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Abstrakt 

Tato práce je literární rešerší, zabývající se schopností lidoopů komunikovat nejen 

uvnitř vlastního druhu, ale především mezidruhově - s lidmi. Jejím cílem je popsat úroveň 

schopnosti lidoopů komunikovat s lidmi a rovněž představit různé metody, podle kterých 

jsou lidoopi vedeni ke komunikaci s člověkem. 

Začátek práce je věnován systematice nadčeledi Hominoidea a charakteristice jejích 

jednotlivých skupin s důrazem na jejich specifické chování. Další část se týká úrovně 

vyspělosti jejich vnitrodruhové komunikace a jejich schopnosti logicky přemýšlet. Hlavní 

část práce představuje podrobné studium jednotlivých experimentálních projektů, 

zabývajících se schopnostmi lidoopů komunikovat s lidmi. Jedná se o projekty zaměřené 

na výuku mluvené řeči (např. projekt Gua), zaměřené na výuku uměle vytvořených jazyků 

(např. projekt Sarah), zaměřené na výuku znakového jazyka (např. projekt Washoe). 

Studované projekty ukazují, že přinejmenším někteří lidoopi jsou v zajetí schopni 

pasivně rozumět angličtině a aktivně používat znakový jazyk či jazyk používající grafické 

symboly. V rámci těchto jazyků jsou schopni ovládnout stovky znaků, pravděpodobně 

používat jednoduchou gramatiku, tvořit věty s více než třemi slovy, samostatně vytvářet 

nové pojmy, kategorizovat, používat metafory, vtipy a klam. 

Z fyziologických i fylogenetických důvodů je pro lidoopy obtížné až nemožné 

mluvit lidským jazykem, naopak ve znakové řeči dosahují pozoruhodných úspěchů. Také 

se zdá, že při učení dosahují lepších výsledků metodou pozitivního a negativního posílení 

ve srovnání s metodou odměny a trestu. Efektivitě učení pomáhá, když subjekt žije 

v klidném a stabilním rodinném prostředí, kde je plně využita jeho schopnost učit se 

spontánně. 

Úroveň myšlení a komunikace lidoopů je na úrovni, jejíž výše překvapí ve srovnání 

s tím, co jim přisuzují stále ještě obecně rozšířené názory a postoje, a to navzdory tomu, že 

od studií, které to prokázaly, uplynulo již téměř půl století. 

 

Klíčová slova: mezidruhová komunikace, komunikační schopnosti lidoopů, inteligence 

lidoopů, chování lidoopů, komunikace, šimpanz, gorila 



 

 
Abstract 

This work is a literature search on the ability of apes to communicate not only 

among themselves but especially with people. Its goal is to clear up the level of this 

communication ability as well as to discuss different ways how to teach apes such 

communication. 

The introduction deals with the systematics of the superfamily Hominoidea and the 

specific characteristics of its groups. Next part is about the level of the apes' intraspecific 

(ape-to-ape) communication and their ability of logical thinking. The main part of the work 

consists of a detailed study of particular experimental projects dedicated to the abilities of 

apes to communicate with humans. These projects were trying to teach apes to speak 

English (e.g. project Gua) or to teach them an artificial language (e.g. project Sarah) or to 

teach them American Sign Language for deaf-mute people (e.g. project Washoe). The 

studied projects show that at least some apes educated in captivity are able to understand 

spoken English and to actively use the sign language or a graphic symbol based language. 

They can use hundreds of signs in such languages, they are likely to use a simple grammar 

and they are able to put together sentences with more than three words. Moreover, they are 

able to create new terms on their own, to categorize and to use metaphors, jokes and lies. 

It is difficult or impossible for apes to speak human language because of 

physiologic and phylogenetic reasons but they can reach remarkable success in 

sign/symbolic languages. It seems that they learn better if the method of positive/negative 

reinforcement is used than with the method of reward and punishment. The education is 

more effective if the subject lives in a calm and stable family environment where its ability 

to learn spontaneously is fully fructified. 

The apes' thinking and communication level is so high and has been proven so long 

time ago that the still persisting common opinions and attitudes are surprisingly out of 

date.  

Keywords: interspecific communication, communication abilities of apes, intelligence of 

apes, behavior of apes, communication, chimpanzee, gorilla 
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1 Úvod 
V této práci bych se chtěla věnovat schopnosti některých primátů komunikovat s lidmi 

a také jejich schopnosti logicky přemýšlet. Zamýšlím se nad lidským přesvědčením 

o nadřazenosti naší rasy. Není tomu tak dávno, kdy byli lidé přesvědčeni, že jsme jediní, 

kdo umí používat nástroje a toto tvrzení také definovalo člověka. 

Avšak člověk není neomylný a s postupujícími vědeckými poznatky se dozvídáme 

o rozmanitých a mnohdy fascinujících schopnostech zvířat. Zjistili jsme, že naši „nejbližší 

příbuzní“ jsou mnohem inteligentnější a schopnější, než jsme si kdy mysleli. Že jsou nejen 

velmi vynalézaví, co se týče využívání nástrojů, ale že jejich komunikace mezi sebou 

samými a potažmo i s námi lidmi je na překvapivě vysoké úrovni. 

V této práci píši o jednotlivých případech, kdy vědci zkoumali schopnosti primátů 

dorozumět se především s člověkem a porovnávám je mezi sebou. Také zde píšu, jaký 

dopad tyto výzkumy měly na společnost a jaký vliv to může mít v otázce etiky.  

Hlavní tématem předložené práce jsou následující tři výzkumné otázky: 

 Jaké jsou schopnosti lidoopů komunikovat s lidmi, prokázané konkrétními 

experimentálními projekty? 

 Jaké mají lidoopi předpoklady k jednotlivým druhům komunikace? 

 Jaké metody jsou nejvhodnější k naučení lidoopů komunikovat s člověkem? 
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2 Charakteristika nadčeledi Hominoidea (hominoidi) 
Pro hominoidy je typické, že nemají ocas a ve větvích se pohybují pomocí 

prodloužených předních končetin. Obyvatelé Asie, giboni a orangutani, jsou nejlépe 

přizpůsobeni životu na stromech. V Africe pak najdeme oba dva druhy šimpanze (Pan 

troglodytes a Pan paniscus) a gorily. V neposlední řadě do této kategorie řadíme i člověka 

a jeho předky (Bouchner, 1977). Recentní hominoidi mají velký mozek a objevují se u nich 

i pyramidové dráhy. Hominoidi se projevují vysokou inteligencí, mají velmi dobré 

analytické schopnosti, velmi rozvinutou vokalizaci a hojně používají i komunikaci 

neverbální. Jejich rozvinutý mozek jim umožňuje složitější chování a efektivní učení. 

Hrudník hominoidů je široký a předozadně zploštělý. Dalším rysem, který se vyskytuje 

zejména u žijících druhů, je antipronográdní lokomoce, neboli lokomoce, pro kterou je 

typické šplhání, zavěšování, brachiace, sezení a bipední typy lokomoce a vysoká úroveň 

manipulace ruky a nohy. Zajímavým znakem u hominoidů je nízké reprodukční tempo 

a dlouhá doba gestace, což ovšem nelze s jistotou říct o vyhynulých druzích. Dalo by se 

říci, že pro druhy, jak recentní, tak i vyhynulé platí, že patří mezi středně velké až velké 

savce (Vančata, 2003). 

Zejména díky molekulární genetice v posledních letech prodělala systematika 

hominoidů významnou změnu. Pod nadčeledí Hominoidea se dříve tradičně nacházely tři 

čeledi: Hylobatidae, Ponginae a Hominidae, což v některých nynějších systematikách stále 

přetrvává s tím rozdílem, že pod čeleď Ponginae zařazují pouze rod Pongo. V jiných 

systematikách nyní můžeme nalézt redukci na pouhé dvě čeledi a to Hylobatidae (do této 

skupiny se řadí pouze giboni) a Hominidae, kam se dohromady řadí podčeledi Panginae, 

Paninae a Homininae. Druhé dělení, které je představeno v této práci (viz tab. 1), se zdá 

vhodnější zejména z důvodu velkého množství podobných znaků mezi orangutany, 

šimpanzy a gorilami (Vančata, 2003). 
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Tabulka 1 Systematika nadčeledi Hominoidea (upraveno podle Vančata 2003, s. 217 - 218) 

NADČELEĎ ČELEĎ PODČELEĎ ROD DRUH 

Hominoidea 
(hominoidi) 

Hylobatidae 
(gibonovití)   Hylobates 

(gibon) 

Hylobates agilis              
(gibon tmavoruký) 
Hylobates albibarbis 
(gibon bělobradý) 
Hylobates klossii 
(gibon malý) 
Hylobates lar               
(gibon lar) 
Hylobates moloch 
(gibon stříbrný) 
Hylobates muelleri 
(gibon Müllerův) 
Hylobates pileatus 
(gibon kápový) 

Hominidae 
(hominidi) 

Ponginae 
(orangutanovití) 

Pongo 
(orangutan) 

Pongo abelii*                           
(orangutan 
sumaterský) 
Pongo pygmaeus* 
(orangutan bornejský) 

Paninae 
(šimpanzovití) 

Gorilla (gorila) 

Gorilla beringei 
(gorila horská) 
Gorilla gorilla                  
(gorila nížinná)  

Pan (šimpanz) 

Pan troglodytes                      
(šimpanz učenlivý) 
Pan paniscus                
(šimpanz bonobo) 

Homininae 
(lidé) Homo (člověk) Homo sapiens                 

(člověk rozumný) 

*Podle některých zoologů není dělení rodu orangutan na orangutana sumaterského a orangutana 

bornejského zcela prokázané. 
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2.1 Čeleď Hylobatidae - gibonovití 
Podle určitých znaků je velmi pravděpodobné, že se jedná o skupinu evolučně 

velmi mladou (Vančata, 2003). Gibonovití jsou vysoce specializovaní stromoví primáti, 

kteří se vyskytují v Jihovýchodní Asii a na Sundských ostrovech. Gibonovití z hlediska 

svých znaků působí vědcům problémy s jejich zařazením. Podle znaků jako je chybějící 

ocas, dobře vyvinutá zápěstí, rozšířený hrudník, vystupující nos, podoba stoliček, či složení 

krve, se nejvíce podobají lidoopům. Jsou tu také znaky, kterými se výrazně liší jako sedací 

mozoly, výrazně prodloužené ruce, jiný tvar sluchových kůstek a chromozomy podobné 

spíše výbavě langurů. Z těchto důvodů se často měnilo jejich zařazení v systému od 

úzkonosých opic přes kočkodanovité až po lidoopy (Anděra, 1997). 

2.1.1 Rod Hylobates - gibon 
Giboni jsou nejmenší a nejvíce specializovaní lidoopi, jsou zejména plodožraví, 

v menší míře se živí i živočišnou stravou a součástí jejich potravy jsou i listy a výhonky. 

Najdeme je v jihovýchodní Asii, jižní Číně a také na ostrovech Velkých Sund a některých 

dalších ostrovech Indonésie (Vančata, 2003). 

Jejich zbarvení může u některých druhů podléhat pohlavnímu dimorfismu, u jiných 

se na pohlaví neváže a může být i značně různorodé. Mláďata jsou obvykle světlejší 

a s věkem přebarvují (Dobroruka, 1979). 

Jejich přední končetiny jsou velmi dlouhé, jejich palec je posunut k zápěstí, tím 

umožňují ostatním prstům utvořit jakýsi hák vhodný k brachiaci, která je pro gibonovité 

nejobvyklejším způsobem pohybu a je v jejich podání velmi elegantní. Brachiace dokonce 

tvoří 85 % z jejich pohybu (Dobroruka, 1979). Jejich dolní končetiny jsou také relativně 

dlouhé. Prsty na dolních i horních končetinách jsou typicky štíhlé (Vančata, 2003). 

Mozek gibonů je narozdíl od jiných lidoopů méně rozvinutý a má řadu archaických 

znaků. V důsledku toho mají nižší psychické schopnosti projevující se neschopností 

rozpoznat svoji osobnost nebo vyrábět a používat nástroje (Vančata, 2003).  

2.2 Čeleď Hominidae - hominidé 
Hominidae je čeleď primátů patřící do nadčeledi hominoidea. Čeleď hominidae 

spojuje gorily, šimpanze, orangutany a lidi. Jsou to obecně středně velcí až velcí savci, 

přičemž nejmenším žijícím druhem je šimpanz bonobo o hmotnosti 30 - 40 kg a největší 
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jsou gorily východní, jejichž samci dosahují váhy 140 - 180 kg. U hominidů se objevuje 

výrazný pohlavní dimorfismus, nejvíce zřetelný u orangutanů a goril. Jejich chlupy bývají 

řídké a někdy dokonce chybí. Většina druhů je všežravá a jejich potravu tvoří zejména 

různé druhy plodů. Pokud v určitém období nebo v určité oblasti není dostatek ovoce, živí 

se listy, pozemní vegetací a výhonky. Součástí jejich potravy je i maso. Vůdčím smyslem 

je zrak (Vančata, 2003; Dobroruka, 1979). 

Pro všechny druhy je charakteristické, že postrádají ocas a používají alespoň 

částečnou bipedii a brachiací. Lidoopi se navíc dobře přizpůsobují životu v různých 

ekosystémech. Většina lidoopů je schopna používat a vytvářet nástroje a mají analytické 

myšlení. Jejich ruce mají výborné schopnosti jemné manipulace i schopnosti silové. 

Vedoucím smyslem je zrak, sluch je u hominidů velmi důležitý zejména z hlediska 

komunikace. Pro všechny druhy hominidů platí, že je jejich sociální struktura vysoce 

variabilní a složitá a zásadní význam v ní hraje právě komunikace a učení. Ontogeneze 

hominidů je poměrně dlouhá, s čímž souvisí i relativně dlouhé sociální dozrávání jedinců, 

kde hraje důležitou roli právě učení, a to jak při začleňování se do sociální struktury, tak 

při výběru potravy, poznávání prostředí, lokomoci a poznávání predátorů. V procesu učení 

mají významnou roli matky, které všechny své schopnosti od stavění hnízda po nástrojové 

učení předávají svým mláďatům. Významnou roli v chování hominidů má neverbální 

komunikace, která se uplatňuje při usmiřování, výhružném chování, získávání 

a rozdělování potravy ale i při rituálech, objevujících se při setkávání jedinců (např. 

podávání rukou). Mají dobře rozvinutou mimiku, díky níž je u nich možné pozorovat 

emoce a jsou schopni uvědomovat si vlastní osobnost (Vančata, 2003). 

