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Úloha testosterónu v etiológii autizmu

Daniela Ostatníková 1, Silvia Lakatošová 1, Eva Schmidtová 1 Peter Krajmer 1,
Peter Celec 2

1Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
2Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského,
Bratislava

daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk

Súhrn: Autizmus je pervazívna vývinová porucha s  prejavom už v útlom veku,
ktorú charakterizuje sociálny deficit, poruchy komunikácie a stereotypné správanie.
Ochorenie má ve kú variabilitu príznakov a nejasnú heterogénnu etiológiu.
Všeobecne sa však vyskytuje astejšie u osôb mužského pohlavia, o dáva priestor
pre teórie nazna ujúce súvislos  autizmu s ú inkom mužského pohlavného hormónu
- testosterónu.

Hypotéza hyperandrogénového mozgu (Baron-Cohen et al, 2005) popisuje
ako jednu z prí in vývinu tohto ochorenia zvýšené hladiny fetálneho testosterónu
po as intrauterinného vývinu a ich pozitívnu koreláciu s autistickými prejavmi
a systematickým myslením a negatívnu koreláciu so sociálnym správaním
a empatiou. Testosterón má vplyv na neuroanatomickú organizáciu mozgu  už pred
narodením. Spolupodmie uje vývin neurónových okruhov typických pre mužské
správanie a myslenie. Ú inok testosterónu na mozgové štruktúry, a tým aj kognitívne
schopnosti, nezávisí len od jeho koncentrácie. Pre jeho ú inok je dôležitá aj aktivita
receptorov viažucich pohlavné steroidy a aktivita enzýmov regulujúcich
metabolizmus testosterónu.

V našej štúdii sme sa zamerali na hodnotenie hladín vo ného salivárneho
testosterónu a estradiolu u vyšetrovaných skupín probandov  a ich rodi ov a na
hodnotenie distribúcie konkrétnych genotypov v génoch, ktoré súvisia s ú inkom
tohto pohlavného hormónu. Na prenatálne hladiny testosterónu sme usudzovali
z pomeru d žky prstov rúk (2D:4D). Vyšetrenia empatizácie (schopnosti vcíti  sa) a
systemizácie (schopnosti systematizova ) ako vybraných kognitívnych kvalít priamo
nadväzovali na hormonálne a genetické výskumné sledovania.

Naše zistenia ukazujú, že v patogenéze a klinickej manifestácii autizmu
zohrávajú významnú úlohu hladiny pohlavných hormónov ako aj gény regulujúce ich
metabolizmus.

Podporené grantmi: MZSR 2006/22-UK-01, AV 4/0038/07, VEGA 1/0305/09,
UK/116/2008, UK/430/2009

ové slová: autizmus, hypermužský mozog, testosterón

Literatúra: Baron-Cohen S, Knickmeyer RC, Belmonte MK. Sex differences in the brain: implications
for explaining autism. Science 2005, 310:819-823.

mailto:daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk
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Maternálny testosterón ako signál epigenetickej adaptácie
na podmienky prostredia

Michal Zeman 1, 2, Lucia Kršková 1, Peter Škrobánek 2, Monika Okuliarová 1

1 Katedra živo íšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovensko
2 Ústav biochémie a genetiky živo íchov SAV, Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri

Dunaji, Slovensko

Epigenetické adaptácie predstavujú rýchle a ú inné prispôsobovanie sa
organizmov meniacim sa podmienkam prostredia, a preto sú významné najmä
z evolu ného a ekologického h adiska. Po as embryonálneho vývinu je organizmus
vystavovaný mnohopo etným maternálnym vplyvom, ktoré ovplyv ujú akútne jeho
vývin a môžu spôsobova  aj systémové zmeny v expresii genotypu. Týmto
spôsobom matka jemne dola uje expresiu genetickej výbavy, ktorú odovzdáva
potomstvu a programuje ho na prostredie, do ktorého sa narodí. Medzi takéto signály
patria predovšetkým maternálne hormóny zo skupiny steroidov, ktoré okrem
priamych aktiva ných ú inkov majú aj dlhodobé organiza né efekty. Medzi
steroidnými hormónmi sa najviac pozornosti venuje dominantnému androgénu
testosterónu (T). Expozícia tomuto steroidu po as senzitívnych období vývinu má
rozsiahle dôsledky na fyziologické procesy a správanie potomstva. Behaviorálne
dôsledky expozície T sú významné aj z h adiska neurobehaviorálneho vývinu
loveka a ich narušenie môže negatívne ovplyvni  napríklad vývin autistického

spektra správania.
Z h adiska poznania ekologického a evolu ného významu maternálnych

hormónov sa na štúdium používajú vo ve kom rozsahu vtáci, u ktorých je možné
najjednoduchšie manipulova  hladiny maternálnych hormónov vo vajci a analyzova
dôsledky na reproduk nú úspešnos  v prirodzených podmienkach prostredia.
Vä šina údajov pochádza od altriciálnych vtákov sledovaných v prírode, ale štúdium
prekociálnych druhov ponúka možnosti hlbších analýz fyziologických mechanizmov
podmie ujúcich zmeny správania. Naše výsledky demonštrovali, že mlá atá prepelíc
japonských vyliahnuté z vajec, v ktorých bol obsah T zvýšený vo fyziologických
limitoch injek nou aplikáciou exogénneho hormónu, vykazovali proaktívne zmeny
svojho správania v období po as dospievania. Naopak, v skorých vývinových
štádiách, 1-2 dni po vyliahnutí, kedy ešte mlá atá nie sú schopné aktívne sa
vyrovna  so zmenenými podmienkami prostredia, vykazovali jedince z T
ovplyvnených vajec reaktívnu behaviorálnu stratégiu. Naj astejším metodickým
prístupom je práve injek ná manipulácia obsahu T v ž tku, ktorá však má viacero
úskalí.  Tie  spo ívajú  v  ovplyvnení  iba  jednej  zložky  obsahu  ž tka  a  rozsahu
experimentálneho zvýšenia hladín T vo vz ahu k jeho prirodzeným koncentráciám.
Preto v našom výskume využívame dve línie prepelíc japonských, ktorú sme dosiahli
divergentnou selekciou na vysoké (HET línia) a nízke (LET línia) koncentrácie T
v ž tku (Okuliarová et al., 2010 odoslané do tla e). Predpokladom aplikácie tohto
prístupu bola vysoká opakovate nos  hladín ž tkového T vo vajciach jednej samice.
Selekcia bola úspešná a už v F1 generácii sa prepelice HET a LET línie signifikantne
líšili. V priebehu selekcie sa obsah T vo vajci v oboch populáciách od seba
vz oval, pri om významnejšiu odpove  sme zistili v HET línii.
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Selekcia mala za následok aj zmeny v morfologických a fyziologických
charakteristikách, najmä v raste a imunologickom systéme mlá at. Prepelice HET
línie vykazujú vyššiu intenzitu rastu, pri om výraznejšie rozdiely sme zistili
u samcov ako u samíc. Rozdiely v intenzite rastu sú sprevádzané aj zmenami aktivity
neuroendokrinného systému, pri om v našich experimentoch sme analyzovali
hormóny štítnej ž azy a kortikosterón. Imunitná reakcia hodnotená odpove ou
plazmatického kortikosterónu a pomeru heterofilov k lymfocytom bola vyššia
u jedincov HET línie.  Naše doterajšie výsledky demonštrujú širokospektrálne
dôsledky geneticky zvýšených hladín testosterónu na fyziologický a behaviorálny
fenotyp prepelíc ako zástupcu prekociálnych vtákov. Predbežné analýzy nazna ujú
zmenenú expresiu génov determinujúcich neurálnu plasticitu, o môže ma  dopad na
prispôsobovanie sa zmeneným podmienkam prostredia a vytváranie dynamických
stereotypov v známom prostredí. Výsledky dosiahnuté s genetickými divergentne
selektovanými líniami na obsah ž tkového T ilustrujú, že dôsledky expozície
maternálnemu T sú komplexné a závisia od pohlavia a veku vtákov, ktoré môžu by
modifikované v závislosti od aktuálnych podmienok prostredia. Dokazujú flexibilný
vplyv maternálnych hormónov na formovanie “personality“ potomstva. Vytvorené
línie sa javia by  užito ným modelom aj na poznávanie fyziologických premenných,
ktoré determinujú obsah maternálnych hormónov a podmie ujú individuálne
rozdiely medzi jedincami.

