb se vyskytuje u primátů vzácně. Snožné pohyby 

po zemi jsou typické pro sifaky, příležitostně ho používají i některé další poloopice, stromové 

nebo pozemní snožné skákání se vyskytuje výjimečně u některých gibonů.  

Pravidelné šplhání - Plynulý, ne visací, pohyb po svislém podkladě, do kterého jsou zapojeny 

všechny končetiny. Patří sem šplhání nahoru nebo dolů s pravidelným střídáním končetin. 

Úloha předních a zadních končetin je různě specifická pro danou systematickou skupinu a také 

pro daný typ adaptace lokomočního aparátu.  

Nepravidelné šplhání - Plynulý, ne visací, pohyb po svislém podkladě, kterého se účastní 

všechny končetiny. Vertikální složka převažuje, ale přítomnost horizontální složky není 

vyloučena. Typickým znakem je nepravidelné střídání končetin. Patří sem i některé specifické 

formy lokomoce, kterým říkáme přemosťování, bridging, které jsou běžné například u chápanů, 

vřešťanů a orangutanů. 

 Závěs - Pozice, při které je jedinec zavěšen na jedné, dvou, třech nebo všech čtyřech 

končetinách pod substrátem nebo analogicky s ním. Substrát může být přirozené stromové nebo 

jiné náhradní povahy.  
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Závěsný pohyb (ručkování) - Forma plynulého visacího pohybu, kdy je tělo zavěšeno pod 

vyvýšeným podkladem. Účastní se dvě nebo i více končetin, jejichž síly se při pohybu využívá.  

Brachiace - Typ polopřerušovaného nebo přerušovaného rychlého závěsného pohybu, 

takzvaného rikochetálního pohybu, s aktivní úlohou horních končetin. Trup se obvykle otáčí 

okolo své osy. Dolní končetiny se pohybu aktivně neúčastní.(Vančatová 2009) 

 

2.4 Lokomoce a lokomoční chování rodu makak (macaca sp.) se zaměřením na druh 

makak vepří (Macaca nemestrina) 

 

Makakové jsou převážně polostromoví primáti, kteří využívají pozemní i stromová patra 

ekosystémů, v nichž žijí. Některé druhy makaků upřednostňují pohyb na zemi, jiní v nižším 

nebo vyšším patře stromů. Končetiny makaků jsou přizpůsobeny pohybu na zemi i na stromech 

a mají dobré manipulační a uchopovací schopnosti. Lokomoce je převážně kvadrupední. 

(Vančata 2003) 

Pozemní kvadrupedie je dle Gaislera (2000) považována za odvozený způsob pohybu od 

stromové kvadrupedie. Pozemní kvadrupedie se dělí na čtyři typy pohybu dle toho, jak dochází 

k zapojování předních končetin do lokomoce. Rozlišujeme kvadrupedii digitigrádní, 

plantigrádní, dále pak pěstní chůzi a kotníkochodectví (Richmond et al., 2001).Při 

digitigrádním typu pohybu spočívá nesená váha na palmárních článcích prstů a hlavách 

záprstních kůstek. Oproti tomu při plantigrádním pohybu je ve styku se zemí navíc i celá dlaň, 

ne pouze prsty (Richmond et al., 2001).  

Většina kočkodanovitých opic, včetně makaků, má specifickou adaptaci pro rychlý pohyb po 

zemi - digitigrádní lokomoci. (Vančata 2003).  

 „Při digitigrádní lokomoci, tedy chůzi po dlaňové straně prstů ruky, se přední končetina 

prodlužuje o délku dlaně tím, že se jedinec opírá pouze o prsty ruky. Tím se posunuje těžiště 

těla vzad, což je výhodnější pro rychlou pozemní kvadrupedii.“ (Vančata 2003, strana 24)  

Dospělí makakové jsou většinou špatní skokani. Šplhání se u makaků obecně vyskytuje zřídka, 

ale makak vepří se pohybuje ve stromech, kde šplhá a zavěšuje se.  Současně se často 

přemísťuje kvadrupední chůzí po zemi. (Vančata 2003) 
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Podporu během lezení zajišťují všechny čtyři končetiny. Klouby vertikálních lezců jsou značně 

mobilní, aby mohly zajistit velký rozsah pohybu v kloubu pro zachycení (Richmond et al., 

2001). Při lezení je typická flexe kolenního kloubu (Gebo, 1996). 

Pohyb brachiací  (zavěšováním) je charakterizován závěsem za horní končetiny, kdy se tělo 

pohybuje pod větvemi, a dolní končetiny se do lokomoce nezapojují nebo se zapojují jen 

okrajově. Vzhledem k tomu, že tělo je při pohybu ve vertikální poloze, můžeme hovořit o 

končetinách jako o horních a dolních (Gaisler, 2000). 

 

2.5 Potravní chování a ekologie rodu makak (macaca sp.) obecně a se zaměřením na druh 

makak vepří (Macaca nemestrina) 

 

Jako potravní chování označujeme všechny formy chování během aktivního vyhledávání 

potravy a činnosti související s manipulací a příjmem potravy. Patří sem tedy všechny 

behaviorální aktivity, které souvisí s vyhledáváním, sběrem, předzpracováním i zpracováním 

potravy, a to včetně nástrojového chování.(Vančatová 2009) 

Na intenzitu potravního chování má zřetelný vliv i teplota, konkurence a schopnost tvořit si 

zásoby. (Veselovský 2008) 

Makakové jako skupina jsou velmi adaptabilní a obývají širokou škálu ekosystémů. Úspěšně 

přežívají jak v tropických oblastech, tak v chladných a drsných oblastech hor, kde se 

vyrovnávají s nedostatky potravy a velkými mrazy. Některé druhy makaků, jako makak jávský 

a červenolící, získávají potravu z mořských ekosystémů. (Vančata 2003) 

Makakové jsou původně polostromoví primáti, kteří umějí velmi efektivně využívat stromová 

i pozemní patra ekosystémů ve kterých žijí. Některé druhy výrazně upřednostňují pohyb v 

korunách stromů, jiní se raději pohybují v nejnižších patrech stromů a keřů nebo i na zemi. 

(Vančata 2003, strana 27) 

Makakové vepří obývají přirozeně tropické pralesy, ze kterých vyhledávají spíše sekundární 

deštné lesy. Preferují přemísťování po zemi nebo i v hustých keřích, při pohybu na stromech 

dávají přednost středním a vyšším stromovým patrům v nesouvislém stromovém porostu. 

Častěji se vyskytují ve vyšších nadmořských výškách a kopcovitém terénu. (Vančata 2003) 
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Potravně jsou neobyčejně přizpůsobiví a využívají velmi širokou škálu potravních zdrojů. 

Mezidruhová i vnitrodruhová ekologická diferenciace je u makaků velká. Makakové jsou 

původně plodožraví až všežraví primáti. (Vančata 2003) 

Kočkodanovité opice mají po stranách dutiny ústní lícní torby, které slouží k dočasnému 

ukládaní nasbírané a ještě nerozkousané potravy. Při sběru potravy se dobře uplatňuje ruka s 

pohyblivým a poměrně dlouhým palcem. Manipulační schopnosti ruky jsou velmi dobré, 

uzpůsobené sbírat i velmi malá semena či hmyz. (Vančata 2003) 

Makak vepří je více plodožravý než makak jávský. Téměř 80 % jeho potravy tvoří semena, 

plody a květy. (Vančata 2003) Potravu sbírá, hledá pod kameny nebo vyhrabává jedlé podzemní 

části rostlin. Někdy chytá hmyz, drobné plazy a hlodavce. (Gaisler 2000) „Podíl živočišné 

potravy, bezobratlých i drobných obratlovců, však výrazně přesahuje 10 %, což je u makaků 

zcela výjimečné a jeho potravní spektrum připomíná některé kočkodany.“ (Vančata 2003, 

strana 34) 

 

2.6  Velikost a typ sociální skupiny rodu makak obecně a odlišnosti druhu makak vepří 

 

Kočkodanovité opice žijí v relativně velkých sociálních skupinách s rozvinutými sociálními 

vztahy a rozvinutou komunikací. (Vančata 2003) „Charakter sociální struktury i komunikace 

jsou přirozeně závislé na daných přírodních podmínkách. Ve velmi nepříznivých podmínkách 

se může sociální struktura u některých druhů maximálně zjednodušit až na jednosamcový nebo 

párový systém.“ (Vančata 2003, strana 16) 

Je prokázáno, že konkrétní formu sociální struktury výrazně ovlivňují ekologické podmínky, 

ve kterých skupina žije. Sociální struktura může mít odlišný charakter v období dešťů a v 

období sucha. V některých případech se mění i v průběhu dne. (Vančata 2003) „Tuto 

proměnlivost můžeme velmi dobře pozorovat u paviánovitých opic, kde se mnohosamco-

samicová struktura může měnit v harémovou mnohosamcovou strukturu, ve strukturu typu 

fission-fusion nebo v jednosamcové skupiny. Ve všech případech se pak může sociální 

struktura měnit zpět v „klasickou“ mnohosamcovou strukturu.“ (Vančata 2003, strana 21) 

Makakové vepří tvoří skupiny o velikosti 9 až 81 jedinců, někdy i více. Vzhledem k velké 

velikosti skupin se během dne skupina rozděluje na několik menších podskupin čítající 2 až 6 

jedinců. Tím snižují konkurenční boj během sběru potravy a rychleji se přemísťují. Tyto malé 
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skupinky makaků udržují kontakt pomocí vokalizace. (Crockett & Wilson 1980; Caldecott 

1986) 

Makak vepří žije v modifikovaných mnohosamco-samicových strukturách, kde početně 

výrazně převažují samice. Často na jednoho samce ve skupině připadá 5 - 8 samic. Samice 

makaků vepřích jsou filopatrické a svázané výraznou matrilineární hierarchií. Samci jsou 

alopatričtí a většinou emigrují z mateřské skupiny. Dospělí samci žijí na okraji skupiny nebo 

migrují mezi několika skupinami. Vzhledem k uvedeným faktům můžeme tento typ sociální 

struktury zařadit také k modifikované sociální struktuře typu fission-fusion. (Vančata, 

Vančatová 2002)  

„V sociálních vztazích je většinou uplatňován princip dominance – subordinace a vytváří se 

různě pevná hierarchická struktura platná pro obě pohlaví.“ (Vančata 2003, strana 16) 

Sociální hierarchie je mechanismem udržujícím organizaci uzavřené sociální skupiny. 