"Biochemické, sérologické, molekulárně biologické, fyziologické i genetické 

výzkumy ukazují, že na suborganismální úrovni jsou si všichni velcí lidoopi nápadně 

podobní, jak složením a základními charakteristikami krve, humorální regulace, 

karyotypem a zejména pak charakteristikami molekulárně genetickými. Jak ukázali 

badatelé z biochemických a molekulárně biologických disciplín již koncem šedesátých let, 

člověku je nepochybně nejpodobnější šimpanz, ale i gorily a orangutani vykazují množství 

velmi podobných znaků na molekulární úrovni. Počet chromozomů je sice u lidí a velkých 

lidoopů odlišný, 46 u rodu Homo a 48 u všech velkých lidoopů. Moderní genetika ale 

prokázala, že tyto rozdíly mohly vzniknout poměrně jednoduchou a běžnou chromozomální 

mutací a neznamenají žádné podstatné genetické odlišnosti mezi oběma, resp. třemi 

podčeleděmi." (Vančata, 2003, str. 124) 
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2.2.1 Rod Pongo - orangutan 

Rod Pongo (orangutan) se dle některých záznamů dále dělí na orangutana 

sumaterského (Pongo abelii) obývající ostrov Sumatra a orangutana bornejského (Pongo 

pygmaeus) obávajícího ostrov Borneo. Vzhledem k tomu, že se spolu oba druhy v případě 

setkání kříží a mají plodné potomstvo, nedá se toto dělení považovat za zcela prokázané. 

Pohybují se především ve větvích stromů, ale nevyhýbají se ani chůzi po zemi. Žijí 

v tropických deštných pralesech od nížin až po vysokohorské pralesy. Orangutani jsou 

kriticky ohroženi a pro jejich ochranu je třeba zastavit jejich lov a zásahy do jejich 

přirozeného prostředí, jako je těžba palmy olejné. Vzhledem k pomalému tempu 

reprodukce orangutanů je každý další zásah do jejich prostředí velmi rizikový (Vančata, 

2003). 

Orangutani mají dlouhé a relativně řídké chlupy, které jsou červenohnědé barvy 

(Vančata, 2003). Rozdíly mezi samicí a samcem jsou značné. Samci dosahují výšky až 

150 cm a hmotnosti 60 až 80 kg (samci na Borneu mohou dokonce dosahovat váhy až 

150 kg) a mají výrazné ozvučné vaky, samice dorůstají přibližné výšky 100 až 110 cm 

a váží v průměru od 30 kg do 70 kg (Bischof, 1980). Jsou uzpůsobeni k životu na 

stromech, a to zejména výrazně delšími horními končetinami, které jsou mohutně osvalené. 

Ze všech lidoopů mají nejkratší zadní a nejdelší přední končetiny právě orangutani. Jejich 

prsty jsou uzpůsobeny hákovitému úchopu, i přesto mají dobře pohyblivý palec vhodný 

k manipulaci. Jejich obličej obvykle není pokryt srstí, nebo je pokryt jemnými bílými 

chloupky (u orangutana sumaterského). Na lebce samců je mohutný týlní hřeben, který 

spoluvytváří vysoký tvar hlavy. Typickým znakem jsou velké vnitřní řezáky (Vančata, 

2003). Dospělí samci mají okolo obličeje jakési kožní valy kruhovitého tvaru, které jsou 

tvořeny především tukem a podkožním vazivem (Dobroruka, 1979). Samci se vyznačují 

výrazným hrdelním vakem, který jim umožňuje vydávat hlasité volání, jímž 

pravděpodobně informují další orangutany např. o směru, kterým se budou dále ubírat. 

Samci navíc dlouhým voláním lákají samice. Samice naproti tomu mají jen malý hrdelní 

vak a lícní valy se u nich vůbec nevyskytují (Vančata, 2003).  

Chování 

Orangutani se živí zejména plody jako je durian a fíky, v jejich jídelníčku jsou 

hojně zastoupeny i listy a výhonky, nevyhýbají se ani živočišné potravě v podobě hmyzu 
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a drobných obratlovců, např. outloni či ptačí holátka (Anděra, 1997; Vančata, 2003; 

Clutton-Brock, 2005). 

Sociální struktura u bornejských a sumaterských orangutanů se podstatně liší. 

U orangutanů na Sumatře lze uvažovat o struktuře fission-fusion, což může souviset s tím, 

že jsou na ostrově predátoři, kteří na Borneu nežijí (Vančata, 2003). Oproti ostatním 

velkým lidoopům žijí orangutani více samotářský život. Tvoří se zejména vztah mezi 

samicí a jejím mládětem (Dobroruka, 1979). Samci mají vysokou hladinu testosteronu, což 

může způsobovat jejich nižší sociabilitu a agresivní sexuální chování (Vančata, 2003). 

Nedospělí jedinci se někdy sdružují do malých skupin, dospělí samci jsou obvykle solitéři 

(Dobroruka, 1979). Většinu dne orangutani tráví získáváním potravy, přemisťováním se na 

jiná území a odpočinkem. Hnízda si staví v korunách stromů z větví, které slouží jako 

základ hnízda, spolu s olistěnými větvemi, které spletou dohromady a vystelou jimi 

hnízdo. Někdy staví nad svými hnízdy střechu, která je chrání před prudkým deštěm 

(Vančata, 2003).  

"Nejnovější výzkumy ukazují, že i orangutani používají nástroje, i když v menším 

rozsahu než šimpanzi. Jak ukazují poslední ekologické a etologické studie orangutanů, 

používání nástrojů je u orangutanů mnohem běžnější a mnohem vyspělejší než se původně 

soudilo." (Vančata, 2003, str. 133) 

Důkazy o tom, že orangutani ve volné přírodě používají nástroje, jsou již z roku 

1996. Carel P. van Schaik s Sheryl D. Knottovou (1966) zkoumali využívání nástrojů 

u orangutanů sumaterských z oblasti Suaq Balimbing, kteří využívají nástroje k získávání 

potravy běžněji, než některé jiné volně žijící populace. Schaik s Knottovou se domnívají, 

že tyto rozdíly mohou být dané existencí kulturních tradic, které se vážou spíše k větším 

skupinám s tolerantními vztahy (O'Malley & McGrew, 2000; Van Schaik & Knott, 2001). 

Stejně tak u orangutanů žijících v zajetí je běžně pozorována vysoká schopnost učení 

a vyrábění nástrojů, kulturní chování je zde dokonce obvyklejší a po vypuštění do volné 

přírody často přetrvává. Orangutani si vyrábějí jednoduché nástroje na lov hmyzu, sběr 

medu, k přitahování si větví s jinak nedostupným ovocem, úpravě pojídaného ovoce nebo 

si jimi drbají záda. Dokonce bylo pozorováno, že orangutani si z větviček vyrábějí hůlky 

k odstraňování semen z pojídaných plodů (Vančata, 2003). 

Orangutani spolu komunikují pomocí různých zvuků, jak samci, tak samice 

zastrašují případné soky nízkými hrdelními zvuky (Vančata, 2003). 
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2.2.2 Rod Gorilla - gorila 

Gorila je rod největších známých žijících primátů. Obývá rovníkovou Afriku ve 

dvou od sebe oddělených oblastech, populace goril se v těchto oblastech od sebe liší, 

a proto se někdy gorila obecná rozděluje na dva samostatné druhy a to na Gorilu nížinnou 

(západní oblast) a Gorilu horskou (východní oblast). Dále se pak dělí ještě na poddruhy 

(Vančata, 2003). Gorily se stávají pohlavně dospělými ve věku kolem sedmého až osmého 

roku, kdy samice přestávají růst. Samci rostou až do dvanácti či třinácti let (Cawtoon Lang, 

2005). 

Gorily mají velmi robustní lebku, typické vystupující nadočnicové oblouky a 

dlouhé čelisti. Na lebce mají sagitální a týlní hřebeny. Tvář mají hladkou a černě 

zbarvenou, v jejich ústech jsou robustní zuby, přičemž samci mají delší špičáky, 

než samice. Jejich kostra je mohutná, zejména pak u předních končetin, které jsou 

i relativně dlouhé. Jejich mozek je velmi podobný mozku lidskému stejně jako mozek 

šimpanzů (Vančata, 2003). 

Chování 

Gorily preferují pohyb po zemi, kde se pohybují kvadrupedně a jsou to 

kotníkochodci. Jsou schopné i zručně šplhat, ale většinou se dospělé gorily drží okolo 

hlavního kmene. Nejčastěji šplhají mláďata, velcí samci naproti tomu téměř nešplhají, 

pravděpodobně kvůli jejich velké váze. Brachiace u goril není přítomná (Cawtoon Lang, 

2005). 

Potrava goril je především rostlinného původu a v menší míře živočišného, kdy 

gorily konzumují zejména termity a jiné bezobratlé. Gorily se živí především listy, 

výhonky, trsy menších rostlin i nedozrálým ovocem. Živí se obvykle individuálně, nejen 

z důvodu jejich potřeby velikého množství potravy, ale i z důvodu nerovnoměrně 

rozmístěných zdrojů. Množství potravy na území tak podmiňuje určité rozdíly v chování. 

V případě hojnosti se ve skupinách zvyšuje socializace a komunikace a skupiny se zvětšují. 

Pokud je naopak potravy v prostředí málo, skupiny bývají menší, jsou velmi soudržné 

a jejich sociální struktura je obecně uzavřenější (Vančata, 2003). 

V čele tlupy goril stojí dospělý samec se stříbrným hřbetem, dále jsou v tlupě mladí 

samci s černým hřbetem a několik samic s mláďaty. Někdy stojí v čele skupiny i dva 

samci. Stříbrohřbetý samec je dominantní a navazuje kontakt zejména s mláďaty a se 

samicemi s mláďaty. Teritoria jednotlivých skupin se obvykle překrývají a hrají zde také 
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roli příbuzenské vztahy, kdy spolu většinou sousedí tlupy, které vedou příbuzní samci. 

Tato teritoria většinou nejsou nijak hájena. Gorily vytváří malé skupiny, které mezi sebou 

komunikují a vytvářejí tak územně rozsáhlé sociální sítě. Gorily mezi skupinami 

v omezené míře migrují, a to jak samci, tak i samice. U samců je tento jev patrný zejména 

v období, kdy dospějí - okolo 11. roku života. Podle některých výzkumů příbuzní samci 

zůstávají v blízkosti teritorií svých otců. I samice běžně migrují, čímž se omezuje 

příbuzenské křížení. Je vcelku běžné, že samice mají potomky postupně v několika 

skupinách. Samci ve své tlupě hájí především samice s mláďaty, rozhodují a urovnávají 

konflikty ve skupině (Vančata, 2003). 

Doba březosti trvá okolo 8,5 měsíce, samice má mládě v prvních měsících stále 

u sebe a drží se nedaleko stříbrohřbetého samce, který je chrání (Vančata, 2003). 

O potomky se starají většinou 3 až 4 roky, což je doba přibližně shodná s dobou do dalšího 

porodu. Obvykle mají samice okolo tří mláďat za život. Mláďata začínají samostatněji 

zkoumat okolí ve věku jednoho roku a přestávají se kojit okolo 3. roku. Samice dosahují 

dospělosti mezi 10 až 12 lety, samci pak mezi 11. až 13. rokem (Cawtoon Lang, 2005). 

I přes různé zvěsti o agresivitě goril se jedná o nejméně agresivní primáty. 

Popisované agresivní chování bylo často způsobeno jejich omezováním nebo dokonce 

jejich lovem (Vančata, 2003). 

Dorozumívací a výrazové prostředky jsou u goril oproti šimpanzům chudší. Vztah 

mezi nadřízeným a podřízeným je vyjádřen pouze tím, že podřízený nadřízenému uhýbá 

z cesty. Schaller zaznamenal 13 různých zvuků vydávaných zejména v nebezpečí. Někteří 

autoři udávají i 22 zvuků (Dobroruka, 1979). 

2.2.3 Rod Pan - šimpanz 

Šimpanzi jsou naši nejbližší žijící příbuzní. Svou DNA se od člověka liší jen 

o 1,6% (Fouts, 2000). Z tohoto důvodu je jim v této práci věnován podrobnější popis. 

Šimpanzi obývají africký kontinent, ale oproti gorilám mají širší areál rozšíření. Vyskytují 

se zejména ve střední a západní Africe od Guiney po Ugandu v oblastech deštných pralesů, 

ve vlhkých i suchých lesostepích, galeriových lesích, ale i v savanách a horských lesích. 

Dávají přednost mírně vlhčím oblastem či sušším oblastem a v bažinatých oblastech se 

nikdy dlouho nezdržují (Vančata, 2003). 
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Šimpanzi jsou porostlí černými řídkými chlupy po celém těle kromě plosek zadních 

končetin, dlaní předních končetin, obličeje a uší, kde je kůže v barvě od růžové až po 

černou. Mláďata mají světlejší obličej a lze je dobře rozpoznat i podle bílého chomáčku 

chlupů na zadku. Šimpanzi se ve volné přírodě dožívají až 50 let, v zajetí i přes 60 let. 

Jejich způsob chůze po zemi je kvadrupední a jsou to kotníkochodci, navíc se pohybují 

brachiací, k níž mají dobře uzpůsobené končetiny. Jsou dobře vybaveni pro šplhání a občas 

se u nich vyskytuje i bipedie. Přední končetiny jsou jen lehce delší než zadní, palce všech 

končetin stojí v opozici k ostatním prstům a umožňují tak pevné uchopení. Ruka šimpanzů 

má výborné manipulační schopnosti. Samice váží většinou do 50 kg a dosahují 65-100 cm, 

samci dosahují výjimečně 70 kg, běžně váží do 60 kg a měří v rozmezí 90-120 cm 

(Cawtoon Lang, 2005). Mozkovnu mají oproti gorilám vzhledem ke své velikosti relativně 

objemnější, hřebeny na lebce jsou méně výrazné, nebo zcela chybí. Velikostí a stavbou je 

šimpanzí mozek srovnatelný s mozkem australopitéků. Mimo mozek lidský je šimpanzí 

mozek nejdokonalejší mezi primáty a od mozku lidského se v základní stavbě podstatně 

neliší (Vančata, 2003).  