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0365/10.

ové slová: behaviorálne stratégie, maternálne hormóny, testosterón, genetické
línie, prepelica
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Behavioural measures in on-farm welfare assessment - opportunities
and challenges

Christoph Winckler

Division of Livestock Sciences, Department of Sustainable Agricultural Systems,
University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Gregor-Mendel-Strasse
33, A-1180 Vienna, Austria

christoph.winckler@boku.ac.at

Over the last decades, animal welfare has become an issue of growing
importance from an ethical, societal as well as scientific point of view. Consumers
are increasingly concerned about the health and welfare of farm animals and
ensuring an acceptable level of welfare forms an integral part of sustainable
agricultural systems. Animal welfare has therefore become an essential aspect of the
overall ‘food quality concept’. In order to accommodate societal concerns and
market demands, there is a need to develop reliable, science-based on-farm welfare
monitoring systems and to provide practical welfare improvement strategies.

Accurately measuring and monitoring animal behaviour is regarded a key
factor in assessing animal welfare. E.g. spontaneous animal behaviour represents the
observable animal-environment interaction resulting from all of the animals’ decision
making processes and has been considered an essential reflection of animal well-
being. This is also expressed in the so-called Five Freedoms as proposed by the Farm
Animal Welfare Council in the UK. In combination with other animal-based
measures such as health or physiological parameters, the observation of animal
behaviour allows a direct evaluation of welfare as compared to indirect measures of
environmental and management conditions.

This paper discusses the current state of inclusion of behavioural measures in
on-farm welfare assessment systems with special regard to the approach of Welfare
Quality®. This European research project focused on the integration of animal
welfare in the food quality chain with the central aims of developing on-farm welfare
assessment systems that focus on animal-based measures. The central criteria
validity, reliability and feasibility are considered with regard to selected welfare
measures. The behavioural measures incorporated into the Welfare Quality® protocol
possess face validity, but for most of them construct or criterion validity have not
been demonstrated. This applies for example to the measurement of avoidance
distance towards humans or the incidence of social licking in cattle. Reliability issues
have often been neglected in the past and require more thorough investigation and
discussion in the future, especially with respect to appropriate test statistics and
limits of acceptability. Consistency of results over time requires further attention,
especially if farms are to be certified, based on infrequent recordings. Considering
feasibility, time constraints are the main concern for assessment systems that focus
seriously on animal-based measures; currently they require several hours of on-farm
recordings, behavioural measures being the most time-consuming part of the
assessment protocols.

mailto:christoph.winckler@boku.ac.at
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Pre o sa nevyhýba  nepriate ovi? Reakcia myši cyperskej
(Mus cypriacus) na pachy kompetitorov a predátorov

Margaréta Bala ová, Barbora Eliášová, Daniel Frynta

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6,
128 43 Praha 2

Ostrov Cyprus reprezentuje prírodný experiment umož ujúci skúma
evolúciu medzidruhových vz ahov. Myš cyperská (Mus cypriacus) sa vyvíjala 500
tisíc rokov bez akýchko vek iných hlodav ích kompetitorov a takmer žiadnych
predátorov z radov cicavcov. V našej práci sme sa zamerali na schopnos  cyperskej
myši vyhýba  sa introdukovaným kompetitorom a predátorom na základe pachu.
Zaujímala nás predovšetkým reakcia na krysu (Rattus rattus), ktorá ostrov kompletne
obsadila a je jej najvä ším kompetitorom. Porovnali sme chovanie cyperskej myši so
sýrskou populáciou myši domácej (Mus musculus domesticus).  I  ke  koevolúcia so
zástupcami rodu Rattus prebiehala dlhšie u sýrskej populácie, tlak krysy je omnoho
vä ší u myši cyperskej. Sledovali sme reakciu na vzorky pachu druhov, ktoré
pôvodne na Cypre neboli, ale postupne ostrov osídlili: krysa (hlavný kompetitor za
posledných cca 2000 rokov), myš domáca (kompetitor za posledných 10000 rokov),
myš pichlia ová (sympatrický druh cca 4000 rokov), potkan (alopatrický kompetitor
posledné 3 storo ia), ma ka domáca (hlavný predátor posledných 10000 rokov). Ako
kontrolu sme použili alopatrické hlodavce: mor a (nepríbuzné) a ryšavku malookú
(príbuzná). Ani jeden druh testovaných myší sa nevyhýbal žiadnemu zo sledovaných
hlodavcov. Zástupcov rodu Rattus dokonca oba druhy preferovali oproti kontrole

isté piliny). Zdá sa, že ani silný kompeti ný/preda ný tlak krysy nevyvoláva
vyhýbavú reakciu u myší. Môže to by  spôsobené blízkou fylogenetickou
príbuznos ou testovaných rodov. Tiež mohlo dôjs  k strate antipreda nej reakcie
myší vplyvom dlhej evolu nej odluky sledovaných druhov spôsobenej izoláciou
daných populácií myší. Tretím vysvetlením môže by  záujem o rovnaké zdroje,
ktorých prítomnos  prezrádza pachová stopa kompetitora. Ma ke ako hlavnému
predátorovi sa oba druhy vyhýbali.