Postavení na sociálním žebříčku určuje především zdatnost a zkušenost, ale i další faktory. U 

samic primátů říje okamžitě zvýší jejich postavení. (Veselovský 2008) 

 

2.7  Sociální a reprodukční chování  

 

Pro skupiny kočkodanovitých opic jsou typické velmi rozvinuté sociální vztahy založené na 

realizaci principu dominance. (Vančata 2003)  

Chování makaků vepřích je velmi rozvinuté. Významnou roli v dorozumívání hrají specifické 

a propracované výrazy tváře. (Vančata, Vančatová 2002) 

Poměr samců a samic je výrazně posunut ve prospěch samic, protože samice zůstávají ve svých 

rodných skupinách po celý život. Samci naopak opouštějí rodnou skupinu ve svých pěti až šesti 

letech. (Oi 1990a)  

Dospělí samci jsou ve skupině dominantní nad samicemi. Často mohou napadat samice a 

vyhánět je od krmení. Samice jsou schopny napadnout samce vytvořením koalice, nejčastěji za 

podpory příbuzných samic. Někdy může i samotná samice vyvolat agresivní chování skupiny 

vůči níže postavenému samci. Příčinou tohoto mezisexuálního agresivního chování je snížená 
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tolerance mezi jedinci ve skupině. Samice začnou níže postaveného samce vnímat jen jako 

konkurenci při obstarávání potravy a ne jako potenciálního partnera. (Oi 1990b) 

Agresivní chování mezi samci a samicemi nebývá tak vážné jako agrese mezi samci. Nejvyšší 

míra agrese se projevuje u samců vysoce postavených vůči samcům níže postaveným nebo 

samcům, kteří se chtějí připojit ke skupině zvenku. Někdy dochází i k vážným zraněním 

jedinců. (Oi 1990b)  

Nejvýše postavené samice ve skupině makaků vepřích jsou s největší pravděpodobností sestry. 

Sdílí stejné sociální postavení a jsou k sobě hodně tolerantní. Vzájemnou toleranci vyjadřují 

groomingem, líbáním a krmením. (Oi 1990b)  

Ve skupině bývá několik samců, kteří jsou spjati lineární hierarchickou strukturou, a nejčastěji 

jeden dominantní alfa samec. Když přijdou mladí samci do nové skupiny, nejpravděpodobněji 

zaujímají v hierarchii samců nejnižší postavení. Postupem času se snaží propracovávat na vyšší 

pozice a zaujmout postavení alfa samce. (Clarke et al. 1995) 

U makaků vepřích chovaných v zajetí, kde se zvířata ve skupině nejprve neznala, byla 

pozorována snaha vytvořit hierarchickou strukturu. Během několika prvních hodin převládala 

ve skupině vysoká míra agresivity, v průběhu následujících dní pak klesala a s tím se vytvářela 

hierarchická struktura skupiny. (Gust et al. 1996) Pokud dospělý samec úspěšně zaujme 

postavení alfa samce, pak bývá zodpovědný za zabíjení mláďat ve skupině. Tento projev 

infanticidy u makaků vepřích byl zazname-nán pouze v zajetí u „násilně“ vytvořených skupin 

a podle všeho se ve volné přírodě nevyskytuje. (Clarke et al. 1995)  

 

2.8 Rodičovské chování  

 

Makakové vepří rodí jedno mládě o hmotnosti asi 500 gramů. Doba březosti je cca 170 až 180 

dní. (Eisenberg 1981) Doba mezi jednotlivými porody je závislá na aktuálních přírodních 

podmínkách, dostupnosti zdrojů potravy a sociálních faktorech. U volně žijících makaků se 

pohybuje mezi 18 až 24 měsíci. (Oi 1996) 

O čerstvě narozené mládě se stará matka s malou nebo žádnou pomocí ostatních samic skupiny. 

Během prvního roku života mláděte matka zajišťuje jeho ochranu, transport a krmení. 

(Maestripieri 2004) Od prvního měsíce života začínají mláďata prozkoumávat okolí a postupně 
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se osamostatňovat za vydatné podpory matky. Toto osamostatňování je patrné od pátého týdne 

života. (Maestripieri 1994a) Během třetího měsíce stáří se srst mláďat mění z černé na olivově 

hnědou jako mají dospělí jedinci. (Maestripieri 1994b) Od jednoho roku věku je mládě v 

podstatě samostatné. Matky sociálně podporují a ochraňují své potomky po celou dobu života 

ve skupině, u samic po celý život. (Maestripieri 2004) 

U makaka vepřího bylo zjištěno, že zájem o mláďata a sociální chování březích samic byli v 

korelaci se změnami úrovně plasmy estradiolu a progesteronu. V době březosti byly 

zaznamenány některé změny v sociálním chování, které byly  spojeny s kolísáním ovariálních 

steroidů. (Maestripieri 2004). Spojení mezi hormony a mateřským chováním u primátů poprvé 

naznačily výsledky práce Pryceho et al (1995), v které pozorovali, že nezkušená samice s nižší 

hladinou estradiolu v období těsně před porodem odmítala své mládě častěji než jiná nezkušená 

matka s vyšší hladinou estradiolu.  U makaků byly zaznamenány podobné závěry od 

Maestripuriho a Zehra: Podání exogenního estradiolu zvyšuje výskyt vzájemných interakcí 

nepříbuzných mláďat s kastrovanými samicemi.  

 

2.8.1 Vztah rodičovského a sociálního chování 

 

Mláďata jsou velmi atraktivní pro ostatní členy skupiny, hlavně samice. Stávají se objektem 

velkého zájmu, nošení a „kradení“. Zvláště mláďata, která se již pohybují chvílemi dále od 

matky, bývají unášena. Níže postavené samice se snaží zvýšit svou sociální hodnotu držením 

mláděte. Tyto „únosy“ mohou být pro mláďata nebezpečné. Pokud je mládě odděleno od matky 

na delší dobu, hrozí mu dehydratace a vyčerpání, někdy i smrt. (Maestripieri 1994b) 

Některé specifické formy sociálního chování jsou významným doplňkem rodičovského chování 

a napomáhají jednak chránit mláďata v případě, že se jim matka z nějakého důvodu nemůže 

věnovat, a také umožňují subadultním a adolescentním jedincům získávat zkušenosti při 

kontaktu a zacházení s mláďaty. Jedná se zejména o dvě formy sociálního chování. Tetičkovské 

a protekční chování. Obě jsou zvláštní formy chování související s nemateřskou péčí o mláďata 

ve skupině. Jedná se o velmi důležitou skupinu komplexů chování, které zvyšují významným 

způsobem možnosti přežití mláďat v daných přírodních i sociálních podmínkách, a ve kterých 

se výrazným způsobem uplatňují jak specifické formy chování typu altruismu, tak i 

socializační, skupinové, aspekty chování (Vančatová 2009) 
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Velmi často a intenzivně se tetičkovské chování projevuje u mladých i nedospělých samic a 

výrazné je u starších sester daného jedince. Péče o mládě je zejména pro samice velmi atraktivní 

a toto chování může být v některých případech pro mládě nebezpečné, pokud vysoce postavená 

samice mládě nevrátí včas k nakrmení nebo s ním nešetrně zachází. U tetičkovského chování, 

které u samic začíná již při porodu mláděte, však velmi výrazně převažují pozitivní prvky. 

Například sledování porodu a poporodní péče jsou důležité pro získání základních návyků v 

případě, když se stane mladá samice matkou. Pokud samice nemá možnost tuto fázi ontogeneze 

sledovat a tetičkovským chováním se na ní podílet, často mláďata odkládá již po porodu, odmítá 

o ně pečovat a může dojít i k zabití mláděte. Tetičkovské chování je důležité jak pro získávání 

správných návyků při péči o mláďata, pro učení a výchovu mláďat, tak i pro elementární 

ochranu mláďat.  

Protekční chování se objevuje častěji u samců, případně u dominantních samic. Jedná se o 

striktní ochranu mláděte před vnitroskupinovou agresí, nešetrným chováním nebo napadením 

mláděte jiným druhem či predátorem. Zajímavé jsou případy protekčního chování u mladých 

samců, kteří někdy přejímají péči o odrostlejší, případně i osiřelé mládě, čímž na straně jedné 

toto mládě výrazně chrání před možnou agresí nebo infanticidou, a na druhé straně získávají 

toleranci, a někdy i ochranu dominantního samce, případně přízeň vysoce postavené nebo říjné 

samice a mohou tímto i postoupit v hierarchii skupiny. (Vančatová 2009) 

 

2.9 Komunikace ve skupině makaků vepřích  

 

Makakové vepří mezi sebou komunikují pomocí postojů. Například třepáním větve, na které 

jedinec stojí, se snaží samci upoutat pozornost ovulující samice a zároveň dát najevo ostatním 

samcům svou nadřazenost. (Caldecott 1986) Charakteristická je také již zmíněná výzva ke 

kopulaci ze strany ovulující samice směrem k vybranému samci. (Oi 1996) 

Důležitým druhem komunikace mezi makaky vepřími je obličejová mimika. (Caldecott, 1986) 

U představitelů úzkonosých opic funkce mimiky vzrůstá. Používá se nejenom při agresivním 

chování, ale i jako bufer při zabraňování a brázdění agresivity. Takové elementy jako 

pomlaskávání rty, cvakání zuby, obyčejně byly pozorovány u nízko postavených jedinců a 

slouží k demonstraci podřízenosti (Deryagina, Butovskaya, 1992). Zřídka jsou pozorovány 

elementy přátelského chování, například hravý obličej. (Vančatová 2009) 
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Nejčastější výraz je „mračení“, což je zvednutí obočí a našpulení rtů. Tento výraz používají 

samci i samice. Ovšem v každé situaci má naprosto odlišný význam. Pokud se samec „mračí“ 

na samici, znamená to jakousi výzvu k páření. Většinou krátce poté následuje kopulace. Pokud 

tento výraz udělá samec na jiného samce, pak submisivní samec ustoupí. (Caldecott 1986)  

Nejčastější výraz, který je pozorován u všech druhů makaků, je tiché vycenění zubů. U makaků 

vepřích bývá nejčastěji pozorován mezi samci. Níže postavený nebo submisivní samec cení 

zuby na samce výše postaveného. (Flack et al. 2000)  

Další grimasa, která je popisována u makaků, je výraz strachu, který bývá do-provázen křikem. 

Vystrašené zvíře většinou prchá nebo reaguje přesměrovanou agresí. (Rowe 1996)  

Dle výsledků výzkumů publikovaných D. Pfefferle a kol. (2014) byl prokázán vliv pohlaví 

jedince a příbuznosti jedinců na podobu komunikace. Ukázalo se, že ve skupině makaků 

docházelo k rozlišování příbuzných a nepříbuzných jedinců podle výrazů obličeje. Výsledky 

poskytují důkaz toho, že jednotlivci mohou v přirozených podmínkách spontánně odhalit své 

vlastní příbuzné na základě obličejových grimas. 

Makakové se dorozumívají i vokalizací, která bývá méně častá. (Caldecott 1986). Zvukové 

signály mají populační proměnlivost, pohlavní dimorphismus a věkové změny.(Vančatová 

2009) 

 

2.10  Vztahy mezi samicemi ve skupině 

 

Samice ve skupině udržují poměrně pevné a stálé vztahy. Po celý život mají mezi sebou pevná 

pouta založená na příbuznosti po mateřské linii. Samice jsou spjaty poměrně stálou lineární 

dominační hierarchií založenou na odehnání a interakčním přístupu. (Chalmers and Rowell 

1971) 

Nejvíce interakcí se odehrává mezi samicemi na stejné sociální pozici. Navíc je u samic 

pozorována snaha být zadobře se samicemi výše postavenými, tím se dominantním samicím 

dostává více podpory a groomingu. (Silk et al. 1981) 

Samice vyššího postavení získávají snadněji potravu a nebývají výrazně omezovány ostatními 

jedinci. Proto bývá u těchto samic pozorován vyšší reprodukční úspěch a kratší intervaly mezi 
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jednotlivými porody. Mláďata těchto samic dříve dospívají a trpí nižší mortalitou během 

nepříznivého období. (Cheney 1987)  

Mláďata výše postavených samic jsou lépe přijímána, více podporována v dominační hierarchii 

a méně agresivně napadána než mláďata níže postavených samic. Mladé samice dědí své 

sociální postavení po svých matkách. (Berman 1980)  

U mladých matek stoupá zájem o vlastní potomky a zároveň klesá počet interakcí s ostatními 

samicemi. (Grewal 1980) Kvalita interakcí mezi příbuznými samicemi a nepříbuznými je 

odlišná. Pokud dojde k hádce, pak se dříve a s menšími problémy usmiřují příbuzné samice. 