Chování 

Potravní chování 

Šimpanzi patří mezi všežravce a součástí jejich potravy je zejména ovoce, listy, 

semena, bezobratlí a příležitostně i obratlovci. Pro šimpanze je typické, že si vybírají jen ty 

nejvhodnější části rostlin a ve stravování jsou patrné i určité tradice (Vančata, 2003). 

V jejich jídelníčku se příležitostně objevují i opice nebo malé antilopy. Bylo pozorováno, 

že šimpanzi schovávali část potravy pro své druhy. Dalším zajímavým prvkem je 

i schopnost využívání nástrojů k získávání a konzumaci potravy. Jane Goodallová v době 

svého pozorování šimpanzů v Africe zdokumentovala využívání stébel trávy k vytvoření 

nástroje na vytahování termitů z termitiště (Dobroruka, 1979). Šimpanzi jsou tedy schopni 

získávat i velmi kvalitní zdroje energie a nejsou tolik omezování nutností získat velké 

množství potravy, musí ale rozvíjet své schopnosti, jak stravu získat a vědět, kde ji získat, 

což podporuje rozvíjení analytických i paměťových funkcí. Šimpanzi jsou navíc schopní 

velmi dobře rozlišovat jedovaté rostliny od jedlých a dokonce podle některých výzkumů 

využívají léčivky a rostliny podporující trávení. Šimpanzi mezi sebou potravu často sdílejí 

a to zejména potravu obtížně získatelnou, jakou je například maso, nebo potravu velmi 

oblíbenou. Tento rys chování má nejen význam potravní, ale i sociální a v určitých 

případech jej lze označit až za altruistický (Vančata, 2003). 
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Sociální struktura 

Sociální struktura šimpanzů patří k nejsložitějším a nejvariabilnějším mezi primáty 

a je typu fission-fusion, která je však narozdíl od jiných primátů s podobnou sociální 

strukturou založena více na socio-sexuálních vztazích ve skupině než na faktorech 

prostředí. V tlupách jsou filopatričtí především samci a samice často migrují mezi 

skupinami (Vančata, 2003). Tyto skupiny mohou dosahovat velikosti až 80 členů a dále se 

dělí na podskupiny o 3 až 6 členech (Anděra, 1997). Stálou strukturou skupiny je matka 

a její mládě. V čele skupiny stojí dominující samec. Ve skupinách se navíc často vytváří 

koalice a aliance často založené na příbuzenských vztazích matky a jejích potomků, kde 

hraje roli i fakt, že matky jsou vždy jisté, zatímco otcové nikoliv. Ve skupinách se 

především z tohoto důvodu projevuje matrilineární struktura. Promiskuita je ve skupině 

poměrně běžná. Velikost tlupy a její teritorium je závislé na mnoha faktorech, mezi něž 

patří dostupnost a charakter potravy, klimatické podmínky, prostředí a říjné samice 

(Vančata, 2003). Jedinec samotný nemá své teritorium, fungují zde teritoria celé skupiny, 

která mnohdy šimpanzi velmi agresivně brání. V chování šimpanzů je též možné pozorovat 

lokální tradice. Pokud šimpanzi objeví oblast, kde je hojnost jídla, oznamují to svým 

druhům bubnováním na strom a svolávají tak ostatní šimpanze k hodování. Šimpanzi se 

stejně jako lidé při setkání zdraví, a to poklepáním po rameni, objímáním, líbáním nebo 

dokonce podáním ruky (Dobroruka, 1979).  

Postkonfliktní chování 

Bezprostředně po konfliktu někdy dochází k usmiřování, které může být iniciováno 

obětí i agresorem. Při tomto aktu se může vyskytovat tzv. allogrooming neboli sociální 

grooming, kdy jedinec čistí druhému šimpanzi srst. Allogrooming se vyskytuje i mimo 

usmiřování velmi běžně. Usmiřování může sloužit i prosté objetí nebo socio-sexuální 

chování. Další formou postkonfliktního chování je utěšování, kdy jedinec, který 

v konfliktu neobstál, vyhledává kontakt vysoko postaveného jedince, dochází zde pak 

k podobné situaci jako při usmiřování, nebo se může vysoko postavený jedinec oběti zastat 

a uplatní vůči agresorovi svoji sociální převahu. Také jsou zaznamenány snahy udržet 

tlupu stabilní, kdy šimpanzi přímo zasahují do konfliktu s cílem zabránit potyčce (Vančata, 

2003).  

Tetičkovské chování 

Mezi samicemi šimpanzů funguje tzv. tetičkovské chování, kdy jsou především 

mladé samice přítomny u porodu jiné samice a sledují jej a velmi se o narozené mládě 
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zajímají. Poté, co jim matka novorozence dá svolení, navazují první kontakt s mládětem. 

Postupem času se stále více zapojují do péče o mládě, hrají si s ním a učí se, jak se o něj 

starat. Toto chování jim dává dobré předpoklady k budoucímu vlastnímu mateřství. Je 

zjištěno, že matky, které si neprošly tetičkovským chováním, mívají větší sklony 

k agresivitě vůči cizím ale i vlastním mláďatům, což může vést výjimečně až k usmrcení 

mláděte (Vančata, 2003).  

Sexuální a rodičovské chování 

Sexuální chování úzce souvisí se sociálním chováním. Slouží mimo rozmnožování 

například k usmiřování, manipulaci, upevňování postavení nebo i zmírnění napětí. Samice 

někdy nabízejí sex jako úplatu za potravu nebo postavení ve skupině. U šimpanzů je velmi 

běžná promiskuita. Vyskytují se i případy konsortních svazků, kdy se samec se samicí 

vzdalují od skupiny a staví si společná hnízda a jsou spolu až po dobu několika dní. 

V případech, kdy je samec odmítnut, se může stát, že se rozhodne vydobýt si styk násilím, 

ale tlupa mu v tom zabrání a samici tak ochrání (Vančata, 2003). Zajímavostí je, že stejně 

jako u lidí je pohlavní styk mezi sestrou a bratrem tabu (Vančatová & Vančata, 2002). 

Pohlavní orgány samců jsou velmi podobné mužským, narozdíl od samičích pohlavních 

orgánů, které jsou velmi odlišné. V období sexuální receptivity dochází u samic ke zduření 

a zrůžovění vnějších pohlavních orgánů a přilehlých anogenitálních oblastí, což slouží 

k upozornění samců, že je samice připravena k páření. Samice mají pravidelný estrální 

cyklus, který trvá okolo 35 - 40 dnů. Gravidita trvá přibližně 240 dní a rozmezí mezi 

jednotlivými porody je poměrně velké, u některých populací dosahuje až 7 let (Vančata, 

2003). Porod trvá 1-2 hodiny a samice se před ním někdy stahují do ústraní. Samice rodí 

zpravidla jen jedno mládě. Po porodu odstraní mláděti pupeční šňůru a pozře velmi 

výživnou placentu. Zajímavostí je, že narozenému mláděti stiskne matka zuby prst, což 

může mít podobný účinek jako naše poplácání po zadečku (Fouts, 2000). Rodičovské 

chování se objevuje jen u samic. Učí svá mláďata rozpoznávat potravu, stavět spací 

hnízdo, vyrábět nástroje a také začlenění do sociálního života skupiny (Vančata, 2003).  

Herní chování 

Herní chování se vyskytuje především u mláďat a nefunguje pouze jako zábava, ale 

má i významnou socializační funkci. Mláďata se učí navozovat kontakt, napodobují 

dospělé, učí se manipulaci s nástroji, nebo se jen baví různými honičkami a "rošťárnami" 

(Vančata, 2003). 
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Nástrojové chování 

Používání nástrojů se podstatně liší u obou druhů šimpanze, přičemž u šimpanze 

učenlivého (Pan troglodytes) je pozorováno rozsáhlejší vytváření a využívání nástrojů, ve 

srovnání s šimpanzi bonobo. (Pan paniscus). Nástrojové chování se vyvíjí zejména 

v období dětství, kdy mláďata napodobují chování svých matek a ostatních členů skupiny. 

Většinou si šimpanzi vyrábějí nástroje pokaždé nové, maximálně jsou schopní určitý 

nástroj používat jeden den (Vančata, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace 

Šimpanzi se hojně dorozumívají rozvinutou mimikou, kterou vyjadřují emoce 

a dokonce jsou ji schopni využívat klamavě, kdy dokážou manipulovat a podvádět ostatní 

(Vančata, 2003). Ve srovnání s jinými primáty spolu šimpanzi spolupracují, což je patrné 

při lovu, kdy jsou schopni ulovit guarézu, hlodavce nebo dokonce malou antilopu 

(Dobroruka, 1979). Šimpanzi se také dorozumívají hojně rozvinutou vokalizací, která je 

spojená se specifikou gestikulací a předváděcími rituály. Pomocí vokalizace si šimpanzi 

označují teritorium skupiny a také si oznamují, kde se jaký jedinec právě nachází. Podle 

odborníků i díky vokalizaci může docházet k dlouhodobějšímu štěpení a následnému 

spojování skupin, které je pro šimpanze typické (Vančata, 2003).  

 Obr. 1: Šimpanz vytahuje z termitiště termity pomocí větvičky. Zdroj: www.discoverwildlife.cz 
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2.2.3.1 Druh Pan troglodytes - šimpanz učenlivý 

Obecná charakteristika 

Vyskytuje se v oblasti na sever, západ a východ od řeky Zair. Ve srovnání se 

šimpanzi bonobo je robustnější, vyskytuje se na větším území a obývá větší množství 

různých ekosystémů od primárních a sekundárních deštných pralesů přes galeriové lesy, 

lesostepi, stepi i savany až k horským pralesům do nadmořské výšky 3000 metrů. Nevadí 

jim ani sušší oblasti (Vančata, 2003). Obecně populace šimpanze učenlivého klesá a jejich 

celkový počet se odhaduje okolo 100 000 až 200 000 volně žijících šimpanzů (Cawtoon 

Lang, 2005). Příčinou poklesu je zejména narušování jejich přirozeného prostředí kácením 

a osidlováním území, což také způsobuje fragmentování populací šimpanzů na ostrůvky 

a následnou izolovanost jednotlivých populací (Vančata, 2003). 

Popis 

Chlupy mají tmavohnědé až černé, řídké a někdy relativně dlouhé. Není zvláštností, 

že mají lysá místa, která jsou u některých poddruhů světlá. Zbarvení je u samců a samic 

stejné a není zde ani patrný rozdíl mezi jednotlivými poddruhy šimpanze učenlivého. 

Někteří šimpanzi mají stříbřitá záda a bradu. Mláďata mají světlý obličej, který jim 

s věkem tmavne (Vančata, 2003). 

Oproti šimpanzi bonobo má šimpanz učenlivý silnější kosti a větší mozek, který je 

ale vzhledem k velikosti těla relativně menší. U samců se někdy vyskytují hřebeny 

v oblasti týlní. Horní končetiny jsou o něco delší než dolní a také výrazně svalnatější. 

Šimpanz učenlivý má poměrně široký trup a velký hrudník (Vančata, 2003). 

Nejobvyklejším způsobem pohybu je u pana troglodytes kotníkochodectví, jsou 

však také obratní lezci, ve větvích se pohybují brachiací a jsou schopní i bipedie. Díky své 

velmi rozvinuté centrální nervové soustavě se dokážou v pohybu ve větvích vyrovnat 

i lehčím guarézám, především proto, že mají dobré znalosti prostředí (Vančata, 2003). 

Chování 

Chování šimpanzů je významně ovlivněno sociálními a agonistickými vztahy ve 

skupině. Důležitou roli hraje schopnost kooperace a altruistické chování. Šimpanzi 

dokážou dobře rozlišovat, ke komu své chování směřují a podle toho jej upravují, jejich 

chování je tedy cílené a selektivní. Není výjimkou, že jsou šimpanzi schopni se vědomě 
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chovat klamavě a podávat nepravdivé informace, za účelem ovlivnění jiného jedince, často 

ze zištných důvodů a zlepšení sociálního statusu ve skupině (Vančata, 2003).  

Potravní chování 

V jídelníčku šimpanze učenlivého se objevují plody, velmi kvalitní pozemní 

vegetace, semena a nezřídka i maso v podobě především termitů a mravenců, ale 

i obratlovce, například mláďata ptáků i savců. Šimpanzi jsou schopni jak individuálního, 

tak i skupinového lovu, který je často velmi dobře koordinovaný. V rozdělování potravy 

pak figurují sociální role a místní tradice. Co se týče nástrojů, nejčastěji je využívají 

samice a mláďata a to například k lovu termitů (Vančata, 2003).  

Sociální struktura 

Sociální struktura je u pana troglodytes typu fission-fusion s filopatrickými samci. 

Samice obvykle odcházejí ze své rodné skupiny. Sociální struktura je značně proměnlivá 

a mají na ní vliv různé faktory jako oblast, množství potravy, množství receptivních samic 

nebo struktura ekosystému. U šimpanze učenlivého mají samice oproti samcům větší 

sklony k individualismu, mají však důležitou roli v socializaci a výchově mláďat. 

Zajímavostí je, že samice jsou ochotné osiřelá mláďata přijmout za vlastní (Vančata, 

2003).  

Postkonfliktní chování 

Mezi nejvýznamnější postkonfliktní chování u šimpanze učenlivého patří 

usmiřování a utěšování. Pro usmiřování slouží objímání, dotyky, polibky, podávání rukou 

a různé formy groomingu. Usmiřování je pro šimpanze důležité z hlediska soudržnosti 

sociální skupiny, upevňování sociálního statusu, vytváření koalic a řešení sporů 

samotných. K utěšování obvykle dochází, pokud nedošlo k usmíření a chodí o něj žádat 

obvykle konfliktem poškozený jedinec, kdy toto chovámí má buď podobný efekt jako 

usmiřování nebo může být výzvou o pomoc při konfliktu. Jedinec se obrací k sociálně výše 

postaveným členům skupiny, obvykle ke svým členům rodiny (Vančata, 2003). 