Projekt bol financovaný z GAAV IAA601410803.

ové slová: Mus cypriacus, Rattus rattus, pachové rozpoznávanie, Mus musculus
domesticus,  konkurencia, predácia
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Nízká úrove  vnitrodruhové agrese u mravence rašelinného
Formica picea (Nylander, 1846)

Klára Bezd ková, Pavel Bezd ka

Muzeum Vyso iny Jihlava, P írodov dné odd lení, Masarykovo nám. 55,
586 01 Jihlava

V tomto p ísp vku p edstavujeme výsledky výzkumu vnitrodruhové agrese
mravence rašelinného – Formica picea Nylander, 1846.

i dyadických testech agrese (konfrontace pár  d lnic z r zných lokalit, z
zných hnízd na téže lokalit  a ze stejného hnízda) a p i vnesení cizích jedinc  do

hnízda (10 d lnic z jiné lokality) jsme pozorovali nízkou vnitrodruhovou agresi.
i p átelských interakcích (allogrooming) jsme v chování d lnic

nezaznamenali signifikantní rozdíl (Kruskal-Wallis, H = 3,396, df = 2, N = 18, p =
0,183, Statistica 8). Agresivní chování jsme pozorovali ast ji p i kontaktu jedinc
pocházejících z r zných lokalit než u jedinc  ze stejné lokality (Mann-Whitney, U =
0,5, p esné p = 0,000108, Statistica 8). V tšinou však m lo charakter ritualizovaných
útok , ke skute nému napadení docházelo z ídka. Jedinci z r zných hnízd a ze
stejného hnízda na téže lokalit  nevykazovali p i setkání signifikantní rozdíl v agresi
(Mann-Whitney, U = 14, p esné p = 0,588745, Statistica 8).

lnice vnesené do cizího hnízda na jiné lokalit  byly bu  ignorovány, nebo
docházelo k ojedin lým interakcím s domácími mravenci (ritualizované útoky,
srážky a krátkodobé p etahování ve dvojicích). Vynášení cizích d lnic z hnízda,

žné nap . u podrodu Formica s. str., jsme nepozorovali.
Nízká úrove  vnitrodruhové agrese m že být d sledkem sociální organizace

F. picea (polydomie, budding) favorizující vzájemnou toleranci jedinc  z r zných
hnízd a vysokou cenou za opakované šarvátky na lokalitách s vysokou koncentrací
hnízd.

Tato práce byla podpo ena grantem VaV SP/2d4/23/07 MŽP R.

ové slová: Formica picea, intraspecific aggression
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Vplyv veku prasiatok na ich aktivitu pri cicaní a živú hmotnos
v rôznom období doj enia

ubomír Botto 1, Vojtech Brestenský 1, Lucia Ma uhová 1, Jana Lendelová 2

1 Centrum výskumu živo íšnej výroby Nitra
2 Slovenská po nohospodárska univerzita v Nitre

 Cie om práce bolo zhodnoti  vplyv veku prasiatok na ich aktivitu pri cicaní a
živú hmotnos  v rôznom období doj enia. Prasnice s vrhmi boli ustajnené v
podstielanej pôrodnici v individuálnych kotercoch s vo ným pohybom. Sledovali
sme  9  vrhov  prasníc  (Sus scrofa domestica) priamym pozorovaním v minútových
intervaloch po dobu 6 hodín po as d a. Aktivity prasiatok a zvláš  pri cicaní a
obsadzovaní ceckov prasnice (vlastné cicanie a iné aktivity súvisiace s cicaním, t.j.
záujem o cicanie) sme zaznamenávali skupinovo vo veku ciciakov 1, 2, 3, 10 a 21
dní. as pobytu prasiatok pri jednotlivých ceckoch prasníc sme registrovali metódou
individuálnych snímok (pre cecok). Živú hmotnos  prasiatok sme zis ovali pri
narodení (n=108) a v uvedenom veku (n=106, 104, 102, 98 a 96). Vyhodnotili
trvanie celkovej aktivity, záujmu prasiatok o cicanie, as jedného cicania a po et
cicaní  za  hodinu  a  as  obsadzovania  1.  a  2.,  3.-5.  a  6.-8.  páru  ceckov  prasníc.  Pri
spracovaní údajov sme použili jednofaktorovú analýzu rozptylu. Pri živej hmotnosti
prasiatok sme stanovili priemer, minimum, maximum, smerodajnú odchýlku a
varia ný koeficient.

Celková aktivita prasiatok bola najvyššia prvý de  po narodení a najnižšia vo
veku 3 dní (23,67 a 17,21 min, p<0,05). Z celkovej aktivity najvä ší podiel tvoril
záujem o cicanie, ktorému sa prasiatka najdlhšie venovali prvý de  a najkratšie 21.
de  po narodení (16,59 oproti 7,66 min, p<0,001). as jedného cicania prvý de  po
narodení bol 9,18 min a vo veku 21 dní klesol na 4,77 min (p<0,01), po et cicaní
klesol z 1,8 na 1,19 za hodinu (p<0,001). Prasiatka najdlhšie obsadzovali prvé dva
páry ceckov (predné páry) a najkratšie 6.-8. pár (zadné páry) ceckov prasníc
(p<0,001). Priemerná živá hmotnos  prasiatok pri narodení bola 1,499±0,323 kg a vo
veku 21 dní 5,561±1,172 kg. Kým absolútne rozdiely vo variabilite živej hmotnosti s
vekom prasiatok narastali, relatívne rozdiely boli vyrovnané (21,08-22,6 %).

Záujem prasiatok o cicanie, as jedného cicania, po et cicaní ako aj as pobytu
prasiatok pri ceckoch s ich vekom mali klesajúcu tendenciu. Prasiatka najdlhšie
obsadzovali predné páry ceckov prasníc. Živá hmotnos  prasiatok za 21 dní vzrástla
v priemere o 4,061 kg pri vyrovnaných relatívnych a vzrastajúcich absolútnych
rozdieloch jej variability.

ové slová: záujem o cicanie, obsadzovanie ceckov prasníc, živá hmotnos , vek
prasiatok
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Antipreda ní chování hroznýšovce kubánského (Epicrates angulifer)
 v pr hu ontogeneze

Veronika Cikánová, Olga Šimková, Petra Frýdlová, Lucie Pr šová, Michaela
Procházková, Daniel Frynta

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta Univerzity Karlovy, Vini ná 7,
128 44 Praha 2