(Kurland 1977) 

 

2.11 Vztahy mezi samci ve skupině 

 

Vztahy mezi samci jsou méně stálé a agresivnější než vztahy mezi samicemi. Nejspíše je to 

způsobeno tím, že většinou samci mezi sebou nejsou v příbuzenském vztahu a vztah je založen 

na konkurenci. Bojují navzájem o přízeň samic a reprodukční úspěch. (Rowell and Dixson 

1975)  

Dominační hierarchie samců je založena na agresivních střetech jedinců. Sociální postavení ve 

skupině závisí na věku, bojovnosti a tělesné stavbě jedince. (Sugiyama 1976)  

Výsledky výzkumů naznačují, že výše postavení samci mají lepší přístup k samicím. 

Předpokládá se tedy, že tito samci mají větší pravděpodobnost reprodukčního úspěchu. Údaje 

o genetickém otcovství ukazují, že tyto výsledky jsou spolehlivé i pro reprodukční úspěch. 

(Cowlishaw and Dunbar. 1991) 

Ovšem některé studie ukazují opak, jako například studie otcovství u makaků vepřích. (Gust et 

al. 1996) 

I když spolu samci mají méně přátelské vztahy než samice, jsou popisovány i jisté koalice mezi 

samci. U makaků rhesus tvoří mladí dospělí samci většinou dvojice, ve kterých migrují do 

jiných skupin. Tam se navzájem podporují, aby snadněji dosáhli vyššího postavení a zvýšili tak 

reprodukční úspěch. Tito samci bývají sourozenci nebo alespoň vrstevníci. (Mizuhara 1964) 
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3. Sexuální chování 

 

Makakové vepří žijí v modifikovaných mnohosamco-samicových sociálních strukturách. Jde o 

nejběžnější sociální strukturu u vyšších primátů. Základním znakem této struktury je fakt, že 

filopatrické jsou samice a samci migrují mezi skupinami nebo do jiných skupin. Tato sociální 

struktura má řadu vriant, které jsou mimo jiné určovány také charakteristickým sexuálním 

chováním a dokonce i sexualitou, přesněji řečeno významem, který má sexuální chování pro 

udržování sociální struktury. Obvykle je ve skupině větší počet samic než samců. Páření je 

ovlivněno postavením jedince ve skupině. V každém případě je to samice, která rozhoduje o 

tom, zda a s kým se bude pářit. (Vančata,2002) 

Studiemi u volně žijících populací bylo prokázáno, že sezónnost reprodukce vykazuje značnou 

míru variability. Některé druhy, jako makak rhesus, jsou striktně sezónní. (Southwick et.al. 

1965) Makakové vepří se páří v průběhu celého roku, s lehce zvýšenou frekvencí od ledna do 

května. (Rowe 1996)  

 

3.1 Projevy ochoty k páření  

 

U většiny savců jsou samice ochotné k páření pouze v období fertilní fáze ovariálního cyklu, 

tedy v čase kolem ovulace, kdy se předpoklad úspěšného zabřeznutí. V tomto období to 

dávavají na vědomí samcům svým chováním a rozličnými zvukovými či vizuálními signály. 

Primáti jsou v tomto odlišní od většiny savců, samice jsou sexuálně aktivní ve všech fázích 

ovariálního cyklu i v období březosti (Hrdy, Whitten, 1987, Van Schaik et. al., 2000). Primáti 

také vysílají sexuální signály jako ostatní savci, takže je pravděpodobné, že hrají důležitou roli 

v intersexuální komunikaci. Jedním ze znaků právě probíhající ovulace u samic je nápadný otok 

v oblasti genitálií. Studiem bylo zjištěno, že velikost a vzhled otoků signalizuje stadium cyklu 

a změny otoků mohou poskytnout informaci o načasování ovulace (Emery and Whitten 2003, 

Deschner et. al., 2004, Anjard et.al., 1998, Gordon et. al. 1991, Gesquiere et.al., 2007). 

Sexuální chování samic ukazuje na změny v ovariálním cyklu a tedy určuje atraktivitu pro 

samce. (Brauch et.al.2007) 
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Samice pohlavně dospívají ve třech letech věku. Ovulace je doprovázena charakteristickým 

otokem a zrudnutím anogenitální oblasti. U makaků vepřích dochází k větším otokům než u 

ostatních druhů makaků. Samci dospívají později, puberty dosahují ve věku 3 až 4,5 let. 

(Sirianni & Swindler 1985) „Pro úzkonosé primáty je typicky zjevný menstruační cyklus a 

pravidelná receptivita samic ve zhruba měsíčních intervalech. Ta je mnohdy spojena s 

viditelnými změnami v anogenitální oblasti a dalšími znaky signalizujícími připravenost dané 

samice k páření.“ (Vančata 2003, strana 16) Tyto signály výrazně ovlivňují chování všech 

jedinců ve skupině. (Vančata 2003) 

Studie otcovství u makaků vepřích chovaných v zajetí prokázaly, že vyšší sociální postavení ve 

skupině nemělo vliv na počet potomků. Alfa samec skupiny neměl největší počet potomků. 

(Gust et al. 1996) 

 

3.2 Hormonální řízení pohlavních projevů 

 

Pohlavní hormony regulují schopnost kopulace u mnoha druhů savců, ale ne u primátů, protože 

tato schopnost je osvobozena od hormonálního řízení. Na místo toho pohlavní hormony 

především ovlivňují sexuální motivaci. (Wallen, 1990).  

 

3.3 Strategie páření 

 

Během ovulace se samice postupně páří s více samci bez ohledu na sociální postavení nebo 

věk. Samice vyzývá samce ke kopulaci prezentací své anogenitální oblasti přímo před 

vybraným samcem, prochází se před ním a pohlíží na něj přes rameno. Pokud je v estru jen 

několik málo samic ze skupiny najednou, pak dva nejvýše postavení samci mají v podstatě 

výhradní právo na samice a dokážou je uhlídat před ostatními samci. Níže postavení samci se 

pokouší pářit se samicemi, ale dominantní samci se chovají agresivně vůči nim i vůči samicím, 

které na páření přistupují. Když je ve skupině více samic v říji, pak dominantní samci nemají 

reálnou možnost samice uhlídat a níže postavení samci mají větší pravděpodobnost 

reprodukčního úspěchu. (Oi 1996)  
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Bylo provedeno několik studií, které tvrdí, že existuje spojitost mezi velikostí varlat a systémem 

páření. Pokud se samice může pářit s více samci, můžeme očekávat, že si vybere samce s větší 

produkcí spermatu a tedy i s většími varlaty. (Dixon, 1987, Moller, 1988, Harcourt, 1995). 

Samci žijící v mnohosamocových skupinách mají relativně větší varlata (Harcourt et.al. 1995).  

 

4. Agonistické a afiliativní chování 

4.1 Agonistické chování 

 

Agonistické (jinak také agresivní) chování patří k závažným životním projevům a jeho 

etologickou funkci lze rozdělit na dvě části – útok a útěk. Právě útok patří do agresivního 

chování, kterému se zejména v anglosaské literatuře říká agonistické chování.  Agonistické 

chování představuje nadřazený termín, který zahrnuje jak obě části agresivního chování (útok 

a útěk), tak projevy, kterými si soupeři navzájem hrozí.  

Biologický význam agresivity je velmi důležitý a velmi různorodý. Agresivní chování 

především zajišťuje rovnoměrné rozptýlení skupiny po celém prostoru vhodného biotopu. 

Vzájemnými střety se obhajují místa s nálezem potravních zdrojů, s vhodnými teritorii, pro 

které se vžil etoekologický termín ressource.  

Podobně jako komunikace i agresivní chování podléhá zejména v podobě soubojů podmínce, 

že úspěch musí být vykoupen náklady. (Veselovský Z., 2008) 

Současná etologie primátů přikládá agonistickému chování, včetně jeho agresivních i 

ritualizovaných forem, zcela nový význam. Podle těchto názorů není agonistické chování ani 

drsnější formou chování sociálního, a ani nekompromisní, drsná a potenciálně patologická 

forma chování, která je temnou stránkou chování živočichů. Frans deWaal ve své studii 

Konflikt jako dohoda (Conflict as negotiation) zdůrazňuje právě komunikativní 

zpětnovazebnou funkci agonistického chování, na kterou navazuje celá řada forem sociálního 

chování vymezujících a harmonizujících vztahy ve skupině po konfliktu jedinců nebo skupin. 

Podle deWaala právě agonistické chování sehrává významnou roli při udrţování optimální 

dynamiky a vývoje sociální struktury v konkrétních podmínkách. (Vančatová) 
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4.1.1 Hrozba a imponující chování 

 Hrozba slouží k zastrašení nepřítele či soka a má zabránit vzájemnému měření sil 

soubojem. Velmi účinným zastrašovacím chováním je optické zvětšení celého těla. Další 

možností je využití zastrašovací mimiky či ukazování zbraní. (Veselovský Z., 2008) 

 Podle Veselovského (2008) je možné odlišit defenzivní hrozbu, s typickým plným 

otevřením tlamy, a ofenzivní hrozbu doprovázenou výhružnými zvukovými projevy. Při hrozbě 

je také důležité postavení ušních boltců. U savců je hrozba zdůrazněna široce otevřenýma 

očima.  

4.1.2. Podřízený postoj a usmiřovací chování 

Podřízený postoj je opakem a výrazovým protipólem hrozby. Působí jako brzda 

negativních projevů vnitrodruhového agresivního chování.  Po dlouhou dobu se v etologických 

studiích tvrdilo, že projev podřízenosti účinně zablokuje agresivní chování.  Usmiřovací 

chování nebrzdí na rozdíl od projevů podřízenosti agresivitu silnějšího jedince, ale aktivuje jiné, 

s agresivitou nepříbuzné motivační okruhy, jako je rodičovské či sexuální chování. (Veselovský 

Z., 2008). 

4.1.3.  Teritoriální chování 

Ještě účinněji se mohou škody způsobené agresivitou zmírnit, když se působení střetů 

omezí jen na určité časové období. Založení pevných revírů či teritorií se sice zprvu neobejde 

bez hrozeb a soubojů, ale později, když se mezi majiteli sousedících území vzájemné vztahy 

dostatečně ustálí, nastane období poměrného klidu bez vážných potyček.  Teritoriální chování 

se navíc podílí na snížení nebezpečí napadení, kterému jsou zejména spolubojující jedinci 

vystaveni více. Rozdělení párů či rodin do omezených daných oblastí umožňuje pravidelné 

střídání jednotlivých energeticky náročných a nenáročných aktivit (Veselovský Z., 2008). 