Nástrojové chování 

Chování je u šimpanze učenlivého velmi rozvinuté a vyspělé a je často poměrně 

odlišné podle určitých tradic ve skupině, její velikosti a složení - proto nelze zobecňovat 

chování šimpanzů učenlivých na základě pozorování jedné skupiny. V porovnání 

se šimpanzem bonobo mají významně větší škálu používaných nástrojů a jejich nástrojové 

chování je mimořádně rozvinuté a je předáváno samicemi mláďatům. Na druhé straně však 
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chybí důsledná standardizace a optimalizace při používání a vyrábění nástrojů. Nástroje 

nemají univerzální charakter a jsou používány většinou jen v krátkém časovém údobí, 

nikdy však druhý den. Šimpanzi jsou schopni si přinést vhodný materiál nebo hotový 

nástroj k místu svého použití. Je obvyklé, že pro získání stejného druhu potravy se 

využívají případ od případu odlišné postupy. Například při získávání termitů se v dané 

populaci nástroje používají, ale při získávání mravenců nikoliv a podobně je tomu třeba 

i u rozbíjení ořechů, kdy k rozbíjení některých druhů ořechů jsou nástroje využívány, 

zatímco k jiným nikoliv (Vančata, 2003). Používání nástrojů se v každé populaci liší podle 

místních zvyklostí. Šimpanzi učenliví jsou schopni využívat specifické nástroje také 

k získání vody. Bylo pozorováno, že z rozkousaných rostlin vytvořili jakési houby, které 

namáčeli v jinak obtížně přístupných zdrojích vody, například ve vykotlaném kmeni 

(Dobroruka, 1979). Někteří šimpanzi také používají nástroje k čištění úst a rukou 

znečištěných od jídla. V zajetí je využívání nástrojů ještě mnohem pestřejší než ve volné 

přírodě (Vančata, 2003). 

Komunikace 

Kromě využívání nástrojů je u šimpanzů velice rozvinutá komunikace zejména 

pomocí mimiky a gest. Komunikace se odehrává pomocí širokého repertoáru mimiky 

a gest, přičemž jejich komunikace je poměrně složitá a sofistikovaná (Vančata, 2003). Co 

se týče vokalizace, šimpanzi učenliví umějí vydávat samohlásky U a O (Dobroruka, 1979). 

2.2.3.2 Druh Pan paniscus -šimpanz bonobo 
Zajímavosti je, že k názvu bonobo došlo v podstatě omylem při špatné interpretaci 

nápisů na přepravních bednách, kde byl pravděpodobně napsán název afrického města 

Bolobo (Waal, 1997). 

Obecná charakteristika 

Šimpanzi bonobo jsou drobnější a mají užší pas než šimpanzi učenliví. Pohlavní 

dimorfismus je poměrně znatelný, dospělí samci dosahují váhy okolo 40 kg a výšky 

maximálně 90 centimetrů, samice váží okolo 30 kg a dosahují až 80 centimetrů (Bischof, 

1980). Obývají oblasti tropických primárních a sekundárních oblastí jižně od řeky Zaire na 

území Demokratické republiky Kongo. Od šimpanze učenlivého jsou odděleni právě řekou 

Zaire a jejich území se tak nikde nepřekrývají. Šimpanz bonobo je celý černý, od chlupů až 

po tvář a už mláďata se rodí černá jen s bílým chomáčkem chlupů na zadku. Mezi 



24 
 

pohlavími nejsou žádné rozdíly ve zbarvení a oproti šimpanzi učenlivému nemají tendenci 

plešatět a dělá se jim pro ně typická pěšinka na hlavě (Vančata, 2003). 

Popis 

Šimpanzi bonobo mají menší nadočnicové oblouky a poměrně gracilní lebku. Na 

jejich lebce se téměř vůbec neobjevuje crista sagitalis stejně jako hřebeny v týlní oblasti. 

Kostra šimpanze bonobo je relativně útlá. Mezi končetinami je v délce jen velmi malý 

rozdíl, kdy jsou horní končetiny o něco málo delší, než dolní. Dolní končetiny jsou více 

osvalené a robustnější. Bonobové mají podle některých autorů relativně větší mozek, než 

pan troglodytes (Vančata, 2003). 

Pohybový aparát je stejně jako u šimpanze učenlivého velmi dobře přizpůsoben 

mnoha typům lokomoce. Základním typem pohybu je kotníkochodectví, které šimpanzi 

uplatňují jak na zemi, tak i na stromech. Dále je u šimpanze bonobo obvyklé šplhání, 

brachiace a zavěšování. Co se týče bipedie je pro ně díky jejich stavbě těla přirozenější, 

než pro šimpanze učenlivého (Vančata, 2003). 

Chování 

Jejich sociální struktura je stejně jako u šimpanze učenlivého fission-fusion, ale 

velikost jejich komunit je obvykle větší a může dosahovat až 200 jedinců. V sociální 

struktuře šimpanze bonobo je většinou nízká míra agresivity a velký výskyt sexuálního 

a socio-sexuálního chování, které probíhá jak u jedinců rozdílného pohlaví, tak i stejného. 

Zajímavým rysem jejich struktury je úzká vazba matek na syny, ti jsou matkami obvykle 

podporováni, protože to pro matky představuje potenciální možnost zvýšení sociálního 

statusu ve skupině (Vančata, 2003).  

Nástrojové chování  

Používání nástrojů se u šimpanze bonobo vyskytuje v menší míře ve srovnání 

s šimpanzem učenlivým. Obvyklé je používání listů jako ochrany před deštěm nebo 

využívání klacků při předvádění. Zajímavostí je, že si větvemi pravděpodobně označují 

stezky (Vančata, 2003).  

Komunikace 

Šimpanzi bonobo se více hlasově projevují a vydávají samohlásky A a E narozdíl 

od šimpanze učenlivého, který vydává samohlásky U a O (Dobroruka, 1979). Pomocí 

vokalizace si například oznamují objevení potravy nebo varují před nebezpečím. 
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U šimpanze bonobo se navíc objevuje tzv. dálkové volání (low hoot), které má 

pravděpodobně funkci udržování kontaktu se skupinou a dosah tohoto volání je až dva 

kilometry (Vančata, 2003). 

3 Komunikace 

Existuje mnoho definic komunikace. Ve slovnících lze najít definici komunikace 

jako "proudění informací z jednoho bodu (ze zdroje) k druhému bodu (k příjemci)" nebo 

jako "přenos nebo vytváření znalostí". Slovo komunikace pochází z latiny a communicatio 

původně znamenalo "vespolné účastnění" a comunicare "činit něco společným, společně 

něco sdílet". Komunikace se neomezuje pouze na proudění informace od zdroje k příjemci, 

ale i ovlivňování povahy nebo dopadu zprávy například tím, že jsme jejímu předávání 

přítomni, čímž se podílíme na probíhající komunikaci. Už jen tím, že přihlížíme 

komunikaci, ovlivňujeme do jisté míry způsob proudění informací nebo dokonce jejich 

obsah. Proto někteří psychologové rozumí komunikační výměnou nejen sdělování, ale také 

sdílení (Vybíral, 2009). 

3.1 Funkce komunikace 

Každá komunikace má svou funkci, která je buď jejím vědomým cílem, účelem 

nebo kterou plní mimoděk. Komunikační výměna může plnit jednu nebo i více funkcí, 

čímž spolu s dopadem na příjemce dostává komunikace smysl. Mezi funkce komunikace 

patří: informovat (předat zprávu, prohlásit, oznámit), instruovat (navést, naučit, zasvětit), 

přesvědčit (ke změně nebo pozměnění názoru, ovlivnit, zmanipulovat), vyjednat, domluvit 

se (řešit, vyřešit, dojít k dohodě), pobavit (rozveselit, rozptýlit) (Vybíral, 2009). Funkce 

komunikace mezi sebou obvykle nemají ostré hranice a často se překrývají (Mikuláštík, 

2003). 

3.2 Dělení komunikace 

Komunikaci lze podle charakteru prostředků dělit na komunikaci verbální 

a neverbální. Pro verbální komunikaci je charakteristické používání verbálních prostředků 

v podobě slovních výrazů, které mohou být jak mluvené tak i psané, a dalších odvozených 

znakových soustav. Neverbální komunikace využívá mimoslovních prostředků. Dále lze 

verbální i neverbální komunikaci dělit na záměrnou a nezáměrnou. To, jak daleko je 

komunikace záměrná či nezáměrná a verbální či neverbální, souvisí také s tím, jaký je 
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obsah komunikace, jestli má spíše kognitivní či emocionální charakter (Janoušek, 2008). 

Mezi verbálními a neverbálními prostředky komunikace však není ostrá hranice, což mimo 

jiné dokazuje to, že samotná řeč v sobě zahrnuje mnoho neverbálních aspektů (Janoušek, 

1988). 

3.2.1 Verbální komunikace 

Podle dosavadních výzkumů lze počátky verbální komunikace hledat v době před 

více než 60 000 lety, tedy v éře člověka neandertálského. Nesporné důkazy v podobě 

dochovaných písemností jsou však staré nanejvýš 5 tisíc let. (Loucká, 1998) Verbální 

komunikace je dorozumívání pomocí jazyka u jedné, dvou a více osob. Jako slovní 

komunikaci u jednoho člověka lze uvést například psaní neadresného textu, samomluvu, 

hovor na záznamník atd. Verbální komunikace zahrnuje výběr, kombinování a produkci 

jazykových znaků stejně jako proces vzájemného sdělování, vnímání a příjem informace 

(Vybíral, 2009). 

Verbální komunikace je v praxi vždy provázena neverbální komunikací, jejíž 

fylogenetické základy jsou často velmi staré a jsou společné všem vyšším primátům. 

Verbální komunikace se neomezuje pouze na lidskou řeč, týká se i mnohých živočichů, 

kteří jsou schopni používat přesně vymezené vokální signály. V rámci primátů nejlépe 

využívají vokalizační komunikaci lidoopi a kočkodani. U lidoopů v přírodě toto chování 

zatím nebylo podrobně zkoumáno, ale víme, že jejich potenciál komunikace jednoznačně 

převyšuje to, co jsme u nich v přírodě schopni běžně pozorovat. Je totiž známé, že všichni 

lidoopi jsou dokonce schopni naučit se znakovou řeč a u některých byly pozorovány 

i základy gramatiky. Co se týče kočkodanů, některé velmi úspěšné výzkumy ohledně 

vokální komunikace byly již učiněny (Vančatová, 2009). Thomas Struhsaker byl první 

vědec, který se zabýval vokalizací kočkodanů a zjistil, že při zahlédnutí různých typů 

predátorů vydávají kočkodani různé specifické hlasy, podle kterých se i ostatní opice 

zachovají v závislosti na typu predátora. Na Struhsakera dále navázali vědci Cheneyová 

a Seyfarth, kteří jeho výzkum ověřili pomocí nahrávek hlasů predátorů, které kočkodanům 

opakovaně pouštěli a sledovali jejich chování (Seyfarth, Cheney & Marler, 1980). 

Struhsakerův výzkum tím potvrdili a dále rozšířili o další určité hlasy (Diamond, 2004). 

Mezi typické znaky lidské komunikace patří i písmo a kresba, v případě psané řeči 

se jedná o výlučně lidskou schopnost, u kresby už to není tak jednoznačné. Schopnost 

komunikace v podobě kresby je pravděpodobně do značné míry společná všem recentním 
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lidoopům. Schopnosti lidoopů kreslit sice nelze stavět na stejnou úroveň s lidskými 

schopnostmi, dají se přirovnat úrovni malých dětí, nemůžeme však přehlížet, že spontánní 

kresby lidoopů v zajetí ukazují některé atributy lidských kvalit (Vančatová, 2009). 

3.2.2 Neverbální komunikace 

Neverbální komunikace je komunikace mimoslovní, tzv. řeč těla, tedy to co 

signalizujeme beze slov, ale i spolu se slovy jako doprovod komunikace verbální (Vybíral, 

2009). Nelze nekomunikovat, nijak se neprojevovat. Člověk může přestat mluvit, ale 

i mlčení a nehybnost něco sděluje (Goffman, 1966). 

Neverbální komunikace dle Vybírala (2009) zahrnuje: 

1. gesta, pohyby hlavou a další pohyby těla, 

2. postoj těla, 

3. pohledy, 

4. volba a změna vzdálenosti, zaujímání pozice v prostoru (přibližování se 

a oddalování se, 

5. dotyky (tělesný kontakt), 

6. tón hlasu a jiné neverbální aspekty řeči, 

7. fyzické a jiné aspekty vlastního zjevu jako oblečení, zdobnost. 

(Vybíral, 2009, str. 81) 

Neverbální signál může být podmíněný druhově, kdy jsou pro celý druh typické 

určité signály, dále osobností toho, kdo vysílá, ale i přijímá informace, kulturou, dobou 

a prostředím, ale i sociální skupinou (Plaňava, 2005). 

Podle antropologa Alberta Mehrabiana je z rozhovoru pouze 7 % informací 

poskytováno slovy, 38 % informací získáváme z tónu a barvy hlasu a zbylých 55 % 

informací pochází z řeči lidského těla (Nelešovská, 2005). 

Neverbální komunikace se u primátů i člověka uskutečňuje pomocí různých 

komunikačních kanálů, a to kanálu olfaktorického (čichového), vizuálního (zrakového), 

auditivního (zvukového) a taktilního (dotekového). Význam jednotlivých kanálů pro různé 



28 
 

skupiny primátů může být odlišný a závisí i na míře rozvinutí částí mozku. U poloopic 

například nalézáme velmi rozvinutý čichový mozek, což způsobuje, že jsou pro ně čichové 

podněty velmi dobře čitelné a jsou významnou součástí jejich dorozumívání. Naproti tomu 

u antropoidních primátů již tento způsob komunikace není tak výrazný a reakce na pachy 

tak má spíše instinktivní charakter (Vančatová, 2009). Většinou se využívá několik 

komunikačních kanálů najednou. V případě, že některý z komunikačních kanálů chybí 

(např. ztráta zraku nebo sluchu) musí se komunikace přizpůsobit situaci (DeVito, 2008). 