Sledovali jsme chování cca stovky mlá at hroznýšovce kubánského
(Epicrates angulifer) b hem každoro ního focení a m ení. Tito hadi žijí na Kub , tj.
ostrov  bez v tších predátor . Jediný  živo ich, který je schopný je n jak ohrozit je
št tinatec kubánský (Solenodon cubanus), hmyzožravec vážící maximáln  jeden
kilogram, pro dosp lé jedince tedy nep edstavuje hrozbu. Zajímalo nás tudíž, jestli se
liší antipreda ní chování mlá at a dosp lých jedinc  hroznýšovce. Antipreda ní
chování jsme rozd lili do dvou skupin. Do první pat í aktivn jší chování, které se
uplat uje hned jak si had všimne možné hrozby (sy ení, úto ení a kousání), do druhé
chování pozorované pouze po uchopení hada (defekace, použití repelentních látek).
Zjistili jsme, že mladší mlá ata, zejména v prvních týdnech po narození, používají
tém  výhradn  chování z první skupiny, starší hadi postupn  p epínají na chování z
druhé skupiny, u dosp lých se pak úto jší chování prakticky nevyskytuje.

ové slová: antipreda ní chování, ontogeneze, hroznýšovec kubánský
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Snížená inteligence toxoplasma pozitivních – Toxoplasma je v tom
nevinn

Veronika Chvátalová 1, Ji í Klose 2, Jind ich Volný 1, Jaroslav Flegr 1

1 Katedra filosofie a d jin p írodních v d, P írodov decká fakulta, Univerzita
Karlova, Vini ná 7, Praha
2 Úst ední léka sko-psychologické odd lení, Úst ední vojenská nemocnice,
U Vojenské nemocnice, Praha

Je známo, že latentní toxoplasmóza ovliv uje r zné osobnostní faktory. Z
dosavadních psychologických výzkum  plyne, že inteligence by mohla být další
složkou osobnosti, která je u osob infikovaných Toxoplasmou gondii zm na.
Nap íklad ve skupin  voják  základní služby byla nam ena signifikantn  nižší
verbální inteligence oproti neinfikovaným p i použití Otisova testu (OT). Víme však,
že toxoplasmóza má vyšší prevalenci u obyvatel menších sídel a zárove  je možné,
že velikost bydlišt  ovliv uje výsledky v testech inteligence.

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda má bydlišt  vliv na rozdíly v mí e
inteligence mezi nakaženými a nenakaženými osobami a zda rozdíly v inteligenci
mezi infikovanými a neinfikovanými lze prokázat i po odfiltrování vlivu velikosti
bydlišt . Za tímto ú elem bylo testováno 9 sérií voják  základní služby (N=3223) na
toxoplasmózu. Vojáci zárove  podstoupili testy verbální inteligence m ené OT a
neverbální inteligence zjiš ované Víde ským maticovým testem.

Výsledky získané pomocí jednoduchých model  nezahrnujících velikost
bydlišt  op t ukázaly, že u nakažených jedinc  je oproti nenakaženým signifikantn
snížena zejména verbální inteligence (p=0,001). Neinfikovaní jedinci dosáhli v OT
IQ 96,71 oproti IQ 95,06 infikovaných jedinc . Také neverbální inteligence byla u
nakažených nižší (101,64) než u jedinc  nenakažených (102,75) (p=0,019).

Jestliže však byla do obecného lineárního modelu zahrnuta i prom nná
velikost bydlišt  a každá kategorie velikosti bydlišt  byla vyhodnocena zvláš , efekt
toxoplasmózy na verbální i neverbální inteligenci vymizel. Lze tedy uzav ít, že na
základ  výsledk  analýzy rozsáhlého souboru se rozdíly v inteligenci Toxoplasma
pozitivních a Toxoplasma negativních osob nepoda ilo prokázat, a že p vodn
pozorované rozdíly v inteligenci byly zp sobeny rušivým vlivem faktoru velikost
bydlišt .

ové slová: toxoplasma, toxoplasmóza, inteligence, IQ
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Song as a signal of competitive ability and motivation in Chiffchaff

Pavel Jaška, Pavel Linhart, Roman Fuchs

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Jiho eská univerzita, Branišovská 31,
37005 eské Bud jovice

The function of bird song in male-male interactions has been widely studied.
Many studies revealed important role of song type matching or switching in
moderating of contests. However, many songbird species have simple repertoires
with no song types and the information about fighting ability and motivation of
contesting males is therefore likely to be transmitted in basic spectral and temporal
parameters of songs. Chiffchaff (Phylloscopus collybita) posses very simple song
with no apparent song types. Each song consists of small number of different
repeating syllables. This makes chiffchaff a very good model when investigating the
function of basic song parameters. In this study we focused on the function of song
length and syllable rate in male-male interactions. First, we asked whether there are
any correlations between these song characteristics and physical parameters of
singing males.  Second, we tested for the effect  of  song length and syllable rate on
male’s response in field playback experiments. To evaluate the degree of male
response we focused on latency of approach to two meters, latency of first attack on
the source of sound, time spent closer then two meters, numbers of attacks and
numbers of flights over the loud speaker. Our results show that song length correlates
with actual fat and protein reserves (subcutaneous fat deposits and shape of pectoral
muscles respectively). Syllable rate did not correlate with any of body measurements
taken. Elongated songs elicited significantly stronger behavioural responses then
shortened songs during the playback experiments but the vocal response did not
differ between elongated/shortened treatments. In contrast, playback stimuli
manipulated in syllable rate did not affected behavioural response but affected vocal
response.  Males  exposed  to  the  fast  rate  stimuli  responded  with  longer  and  slower
songs than males exposed to slow rate stimuli. On the basis of these results we
assume that song length informs potential competitors about condition of the singer.
We also show that syllable rate of songs may be important signal in male-male
interactions, but we failed to identify its function.

ové slová: male-male interaction, song length, condition
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Partnerský výb r a reproduk ní potenciál partnerských dvojic pod
vlivem užívání hormonální antikoncepce

Kate ina Klapilová 1, Craig Roberts 2, Jan Havlí ek 1

1 Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií UK, U K íže 10,
158 00 Praha
2 School of Biological Sciences, University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, UK

edchozí výzkum poukázal na to, že užívání hormonální antikoncepce
ovliv uje výb r partnera sm rem k více geneticky podobným jedinc m, což m že
být z hlediska kvality potomstva a jeho odolnosti proti vn jším vliv m nevýhodné. V
rámci internetového dotazníku cíleného na ženy, jež porodily alespo  jedno dít ,
jsme si kladli za úkol zjistit, zda se liší kvalita vztahu, schopnost po etí dít te, pr h