 

4.2 Grooming 

 

Grooming je rozšířený a důležitý typ chování v říši zvířat. (Franz 1998) Grooming je rozšířená 

forma chování, která má důležitý sociální význam s původní hygienickou funkcí. (Dunbar 

1991)  
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Frekvence sociální péče zaznamenaná u 44 druhů volně žijících primátů kore-luje s velikostí 

skupiny, ale ne s velikostí těla jedinců. To je důkaz, že grooming má nejen čistě hygienickou, 

ale i důležitou sociální funkci. (Dunbar 1991) 

 

4.2.1 Sociální grooming (Allogrooming)  

 

Mluvíme o ritualizované formě chování. Grooming u primátů má důležitý sociální význam. 

(Vančata 2002) „Jedná se o polarizované chování dvou, výjimečně i většího počtu jedinců, z 

nichž jeden čistí srst druhého jedince, případně ho víská nebo jinak manipuluje s jeho srstí. 

Grooming se odehrává vždy se zjevným souhlasem zúčastněných jedinců.“ (Vančata 2002, 

strana 104) 

Grooming se vyskytuje v několika odlišných podobách. Rozlišujeme vzájemný grooming, kdy 

si dva jedinci probírají navzájem a současně srst. O recipročním groomingu mluvíme, pokud si 

dva nebo více jedinců střídavě probírá srst. Méně častý, ale velmi významný typ groomingu 

pro formování koalic ve skupině, je mnohočetný grooming. Při mnohočetném groomingu si 

navzájem probírá srst několik jedinců. (Dunbar 1999) 

Tento typ chování probíhá mezi jedinci stejného pohlaví i mezi jedinci opačné-ho pohlaví 

napříč všemi věky. Většinou výše postavený jedinec využívá své pozice a nechává se čistit od 

níže postaveného. Někdy naopak výše postavený přijímá nabíd-ku od níže postaveného a čistí 

ho. Níže postavený jedinec tak své postavení utvrzuje nebo zvyšuje. (Vančata 2002)  

Jiný význam allogroomingu je mezi říjnou samicí a samcem, kde se jedná o socio-sexuální 

funkci. Někdy může být grooming součástí postkonfliktního chování. Jedinec, který se chce 

usmířit, poskytuje grooming, čímž se utvrzují sociální pozice ve skupině. Odlišný význam má 

i grooming mezi dospělým jedincem a mládětem, kde se nejedná o utvrzování sociálních rolí, 

ale často o rodičovskou péči. (Vančata 2002) 

Čas investovaný jedinci do groomingu usnadňuje utváření vztahů ve skupině, řízení a řešení 

problémů. (Dunbar 1984) Sociální důležitost se opírá o vzájemnost této aktivity. Jedinci 

preferují grooming s aliančními partnery, příbuznými a poskytují péči jako agonistickou 

podporu jedince. (Chapais 1983) Podle Dunbar (1993) není čas věnovaný groomingu přímo 
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úměrný velikosti jedince. U úzkonosých primátů se čas věnovaný groomingu zvyšuje přímo 

úměrně s rostoucí velikostí skupiny, kde je třeba udržovat sociální vztahy s více jedinci.  

Některé sociální a ekologické faktory mohou narušovat nebo omezovat čas dříve určený 

groomingu. Například energetické a časové nároky na kojení a péči o potomka snižují čas 

věnovaný allogroomingu. V období nedostatku potravy, kdy je třeba věnovat více času 

obstarávání potravy, je allogrooming také omezován. (Altman 1980) 

S rostoucí velikostí skupiny se celkový čas věnovaný groomingu dělí na kratší úseky mezi více 

jedinců. (Watts 2000) Velikost skupiny ovlivňuje průběh groomingu. Nárůst počtu jedinců 

skupiny znamená více potenciálních partnerů ke groomingu a zároveň více konkurence. Jedinci 

mají jen omezený čas na přizpůsobení se novým podmínkám skupiny, které mohou být ztížené 

nedostatkem potravy. Členové skupiny mají několik možností. Rozšířit svoje působení a 

groomingovat více partnerů, ale kratší dobu. Nebo groomingovat jen vybrané důležité partnery 

po delší časový úsek. (Dunbar 1984) 

Frekvence poskytovaného a přijímaného groomingu může být ovlivněna příbuzností jedinců 

(Sade 1965), pohlavím (Sparks 1967), věkem (Watts and Pusey 1993), postavením v 

dominanční hierarchii (Seyfarth 1977) a reprodukčním statusem (Hemelrijk et al. 1992).  

Častý grooming má relaxační účinek pro příjemce a bývá používán k redukci napětí. (Boccia 

1987). 

 

4.2.2 Příjem a poskytování groomingu ve skupině 

 

Grooming je u samců makaků méně častý než u samic. Pokud se vyskytuje, tak mimo období 

páření. Výše postavení samci jsou vždy groomingováni častěji než samci níže postavení. 

(Sugiyama 1976). 

Allogrooming je neodmyslitelnou součástí samičích vztahů. Pomáhá podporo-vat vznik aliancí 

a udržovat sociální vazby. (Seyfarth 1977) Bylo vysledováno, že allogrooming může sloužit k 

posilování soudržnosti skupiny (Cheney 1992), podpoře sociálních vazeb (Sade 1965) a 

manipulaci se vztahy v dominanční hierarchii skupiny. (de Waal 1982) 
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Nejvíce groomingových interakcí se odehrává mezi samicemi na stejné hierarchické úrovni 

nebo mezi příbuznými samicemi. Matky groomingují své dcery, se kterými mají silné vazby po 

celý život a probíhá mezi nimi množství interakcí. (Silk et al. 1981)  

Obecně se uvádí hypotéza, že samice přijímají a hlavně poskytují grooming samicím, od 

kterých mohou v budoucnu očekávat koaliční podporu během agresivních interakcí. (Seyfarth 

1977) 

 

4.2.3 Hygienická stránka groomingu 

 

Dunbar (1991) uvádí, že grooming má původně hygienickou funkci. Sociální grooming tedy 

probíhá nejčastěji na částech těla, kam si zvíře samo špatně dosáhne. Části těla groomigované 

během autogroomingu se doplňují s částmi těla groomingo-vanými během allogroomingu. 

Tento fakt je stále pro některé autory (Hutchins, Barash 1976, Barton 1985, Saunders 1987) 

důkazem hygienické funkce allogroomingu. Dunbar 1991 mluví pouze o snaze maximalizovat 

hygienickou funkci groomingu, pokud je allogrooming doplněn autogroomingem. 

 

5. Výzkumná část  

5.1 Cíle práce  

 

(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.  

 

5.2 Hypotézy 

Cíle práce byly stanoveny na základě informací získaných z rešerše odborné literatury a 

následného sledování skupiny makaků vepřích ze ZOO Praha.  
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5.2.1 Hierarchie ve skupině 

 

Hypotéza 1: Ve skupině existuje dominační hierarchie s vysokou mírou linearity. 

5.2.2 Rozdíly v chování jedinců z hlediska jejich pohlaví  

 

Hypotéza 2: Pohlaví jedinců má zásadní vliv na způsob pohybu po výběhu, výskyt projevů 

sexuálního, afiliativního a agonistického chování ve skupině.  

Podhypotéza 1: Pohyb (způsob i četnost) po výběhu závisí na pohlaví jedinců.   

Podhypotéza 2: Četnost výskytu afiliativního chování závisí na pohlaví jedinců.  

Podhypotéza 3:  Četnost výskytu agonistického chování závisí na pohlaví jedinců. 

5.2.3 Rozdíly v chování jedinců z hlediska postavení v hierarchii skupiny 

   

Hypotéza 3: Postavení v hierarchii skupiny má zásadní vliv na projevy chování jedince 

(pohyb po výběhu, výskyt sexuálního, afiliativního a agonistického chování).  

Podhypotéza 4: Pohyb (způsob i četnost) po výběhu závisí na postavení jedince v hierarchii.  

Podhypotéza 5: Četnost výskytu afiliativního chování závisí na postavení v hierarchii.  

Podhypotéza 6:  Četnost výskytu agonistického chování závisí na postavení jedince v hierarchii. 

Podhypotéza 7: Četnost výskytu projevů sexuálního chování závisí na postavení jedince v 

hierarchii 

 

5.2.4 Průběh groomingu ve skupině makaků  

 

Hypotéza 4: Průběh, četnost a délka groomingu je významně ovlivněna pohlavím jedince, 

jeho postavením v hierarchii a denní dobou .  

Podhypotéza 8:  Mezi jedinci jsou výrazné rozdíly v četnosti poskytovaného groomingu.  

Podhypotéza 9: Četnost poskytovaného groomingu závisí na pohlaví jedince.  
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Podhypotéza 10: Samice groomingují výrazně častěji než samci.  

Podhypotéza 11: Četnost poskytovaného groomingu závisí na postavení jedince v hierarchii 

skupiny - níže postavení jedinci jsou častějšími poskytovateli groomingu, výše postavení 

jedinci jsou častěji příjemci groomingu.  

Podhypotéza 12: Největší četnost groomingu je v rozmezí 11,00 - 15,00 hod. 

Hypotéza 5: Samice pečující o mláďata věnují významně méně času allogroomingu než 

samice, které mládě nemají. 

 

5.3 Materiál 
 

Skupina makaků byla přivezena do ZOO Praha v roce 2004 ze safari Gänsedorfu, kde byl chov 

zrušen a hrozilo, že bude skupina rozdělena k různým chovatelům. První úspěšný odchov se 

podařil až v roce 2011, kdy se samici Summer narodila samička Rousie.  Skupina se v době 

přestěhování do ZOO Praha skládala z 12 jedinců - jednoho dospělého samce, tří samic s 

mláďaty, tří mladých nedospělých samic a dvou mladých nedospělých samců.  

Aktuálně je ve skupině 6 samců (z toho 3 mladí) a 4 samice, z nichž jedna aktuálně pečuje o 

mládě (pohlaví zatím neurčeno) narozené 8. 4. 2016. Při pozorování bylo možné pozorovat, že 

v průběhu dne se skupina trhá na menší skupinky a koalice, a to jak mezi samci, tak mezi 

samicemi. Současně jsou zde jedinci, kteří se drží evidentně mimo skupinu. V minulosti měly 

samice implantován hormonální implantát zamezující jejich zabřeznutí. Tyto implantáty již  

nejsou funkční.  

Pro naše pozorování byla zvířata označena pouze číselnými kódy, které je dle odborné literatury 

(Vančatová, 2009) pro pozorování vhodnější s ohledem na možné zkreslení v případě užívání 

jmen zvířat.  
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Aktuální složení skupiny: 

 Obrázek 1: samec M1 - Yogi, datum narození není přesně známo. 

Impozantní samec, na první pohled je viditelné, že jde o alfa jedince.   

 Obrázek 2: Samec M2 - John, narozen 1999. Klidný, vždy se drží dál od 

ostatních. Často je odháněn zejména mladými samci ze skupiny. Samice jej spíše tolerují.  

 Obrázek 3: Samec M3- Joshua, narozen 1997. Klidný, spíše samotářský. 