Neverbální komunikace se dělí podle Vymětala (2008): 

1. kinezika – zaměřenou na sledování pohybů celého těla, 

2. gestika – zaměřena zejména na pohyby a postavení prstů, paží, nohou a hlavy, 

3. mimika – zaměřena na pohyby obličejových svalů, 

4. vizika – zaměřena na pohyby očí, víček, obočí, oční kontakt, 

5. haptika – zaměřena na význam doteků, 

6. proxemika – zaměřena na význam vzdáleností, 

7. posturologii – zaměřena na postoje a pozice celého těla. 

(Vymětal, 2008, str. 56) 

Co se týče řeči těla, největší význam neverbální komunikace se soustřeďuje 

v oblasti kolem hlavy, zejména obličeje. Až poté můžeme zařadit pohyby rukou a paží, 

a dále pak pohyby nohou a pozici těla (Janiková, 2012). 

3.3 Komunikace zvířat 

Základní parametry jazykového systému, aplikovaného na jazyk zvířat (Hockett, 1960): 

a. sémantičnost - slova musí mít smysl; například u opic existují různá označení 

v podobě zvuků pro různé typy podnětů  

b. arbitrárnost - mezi formou (např. zvukem) slova a formou objektu musí být 

náhodný vztah; například u delfínů je jazyk složen z řady zvuků, které nesouvisí 

s obsahem  
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c. posun - označení může být produkováno i bez přítomnosti popisovaného objektu; 

například u včel je možno pozorovat sdělování polohyvzdáleného zdroje medu, kdy 

cestu znázorňují tzv. tanečky 

d. prevarikace - možnost lži a vtipu; například je zdokumentován případ vědomě 

lživého použití signálu kočkodanem pro odvedení pozornosti  

e. produktivita - může být komunikováno prakticky cokoliv; o rozsahu komunikace 

není dostatek informací, přesto je například jazyk delfínů komunikačně velmi 

bohatý  

(Kučera, 2013) 

3.3.1 Komunikační kanály u zvířat 

Vizuální komunikace 

Zraková neboli vizuální komunikace přijímá informace pomocí zraku a zahrnuje ty 

signály, které jsou viditelné. K těmto signálům patří mimika, gesta, postoj těla, zbarvení, 

ale i pohyb. Zraková komunikace je důležitá například při ohrožení a rozmnožování 

(Anděrová, 1990). Mimika pochází z řeckého slova mimos, což lze překládat jako 

napodobovat, imitovat, představovat. Mimikou označujeme veškeré pohybové možnosti 

obličeje, jedná se o výsledek činnosti obličejového svalstva. Další složkou vizuální 

komunikace jsou gesta, ta patří mezi nejmladší formy neverbální komunikace. Gesta jsou 

nejvíce rozlišená a používají se v různých kontextech chování (Vančatová, 2009). Při 

neverbálním sdělování mohou gesta plnit obdobnou funkci jako slova. Z neverbální 

komunikace je to právě gestikulace, která jako jediná může mít svou vlastní syntaxi, její 

gramatika a slovník tvoří ucelený jazyk, který je užíván jedinci se sluchovým postižením 

(Vybíral, 2009). U šimpanzů bylo zaznamenáno tleskání, které symbolizuje výzvu ke hře. 

Dále se u primátů využívají přátelská gesta, která pomáhají udržovat sociabilitu ve skupině 

a také gesta, která mají za cíl odstranění a zabránění agrese. Mezi sociabilní gesta patří 

prosebná gesta nebo podávání ruky (Vančatová, 2009). Postoje patří mezi archaické 

a primitivnější formy neverbální komunikace a většinou se pojí se stanovením dominance 

a podřízenosti. Nalézáme je u všech druhů opic, agresivní projevy se mohou vyjadřovat 

třeba výpady a během k objektu. Z pohledu evoluce mezi nejprimitivnější formy patří 

postoje, které předcházejí vzniku složitějších sofistikovanějších forem jako je mimika, 

která se značně začíná vyvíjet až u úzkonosých opic. Nejvýše postavená jsou gesta, která 

se ve větší míře vyvinula až u lidoopů (Vančatová, 2009). 
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Akustická komunikace 

Zvuková neboli akustická komunikace přijímá zvukové signály pomocí sluchu. 

Signály jsou zachycovány sluchovým orgánem zvířete. Mezi tyto signály patří jak signály 

hlasové, vznikající činností hlasivek, tak instrumentální, vznikající třením končetin o sebe 

nebo třeba výrazným výdechem (Anděrová, 1990). U primátů má každý zvuk vlastní 

význam od upozorňování na nebezpečí po udržování kontaktu mezi jedinci. Adresát na ně 

pak reaguje změnou stavu či chování. Pravděpodobně jsou primáti schopni pomocí zvuků 

nejen vyjadřovat svůj emoční stav, ale i předávat si informace o událostech a také 

předmětech. Primáti se pomocí zvuků domlouvají na svém rozmístění v prostoru, a to jak 

uvnitř skupiny, tak i mezi skupinami. V některých výzkumech se dokonce prokázala 

individuální specifičnost vydávaných zvuků i schopnost primátů na základě této 

specifičnosti identifikovat autora zvuku (Vančatová, 2009). 

Olfaktorická komunikace 

Čichová neboli olfaktorická komunikace je komunikace, která funguje na základě 

chemických signálů, které jsou zachycovány čichovým ústrojím. Jde zejména o chemické 

látky vylučované pachovými žlázami. Olfaktorická komunikace obvykle probíhá v podobě 

očichávání a značkování teritoria jak pachovými žlázami, tak i exkrementy (Anděrová, 

1990). U lidoopů lze pozorovat i očichávání rtu, končetin těla a u samců např. očichávání 

oblasti bradavek samic (Vančatová, 2009). 

Taktilní komunikace  

Komunikace dotyková neboli taktilní je komunikace prováděná pomocí tělesného 

kontaktu neboli dotyku. Komunikace taktilní je velice důležitá pro posilování sociálních 

vztahů ve skupině, uplatňuje se i při sexuálním chování a při soubojích (Anděrová, 1990). 

U lidoopů se zvyšuje počet dotyků v porovnání s úzkonosými opicemi dvojnásobně. 

Komunikace taktilní se nejčastěji pojí s přátelským a sexuálním chováním. Mezi přátelské 

chování se pak řadí objetí, doteky nebo grooming. Grooming je čištění srsti, které má 

velmi důležitý sociální význam. Je využíván v mnoha sociálních situacích, jako je 

utěšování, dochází k němu v přátelském vztahu, nebo vyjadřuje vzájemné postavení 

jedinců. U lidoopů se nejvíce vyskytují doteky rukou a prsty. K sexuálnímu chování patří 

doteky rukou anogenitální krajiny, kontakty penisem a krytí. U agresivního chování jde 

především o strkání, kousání a údery. U lidoopů je množství taktilních prvků komunikace 

výrazně větší než u opic i přesto, že dochází k nahrazování taktilní komunikace 
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progresivnějšími formami komunikace, jakou jsou gesta a mimika, patřící do vizuální 

komunikace (Vančatová, 2009). 

3.4 Mezidruhová komunikace 

O tom, že zvířata jsou schopna komunikace, není pochyb, ale naskýtá se otázka, 

zdali si některé druhy zvířat mohou osvojit základy řeči spolu s určitými pravidly, 

gramatikou a abstraktními symboly jako jsou toho schopní lidé. Od začátku 20. století byly 

snahy naučit lidoopy mluvené lidské řeči, bohužel to nebylo moc úspěšné. Hlavním 

důvodem je jinak fyziologicky umístěný hrtan (Fouts, 2000). Lidé spolu ovšem mohou 

mluvit i znakovou řečí, která vznikla primárně pro komunikaci lidí se sluchovým 

postižením. I v této komunikaci se uplatňují gramatická pravidla a vzhledem k tomu, že 

gesta jsou v přírodě přirozeně používaná lidoopy, stala se znaková řeč další volbou při 

snaze o vyzkoumání schopnosti lidoopů komunikovat s lidmi. Jiné výzkumy používají 

lexigramy a počítačový jazyk. 

Většina výzkumů, které jsou zacílené na zkoumání schopnosti osvojit si lidský 

jazyk je prováděna u těch druhů, které jsou považovány za nejinteligentnější. K tomuto 

zkoumání jsou bezpochyby nejvhodnější primáti, ale kromě nich byla schopnost 

porozumět jazyku a základní gramatice zdokumentována například u delfínů (Hermann, 

Richard & Wolz, 1984). 

3.4.1 Fyziologie hlasového ústrojí lidoopů  

Ve srovnání s lidmi mají šimpanzi výše umístěný hrtan a úzký jazyk, což jim velmi 

ztěžuje výslovnost samohlásek (Fouts, 2000). U lidí kolem 3. měsíce života dochází 

k postupnému sestupování hrtanu v hrdle níže a současně mizí schopnost zároveň dýchat 

a polykat. Nižší poloha hrtanu umožňuje pohyb jazyka kromě oblasti úst také v oblasti 

hltanové, a to jak vertikálně tak i horizontálně, což umožňuje širší repertoár 

produkovaných zvuků. Naproti tomu lidoopi jsou schopní pohybu jazyka pouze v dutině 

ústní, což jim znemožňuje tvorbu některých samohlásek. Další odlišností mezi lidmi 

a lidoopy je absence vzduchových váčků u lidí. Tyto váčky mají u lidoopů funkci při 

vytváření vokálních projevů, plní se vzduchem a jsou umístěny mezi hrtanem a kůží krku 

(Fitch, 2000).  

Snaha naučit lidoopy používat mluvenou řeč sahá až do začátku minulého století, 

bohužel bez valných výsledků. Někteří šimpanzi se naučili pár slov, mezi které patřila 
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slova jako: papa, mama, up, cup (táta, máma, nahoru a hrnek), mezi tyto šimpanze patřila 

např. Vicky, kterou vychovávali Keith Hayes a Cathy Hayes v domácím prostředí jako by 

to byla jejich dcera. Tento výzkum začal koncem 40. let a šimpanzice se naučila jen těchto 

pár slov, a i ta s velikým úsilím spíše vydechovala, než mluvila. Podobnou zkušenost měl 

později i W. H. Furness a manželé Keloggovi, jejichž šimpanzi došli k podobným slovům. 

(Fouts, 2000; Diamond, 2004). Právě z důvodů odlišnosti hlasového ústrojí se vědci 

rozhodli upustit od snah naučit lidoopy mluvené lidské řeči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Znaková řeč 

Pro šimpanze v přírodě je přirozené používat různá gesta při vzájemné komunikaci. 

Při snaze naučit šimpanzici Vicki mluvené řeči si manželé Hayesovi všimli, že každé slovo 

doprovází určitým gestem. Stejně tak vědci pozorující šimpanze ve volné přírodě (např. 

Jane Goodallová, Adrian Kortland) byli svědky toho, že šimpanzi mezi sebou živě 

komunikují gesty. Jako první se této skutečnosti rozhodli využít manželé Gardnerovi 

s mládětem šimpanze jménem Washoe, kterou se rozhodli učit americkému znakovému 

jazyku (Fouts, 2000). 

Obr. 2: Porovnání vokálního ústrojí orangutana (a), šimpanze (b) a člověka (c). Červenou barvou je 
označena oblast pohybu jazyka, žlutou hrtan a modrou vzduchové váčky, které u lidí chybí. U lidí (c) je 
dobře zřetelná delší dutina ústní a níže položený hrtan (Fitch, 2000). 
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ASL (american sign language) neboli americký znakový jazyk je jazyk starý 

minimálně 150 let a jeho kořeny můžeme hledat v různých evropských znakových 

jazycích, které si neslyšící vyvinuli sami. Znakový jazyk není univerzální, po celém světě 

je mnoho různých znakových jazyků a není to v žádném případě jen soubor prostých gest, 

kterému mohou rozumět lidé z celého světa. ASL stojí na stejných principech jako 

mluvená řeč, jeho základní stavební jednotky jsou cherémy (analogické k fonémům neboli 

hláskám v mluvené řeči) a nenesou samy o sobě žádný význam, toho nabývají, až když se 

spolu kombinují, což dává znakovému jazyku značnou pružnost. Cherémy jsou tvořené 

nastavením neboli tvarem rukou, polohou a pohybem rukou (jednou nebo oběma), 

spojením těchto cherémů se dá vytvořit velké množství znaků, které znázorňují to samé, co 

pro mluvenou řeč slova. V ASL existuje 55 cherémů z nichž 19 se tvoří nastavením ruky 

nebo rukou, 12 je tvořeno umístěním znaku a 24 pak vzniká pohybem ruky nebo obou 

rukou (Fouts, 2000).  

„Znak (analyzovatelný znak) je nejmenší jednotka znakového jazyka, jíž se 

přiřazuje význam. V tomto smyslu je znak srovnatelný se slovem jako jednotkou mluveného 

jazyka.“ (Krahulcová, 2003, str. 63) 

Důležité je také podotknout, že znaková řeč není založená jen na názornosti, i když 

samozřejmě mnoho znaků využívá vizuální odkazy (stejně jako v mluvené řeči jsou 

některá slova vytvořena na základě zvukové podobnosti).  

Znakový jazyk má svá vlastní pravidla pro to, jak sestavovat znaky do vět a jeho 

gramatika je odlišná od tradiční gramatiky (Fouts, 2000). Většina znakových jazyků 

nepoužívá pomocné sloveso "být", takže např. věta "já jsem hodný" tedy vypadá ve 

znakovém jazyce "já hodný" (Hrubý, 1999). Co se týče podstatných jmen v ASL, je u nich 

možné je použít jako slovesa - tedy místo věty "dej mi banán" lze znakovat "banán já" 

(Fouts, 2000).  
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4 Projekty 

Jedním z impulzů k pokusům vychovávat lidoopy v rodině, mohla být i snaha 

vyřešit dlouhotrvající spor "nature vs. nurture", neboli spor o to zdali se na vytváření 

charakteru a sociálních vlastností podílí více dědičnost či výchova. Nelze si nevšimnout, že 

mají lidoopi některé velmi podobné rysy člověku, a tak se přirozeně objevily otázky, zda 

nemají někteří lidoopi vrozené mentální schopnosti mluvit naším jazykem, používat naše 

nástroje a napodobovat naše společenské zvyky. Dlouhodobější pokusy naučit lidoopy 

lidský mluvený jazyk se datují na začátek 20. století, kdy se tyto otázky rozhodli ověřit 

manželé Kellogovi, vědci, kteří si osvojili mládě šimpanze. 