hotenství a zdraví dít te u žen, jež v dob  seznámení s biologickým otcem svého
dít te užívaly hormonální antikoncepci (S1) v porovnání s ženami, jež žádnou formu
hormonální antikoncepce neužívaly (S2). Hypotézy: S1 budou mít ast ji problémy s
po etím, spontánní potraty, výrazn jší problémy v pr hu t hotenství a s
donošením dít te a jejich d ti budou v prvních letech života mén  odolné proti
nemocem. S1 budou v partnerství ast ji sexuáln  nespokojeny a svého partnera
budou hodnotit jako mén  p itažlivého. Anglická i eská verze internetového
dotazníku, vytvo ená v softwaru Qualtrics, byla aktivní od dubna do ervence 2010.
Otázky byly zam eny na údaje o historii užívání antikoncepce, pr h t hotenství,
zdraví d tí po porodu a v prvních letech života. Dotazník dále obsahoval
standardizovaná hodnocení partnerské a sexuální satisfakce a otázky zam ené na
fyzické a psychické charakteristiky biologického otce dít te. Odkaz na studii byl
distribuován pomocí et zových email  a facebooku. Dotazník byl vypln n celkem
2797 matkami (1137 z R).  Ukázalo se,  že oproti  našim p edpoklad m udávaly S1
mén  problém  s t hotenskými nevolnostmi (p<0.01) a mén  zdravotních problém
u svých d tí mezi 1-10 rokem života (p=0.028). Jejich d ti se však rodily
signifikantn  d íve oproti plánovanému termínu (p=0.01) než u skupiny S2. S1 dále
hodnotily své partnery jako mén  maskulinní (p=0.053), inteligentní (p<0.01) a
dominantní (p=0.01), ale byly spokojen jší s finan ním zabezpe ením, které jim
poskytují (p=0.03). Taktéž se v souladu s hypotézami cítily mén  sexuáln

itahovány svými partnery (p<0.01) a ast ji odmítaly sexuální aktivity se svým
partnerem (p<0.01). Oproti S2 také udávali vyšší zájem o jiné muže než je jejich
stálý partner (p=0.02).

ové slová: výb r partnera, sexuální satisfakce, hormonální antikoncepce,
hotenství
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ichové preference v pr hu dospívání

Dagmar Kohoutová, Jan Havlí ek

Fakulta humanitních studii, Univerzita Karlova v Praze

ichové preference se v pr hu života vyvíjejí a jsou výrazn  ovlivn ny
našimi individuálními zkušenostmi. P esto hrají významnou roli i vrozené dispozice
k preferenci ur itých biologicky d ležitých v ní (nap . v ni mate ského mléka).
V naší studii jsme se zam ili na v , které hrají roli p i výb ru partnera – 16-
androsteny. Cílem studie bylo zjistit, zda se preference androsten  m ní v závislosti
na biologickém zrání. Zam ili jsme se na období puberty, kdy za íná být výb r
partnera aktuální. V této dob  také za ínají fungovat specifické podpažní žlázy a
vzniká tak charakteristická axilární v , jejíž složkou jsou i zmín né androsteny.
Jako kontrolní látky jsme použili odoranty, se kterými se v pr hu života b žn
setkáváme, a to v r zných kontextech.

Studie se zú astnilo 219 pubescent  (10-15 let, 125 dívek) z pražských
základních škol. Stupe  pubertálního vývoje byl ur en na základ  sebezhodnocení
v dotazníku podle Tannerových stup  vývoje. P íjemnost a intenzita 12 odorant
byla hodnocena na 7-bodové škále. Použili jsme vzorky androsten  (androstenon,
androstenol, androstadienon) a jako kontrolu v  z jiných kontext  než je výb r
partnera (vanilka, káva, jasmín, smrk, máta a další). Pro statistické vyhodnocení dat
jsme použili GLM a Bonfferroniho korekci.

Na základ  našich dat m žeme íci, že nebyl nalezeny žádné signifikantní
zm ny v hodnocení odorant  v závislosti na pubertálním vývoji. Na druhou stranu
jsme našli mezipohlavní rozdíl v hodnocení intenzity v  kávy. Chlapci hodnotili
vzorek kávy jako mén  intenzivní než d ata. To je v souladu s faktem, že dívky a
ženy mají lepší ichové schopnosti.

Naše výsledky nazna ují, že se ichové preference v pr hu puberty vyvíjejí
spíše na základ  individuálních zkušeností jedince a nepotvrdili jsme hypotézu, že
pro látky, které hrají roli pro výb r partnera, se v pubert  objevuje specifická
preference.

ové slová: ich, preference, puberta
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Volí kon  pravici? aneb Lateralizace u kojených h íbat
kon  domácího (Equus caballus)

Martina Komárková 1, 2, Jitka Bartošová 1

1 Odd lení etologie, VÚŽV, v. v. i, Praha-Uh ín ves
2 Odd lení ekologie a etologie, Katedra zoologie, P FUK Praha

Zví ata  s  o ima  umíst nýma  lateráln  po  stranách  hlavy  reagují  na  stimuly
icházející zprava i zleva, vnímané tudíž pravým nebo levým okem, r zn .

Vizuální podn ty z levého oka jsou zpracovávány v pravé mozkové hemisfé e, která
ídí expresi intenzivních emocí a kontroluje rychlou reakci na podn t, zejména

negativní, zatímco levá hemisféra p ijímající informace z oka pravého je zodpov dná
za potla ení odpov di, dokud nedojde k rozhodnutí. Nedávno byla u domácích koní
(Equus caballus) popsána vizuální lateralizace v kontextu rozpoznávání a hodnocení
pozitivních i negativních podn . Pokud k  negativní podn t zaregistroval

ednostn  levým okem, út ková reakce byla rychlejší a na delší vzdálenost.
íkladem siln  stranov  specifického chování u koní je kojení. H íbata sají v tšinou

antiparaleln  k mat inu t lu, mají tedy vždy jedno oko zcela zakryto. P edpokládali
jsme, že preference k užívání levého oka k detekci negativních stimul  by se mohla
vyvinout již v ranném v ku, práv  p i kojení. Pokud by tomu tak bylo, h íbata by

ednostn  m la sát z mat iny pravé strany (zprava), aby p ípadné nebezpe í
zaznamenala levým okem a vyhodnotila ho tedy lépe pravou hemisférou. Po dv
sezóny jsme pozorovali kojení 79 starokladrubských h íbat po 59 matkách, od
narození až po um lý odstav ve ty ech až šesti m sících. Z 10 357 zaznamenaných
kojení prob hlo 50.1% zprava. Více než t etina h íbat prokázala silnou stranovou
preferenci kojení, stup ující se s v kem. Pravou stranu matky up ednost ovalo 13 a
levou 15 h íbat, 51 sálo z obou stran rovnom rn . Pravd podobnost sání zprava se
pohybovala mezi 0.22-0.98 (p<0.0001, logistická regrese, PROC GENMOD, SAS).
Stranový výb r h íb te nebyl ovlivn n jeho pohlavím, v kem, dominan ním
postavením matky ani tím, zda kojení ukon ilo h íb i klisna. Zjistili jsme, že kojení
zprava preferovalo pouze 16% h íbat. Zdá se tedy, že detekce nebezpe í levým okem

hem kojení se u koní nevyskytuje, alespo  do šesti m síc  v ku. Nelze však
vylou it, že pozd ji, s blížícím se osamostatn ním h íb te, frekvence kojení zprava
stoupá, což jsme díky p ed asnému um lému odstavu v h eb ín  nem li možnost
pozorovat. Individuální stranová preference u n kterých h íbat nazna uje z ejm
spíše lateralizaci pohybovou, jež byla u domácích koní již popsána a jejímž vývojem
v dosp losti u nám známých zví at se budeme zabývat dále.