Občas navazuje kontakty s nejmladším samcem ve skupině, jinak se drží spíše mimo. Spolu s 

M2 tráví nejvíce času ve výběhu.  
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 Obrázek 4: Samec M4- Noe, narozen 2013. Aktivní, velmi často navazuje 

interakce s ostatními členy skupiny.  

 Obrázek 5: Samec M5 - Luis, narozen 2012, ze tří mladých samců 

nejklidnější. Velmi často navazuje interakce s M4 a M6 

 Obrázek 6: Samec M6- Lery, narozen 2012. Ve výběhu se nejčastěji 

vyskytuje spolu s M4 a M5. Poměrně často navazuje interakce se samcem M3. 

 Obrázek 7: Samice F1 s mládětem - Hope, narozena 2004. Klidnější samice. 

Mládě narozeno 8. 4. 2016. Ve výběhu se ve většině případů zdržuje v blízkosti F3 a F4. 

 

 



35 

 Obrázek 8: Samice F2 - Hana, narozena 1998. Nejstarší ze samic. Drží se 

spíše mimo ostatní 3 samice. Navazuje spíše kontakty s mladými samci.  

 Obrázek 9: Samice F3 -Rousie, narozena 2011. Dcera samice F4. Klidná, ve 

výběhu se nejčastěji zdržuje v přítomnosti samic F1 a F4. Pohlavně dospělá, ale své mládě 

bohužel potratila.  

 Obrázek 10: Samice F4 - Summers, narozena 2003. Je matkou samice F3.  

 

 

5.3.1 Podmínky chovu studované skupiny  
 

Makakové vepří jsou v ZOO Praha po celý rok chováni ve vnitřním pavilonu Indonéské 

džungle. Teplota vzduchu se pohybuje okolo 28 °C a vlhkost bývá 80 %. Údržba výběhu 

zahrnuje každodenní úklid a čištění. O makaky se stará jedna chovatelka.  
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Makakové jsou ve výběhu, který je oddělený od okolí asi 2,5m širokým vodním příkopem. 

Velikost vnitřní expozice je 123 m2, součástí jsou dvě malé místnosti, které jsou uzavřeny 

mříží. Z této strany k makakům chodí chovatelka. Ve výběhu jsou modely stromů s různě 

přivázanými větvemi, po kterých makakové šplhají.  

Sklo, které chrání celý pavilon, nepropouští sluneční záření. Makakové z tohoto důvodu mají 

nedostatek vitamínu D a musí být vyháněni ven na slunění do dodatečně přistavěného 

venkovního výběhu. Tento výběh je velmi malý, má jen 16 m2, ale k vyslunění několika jedinců 

dostačuje. Mimo zimní období bývá tedy skupinka dělena a menší část skupiny pouští 

ošetřovatelka do venkovního výběhu.  

Krmení probíhá dvakrát denně, ráno v osm a odpoledne v patnáct hodin. Ráno makakové 

dostávají směs zeleniny a k tomu takzvané obědy, tj. třeba vařené brambory, vařenou rýži nebo 

vařené luštěniny. Odpoledne se podává směs ovoce. Potravu 2 x týdně doplňují vařená vejce, 1 

x týdně vařené slepice, 1 x týdně jogurty, 2 x týdně tvarohy (1 x měkké a 1 x tvrdé), většinou 3 

x do týdne větve na okus. K pití je stále k dispozici voda. 

 

5.4 Metody 
 

Výzkum probíhal 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. Časové úseky pozorování byly rozvrženy 

rovnoměrně po celé otevírací době tak, aby dohromady pokrývaly celé dny. Pozorování jsem 

prováděla během otevírací doby v kratších časových úsecích, minimální úsek byl 2 hodiny. 

Pozorování jsem prováděla metodami focal animal sampling a ad libitum sampling.  

V přípravné části pozorování jsem se učila poznávat a rozeznávat od sebe jednotlivé jedince ve 

skupině. Během této doby, která trvala 20 hodin, jsem současně vytvářela etogram skupiny. 

Přímý sběr dat jsem rozdělila na dvě fáze. V první z nich, která trvala 180 hodin,  jsem využívala 

metodu focal animal sampling (prosinec 2015 - březen 2016). Zbývajících 60 hodin pozorování 

probíhalo metodou ad libitum sampling (duben - květen 2016).  
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5.4.1 Etologické metody 
 

K získání údajů o sociálním chování jedinců ve skupině byly použity standardní etologické 

metody, které se běžně používají ke studiu a analýze chování primátů. Použila jsem dvě metody: 

focal animal sampling (Altmann 1974) a ad libitum sam-pling (Altmann, 1974). 

Focal animal sampling (pozorování chování vybraného/ných zvířete/at) je metoda, kdy se 

pozorovatel zaměřuje po určitý standardní, časově omezený úsek na jednoho jedince. Zvolený 

časový úsek může být jakýkoliv, například 15 minut, 3 hodiny nebo od rána do večera. Během 

pozorování etolog zapisuje všechny aktivity vybraného jedince, které jsou předmětem 

zkoumání. Dále registruje všechny interakce ostatních jedinců se zvoleným objektem. Touto 

metodou lze zaznamenávat mnoho důležitých údajů, jako je například iniciátor a příjemce 

studovaného chování. 

Metoda focal animal sampling byla použita v 240 hodinách pozorování s časovým úsekem 

pozorování 30 minut. Typy chování, které byly zaznamenány, jsou uvedeny v etogramu (viz 

5.6). U každého jedince proběhlo takové pozorování nejméně 20x v rovnoměrném rozložení od 

9.00 do 16.00. 

Ad libitum sampling je metoda, která vychází ze sledování určitého typu chování. Její výhodou 

je, že není časově omezená, proto je vhodná ke sledování kontinuality určitého typu chování. 

Nevýhoda spočívá v tom, že sbírání dat neprobíhá ve standardních časových úsecích. 

Tento typ pozorování byl použit po dobu 60 hodin, kde nejkratší úsek pozorování byl 120 

minut. Sledovaným chováním byl grooming, definovaný  jako záměrná manuální nebo orální 

manipulace se srstí jiného jedince (lízání, probírání srsti, dotýkání,…), která trvala více než 10 

sekund. Za ukončení groomingu bylo považováno přerušení aktivity jedince na více než 30 

sekund.  A dále projevy agonistického a afiliativního chování definovaného v etogramu (viz. 

5.6).  

Dále byla metoda ad libitum sampling používána po celou dobu výzkumu k zaznamenávání 

důležitých a zajímavých projevů jedinců, kteří právě nebyli předmětem pozorování metodou 

focal animal sampling. 
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5.5 Pomůcky 

Sledování jsem zapisovala do záznamových archů. Při pozorování jsem používala zápisník, 

propisovací tužku, stopky a digitální fotoaparát 

5.6 Etogram 

LOKOMO ČNÍ CHOVÁNÍ 

Sezení na zemi Tělo je ve vertikální poloze, v kontaktu s podlahou jsou převážně hýždě.  

 

Sezení na 

stromě 

Tělo je ve vertikální poloze, v kontaktu větví jsou převážně hýždě, horní a 

dolní končetiny zajišťují rovnováhu.  

 

Stání 

kvadrupední 

Dolní i horní končetiny jsou natažené, v kontaktu s podlahou a nesou váhu 

celého těla.  

 

Stání bipední Dolní i horní končetiny jsou natažené, v kontaktu s podlahou a nesou váhu 

celého těla.  

 

Chůze 

kvadrupední 

Individuální pohyb po čtyřech končetinách. Jedná se o přesun z jednoho 

místa na jiné. Ve stejnou chvíli jsou v kontaktu s podlahou dvě nebo tři 

končetiny.  

 

Chůze bipední Individuální pohyb po dvou končetinách. Jedná se o přesun z jednoho místa 

na jiné.  

 

Běh Rychlý kvadrupední pohyb. Ve stejnou chvíli jsou v kontaktu s podlahou 

dvě, jedna nebo žádná končetina.  

 

Ručkování Pohyb pomocí horních končetin v zavěšené poloze.  

 

Šplhání Pohyb po stromě a větvích za účelem přesunu z místa na místo.  

 

Skákání Pohyb překonávající zemskou přitažlivost, tělo není v kontaktu s 

podložkou.  
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AFILIATIVNÍ CHOVÁNÍ 

Hra Opakovaná činnost bez jasného cíle, přinášející zjevné uspokojení. Může 

být individuální nebo sku-pinová.  

 

Kontaktní hra Společná hra dvou a více jedinců. (kousání, nošení, honění, odstrkování,…)  

 

Nekontaktní 

hra 

Jedinec si hraje sám bez jiných jedinců (s předměty, s vybavením výběhu) 

 

Grooming Záměrná manuální nebo orální manipulace s vlastní srstí nebo srstí jiného 

jedince.(lízání, probírání srsti, dotýkání,…)  

 

Přibližování Přibližování k jinému jedinci se zjevně přátelskými úmysly.(uvolněný 

postoj, přátelská mimika)  

 

Usmiřování Postkonfliktní chování za účelem obnovení pozitiv-ních vztahů mezi 

jedinci. Iniciátorem může být oběť nebo agresor. Usmiřování ukončuje 

konflikt.  

 

Utěšování Postkonfliktní chování, kde oběť konfliktu vyhledává přítomnost jiného 

jedince a snaží se s ním navázat pozitivní sociální kontakt.  

 

Koaliční 

podpora 

Vytvoření dočasné koalice proti agresorovi.  

 

 

REPRODUKČNÍ A SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 

Zkoumání genitální 

oblasti  

Podrobné vizuální, hmatové nebo čichové zkoumá-ní anogenitální 

oblasti druhého jedince.  

 

Vyzývání ke kopulaci Samice opakovaně nastavuje anogenitální oblast přímo proti samci.  

 

Spojení Spojení dvou jedinců pohlavními orgány krátkého trvání.  
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Kopulace Kopulace má velmi rychlý průběh. Nejčastěji v dorzo-ventrální 

poloze.  

 

Masturbace Rytmické tření pohlavních orgánů nějakou částí svého těla nebo 

předmětem.  

 

 

AGONISTICKÉ CHOVÁNÍ 

Submisivní Odvrácení Jedinec se odvrací od jiného jedince, ale zůstává na místě.  

Vyhnutí Jedinec uhýbá, vyhýbá se nebo ustupuje z cesty jinému 

jedinci.  

Schování Jedinec se skrývá před některým členem skupiny.  

Útěk Jedinec se rychle vzdaluje od jiného jedince. Nejčastěji 

během nebo rychlou chůzí.  

Líbání Jedinec líbá jiného jedince, většinou podřízený jedinec 

líbá nadřazeného jedince.  

Dominantní Vyhnání Jedinec se přibližuje k jinému jedinci, který kvůli tomu 

následně opouští své místo. Nově příchozí jedinec často 

toto místo zaujímá.  

Škubání srsti Jedinec vykusuje srst jinému jedinci.  

Hrozba Nekontaktní druh dominantního chování. Nejčastěji 

vyjadřovaný postojem, výrazem v obličeji nebo 

pohybem, bývá doprovázen vokalizací.  

Nedochází k pohybu směrem k jedinci (oproti vyhnání).  