4.1 Projekty zaměřené na výuku mluvené řeči 

4.1.1 Projekt Gua 

Prvním výzkumem, jehož cílem bylo zjistit schopnost lidoopů komunikovat s lidmi, 

byl výzkum s mládětem šimpanze jménem Gua, který probíhal ve 30. letech 20. století. 

V době začátku výzkumu nebylo Gue ani rok. Gua byla vychovávána manželi 

Kellogovými spolu s jejich synem Donaldem, který byl jen o 2,5 měsíce starší, takže byli 

vychováváni v podstatě jako bratr a sestra. V mnoha ohledech se Gua vyvíjela srovnatelně 

s jejich synem Donaldem (Kellogg, 1933). Gua byla schopná osvojit si používání mnohých 

nástrojů a s Donaldem si velmi rozuměli, bohužel mluvená řeč se u ní nevyvinula 

a manželé Kelloggovi předčasně výzkum ukončili, přičemž možným důvodem bylo to, že 

jejich syn Donald si osvojoval víc šimpanzích zvuků, než Gua lidských (Fouts, 2000).  

4.1.2 Projekt Vicki 

Dalším projektem, který byl zaměřen na výuku mluvené lidské řeči (angličtiny), byl 

výzkum šimpanzice Vicki. Tento výzkum vedli manželé Hayesovi koncem 40. let 

minulého století (Fouts, 2000). Po letech intenzivního výcviku byla schopna vyslovit 

pouhá 4 slova: mama, papa, cup a up, zpočátku toho byla schopna, jen pokud ji její učitelé 

nastavili ústa do odpovídající artikulační pozice, a pak teprve byla schopna slovo vyslovit 

s viditelným úsilím. Tato slova byla vyrážena nebo možná vydechována a nezdálo se, že 

by to pro Vicki bylo něco jednoduchého. Později se naučila nastavovat ústa sama, také 

pomocí rukou. Tato slova vytvářela poté, co je před ní někdo účelně použil a vždy pak 

dostávala nějakou odměnu v podobě jídla. Motivací tedy byla pravděpodobně spíše 
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odměna v podobě pamlsku, než prosté komentování děje nebo snaha o komunikaci 

(Terrace, 1985).  

4.2 Projekty zaměřené na výuku uměle vytvořených jazyků 

4.2.1 Projekt Sarah 

Projekt, který se odehrával od roku 1967, byl veden psychologem Davidem 

Premackem, který vynalezl umělý symbolický jazyk v podobě plastikových žetonů 

různých tvarů a barev, přičemž barva ani tvar nenaznačovaly význam symbolů. Příkladem 

může být žeton pro slovo stejný, který má podobu nepravidelného oranžového 

mnohoúhelníku se zubatými okraji. Premack začal učit tomuto jazyku několik šimpanzů, 

z nichž nejúspěšnější byla čtyřletá Sarah. Výuka byla podmiňována odměnami v podobě 

jídla, které Sarah dostala, pokud vybrala správný žeton a umístila jej na desku k tomu 

určenou. Zpočátku před ní byl položen jediný žeton, který znázorňoval například jablko, 

a Sarah dostala odměnu v podobě jablka ihned poté, co umístila tento žeton na desku. 

Později před ní bylo položeno více symbolů znázorňujících různé druhy jídla, přičemž 

některé byly pro Sarah lákavější, než jiné. Záleželo na Sarah, jaký vybere a následovala 

odměna tím jídlem, který daný žeton znázorňoval, což ji mělo naučit rozlišovat žeton, 

který znázorňoval její nejoblíbenější pochoutku. Poté, co se naučila určité podstatné jméno, 

začali ji učit k tomuto slovu přidávat další slovo. Učili ji rozlišovat předmět a podmět 

a Sarah tak musela složit žetony ve správném pořadí (např. pokud chtěla, aby jí Marry dala 

banán, musela složit žetony v tomto pořadí: Marry, banán). Dalším krokem bylo skládání 

otázek, kdy Sarah nejprve učili rozlišovat pojmy stejný a odlišný tím, že před ní dali 

symboly jablko a jablko a mezi ně umístili žeton pro stejný a symboly hrnek a lžička 

a mezi ně žeton pro odlišný. Poté ji učili symbol pro otázku a následně jí kladli otázky na 

vzájemný vztah věcí. Když lépe rozuměla symbolům stejný a odlišný, učila se složitějším 

vztahům. Jednotlivé žetony, které představovaly slova, navíc musely dodržovat jistý 

slovosled, jinak Sarah odměnu neobdržela. 

Sarah dostávala i různé úkoly v podobě vět z žetonů, které měla "číst" a poté plnit, 

aby bylo možné ověřit, že jim porozuměla. To vypadalo například tak, že před ní byly 

umístěny žetony znázorňující větu "Sára vložit jablko miska" a ona musela vybrat jablko 

z různých druhů ovoce a rozhodnout, kam jej umístí. Sarah se naučila symboly pro tvar, 

velikost a barvu objektu. Rozlišovala mezi symboly ano a ne, vyjadřovala jednotné 

a množné číslo. Učila se chápat logický obsah symbolů, pomocí vztahu pokud (např. Sarah 
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vezme jablko) v tom případě - následek (např. Marry dá čokoládu Sarah) a pokud (např. 

Sára vezme banán) v tom případě - následek (např. Marry ne dá čokoládu Sarah). Sarah si 

tedy podle těchto vět měla vybrat mezi dvěma věcmi a podle toho dostala nebo nedostala 

odměnu. V tomto určitém případě Sarah okamžitě volila jablko (Bischof, 1980; Terrace, 

1985).  

Většina komunikace se točila převážně kolem potravy, z čehož není jasné, jestli 

měla ke komuniakci Sarah i jinou motivaci nežli potravu. Také zde byla možnost, že Sarah 

mohli její učitelé někdy nevědomky pomáhat, tím, že se podívali směrem k žetonu, který 

představoval správnou odpověď. Na druhou stranu byla schopna plnit poměrně obtížné 

úkoly zadané pomocí symbolů, kde by takovéto nevědomé napovídání bylo velmi obtížné 

rozluštit. Sarah nebyla vychovávána v rodině, takže zde nemohlo docházet k tak 

přirozenému přejímání kulturních zvyků lidí a k tak úzkým vztahům, jako tomu bylo 

u šimpanzů, kteří tyto podmínky měli.  

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Projekt Lana 

Projekt probíhající ve stejné době, jako projekt Sarah, se odehrával v Yerkesově 

ústavu pro výzkum primátů v Atlantě pod vedením psychologa Duana Rumbaugha. 

Rumbaugh začal učit šimpanzí samici jménem Lana1 umělý jazyk, nazývaný jerkština 

(yerkish), v podobě počítačových lexigramů. Symboly jerkštiny byly v mnohém podobné 
                                                
1 Jméno Lana vzniklo zkrácením  názvu celého projektu Language Anologue (Analogie řeči). 

Obr.3: Ukázka Premackova symbolického jazyka (Terrace, 1985, str. 25) 
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znakům Premackova jazyka, taktéž byly různých barev a tvarů. Konkrétně to byly různé 

kombinace sedmi barev a devíti geometrických tvarů (svislá čára, rovnítko, vlnovka, X, 

kružnice, plný kruh, plný trojúhelník, obdélník a deltoid), kdy jeden znak obsahoval vždy 

jednu barvu a jeden nebo i více geometrických útvarů. Znak pro vodu například 

představuje prázdný kruh, kterým prochází vlnovka. Tyto symboly byly umístěny na 

klávesnici počítače, který vyhodnocoval správnost zadaných znaků a posléze na ně 

reagoval a to v závislosti na tom, jestli byla věta zadaná správně po gramatické stránce, 

nebo nikoliv. Pokud Lana sestavila větu korektně, přístroj jí automaticky splnil její 

požadavek. Když tedy chtěla, aby ji stroj dal džus, musela zadat větu prosím stroj dát džus, 

pokud ovšem přehodila slovosled, zapomněla použít symbol prosím, nebo zaměnila 

symbol dát se symbolem dělej, symboly z obrazovky zmizely a počítač jí nevyhověl. Bylo 

tedy důležité nejen, jaký zvolí slovosled, ale také jestli použije vhodné sloveso a v případě 

žádosti i slovo prosím. Odměny nebyly jen v podobě jídla, ale odměnou bylo i promítání, 

výhled z okna, poslech hudby, nebo prohlížení obrázků. Počítač navíc zaznamenával 

všechny Laniny výroky a ty se zobrazovaly na obrazovce v pracovně experimentátorů. 

Lana se začala učit ve svých dvou letech a už za rok požívala sedmdesát znaků. Kromě 

schopnosti pokládat otázky se naučila i na otázky odpovídat a také byla schopna doplnit 

předepsanou větu, či ji opravit. Výhodou projektu Lana oproti projektu se Sarah bylo 

využití počítače, který pracoval bez chyb a především nemohl nijak mimoděk Laně 

napovídat správné symboly (Bischof, 1980; Terrace, 1985). 

4.2.3 Projekt Kanzi 

Tento výzkum navazoval na projekt Lana a vedla jej manželka D. Rumbaugha, 

S. Savege-Rumbaughová. Pracovala se šimpanzi bonobo, mezi kterými se jako velmi 

nadaní projevili Panbanisha a Kanzi (Pokorný, 2010). Kanzi nebyl učen záměrně, když byl 

ještě mládě, tak se jen účastnil výukových hodin své adoptivní matky Mataty. Jeho matka 

byla učena lexigramům, bohužel bez velkého úspěchu. Rumbaughová si však všimla, že 

Kanzi projevuje vlastní zájem o tento způsob komunikace. Rozhodla se neučit ho stejně 

jako Matatu, ale spíše ho podporovat v jeho spontánnim rozvoji a nabízet mu podněty pro 

komunikaci (Pinker, 2009). Pracoval stejně jako Matata s klávesnicí a byl schopen vytvářet 

spojení o několika symbolech. Rumbaughová a její spolupracovnice Greenfieldová se 

domnívají, že Kanzi ovládá základy gramatiky a syntaxe. Podle jejich názoru je Kanzi 

schopen měnit pořadí slov podle zamýšleného významu věty. V případě, že chtěl vyjádřit, 
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že jeho adoptivní matku Matatu uchopil trenér, použil symboly v pořadí uchop Matata 

a v případě, že Matata někoho kousla používal Matata kousnout (Koukolík, 1997).  

4.3 Projekty zaměřené na výuku znakového jazyka 

4.3.1 Projekt Washoe 

V šedesátých letech byla v Americe vychovávána v rodinách řada šimpanzů, kteří 

byli schopní naučit se chování pozoruhodně podobnému dětskému, avšak lidskému jazyku 

se naučit nedokázali. Začínalo být zřejmé, že se šimpanzi nemohou naučit mluvené řeči. 

Toto se později ukázalo jako odůvodněné anatomicky výše umístěným hrtanem oproti 

lidem a také užším jazykem, což jim ztěžuje výslovnost samohlásek (viz. kapitola 2.4.1). 

Z podrobného studia etologie šimpanzů usoudili, že bude nejpřirozenější tuto výuku 

provádět v podobě gest, vzhledem k tomu, že právě gesta jsou šimpanzům ve volné přírodě 

vlastní a mají pro ně vrozené dispozice. Manželé Gardnerovi zvolili pro šimpanzici 

Washoe jazyk pro neslyšící. Gardnerovi se domnívali, že Washoe bude mít přirozenou 

potřebu komunikovat a učit se dorozumívat s bytostmi, které ji budou neustále obklopovat. 

Všichni okolo Washoe komunikovali výhradně znakovou řečí, kterou se snažili zapojit do 

herních aktivit a rozhodli se absolutně eliminovat řeč mluvenou (Fouts, 2000). 

Projekt Washoe se odehrával od roku 1967, kdy bylo šimpanzí samici 10 měsíců. 

Washoe byla manžely Gardnerovými a studenty učena americkému znakovému jazyku 

ASL, jedním ze studentů byl i Roger Fouts, který Washoe doprovázel po celý její život. 

Hlavních otázek výzkumu bylo hned několik. Jak rozsáhlou slovní zásobu si je schopna 

osvojit, zdali dokáže klást otázky, zahajovat rozhovor, komentovat svoji činnost 

a dvoustraně komunikovat s lidmi (Fouts, 2000). 

Rozhodli se postupovat podle metody B. F. Skinnera, amerického psychologa, 

který se zabýval operantním podmiňováním. Skinner rozlišoval dva obecné důsledky 

chování a to posílení neboli zpevnění, jakožto kladný důsledek chování a trest, jakožto 

záporný důsledek chování. Trest tedy snižuje a posílení zvyšuje pravděpodobnost 

budoucího výskytu chování. "Operantní (instrumentální) podmiňování je druh učení, při 

kterém pozitivní či negativní důsledky určitého chování vedou ke změně pravděpodobnosti 

jeho dalšího výskytu." (Plháková, 2004, str. 174). To znamená, že budeme-li pochváleni za 

určité chování a vyvolá-li u nás tato pochvala příjemné pocity, budeme toto chování spíše 

opakovat, tomu se říká pozitivní posílení neboli pozitivní zpevnění. Odměna může mít, jak 

formu jídla, tak formu pochvaly, uznání, peněz nebo čehokoliv jiného, co v nás vyvolá 
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pozitivní pocity. K operantnímu podmiňování dále patří i negativní posílení (negativní 

zpevnění). Jde o situaci, kdy cílem našeho chování je odstranění již existujícího 

nepříjemného podnětu. Toto odstranění (či zmírnění) je pak přímým důsledkem správného 

chování. Naopak trest je někým záměrně vyvolaný nepříjemný podnět následující po 

nesprávném chování. Trest je obecně oproti kladnému a zápornému zpevnění méně 

efektivní. "Negativní posílení vede ke zvýšení frekvence určitého chování, zatímco tresty by 

měly vést k úbytku nežádoucích projevů." (Plháková, 2004, str. 177). 