ové slová: k , h íb , lateralizace, kojení
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Host-specific manipulation by a parasitoid

Stanislav Korenko 1, 2, Stano Pekár 1

1Ustav botaniky a zoologie, P írodov decká fakulta, Masarykova Univerzita,
Kotlá ská 2, 611 37 Brno
2 Katedra agroekologie a biometeorologie, FAPPZ, ZU v Praze, Kamýcká 129,

165 21 Pragua 6, Suchdol

Parasites and parasitoids control behaviour of their hosts. Larva of a narrowly
specialised wasp parasitoid performed species-specific manipulation of theridiid
spiders, Neottiura bimaculata (Linnaeus) and Theridion varians Hahn shortly before
pupation. Parasitised N. bimaculata spiders produced dense web in the web centre,
whereas parasitised T. varians spiders built a cupola-like structure. The larva pupated
inside of either denser web or cupola-like structure. We discovered that unparasitised
N. bimaculata produce such dense web around their eggsacs and during
overwintering, while T. varians spiders construct such cupola-like structure around
themselves only during overwintering. Analogous behavioural manipulation was
induced  by  the  researcher.  Here,  we  show  for  the  first  time  that  the  effect  of  host
manipulation is species-specific.

ové slová: host-parasitoid interaction, host manipulation, web construction
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Sociomapování – metoda použitá pro analýzu a vizualizaci
sociálních, prostorových a endokrinologických dat souvisejících s
chováním ve skupin  samc  jelena evropského (Cervus elaphus)

Radim Kotrba 1, Lud k Bartoš 1, Radvan Bahbouh 2, Cyril Höschl 2, Petr Šime ek 3,
Erika Kužmová 1, 4, Jan Pluhá ek 1, Adam Dušek 1,5, Jitka Bartošová 1

1 Odd lení etologie, Výzkumný ústav živo išné výroby, P átelství 815, 104 00 Praha-
Uh ín ves
2 Analytické odd lení, QED Group, Haštalská 760 / 27, 110 00 Praha
3 Odd lení biometriky, Výzkumný ústav živo išné výroby, P átelství 815, 104 00
Praha- Uh ín ves
4 Katedra ekologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43
Praha 2
5 Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova, Vini ná 7, 128 44
Praha

i studiu a analýze mnohorozm rných vzájemných vztah  mezi jedinci ve
skupin  v prostoru a ase se setkáváme s t žkostmi, jak vyhodnotit a vizualizovat
data. Pro tento ú el byla vyvinuta metoda sociomapování kombinující teorii fuzzy
množin a teorii rozpoznávání vzorc  chování. Vstupními daty do sociomapování
mohou být jakékoliv kvantitativní údaje vzájemn  propojené mezi subjekty.
Grafickým výstupem sociomapování je t ídimenzionální sociomapa, která p ipomíná
reliéf s vrstevnicemi, kde vzdálenost mezi prvky (nap . jedinci ve skupin ) odpovídá
vzájemné vazb  mezi prvky a výška každého prvku v reliéfu proporcioneln
odpovídá hodnot  studované prom nné. My jsme tuto metodu použili k inspekci
sociálních vztah  ve dvou experimentálních skupinách jelena lesního (Cervus
elaphus). V první skupin  byli mladí samci a ve druhé skupin  dosp lí. V dob
parožního r stu jsme v m sí ních intervalech experimentáln  manipulovali složením
skupiny. Ke skupin  mladých samc  jsme p idali dosp lého samce, který byl po

síci nahrazen jiným dosp lý samcem. Nahrazený samec se vracel do skupiny
dosp lých. U všech jelen  jsme v hodinových intervalech zaznamenávali
geografickou polohu pomocí GPS obojk  (GPS-3300, Lotec Wireless Inc., Kanada)
k získání vzájemných vzdáleností mezi jedinci. Agonistické interakce byly sledovány
každé t i dny. Navíc jsme v m sí ních intervalech sledovali hladiny sam ího
pohlavního hormonu testosteronu a stresového hormonu kortizolu. Sociomapy nám
umožnily zobrazit dynamiku sociálních vazeb a zárove  nám poskytly  informace o
vývoji agonistických interakcí a hormonálních profil  jednotlivých samc  v ase.
(Podpo eno grantem  GA R . 523/08/0808).

ové slová: sociomapování, Cervus elaphus
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Rozmrzlá evoluce aneb...

Aleš Antonín Kub na

Katedra filosofie, Fakulta p írodov decká, Universita Karlova, Vini ná 7

J. Flegrem objevený koncept zamrzlé plasticity p edpovídá sexuáln  se
množícím druh m evolu ní osud, dle kterého jsou tyto formován evolucí p edevším
v po átcích svých existencí, „konkrétn  do doby, než se v jejich genofondu
nahromadí dostatek variability“ (J.Flegr – Zamrzlá evoluce). Poté, co populace druhu
dokonverguje ke svému rovnovážnému stavu (homogennímu nebo smíšenému),
rozvoji evolu ních novinek dle této teorie brání složitost sít  vzájemných vztah  v
genetické homeostáze.

Metafora zamrznutí dob e vysv tluje d vody tohoto jevu, které jsou práv
rázu termodynamického. Zásluhou sexuálního rozmnožování je každá nová strategie
i vlastnost v dalších generacích konfrontována s novými a novými genovými

rekombinacemi. Svou výhodnost pak musí osv it v kombinaci s v tšinou z nich, v
emž je úsp ch nepravd podobný.

edpokladem zmín né nepravd podobnosti ovšem je, aby evolu ním
novinkám p inášela sexualita testovací kombinace náhodn , i.e. s dostate  velkou
entropií. Maximální entropie (a tedy ideálního zamrznutí) dosáhne druh, v n mž se
partne i k pá ení vybírají zcela náhodn . Jakýkoli sexuální výb r už p sobí proti
sm ru této entropie - zp sobuje op tovné rozmrzání plasticity.

Matematický model akceptující preference sexuálního výb ru podléhající
evoluci ukazuje jako možné varianty jak evoluci rychle dosahující rovnováhy
(zamrzlá plasticita), tak i trvalý evolu ní vývoj znaku, periodické st ídání stav
populace, a ob as dokonce i chaos. Ten pak odpovídá evoluci zcela rozmrzlé.
Ur ujícím faktorem je práv  „teplota“ plasticity, již definuje síla vlivu sexuálního
výb ru. Zda jde jen o slabé up ednostn ní jedné formy znaku p ed druhou nebo se
naopak blíží absolutní preferencí pro n kterou z forem a odmítání ostatních i s
rizikem nezanechání potomk .