 

Útok Nepřátelské pronásledování jedince jiným jedincem, 

může zahrnovat i nepřátelský fyzický kontakt.  

Úder Jedinec vyrazí proti jinému jedinci, kterého udeří 

končetinou.  

Odstrčení Jedinec důrazně odstrčí jiného jedince.  

Přitáhnutí Jedinec si k sobě přiblíží končetinou jiného jedince.  
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Pronásledování Jedinec pronásleduje, honí jiného jedince, většinou bez 

dalšího přímého fyzického kontaktu (na rozdíl od útoku) 

 

Kousnutí Jedinec používá stisk zubů v kontaktu s jiným jedincem.  

 

Poziční projev 

dominance 

Jedinec vyleze vysoko na strom, kde se chytí všemi 

končetinami větve. Začne se kývat a vydávat vřešti-vé 

zvuky.  

 

 

RODIČOVSKÉ CHOVÁNÍ 

Péče matky o mládě  Kojení, ochrana, péče o srst, přenášení 

mláděte 

Tetičkovské chování Nemateřská péče většinou mladších 

nedospělých samic o cizí mládě, výrazně se 

vyskytuje také u starších sester daného 

jedince. Zahrnuje např. sledování porodu, 

poporodní péči, nošení mláděte a péče o něj 

v době, kdy se mu matka z nějakého důvodu 

nemůže věnovat. 

Protekční chování Projevuje se častěji u samců, případně u 

dominantních samic. Jedná se o striktní 

ochranu mláděte před vnitroskupinovou 

agresí 

 

 

5.7 Statistické analýzy 
 

Nasbíraná data o chování jedinců jsem zapisovala do elektronických databází. Tabulky poté 

byly zpracovávány v programu MS Excel 2007. Údaje, které se týkaly dyadických interakcí, 

jsem zpracovávala do sociometrických matic.  
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Statistické analýzy byly provedeny programem Statistica 12 (Statsoft). Pomocné výpočty byly 

zpracovány pomocí statistických funkcí MS Excel 2007 a pomocí ručních výpočtů dle použité 

literatury (Pecáková 2011, Malá 2013).  

Pro analýzy byly použity převážně neparametrické testy, protože data o chování jedinců nemají 

normální rozdělení.  

K testování závislostí pohlaví na zkoumaném typu chování byl použit znaménkový test. Test je 

založen na diferencích párových hodnot. Testujeme nulovou hypotézu, že medián diferencí je 

roven nule vůči oboustranné alternativní hypotéze. Naše nulová hypotéza říkala, že pohlaví má 

vliv na výskyt daného chování.  

Ke zjištění rozdílů mezi skupinami samců a samic s ohledem na zkoumané chování jsme 

používali Mann-Whitney U test, který statisticky porovnává mediány dvou výběrů. Vždy jsme 

předpokládali, že se skupiny liší. U tohoto testu jsme pro zakódování pohlaví využili označení 

pro samce m a pro samice f (alternativně je možno použít také označení 1 a 2). 

Dále k testování rozdílů mezi jedinci z hlediska studovaného chování jsme použili Kruskal- 

Wallis ANOVA test, který je obdobou Mann-Whitney U testu, ale lze ho použít pro větší 

množství výběrů. Testovaná hypotéza říkala, že se jedinci z hlediska testovaného chování 

významně liší.  

Pro korelaci dvou výběrů jsme použili Spearmanův korelační koeficient, pomocí něhož jsme 

zjišťovali existenci významné závislosti zkoumaného chování na postavení jedince v hierarchii.  

Pro zjišťování lineární hierarchie byl použit Kendallův korelační koeficient, pomocí něhož jsme 

provedli komplexní korelační analýzu sociometrických matic. Předmětem analýzy jsou zde 

dyadické interakce s ohledem na příjemce a poskytovatele chování, proto je tato metoda 

nejvhodnější.  

Průkaznost testů byla dána hladinou významnosti α = 0,05. V testech je tato proměnná uváděna 

jako p. Dle Pecákové 2011 a Malé 2013 jsme hypotézu zamítali pokud p < α a přijímali ji v 

případě, že p>α nebo p=α. 
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5.8 Výsledky 

5.8.1 Hierarchie ve skupině 

Hypotéza 1: Ve skupině existuje dominační hierarchie s vysokou mírou linearity. 

Pro ověření existence dominanční hierarchie ve skupině makaků vepřích v ZOO Praha jsme 

využili matici agonistických interakcí. Vypočítali Kendallův koeficient linearity (K = 

0,753316) a hodnotu DCI = 0,654 (Directional consistency index). Tyto výsledky jsou pro 

matici agonistických interakcí statisticky významné. Potvrdili jsme si tedy, že ve skupině 

existuje jednoznačná dominační hierarchie založená na dominantně submisivních vztazích. 

Hypotéza o existenci lineární hierarchie ve skupině se potvrdila. Podrobnou analýzu 

Kendallova Tau jsem umístila do příloh viz. tab.č. 36 

 

Tab. 1 Matice agonistických interakcí (v řádku příjemce, ve sloupci iniciátor) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 F1 F2 F3 F4 mládě Suma Rank 

M1   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

M2 5   2 30 24 2 5 0 0 0 0 68 11 

M3 1 0   16 11 1 3 0 1 2 0 35 10 

M4 8   5   0 0 4 10 0 2 0 29 9 

M5 6 1 6 3   0 0 6 1 0 0 23 8 

M6 4 1 2 0 5   0 4 0 0 0 16 7 

F1 4 0 0 0 0 0   0 0 0 0 4 4 

F2 4 0 0 0 0 0 0   0 2 0 6 5 

F3 5 0 0 3 2 0 0 0   0 0 10 6 

F4 2 0 0 0 0 0 0 1 0   0 3 2 

mládě   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 

Suma 39 2 15 52 42 3 13 21 2 6 0 195   
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Tab. 2 - Kendalovy korelace 

 

5.8.2 Rozdíly v chování jedinců z hlediska jejich pohlaví  

 

Hypotéza 2: Pohlaví jedinců má zásadní vliv na výskyt projevů agonistického, 

afiliativního,  sexuálního chování ve skupině a způsob pohybu po výběhu.  

a) Agonistické chování - analyzovali jsme zda mezi jedinci ve skupině jsou statisticky 

významné rozdíly v četnosti výskytu agonistického chování pomocí Kruskal - Wallis testu.  

Následně jsme pomocí Mann-Whitneyova U testu zjišťovali významnost rozdílů v četnosti 

chování mezi samci a samicemi. Pomocí znaménkového testu jsme následně potvrdili závislost 

daného typu chování na pohlaví jedince.  

 

Tab. 3 - Kruskal Wallis Anova - Agonistické chování 

 

Výpočet Kruskal- Wallis testu prokázal, že mezi jedinci jsou významné rozdíly v četnosti 

projevů agonistického chování (p = 0,4405).  
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Tab. 4 - Mann-Whitneyův U Test - Agonistické chování 

 

Výsledek Mann-Whitneyova testu potvrdil rozdíly v četnosti výskytu agonistického chování 

mezi samci a samicemi (p= 0,055). 

Znaménkový test rovněž svou hodnotou p= 0,026 potvrzuje jistou závislost výskytu 

agonistického chování na pohlaví jedince. Více agonistických interakcí jsme zaznamenali na 

straně samců.  

Tab. 5 Znaménkový test - Agonistické interakce 

 

Otestovali jsme rovněž matici hrozby pomocí znaménkového testu. Výsledek testu (p=0,0044) 

nepotvrzuje závislost výskytu hrozby na pohlaví jedince.  

Tab. 6 Matice výskytu hrozby (v řádku příjemce, ve sloupci iniciátor) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 F1 F2 F3 F4 mládě 

M1   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

M2 3   0 23 12 2 0 0 0 0 0 

M3 5 0   8 7 1 0 0 0 0 0 

M4 0 0 3   0 0 6 6 1 3 0 

M5 0 1 4 3   0 3 4 1 1 0 

M6 4 1 3 2 4   2 2 0 2 0 

F1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

F2 4 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

F3 3 0 0 3 0 0 0 0   0 0 

F4 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

mládě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Vyšší četnost hrozby podle našich sledování vykazovali samci, ale statisticky nebyly tyto 

výsledky zcela průkazné.  

 

Tab. 7 Znaménkový test - Hrozba 

 

b) Afiliativní chování -  u tohoto typu chování jsme opět otestovali nejprve pomocí Kruskal - 

Wallis testu existenci rozdílů v četnosti chování jednotlivých jedinců (p= 0,445). Výsledek 

potvrzuje existenci rozdílů. Následně jsme otestovali rozdíly ve výskytu chování mezi samci a 

samicemi pomocí Mann-Whitneyova testu a závislost na pohlaví pomocí znaménkového testu. 

Pozorované typy chování: grooming, přibližování, líbání, objetí.  

 

Tab. 8. Matice četnosti afiliativního chování (v řádku příjemce, ve sloupci iniciátor) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 F1 F2 F3 F4 mládě SUMA 

M1   4   6 4 4 10 9 8 13 0 58 

M2 0   2   1 4 0 0 2 1 0 10 

M3 0 5   7 5 10 0 0 3 2   32 

M4 0 0 0   32 22 0 0 0 0 0 54 

M5 0 0 0 23   27 0 2 1   0 53 

M6 0 0 0 18 21   0 3   2 0 44 

F1 1 5 0 6 9 7     28 36 1 93 

F2 0 4 5 4 4 8 2   1 2 0 30 

F3 0 6 4 6 8 10 3 0   24 0 61 

F4 0 6 5 6 10 19 18 0 20   0 84 

mládě 1 0 0 0 2 0 45 0 0 8   56 

SUMA 2 30 16 76 96 111 78 14 63 88 1 575 
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Výsledek Mann-Whitneyova testu (p= 0,1206) potvrzuje existenci rozdílů v četnosti výskytu 

afiliativního chování mezi samci a samicemi.  

 

 

Tab. 9 Mann- Whitneyův U test - Afiliativní chování 

 

Znaménkový test  na závislost výskytu afiliativního chování na pohlaví jedince však 

jednoznačně nepotvrdil (p=0,0026).  

 

 

Tab. 10 - Znaménkový test - Afiliativní chování  

 

c) Sexuální chování  - závislost sexuálního chování na pohlaví jedince jsme testovali pomocí 

znaménkového a Mann-Whitneyova U testu.  
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Tab. 11 Matice výskytu sexuálního chování (v řádku příjemce, ve sloupci iniciátor) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 F1 F2 F3 F4 mládě 

M1   0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 

M2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

M4 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

M5 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

M6 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

F1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

F2 5 0 0 1 0 0 0   0 0 0 

F3 3 0 0 2 0 0 0 0   0 0 

F4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

mládě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

Znaménkový test v případě projevů sexuálního chování prokázal vazbu na postavení jedince v 

hierarchii (p= 0546). Naše hypotéza tak byla potvrzena.  

 

Tab. 12  Znaménkový test  - Sexuální chování 

 

Z výsledků Mann-Whitneyova U testu vyplývá, že rozdíly v četnosti výskytu sexuálního 

chování mezi samci a samicemi jsou statisticky průkazné (p= 0,465). 