Gardnerovi učili Washoe znaky ASL pochvalami za dílčí kroky vedoucí k úspěchu 

tzv. programováním, což bylo ve shodě se Skinnerovým tvrzením, že rodiče programují 

žvatlání svého dítěte tak, že zvuky které se podobají slovům, odměňují úsměvem 

a pochvalou. Výuka tedy probíhala tak, že Gardnerovi čekali až Washoe udělá nějaké 

gesto, které připomíná znak ASL a odměňovali ji a podporovali, až se gesto postupně 

proměnilo v opravdový znak. Roger Fouts používal navíc výukovou metodu, při níž 

ukazoval Washoe různé předměty a poté ji nastavoval ruce do tvaru odpovídajícího gesta. 

Washoe se většinu znaků učila napodobováním a některé také pomocí již zmíněného 

nastavování, neboli přímého vedení, což se velmi podobá tomu, co se odehrává ve volné 

přírodě, kdy mláďata šimpanzů přebírají od svých matek dovednosti právě těmito způsoby. 

Nakonec tedy od Skinnerovského podmiňování a snahy o tvrdou kázeň v podstatě upustili 

a nechali víceméně Washoe učit se svým vlastním tempem, to k čemu sama tíhne a v tom 

se ji snažili maximálně podporovat. A toto rozhodnutí obhajovali tím, že i děti se nejlépe 

učí spontánně to, co samy chtějí (Fouts, 2000). 

V prvních letech svého života byla Washoe vychovávána na dvoře o 500 

čtverečních metrech, který sousedil s domem Gardnerových. Měla zde vybavený přívěs, ve 

kterém měla kuchyňku a místo na spaní. Na zahradě před přívěsem stál strom, byla zde 

prolézačka a pneumatika zavěšená na větvi, kromě toho měla k dispozici mnoho hraček 

jako kterékoliv jiné dítě (Fouts, 2000). 

Po několika měsících každodenní práce dokázala Washoe spontánně komunikovat, 

byla schopna tvořit i delší slovní spojení (ty jít ven) a komentovat okolní dění (květina 

vonět, slyšet psa). Washoe byla schopna ve znakové řeči dokonce žertovat. Gardnerovi si 

vedli podrobné záznamy o všech znacích, které Washoe dělala, později od toho však 

museli upustit, protože by nebylo téměř možné zapisovat všechny znaky, které používala, 

a tak zapisovali jen znaky nové. Než takový znak zařadili do Washoeina slovníku, museli ji 
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vidět jej použít tři různí pozorovatelé v různou dobu a jen v případě, že jej Washoe použila 

spontánně, správně a navíc ještě ve vhodné situaci. Po tomto procesu se znak dostal pouze 

na seznam "kandidátů spolehlivosti". Další kriteria pro přiznání znaku jako spolehlivého 

byla velmi přísná. Bylo nutné, aby daný znak použila každý den 15 dní v kuse ve vhodném 

kontextu a správně utvořený (Fouts, 2000).  

Později ji začali vystavovat testu, který měl za úkol vyhnout se efektu "chytrého 

Hanse"2. Tento test vypadal následovně: Před Washoe byla bedna, která měla jednu 

průhlednou stěnu směrem k ní, do bedny dal první experimentátor nějaký předmět, který 

druhý experimentátor neviděl a nevěděl tedy, jaký předmět se v bedně právě nachází. 

Druhý experimentátor se Washoe posunky zeptal "co to?" a poté zapsal znak, který 

Washoe udělala, přičemž neměla možnost vidět prvního experimentátora. Později byla 

metoda pozměněna a místo předmětů v bedýnce se využíval dataprojektor, který Washoe 

mohla ovládat sama a nikdo jiný obrázky neviděl. Obrázky byly pokaždé úplně jiné 

a Washoe je před tím nikdy neviděla (jednou se jí objevila třeba sedmikráska, sojka, teriér 

a jindy zase měsíček zahradní, kachna a německý ovčák). Experimentátorovi šlo o to, aby 

správně určila kategorii (sedmikráska a měsíček - kategorie rostlina), Washoeina odpověď 

pak byla uznána správnou až poté, když její znak potvrdili dva examinátoři nezávisle na 

sobě. V tomto testu, který měl 64 položek, měla Washoe ve svých čtyřech letech úspěšnost 

86% správných odpovědí. Což dokazuje, že Washoe nemohla jen tak hádat. Chyby, které 

dělala, byly z psychologického hlediska také velmi zajímavé. Hřeben například označila 

jako kartáč, udělala znak pro ořech místo angrešt nebo zaměnila psa za krávu, ale nikdy 

nezaměnila třeba hřeben a krávu, vždy se tedy jednalo o chyby uvnitř kategorie, což 

ukazovalo na její schopnost kategorizovat. Občas také dělala chyby, které souvisely 

s podobností znaků navzájem (Fouts, 2000).  

Washoe vykazovala i schopnost využít naučené znaky na nové situace, vynalézala 

své vlastní názvy pro věci složením znaků, které nějakým způsobem danou věc nebo 

činnost charakterizovaly. Například, i přesto, že byla učena znakům nočník a studená 

bedna (pro lednici) používala pro toaletu fuj dobré a pro lednici otevřít jídlo pití, byla tedy 

schopna používat jazyk pružně a vynalézavě. Washoe se navíc stala živým důkazem, že 

                                                
2Efekt "chytrého Hanse " byl poprvé popsán u koně, u kterého se myslelo, že umí počítat. Vyklepával 
kopytem výsledky zadávaných příkladů. Později psycholog Oskar Pfungst (1907) odhalil, že kůň bedlivě 
sleduje obecenstvo a svého cvičitele. Protože lidé výsledek znali, nevědomě se napřímili nebo jinak změnili 
své chování ve chvíli, kdy Hans došel ke správnému výsledku a on tak poznal, že má s ťukáním přestat. 
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šimpanzi jsou schopni myslet abstraktně. Washoe věděla, že znak pro strom se nevztahuje 

jen k té jedné jediné vrbě na její zahradě, ale ke všem stromům. V roce 1970, v době kdy 

byly Washoe 4 roky, spolehlivě používala 132 znaků a rozuměla stovkám dalších. Washoe 

navíc byla schopna spontánně spojovat slova do nových kombinací, které nemohla nikdy 

předtím všechny slyšet (vzhledem k jejich obrovskému počtu). To odpovídá také tvrzení 

Chomskyho, který vystupoval proti Skinnerově teorii učení, a to že děti jsou schopné 

vytvářet nové gramaticky správné věty, aniž by je předtím slyšely (ovšem Chomsky tuto 

schopnost navíc přisuzoval jakémusi "jazykovému orgánu" v mozku, který je podle něj 

vlastní pouze lidem). Tyto kombinace znaků rozhodně nebyly nahodilé, protože vždy 

dávaly smysl. Za typický znak pro komunikaci lidí je považována syntax neboli schopnost 

správně kombinovat symboly, aby tvořily věty. V 90% Washoe dávala podmět na první 

místo před sloveso, příkladem můžou být věty ty já ven nebo ty já jít. Washoe byla 

schopná i delších kombinací a i v nich byly patrná určitá syntaktická pravidla. Příkladem 

může být následující Rogerův a Washoin rozhovor, kdy Washoe prosí Rogera, který kouří 

(Fouts, 2000): 

Washoe: Dej mi kouř, kouř Washoe, honem dej kouř. 

Roger: Požádej zdvořile. 

Washoe: Prosím dej mi ten horký kouř. 

Washoe se učila generalizovat pravidla, tak jako to dělají neslyšící děti. Zprvu se 

učila jednotlivé znaky, později kombinace dvou a nakonec i kombinace tří a více znaků. 

Nejprve byla schopna používat nominativní vazby (ten klíč) a dějové vazby (já otevřít), 

poté se naučila používat atributivní spojení (černý pes, tvoje bota) a nakonec ovládla 

i vazby smyslového vnímání (květina vonět, slyšet psa). V roce 1970, tedy 3 roky po 

zahájení výuky, byla schopna tvořit delší spojení obsahující předložky a jiné mluvnické 

prvky a byla schopna tvořit i otázky. Podle psycholingvisty Rogera Browna spadala 

Washoina řeč do 2. a 3. stupně jazykového stadia, což je srovnatelné s mluvou dětí (Fouts, 

2000).  

Po 4 letech trvání projektu Gardnerovi ukončili práci s Washoe a předali ji 

dr. Lemmonovi, řediteli ústavu pro výzkum primátů v Oklahomě. Washoe doprovázel 

Roger Fouts, který se dále věnoval výuce znakového jazyka nejen Washoe a nadále mohl 

vést výzkum. Zajímavostí je, že se Washoe do té doby považovala za člověka a když 

poprvé uviděla jiné šimpanze, označila je černými brouky, což byla u Washoe nejhorší 
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nadávka. Zde Roger Fouts učil další mláďata šimpanzů a zjistil, že i ta jsou schopna se 

znakový jazyk naučit (Fouts, 2000). 

Roger Fouts se rozhodl zkoumat, zdali budou šimpanzi naučený znakový jazyk 

předávat i dalším generacím. Chtěl tím mimo jiné dokázat, že jazyk není výsledkem nějaké 

výjimečné struktury v mozku, kterou mají jen lidé, ale že se předává z generace na 

generaci a vyvíjí se nejprve formou gest a později mluvenou formou. Fouts se domníval, že 

se jazyk objevil jako součást kultury a předpokládal, že naši nejstarší hominidní 

předchůdci předávali systém gestové komunikace. Vzhledem k tomu, že se kognitivní 

schopnosti a schopnosti používat gesta šimpanzů nejspíše podobají těm, které používali 

i dávní hominidé, zdálo se jako podstatné zjistit, jestli bude pro šimpanze znakový jazyk 

představovat dostatečnou sociální výhodu, aby jej předávali dalším generacím. Předpoklad, 

že má tento výzkum naději na úspěch, podpořily i výsledky pozorování Jane Goodallové 

a dalších etologů v Africe, že mláďata šimpanzů přebírají schopnosti zhotovovat nástroje 

od matek, tedy že se mezi šimpanzi objevují stejné rysy získávání znalostí a zkušeností 

jako se to děje u dětí. Fouts doufal, že by tento výzkum mohl pomoci mimo jiné doplnit 

chybějící kousek evoluční jazykové skládanky. 

Washoe byla pro tento účel ponechána, aby se spářila v roce 1976, mládě však po 

narození brzy zemřelo. Washoe to těžce nesla, ale brzy byla opět březí a tentokrát už 

přesně věděla, co se s ní děje. Na otázku, co má v břiše, odpovídala „mimi, mimi“. I toto 

mládě brzy po narození zahynulo a Washoe tak propadla úzkostným stavům. Fouts se tedy 

rozhodl zkusit pro ni „adoptovat“ ročního šimpanze Loulise, kterého Washoe brzy přijala 

za vlastního. 

Aby výzkum vypovídal o tom, jestli se bude znaková řeč předávat i mezigeneračně, 

omezil Fouts znaky, kterými komunikoval s Washoe před zraky Loulise na 7 znaků. Mezi 

tyto znaky patřily: který, co, chtít, kde, kdo, posuňkovat a jméno. Což sloužilo jako 

kontrola, zdali se Loulis tyto znaky naučí od Foutse a jeho studentů. S Washoe se 

dorozumívali především mluvenou angličtinou, které v té době již obstojně rozuměla. 

Loulis si za rok a půl osvojil 25 znaků, mezi kterými nebyl ani jeden, který před ním 

používali jeho ošetřovatelé. Proces osvojování znaku u Loulise vypadal tak, že zprvu 

pozoroval, jak znak dělá Washoe, poté si znak opakoval sám pro sebe a teprve po takovém 

zkušebním "žvatlaní" znak použil směrem k Washoe nebo k člověku a pak jej dále 

procvičoval, pružným procesem učení byl schopen generalizovat používání znaků na různé 
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situace. Většinu posuňků se učil spontánně, aniž by ho Washoe vybízela, ale například 

znak židle a sedět jej naučila tak, že před něj přitáhla židli a dokola mu opakovala posuňky 

židle sedět. Když ho učila posuněk jídlo, tak mu dokonce nastavila ruku a několikrát se jí 

dotkla jeho pysků v situaci, když jí jeden z dobrovolníků přinesl misku s ovesnou kaší. 

Loulis byl prvním mimolidským tvorem, který se naučil lidský jazyk od jiného 

mimolidského tvora. Tím jasně potvrdil, že jazyk spočívá ve schopnosti učit se a že je 

předávání jazyka kulturní jev. Navíc Loulis dokázal, že jeho schopnosti nejsou pouze 

výsledkem lidské drezury, nebo že jen dobře reaguje na narážky lidí obdobně jako 

u chytrého Hanse (Fouts, 2000).  

Mezi příklady Washoeiny schopnosti porozumět patří několik událostí: 

Když ošetřovatelka Kat otěhotněla, Washoe se zajímala o její břicho a vyptávala se 

jí na „mimi“, poté co Kat potratila a posunkovala „moje mimi umřelo“- Washoe sklopila 

hlavu, pak se dotkla její tváře pod okem a udělala posunek plakat. 

Jiným příkladem může být i situace, kdy Roger vzal Washoe na procházku a když 

už se potřeboval vrátit, odehrál se mezi nimi tento rozhovor: 

Roger: Čas jít domů. 

Washoe: Ne, ne. 

Roger (úzkostlivě se dívá na hodinky): Ty já jít domů teď. 

Washoe (vzdorně): Ne. 

Roger (zoufale): Co ty chtít? 

Washoe (věcně): Bonbon. 

Roger (s očividnou úlevou): Dobře, dobře. Ty můžeš mít bonbon doma. 

Washoe (nesmírně šťastná): Ty já honem jít. 

(Fouts, 2000, str. 119) 

Projekt Washoe kritizoval například Herbert Tarrace a to zejména na základě studia 

nahrávek s Washoe. Poukazuje na to, že v nahrávkách hraje napovídání a pobízení 

poměrně významnou roli. Dále se vyjadřuje ke schopnosti Washoe vytvářet nové znaky, 

(která se podle Foutse projevila například tím, že Washoe posuňkovala voda pták, poté co 

viděla labuť) že není jisté, jestli nepopisovala jen dva různé fakty (vodu, kterou zahlédla 

první a až poté ptáka, kterého si všimla následně), která ona sama nedávala do souvislosti, 

a bylo by tedy velmi předběžné předpokládat, že vytvořila nový znak. Poukazuje také na 
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to, že Washoe často přerušovala komunikaci druhých, svými posuňky a že ji tedy více 

záleželo na tom, co sděluje ona, než na vzájemné komunikaci (Terrace, 1985).  