Použitou metodou byly simulace, popsané jevy se odehrávají v po íta i.
Samy o sob  tedy nemohou dokázat nezamrzlost evoluce, pouze nesamoz ejmost
zamrznutí. Nicmén  chaos zde není užit pouze metaforicky. Chaotické chování je
exaktn  definováno t emi znaky (citlivá závislost na po átežních podmínkách,
tranzitivita, asté skoro periodické opakování), z nichž každý má reálný biologický
ekvivalent pozorovaný ve vývoji druh .

Evoluce nemusí zamrznout. Speciáln  z modelu vyplývá, že zamrznutí je
vysoce nepravd podobné u "vyšších" druh , u kterých se znakem preferovaným v
sexuálním výb ru mohou stát sociální dovednosti.

ové slová: evoluce, sexuální výb r, evolu ní teorie her
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Neverbální projevy muž  p i seznamování v závislosti na
menstrua ním cyklu ženy

Radka Ku erová 1, Ján Havlí ek 1, Kate ina Klapilová 1, Jitka Lindová 1,
Larse Penke 2, Jensen Asendorpf 2

1 Katedra obecné antropologie FHS UK
2 Institut Humboldtovy Univerzity v Berlín

hem menstrua ního cyklu ženy dochází k mnoha psychologickým a
fyziologickým zm nám. Výzkumníci v p edchozích letech zjistili významné rozdíly
v hodnocení atraktivity žen v r zných fázích cyklu mužskými hodnotiteli. Byly
zjišt ny nap . zm ny olfaktorické a hlasové atraktivity, atraktivity tvá e a postavy i
behaviorálních projev , jako nap . zm ny ve stylu ch ze. Nebylo zatím zkoumáno,
zda se tato percepce odráží také v neverbálních projevech muž . Cílem našeho
výzkumu, který probíhal ve spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlín , bylo
testovat, zda se vyskytují rozdíly ve flirtovních neverbálních projevech muž  v
interakci se ženami ve folikulární a luteální fázi menstrua ního cyklu. V rámci studie
byl využit fenomén speed-datingu, moderní formy seznamování založené na
reálných sch zkách nezadaných prot jšk , p i nichž se každá osoba setká s n kolika
osobami opa ného pohlaví a to pouze na n kolik minut (v našem p ípad  3 minuty).
Tato experimentální speed-datingová sezení se standardizovanými podmínkami byla
zorganizována L.Penkem z Humboldtovy university v Berlín , p i nichž byli všichni

astníci, jak muži tak ženy, nahráváni kamerami. Pro ú el této studie bylo
analyzováno 136 video nahrávek muž  v interakci se ženami, které se v dob  speed-
datingu nacházely ve folikulární (64 interakcí) nebo luteální (72 interakcí) fázi cyklu.
S pomocí programu Interact byly zaznamenávány flirtovní neverbální projevy muž
podle p edem vytvo eného, literaturou inspirovaného etogramu. Rozdíly mezi
jednotlivými projevy v interakci se ženami ve folikulární/luteální fázi byly testovány
pomocí párového t-testu v programu SPSS. Nebyly nalezeny signifikantní rozdíly
mezi neverbálním chováním muž  v závislosti na menstrua ním cyklu ženy.
Zajímavým výsledkem však bylo, že muži komunikující se ženami ve fertilní fázi
cyklu mluvili signifikantn  déle, než muži komunikující se ženami v luteální fázi
cyklu (p=0,017). I p esto, že se z p vodních 18 ti projev  jevil jako statisticky
významný pouze jeden projev (délka mluvení), lze usoudit, že b hem menstrua ního
cyklu ženy dochází k ur itým zm nám, které ovliv ují nejen je, ale i osoby

icházející s nimi do kontaktu.
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Jak se projevuje sociální a zvlášt  agonistické chování
u kiang  východních (Equus kiang holdereri) v zajetí?

Eva Kyznarová 1, Pavla Hejcmanová 2

1 Fakulta životního prost edí, eská zem lská univerzita, Kamýcká 1176, 16521
Praha 6
2  Fakulta lesnická a d eva ská, eská zem lská univerzita, Kamýcká 1176, 16521

Praha 6

Agresivní chování mezi p íslušníky jedné skupiny bylo popsáno u r zných
druh  z eledi Equidae jak ve volnosti, tak i v zajetí. Cílem práce bylo zhodnocení
výskytu tohoto chování u kiang  východních (E. kiang holdereri) chovaných v
zoologických zahradách eské republiky. Byly sledovány nejen typy agonistických a
sociálních interakcí, ale také jejich etnost, intenzita a faktory, které by toto chování
mohly ovlivnit – stá í zví at, p íbuznost, pozice v sociální hierarchii, vn jší
podmínky. Byla pozorována chovná skupina v Praze, kde se nacházelo p t klisen a
chovná skupina v Brn , která se skládá ze t í klisen a mladého h ebce. B hem 158 h
pozorování bylo zaznamenáno 1090 interakcí. Agonistické i sociální chování se
projevovalo u obou skupin kiang , ve skupin  s h ebcem byla frekvence interakcí
mírn  vyšší. Po et agresivních interakcí p evyšoval po et pozitivních sociálních
interakcí. Projevy agonistického chování byly u obou skupin zví at obdobné a
jednalo se p edevším o projevy mírné intenzity, na bázi hrozby. Vážn jší souboje
nebyly zaznamenány ani u skupiny, kde byl p ítomen h ebec. Mezi nej ast jší
projevy sociálního chování u kiang  pat ilo vzájemné o ichávání a grooming. Mladší
zví ata byla výrazn  aktivn jší v iniciování agresivních projev  (T=-3,89; p?0,001),
zatímco sociální interakce nebyly v kem zví at natolik ovlivn ny (T=0,36;p=0,720).
Ani agonistické ani sociální chování nebylo výrazn ji sm ováno na mladší i starší
jedince (T=-1,62; p=0,109). P íbuznost zví at se neprojevila na etnosti ani intenzit
agresivních interakcí (T=0,59, p=0,553). Podle p edpokladu se nejvíce st etnutí
odehrálo b hem krmení senem a b hem doby, kdy zví ata stála. Teplota vn jšího
okolí z stala bez vlivu na frekvenci i intenzitu sledovaného chování. Pozitivní
korelace v ku zví at a pozice v sociální hierarchii nebyla jednozna  prokázána. V
sociální hierarchii pražské skupiny byla naopak výše mladší zví ata – potomci,
zatímco jejich matky zaujímaly pozice nižší. A koli v brn nské zahrad  byla
vedoucím zví etem nejstarší klisna, i zde nejmladší h ebec p edstihl sociálním
statutem svou matku. Sociální hierarchie obou skupin byla stabilní. Celkov  zví ata
strávila nejvíce asu žraním sena a stáním. Výsledky potvrzují výskyt agonistického
chování u kiang  chovaných v zajetí, avšak neukazují na výskyt vážn jších st et
mezi jedinci.