 

Tab. 13 - Mann-WhitneyU test - Sexuální chování 
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d) Pohyb po výběhu - ověřovali jsme zde zda způsob a četnost pohybu po výběhu závisí na 

pohlaví jedince. Na existenci rozdílů nám poukázaly předběžně vypočtené hodnoty Kruskal - 

Wallis testu pro šplh p= 0,3575, sezení p= 0,440 a kvadrupední chůzi p= 0,450. Tyto rozdíly 

jsou statisticky významné.  

 

Tab. 14 Matice způsobu pohybu po výběhu 

  šplh sezení 

chůze 

kvadrupední  

M1 15 24 78 

M2 48 72 106 

M3 54 79 60 

M4 60 58 90 

M5 52 42 72 

M6 49 54 66 

F1 48 72 110 

F2 20 48 73 

F3 30 43 67 

F4 42 60 92 

mládě 2 6 3 

    

 

Znaménkový test neprokázal statisticky významnou závislost způsobu pohybu po výběhu na 

pohlaví jedince. Tato část naší hypotézy se nám tedy nepotvrdila.  

 

Tab. 15 Znaménkový test - Pohyb po výběhu 

 



50 

Z výsledků Mann-Whitneyova testu vyplývá, že rozdíly v četnosti a způsobu pohybu po výběhu 

mezi samci a samicemi jsou statisticky průkazné (šplh p= 0,067, sezení p= 0,714, kvadrupední 

chůze p= 0,927). V tomto směru byla naše hypotéza potvrzena. Z našich sledování je zřejmé, 

že samci jsou ve výběhu aktivnější.  

 

Tab. 16. Mann- Whitneyův U test - Šplh vs. pohlaví 

 

 

Tab. 17 Mann- Whitneyův U test - Sezení vs. pohlaví 

 

 

Tab. 18 Mann- Whitneyův U test - Kvadrupední chůze vs. pohlaví 

 

Výsledky testů pro pohyb jedinců po výběhu jsme rovněž zaznamenali pomocí krabičkového 

grafu 
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Graf. č.1 Rozdíly v četnosti a způsobu pohybu jedinců po výběhu 

 

 

5.8.3 Rozdíly v chování jedinců z hlediska postavení v hierarchii skupiny 

 

Hypotéza 3: Postavení v hierarchii skupiny má zásadní vliv na projevy chování jedince 

(výskyt sexuálního, afiliativního a agonistického chování, pohyb po výběhu).  

Pro ověření této hypotézy jsme využili Matici výskytu agonistického chování (tab.1), 

afiliativního chování (tab.3), matici výskytu hrozby (tab.4) a sexuálního chování (tab.5). 

K testování jsme využívali Spearmanův korelační koeficient a znaménkový test.  

a) Sexuální chování - výsledek testování potvrzuje závislost výskytu sexuálního chování na 

postavení jedince ve skupině. Výše postavení jedinci se interakcí účastní častěji.  

Tab. 19 - Spearmanovy korelace - Sexuální chování 
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b) Afiliativní chování  - výsledek testu potvrzuje závislost  výskytu afiliativního chování na 

postavení jedince ve skupině. Výše postavení jedinci jsou častěji příjemci projevů afiliativních 

projevů chování.  

 

Tab. 20  Spearmanovy korelace - Afiliativní chování 

 

c) Agonistické chování -  výsledek testu potvrdil vliv postavení ve skupině na výskyt 

agonistického chování. Výše postavení jedinci jsou častěji iniciátory agonistických interakcí.  

 

Tab. 21 Spearmanovy korelace - Agonistické chování 

 

d) Pohyb ve výběhu - Pro pohyb ve výběhu jsme využili výpočet pomocí znaménkového testu. 

Z výsledků se nepodařilo prokázat, že způsob a četnost pohybu po výběhu v našem případě 

souvisí s postavením jedinců ve skupině. Hodnoty p zde byly nízké ( šplh = 0,015, kvadrupední 

chůze = 0,004, sezení = 0,002). 

 

Tab. 22 Znaménkový test - Šplh 
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Tab. 23 Znaménkový test - Kvadrupední chůze 

 

 

Tab. 24 Znaménkový test - Sezení  

 

 

 

5.8.4 Průběh groomingu ve skupině makaků  

 

Hypotéza 4: Průběh, četnost a délka groomingu je významně ovlivněna pohlavím jedince, 

jeho postavením v hierarchii a denní dobou .  

Pro ověření této hypotézy byla využita matice četnosti výskytu groomingu a také matice 

závislosti výskytu groomingu na denní době. 
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Tab. 25 Matice četnosti výskytu groomingu (v řádku příjemce, ve sloupci iniciátor) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 F1 F2 F3 F4 mládě 

M1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M2 0   0 2 0 0 0 0 0 0 0 

M3 0 0   7 3 10 0 0 0 0 0 

M4 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 

M5 0 0 0 3   2 0 0 0 0 0 

M6 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 

F1 0 0 0 1 0 1   0 21 35 0 

F2 0 0 0 5 0 0 0   0 0 0 

F3 0 0 0 2 0 2   0   10 0 

F4 0 0 0 2 0 0 20 0 15   0 

mládě 0 0 0   0 0 45 0 0 0   

 

Nejprve jsme pomocí Kruskal - Wallis Anova testovali významnost rozdílů v četnosti výskytu 

groomingu mezi jedinci. Výsledek p= 0,4405 potvrzuje výskyt statisticky významných rozdílů. 

 

Tab. 26 Kruskal - Wallis test - Grooming 
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Poté jsme ověřili zda existují významné rozdíly mezi poskytovateli a příjemci groomingu. Tato 

skutečnost se nám potvrdila.  

 

Tab. 27 Kruskal - Wallis test - rozdíly mezi příjemci a poskytovateli groomingu 

 

Dále jsme testovali vliv pohlaví na četnost groomingu pomocí znaménkového testu. Výsledky 

potvrzují, že pohlaví jedinců má na výskyt tohoto typu chování významný vliv. Samice 

groomingují dle našich sledování častěji než samci.  

 

Tab. 28 Znaménkový test - Grooming vs. pohlaví 

 

Pomocí Mann-Whitney U testu jsme ověřovali, zda samice groomingují významně častěji než 

samci. Výsledek testu potvrzuje, že u samic dochází ke groomingu výrazně častěji než u samců.  
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Tab. 29 Znaménkový test - Grooming poskytovatelé vs. pohlaví 

 

Ověřovali jsme také závislost poskytování groomingu na postavení ve skupině, zda jsou výše 

postavení jedinci častějšími příjemci groomingu a níže postavení jedinci častějšími 

poskytovateli.  Zde jsme využili Spearmanův korelační koeficient.   

 

Tab. 30 Spearmanovy korelace - Závislost četnosti groomingu na postavení v hierarchii 

 

 

Tab 31 Spearmanovy korelace - Závislost poskytování groomingu a postavení v hierarchii 

 

 

Tab. 32 - Spearmanovy korelace - Závislost příjímaného groomingu a postavení v hierarchii 
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Všechny provedené testy potvrzují skutečnost, že četnost výskytu groomingu ve skupině je 

ovlivněna postavením jedince a že níže postavení jedinci častěji poskytují grooming jedincům 

výše postaveným.  

Další ověřovaným parametrem byla závislost výskytu groomingu na čase pozorování. Naše 

hypotéza, že nejčastěji k projevům groomingu dochází v době mezi 11. a 15. hodinou se 

potvrdila.  

 

Tab. 33 Matice závislosti výskytu groomingu na denní době 

  

9,00 - 

11,00 

11,00 - 

15,00  

15,00 - 

18,00 

M1 0 0 0 

M2 0 0 0 

M3 0 0 0 

M4 4 10 8 

M5 0 3 2 

M6 2 7 6 

F1 7 34 26 

F2 0 0 0 

F3 6 17 13 

F4 9 19 17 

mládě 0 0 0 

 

Zde jsme využili pouze popisných statistických metod, z nichž je závislost dobře patrná. Pro 

lepší názornost byla data doplněna i do krabičkového a bodového grafu.  

Tab. 34 - Grooming dle času 
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Graf. č. 2 Krabičkový graf - Závislost groomingu na denní době 

 

Graf č. 3 Bodový graf - Závislost groomingu na denní době 
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Graf.č. 4 Četnost výskytu groomingu v závislosti na denní době 

 

 

Graf. č. 5 Rozdíly v četnosti poskytování groomingu mezi samci a samicemi (na ose x 

poskytovatel groomingu).  
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Hypotéza 5: Samice pečující o mláďata věnují významně méně času allogroomingu než 

samice, které mládě nemají. 

Pro ověření této hypotézy jsem využila data z matice afiliativního chování a matice četnosti 

groomingu.  . Ze získaných dat bylo vypočteno, že samice pečující o mládě (F1) věnuje ve 

srovnání s ostatními groomingujícími samicemi ve stejném časovém úseku pozorování o 

49,75% méně času alogroomingu.   

Tab. 35  X2 - Grooming vs. péče o mládě 

Jedinec 

Pozorovaná 

četnost Procento 

Očekávaný 

Grooming G 

F1 20 19,80% 25,25 1,091584 

F2 0 0,00% 25,25 25,25 

F3 36 35,64% 25,25 4,576733 

F4 45 44,55% 25,25 15,44802 

Suma 101 100,00% 101 46,36634 

Hodnota X2       7,814728 

 

Hodnota X2 v tomto případě odpovídá oboru přijetí pro n= 0,95 (tři stupně volnosti). Hypotéza 

tedy byla potvrzena. Samice věnuje společnému groomingu významně méně času ve srovnání 

s jinými samicemi. Tento výsledek zřejmě umocňuje i skutečnost, že mládě bylo v době 

pozorování velmi malé.  

Graf.  č. 6 Četnost alogroomingu u jednotlivých samic 
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6. Diskuse 

Tato práce měla stanovené tři hlavní cíle: (1) na základě rešerše odborné literatury popsat 

behaviorální ekologii rodu makak, (2) podrobně popsat a analyzovat lokomoci, afiliativní, 

sexuální a agonistické chování ve skupině makaků vepřích v Zoo Praha a (3) popsat závislosti 

groomingu na denní době, pohlaví a sociální pozici ve skupině makaků vepřích v Zoo Praha. 

Nejprve jsme museli určit lineární hierarchii ve skupině. Tu se nám podařilo jednoznačně určit 

na základě sledovaných agonistických interakcí. Mezi poměrně často zaznamenávané 

agonistické interakce patří pronásledování, úder, hrozba, kousnutí, vyhnání, schování, útěk a 

vyhnutí. 

Alfa jedincem skupiny je v našem případě samec označený jako M1 a beta jedincem samice 

označená v testech jako F4. Jedincem na nejspodnější pozici v hierarchii je nejstarší samec 

označený jako M2. Tento fakt splnil naše předpoklady (dle Oi 1990b).  Za normálních okolností 

by samci, kteří se pohybují v naší skupině na konci hierarchie, odešli do jiné skupiny, kde by 

se pokoušeli propracovat na místo alfa samce (Oi 1990a) a náš alfa samec by musel hájit své 

postavení před nově příchozím potenciálním alfa samcem. V ZOO je však skupina udržována 

spolu uměle. Pokud jsou tedy samci uměle drženi v rodné skupině, přirozená tvorba 

hierarchické struktury může být narušena. Také se zde nevytváří přirozené prostředí 

konkurence v boji o samice (Rowell and Dixson 1975), protože otcové bojují se syny o samice, 

mezi kterými jsou i matky těchto synů. 