4.3.2 Projekt Nim 

Další projekt se snahou naučit šimpanze znakové řeči začal v roce 1973 pod 

vedením psychologa Herberta S. Terrace. Subjektem výzkumu se stalo tehdy dvouměsíční 

mládě šimpanze jménem Nim Chimpsky3. Terrace se zaměřil především na schopnost 

šimpanzů tvořit věty a do jaké míry budou tyto věty podléhat gramatickým pravidlům. 

Rozhodl se pro výchovu Nima v rodině, ale vzhledem k tomu, že on sám proto neměl 

ideální podmínky, výchova neprobíhala u něj doma, ale v domově jedné z jeho bývalých 

studentek Stephanie. Ta žila v domě se svými dětmi a manželem, což bylo z pohledu 

začlenění se do života lidí ideální, ovšem z pohledu výzkumného to obnášelo jisté 

problémy s důkladným pozorováním a dokumentováním jeho vývoje. Navíc se v rodině 

lišily i názory na Nimovu výchovu, což způsobovalo různé problémy. Proto se Terrace 

rozhodl přesunout vlastní výuku jazyka do blízké univerzity, kde měl vyhrazenou malou 

místnost o velikost necelých šest čtverečních metrů. Tato místnost měla záměrné holé 

stěny (Terrace soudil, že jen tak bude Nim plně soustředěn na výuku) a jednosměrné okno, 

přes které jej mohli pozorovat. Mimoto zde byly ještě dvě další místnosti, z nichž jedna 

sloužila jako sklad hraček a výukových materiálů a druhá jako herna. Před Nimem se, na 

rozdíl od projektu s Washoe, běžně mluvilo anglicky hned od počátku výzkumu (Terrace, 

1985).  

Výuka Nima znakovému jazyku začala tím, že jej opatrovníci učili zejména 

nastavováním jeho rukou do požadovaného tvaru, jak to někdy také dělal Roger Fouts 

s Washoe. Netrvalo to dlouho a Nim sám ruce nabízel, když se chtěl naučit nový znak. 

Druhým způsobem jeho učení bylo napodobování znaků, které před ním tvořili jeho 

učitelé. Už za dva týdny od začátku výuky zaznamenala jeho adoptivní matka Stephanie 

jeho první znak - pít. Stejně jako u projektu s Washoe se Herbert Terrace rozhodl pro 

určité prověření znaku, než jej zařadí mezi osvojené znaky. Jeho prvním kritériem bylo, 

aby posuněk, použitý spontánně a v různých situacích, spozorovali tři členové projektu 

nezávisle na sobě. Druhým kritériem bylo to, že se posuněk musel opakovat ve vhodných 

situacích pět dní po sobě. Podle těchto pravidel byl Nimův první znak uznán, když mu byly 

necelé čtyři měsíce. Nim tedy začal posuňkovat přibližně ve stejnou dobu, jako začínají 
                                                
3 Narážka na již zmíněného významného lingvistu Noama Chomského. 
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posuňkovat neslyšící děti a to samé se později ukázalo i u samice Moji, kterou vychovávali 

manželé Gardnerovi. Nim dělal velké pokroky i v jiných oblastech, již ve třech měsících si 

se zájmem prohlížel obrázky a byl schopný opakovat otevírání pusy a vyplazování jazyka 

po Terracovi. Nemluvě o jeho pohyblivosti, která se u šimpanzů vyvíjí úplně jiným 

tempem, než je to obvyklé pro lidské děti (Terrace, 1985).  

Projekt Nim se neobešel bez různých komplikací, kvůli nedostatečnému 

financování projektu se Terrace neustále potýkal s různými problémy. Jedním z nich bylo 

i to, že nemohl platit za práci Nimovým učitelům. Jednalo se tedy většinou o dobrovolníky 

z řad studentů, kteří také ovšem často odcházeli a nahrazovali je studenti noví. Z čehož 

pramenil problém s neustálým zvykáním na nové učitele, navíc mnoho z těchto učitelů 

neovládala znakový jazyk a učili se jej za pochodu. Dalším problémem byly i odlišné 

názory na Nimovu výchovu, někteří Nimovi vychovatelé byli velice přísní a vyžadovali 

absolutní kázeň, jiní byli zastánci přirozenější výuky a Nima více podporovali v jeho 

vlastní iniciativě při výuce. Nedá se tedy zrovna říct, že jeho výuka byla příkladem 

jednotnosti a ucelenosti. V období letních prázdnin navíc studenti odcházeli na placené 

brigády a bylo obtížné najít náhradu, takže se výuka na nějakou dobu téměř zastavila. Jak 

Nim rostl, potřeboval více prostoru a navíc se stále častěji stávalo, že něco v domě 

Stephanie rozbil, padlo tedy rozhodnutí, že je nutné Nimovi najít nový domov, kde by 

s ním trávili čas jeho učitelé. Nimův život byl tedy plný změn, které jeho výuku 

zpomalovaly (Terrace, 1985).  

I přes všechny tyto problémy se Nimova slovní zásoba i jeho schopnost 

kombinovat znaky neustále rozvíjely. Nim byl velice zvídavé mládě, rád pozoroval okolní 

dění, zkoumal přírodu, zajímal se o zvířata. Mezi jeho oblíbené činnosti patřily i domácí 

práce, kdy velmi rád pomáhal při vaření nebo umýval nádobí. Roku 1976 se naučil znak ty, 

což mu otevřelo nové možnosti v komunikaci. Díky tomuto znaku, začal vyjadřovat 

žádosti ve vztahu k druhým (ty otevřít, pokud chtěl, aby někdo otevřel dveře nebo ty čistit, 

když chtěl, aby někdo umyl misku nebo utřel pracovní desku). Tentýž rok byl schopen 

kombinovat tři a více znaků a vytvářel spojení jako ty lechtat já, já ještě jíst nebo 

kartáčovat já děťátko. V nejúspěšnější fázi projektu, od června 1975 do května 1976, se 

Nimovo tempo osvojování znaků zvýšilo na pět znaků měsíčně, v tu dobu také panovala 

mezi jeho učiteli největší shoda. Většinu znaků se Nim učil již zmíněným nastavováním 

rukou a nebo napodobováním posuňku podle učitele. Nim si někdy znakoval jen sám pro 

sebe a nové znaky si opakoval, i když nebyl daný předmět přítomný. Nim si v průběhu 
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času vytvořil i některé své vlastní posuňky. Jedním z nich byl i znak pro hrát: když si hrál 

na stromě a jeho opatrovníci seděli okolo a začali rytmicky tleskat, Nim rázem seskočil ze 

stromu a začal také tleskat a vypadalo to, že ostatní láká ke hře. Od té doby, vždy vyzýval 

ke hře tleskáním. Také si vytvořil znak pro krém na ruce (tření dlaní o sebe) a je možné, že 

se pokoušel vytvořit i jiné znaky, jejichž význam však nebyl rozluštěn. Nim navíc uměl 

pomocí znaků sdělovat své emoce, když chtěl nějaký znak zdůraznit, opakoval jej, nebo ho 

tvořil oběma rukama najednou (Terrace, 1985). 

V roce 1977 z různých důvodů projekt Nim skončil a Nim byl navrácen do místa 

svého rodiště k dr. Lemonnovi a Rogeru Foutsovi do Oklahomy, kde se Nim mimo jiné 

poprvé setkal s Washoe (Terrace, 1985). 

Po analýze podrobných zápisků a videí došel Herbert Terrace k několika zjištěním. 

Jedním z nich bylo, že je šimpanz schopen použít své znalosti posuňku k záměrnému 

ovlivňování svých učitelů. Pokud se například nudil při výuce, signalizoval posuněk spát 

nebo špinavý (posuněk, který znamenal, že chce vykonat potřebu) ačkoliv ve skutečnosti 

tyto činnosti vykonávat nechtěl, jen hledal nějaké vytržení. Co se týče chyb v jeho 

posuňkování, obvykle se pletl spíše v zaměňování znaků, které se tvořily podobně, než 

znaků s obdobným významem. Tento jev je obvyklý i u lidí používajících znakový jazyk. 

Herbert Terrace zpětně pochyboval o rychlosti vývoje Nimových výpovědí po stránce 

jejich délky. Ve srovnání s vývojem délky jazyka u dětí se Nimovy výpovědi prodlužovaly 

jen velmi málo a počet slov v nich činil v průměru jen asi 1,5 slova. Navíc podle záznamů 

se znaky v delších kombinacích překrývaly nebo opakovaly, znakoval například hrát já 

Nim nebo jíst Nim jíst. Původně si Terrace myslel, že Nim používá znakový jazyk 

spontánně, díky podrobnému sledování videozáznamů však zjistil, že Nim napodobuje ty 

znaky, které před ním bezprostředně použili jeho učitelé a jen velmi málo posuňkoval 

spontánně (v posledním roce výzkumu bylo spontánních přibližně jen 10 % z jeho 

promluv). To je v porovnání s promluvami dětí velmi málo (Terrace, 1985). Podle Terrace 

navíc šimpanzi, v porovnání s dětmi, při rozhovoru věnují větší pozornost tomu, co chtějí 

oni, než tomu, co chtějí sdělit druzí. To se projevuje častějším přerušováním druhé osoby, 

ačkoliv někteří výzkumníci upozorňují, že je tento jev dán už samotnou povahou 

znakového jazyka (Pokorný, 2010). Terrace pochybuje také o tom, do jaké míry jsou 

šimpanzi schopni uspořádat slova podle gramatických pravidel a do jaké míry jsou tyto 

vazby určeny nebo naznačeny projevy jeho učitelů (Terrace, 1985).  
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Na druhou stranu sám Herbert Terrace ve své knize přiznává, že podmínky výuky 

nebyly vždy ideální a že Nimův potenciál nebyl zcela využit. Když si představíme, kolik 

lidí s různými názory na výuku se za čtyři roky projektu u Nima vystřídalo (autor udává 

okolo 60), je jisté, že to bylo pro Nima velmi náročné období. V tomto projektu navíc 

chyběly jakékoliv testy, které by vyloučily možnost, že šimpanz využíval nevědomé 

nápovědy od svých učitelů ("chytrý Hans"). Podle Foutse se navíc šimpanzi stejně jako 

lidé neučí jazyk podmiňováním a tréninkové metody typu odměna a trest mohou jejich 

učení dokonce zpomalovat (Fouts, 2000). 

4.3.3 Projekt Koko 

Koko byla první gorila, která si osvojila znakový jazyk. Její učitelka, Francine 

Pettersonová, začala s výzkumem v sedmdesátých letech ještě jako studentka psychologie 

na Stanfordské univerzitě. Koko byla v začátku výzkumu roční a na rozdíl od výzkumu 

s Washoe, se na ní od začátku současně s výukou znaků mluvilo i anglicky. Po třech letech 

uměla Koko 184 posuňků a její zásoba se zvyšovala. Běžně dokáže ve správném kontextu 

používat 375 znaků (Bischof, 1980). Koko se naučila generalizovat, což znamená, že je 

schopná pojmenovat nový předmět podle jeho podobnosti s jiným již známým předmětem. 

Dále se u ni vyskytuje schopnost vytvářet nové znaky (pro zebru vytvořila znak bílý tygr) 

stejně jako se tato schopnost obejila u šimpanze Nima a Washoe (Kučera, 2013). 

Obr. 4: Gorila Koko zachycená při tvoření znaků. Zdroj: http://www.koko.org/sign-language 
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5 Závěr 

Díky poznatkům fyziologie hlasového ústrojí lidoopů se zjistilo, z jakého důvodu 

byly výzkumy zaměřené na výuku mluvené řeči u lidoopů méně úspěšné navzdory jejich 

schopnosti mluvené řeči pasivně rozumět. Naopak výuka komunikace pomocí 

symbolických jazyků může být velmi úspěšná, protože po lidoopech nevyžaduje něco, co 

je pro ně fyziologicky nemožné nebo velmi obtížné. 

Z pozorování lidoopů, která prováděli etologové ve volné přírodě, jasně vyplývá, že 

lidoopi v sociálním kontaktu hojně využívají gest a mimiky. Experimentální projekty, 

zabývající se schopnostmi lidoopů komunikovat s lidmi, byly velkým krokem 

k porozumění kognitivních možností lidoopů. Ukázaly nejen, že lidoopi jsou schopni 

naučit se znakový jazyk nebo komunikovat pomocí počítače, ale že mají i důležité 

předpoklady symbolického myšlení. Někteří zkoumaní jedinci si byli schopni osvojit 

základní gramatiku a formulovat věty o více než třech slovech. Navíc byli schopni 

generalizovat naučená pravidla. To se projevilo schopností spojovat slova do smysluplných 

nových vět, se kterými se předtím nikdy nesetkali a schopností vytvářet nové pojmy 

kombinováním jim již známých znaků. Prokázaly se rovněž schopnosti kategorizovat, 

chápat a vytvářet metafory a dokonce si dělat legraci nebo klamat. 

Lze tedy konstatovat, že lidoopi mají výborné dispozice ke komunikaci a pod 

vedením lidí jsou schopni tyto dispozice velmi dobře rozvinout. Otevřená zůstává otázka, 

do jaké míry se tyto jejich schopnosti komunikace mají možnost rozvinout v jejich 

přirozeném prostředí. Navíc zkoumání komunikace lidoopů nám pomáhá pochopit nejen 

evoluci lidského jazyka, ale také to, jakým způsobem si osvojují jazyk děti. 

Uvedené závěry ukazují, že úroveň myšlení a komunikace lidoopů je na podstatně 

vyšší úrovni, než je ta, kterou jim přisuzují současné obecně rozšířené názory a postoje. 

Zdá se proto, že naše etické vnímání lidoopů by mělo být perspektivně přehodnoceno.  
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7 Seznam obrazových příloh 
Obr.1 - Šimpanz vytahuje termity z termitiště pomocí větvičky (www.discoverwildlife.cz) 

Obr.2 - Porovnání vokálního ústrojí orangutana, šimpanze a člověka. (Fitch, 2000, str. 

260). 

Obr.3 - Podoba Premackova symbolického jazyka (Terrace, 1985, str. 25) 

Obr. 4:  Gorila Koko zachycená při tvoření znaků (http://www.koko.org/sign-language) 

 

  
 

 