Předpokládali jsme, že pohyb po výběhu bude záviset na pohlaví jedince. Jako určující typy 

chování jsme vybrali šplhání, sezení na stromě a kvadrupední chůzi. Bohužel se nám však tuto 

hypotézu nepodařilo zcela potvrdit.  Mann-Whitney U test nám prokázal statisticky významné 

rozdíly mezi samci a samicemi, ale znaménkový test nám závislost četnosti ani jednotlivých 

způsobů pohybu po výběhu nepotvrdil. Jeho hodnota však možný vliv naznačuje.  I přes to se 

domníváme, že v případě námi sledované skupiny platí, že pohlaví má vliv způsob ani četnost 

pohybu po výběhu. Vliv  hierarchického postavení na způsob a četnost pohybu po výběhu však 

naše výpočty vyvrátily. 

Studovali jsme také afiliativní chování ve skupině. Z hlediska rozdílů mezi jedinci v afiliativním 

chování jsme zjistili statisticky významný rozdíl. Výsledek Mann-Whitneyova testu (p= 

0,1206) potvrzuje existenci rozdílů v četnosti výskytu afiliativního chování mezi samci a 

samicemi. Podle našich dat dochází mezi samicemi k více afiliativním interakcím než mezi 

samci. 
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Podle Sugiyama (1971) se  jedinci výše postavení v hierarchii  účastní více afiliativních 

interakcí. Testovali jsme proto závislost afiliativního chování na hierarchii u makaků vepřích v 

Zoo Praha. Spearmanův korelační koeficient prokázal statisticky významnou korelaci mezi 

postavením jedince v hierarchii a počtem afiliativních interakcí. Potvrdila  se nám také následně 

naše teorie, že výše postavení jedinci jsou mnohem častěji příjemci groomingu a ostatních 

projevů afiliativního chování. 

U agonistického chování jsme rovněž testovali závislost na pohlaví a postavení ve skupině. 

Výpočet Kruskal- Wallis testu prokázal, že mezi jedinci jsou významné rozdíly v četnosti 

projevů agonistického chování (p = 0,4405). Výsledek Mann-Whitneyova testu potvrdil 

významné rozdíly v četnosti výskytu agonistického chování mezi samci a samicemi . U 

výsledku znaménkového testu vypočtená hodnota opět potvrdila, vztah mezi pohlavím jedince 

a výskytem agonistického chování. Výsledky testů Spearmanových korelací nám prokázali 

významnost vlivu postavení ve skupině na projevy agonistického chování. 

U projevů sexuálního chování se nám pomocí znaménkového testu podařilo potvrdit 

významnou vazbu na postavení v hierarchii a pomocí Mann-Whitney U testu ověřit  rozdílnou 

četnost projevů u samic a samců. Současně zde bylo evidentní, že mezi samci se interakcí 

účastní zejména alfa samec M1. Zaznamenali jsme však i aktivitu mladšího samce M4 v době 

tzv. nepozornosti alfa jedince. 

Jako třetí cíl jsme chtěli prozkoumat průběh groomingu ve skupině makaků vepřích v Zoo 

Praha. Nejdříve jsme zjišťovali, jestli jsou mezi jednotlivými jedinci rozdíly. Kruskal-Wallis 

test prokázal statisticky významné rozdíly mezi jednotlivci. 

Sugiyama (1976) mluví o tom, že samci se groomingují méně často než samice. Podle toho 

jsme očekávali, že samice budou groomingovat častěji než samci. Tuto hypotézu se nám 

podařilo potvrdit. Testování jsme prováděli Mann-Whitney U testem, který prokázal statisticky 

významný rozdíl mezi samicemi a samci v groomingu. Testovali jsme znaménkovým testem 

hypotézu, že četnost poskytovaného groomingu závisí na pohlaví jedince. Test prokázal 

závislost s významnou hladinou věrohodnosti. 

Dále jsme testovali předpoklad, že četnost poskytovaného groomingu závisí na postavení 

jedince v hierarchii. Sugiyama (1971) zkoumal grooming u makaků červenolících a makaků 

rhesus. Tvrdí, že s rostoucí sociální pozicí v hierarchii roste četnost poskytovaného groomingu. 

Spearmanův korelační koeficient prokázal v naší skupině makaků vysokou pozitivní korelaci 
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mezi postavením v hierarchii a četností poskytovaného groomingu. Čímž jsme potvrdili 

hypotézu vycházející ze studie Sugiyama (1971). Výpočty Spearmanova korelačního 

koeficientu nám tak potvrdili skutečnost, že níže postavení jedinci jsou častěji poskytovateli 

groomingu a výše postavení jedinci naopak příjemci groomingu. 

V neposlední řadě jsme také sledovali závislost groomingu na denní době. Z výsledků je patrné, 

že jedinci nejčastěji groomingují v době mezi 11. - 15. hodinou odpolední. Nejméně aktivní 

byli naopak v dopoledních hodinách mezi 9. - 11. hodinou. 

Poslední námi zvolenou testovanou hypotézou byla teorie, uvádějící, že samice pečující o mládě 

věnují významně méně času alogroomingu, než samice, které mládě nemají (Altman 1980). 

Tuto hypotézu jsme mohli doplnit díky skutečnosti, že se jedné ze samic ve skupině (F1) 

narodilo mládě dne 8. 4. 2016. Náš výpočet pomocí X2 testu tuto hypotézu potvrdil. 

Z výsledků našich pozorování je vidět, že v době okolo krmení dochází k různým interakcím, 

které neprobíhají v závislosti na hierarchii. Jedinci jsou rozrušení v očekávání potravy, takže 

jedinci na konci hierarchie poskytují více groomingu než jindy ve snaze zavděčit se výše 

postaveným. Snaží se tím získat lepší místo při krmení. Současně se někteří jedinci snaží 

agonistickými interakcemi s ostatními získat lepší postavení a tím i lepší potravu. (Barett et al. 

1999) 

Výsledky studovaných hypotéz ukazují, že velká část chování skupiny je ovlivněna chovnými 

podmínkami. Asi nejvíce je tento fakt vidět na stavbě hierarchie (samci na konci žebříčku 

nemohou skupinu opustit). Značné prostorové omezení má také dopad na chování ve skupině. 

Makakové vepří v Zoo Praha žijí v pavilonu Indonéské džungle. Tento pavilon se snaží 

maximálně napodobit přirozené prostředí. Jeho možnosti (zejména prostorové) jsou však 

limitovány.  Vidíme, že jsou podmínkami chovu zvířata ovlivněna. Jistě by bylo lepší, kdyby 

měla k dispozici větší prostor. I přes velkou snahu nelze zvířatům žijícím v zajetí volnou přírodu 

nahradit. 

Další zajímavou skutečností, které jsme si při sledování skupiny nemohli nevšimnout, jsou 

reakce jejích členů na návštěvníky přicházející do pavilonu. V určitých momentech chování 

zvířat naznačovalo, že jsou rušena a přítomnost lidí vnímají spíše negativně. V jiných případech 

ale působila přítomnost návštěvníků, většinou dětí, jako zpestření - zvířata je sledovala. Místy 

jsme zaznamenali i např. navázání očního kontaktu a dalších projevů. 
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 7. Závěr 

Práce byla zaměřena na studii chování makaků vepřích v Zoo Praha. Měla stanoveny tři hlavní 

cíle: 

 (1) na základě rešerše literatury popsat behaviorální ekologii rodu makak, (2) podrobně popsat 

a analyzovat afiliativní a agonistické chování ve skupině makaků vepřích v Zoo Praha a (3) 

popsat závislosti groomingu na denní době a sociální pozici ve skupině makaků vepřích v Zoo 

Praha. 

Na základě stanovených cílů jsme sestavili 5 hypotéz, které jsme ověřovali pomocí různých 

statistických testů. Data k analýze jsme získali pomocí dvou etologických metod pozorování: 

focal animal sampling a ad libitum sampling. Pro zpracování dat jsme použili program Statistica 

12 a MS Excel 2007. K ověření výpočtu poslední hypotézy jsme využili Statistické tabulky 

(Malá, I.2013). 

Nejprve jsme zkoumali hierarchickou strukturu skupiny makaků vepřích v Zoo Praha. Potvrdili 

jsme hypotézu, že ve skupině existuje lineární hierarchie s vysokou mírou linearity a stanovili 

jsme hierarchické postavení jedinců (Rank). 

Dále jsme zkoumali rozdíly chování v závislosti na pohlaví jedinců. Zjistili jsme, že pohyb po 

výběhu v námi sledované skupině nezávisí na pozici jedince ve skupině, ale je ovlivněn 

pohlavím jedince. Ověřili jsme, že četnost poskytovaného afiliativního chování závisí na 

pohlaví jedince. Na základě testovaného souboru dat jsme konstatovali, že u samic se afiliativní 

chování vyskytuje častěji než u samců. Potvrdili jsme hypotézu, že četnost výskytu 

agonistického chování závisí na pohlaví jedince a jeho pozici v hierarchii skupiny. 

V další části jsme testovali hypotézy týkající se průběhu groomingu ve skupině makaků vepřích. 

Nejdříve jsme zjistili, že mezi jedinci existují statisticky významné rozdíly z hlediska četnosti 

poskytovaného groomingu. Dále jsme předpokládali, že samice poskytují grooming častěji než 

samci, a hypotézu jsme potvrdili. Dokázali jsme, že četnost poskytovaného groomingu závisí 

na pohlaví jedince. Dále jsme zjistili, že četnost poskytovaného groomingu pozitivně koreluje 

s postavením jedince ve skupinové hierarchii. Domnívali jsme se tedy, že i celková doba 

groomingu bude korelovat s postavením jedince v hierarchii, což nám Spearmanův koeficient 

potvrdil. 

Z našich sledování také vyplynula závislost četnosti groomingu na denní době. Jedinci v naší 

skupině byli nejaktivnější v době mezi 11. - 15. hodinou.  
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Jako poslední hypotézu jsme testovali vliv péče o mládě u kojící matky na četnost poskytování 

groomingu. Předpokládali jsme, že matka bude na úkor péče o mládě věnovat výrazně méně 

času allogroomingu než ostatní samice, což se nám potvrdilo.  
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Obrázek 12: Kvadrupední chůze (M2) 
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Obrázek 13: Kontakt mladého samce M6 a samice F1 

 

Obrázek 14: Samice F3 a F4 (sezení ve větvích)  
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Obrázek 15: Samci M4, M5 a M6 

 

Obrázek 16: Grooming M6 a M3 
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Obrázek 17: Skupina čekající na odpolední krmení 

 

Obrázek 18: Hrozba samce M1 vůči M4 
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Obrázek 19: Samice F1 a F4 

 

Obrázek 20: Samice F1 s mládětem 
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Obrázek 21: Samice F2 se samcem M4 - Sexuální chování 

 

Obrázek 22: Hra samců M5 a M6 
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Tab. č. 36 Kendallovo Tau - korelace 
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