ové slová: agonistické interakce, sociální chování
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Vo avé o ekávání aneb Zm na kvality t lesné v  žen v pr hu
hotenství a po porodu

Pavlína Lenochová, Jan Havlí ek

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Na základ  poznatk  o zm nách kvality t lesné v  žen v pr hu
menstrua ního cyklu (souvisejících s kolísáním hormonálních hladin) byla v nedávné
minulosti navržena hypotéza o možných zm nách v  i v dob  t hotenství. Tyto
zm ny, stejn  jako zm ny b hem p irozeného cyklu, by mohly mít zna ný
komunika ní a evolu ní význam (p edpokládá se nap íklad, že by ichová
komunikace mezi partnery mohla být mechanismem zp sobujícím pokles
testosteronu u muž , budoucích otc ). Zatím pouze jediná studie testovala zm ny
chemického složení t lesné v  t hotných, p ípadné subjektivn  vnímané zm ny
poci ované okolními lidmi dosud nebyly sledovány. Cílem našeho projektu proto
bylo testovat, jak je kvalita t lesné v  t hotných vnímána muži, a to partnery
zú astn ných žen (N = 14), ale i cizími muži (N = 43). 29 t hotných žen v
experimentální skupin  (ES) a 7 žen (uživatelek hormonální antikoncepce) v
kontrolní skupin  (KS) absolvovalo 4x odb r podpažních vonných vzork  (ES
jednou v každém trimestru a jednou po porodu (v 9. týdnu), KS v asov
odpovídajících intervalech). Vzorky byly uskladn ny v mrazáku (-32°C) až do doby
testování, v šesti r zných kolech pak byla na íselných škálách hodnocena jejich
atraktivita a intenzita. V každém dni byla všemi p ítomnými hodnotiteli testována
vždy celá ada vzork  od jedné ženy (jednalo se tedy o vnitrosubjektový design
experimentu). P edb žná analýza dat (GLM, tj. metoda zobecn ných lineárních
model ,  kde nezávislé prom nné byly žena (tj. t hotné a kontrolní ženy) a fáze

hotenství a závislé prom nné byly hodnocené parametry) odhalila signifikantní
kvalitativní zm ny t lesné v  v pr hu t hotenství (p < 0,001), jako
nejatraktivn jší byly hodnoceny vzorky 2. trimestru. P ekvapiv  nebyl nalezen rozdíl
v hodnocení v ní mezi partnery t hotných žen a cizími muži, stejn  tak nebyl
odhalen žádný efekt ani v ohodnocení konkrétní ženy jejím partnerem v porovnání s
jinými muži (Liner Mixed Model, Mann Whitney test). Naše výsledky potvrzují, že
se t lesná v  žen v pr hu t hotenství a po porodu kvalitativn  m ní a že tyto
zm ny jsou zaznamenatelné i lidským ichem. Zajímavým fenoménem je nár st
atraktivity v  ve druhém trimestru t hotenství. Z evolu ního úhlu pohledu se tento
jev zdá být vysv tlitelný hned více zp soby, o kterých více zazní v p ednášce.

ové slová: t lesná v , t hotenství, komunikace
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Lokální specializace a kondi ní strategie v lovu ko isti
u pavouka Oecobius navus

Eva Líznarová , Lenka Sentenská, Stano Pekár

Ústav botaniky a zoologie, P írodov decká fakulta, Masarykova Univerzita,
Kotlá ská 2, 611 37 Brno

Potravní specializace m že mít dv  r zné formy: stabilní specializaci na
jeden typ ko isti, který je konstantní pro všechny populace daného druhu predátora, a
specializaci lokální, kdy se odd lené populace jednoho druhu predátora specializují
na r zný typ ko isti. Lokální specializace zatím nebyla u pavouk  zkoumána, i když
je pravd podobn  velice hojná. Pavouk Oecobius navus (Araneae: Oecobiidae) je
kosmopolitn  rozší en a dostupné záznamy uvádí, že je specializován na mravence.
Srovnáním potenciální ko isti se zbytky ko isti v sítích t chto pavouk  ze dvou
vzdálených lokalit, z Portugalska a z Uruguaye, jsme zjistili, že pavouci lovili
nej ast ji ko ist, která byla na dané lokalit  nejvíce abundantní. V Potrugalsku to
byli drobní dvouk ídlí a v Uruguay mravenci. Navic detailní laboratorní pozorování
lovu deseti r zných typ  ko isti ukázalo, že tento pavouk je schopen ulovit a
zkonzumovat širokou paletu ko isti, i když na každý typ ko isti používal trochu jinou
loveckou strategii. Variabilita v lovu jednotlivých typ  ko isti se projevila hlavn  v
délce omotávání ko isti vláknem, v po tu kousnutí a v celkové dob  zpracování
ko isti. Pavouci rozlišovali ko ist bezbrannou, na jejíž podman ní sta ila krátká doba
omotávání, pr rn  jedno kousnutí a krátká doba zpracování ko isti, a ko ist
nebezpe nou, kterou pavouci omotávali delší dobu, použili pr rn  více než jedno
kousnutí a celková doba zpracování byla významn  delší. Zjišt ná data ukazují, že O.
navus je polyfágní druh lokáln  specializovaný na hojnou ko ist

ové slová: lokální specializace, kondi ní strategie, pavouci, Oecobius navus
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Vliv kongenitální anosmie na retrospektivní hodnocení mate ské
pé e v d tství a dospívání

Lenka Nováková 1, Ilona Croy 2, Jan Havlí ek 1, Thomas Hummel 2

1 Katedra antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Husníkova
2075, 158 00 Praha
2 Riechen und Schmecken, HNO Universitätsklinikum Carl Gustav Carus,
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

Olfactory cues are known to play a significant role in the social interactions
of vertebrates and humans are no exception. ich hraje d ležitou roli v sociálních
interakcích obratlovc  a lov k není výjimkou. Novoroze ata jsou schopna nau it se
pachový podpis svých matek a orientovat se na n . Matky jsou více p itahovány

lesným pachem novoroze at než ženy, které matkami nejsou, a jsou schopny
rozpoznat své d ti na základ  jejich pachu bez v tší zkušenosti s ním. Tato recipro ní
komunikace na základ ichu by mohla významnou m rou napomáhat v procesu
tvorby vazby (bondingu) mezi matkou a dít tem. Bohužel vliv chemosenzorických
informací na interakci matky a dít te byl z ídka studován. Jednou ze zajímavých
otázek je, jak absence ichových podn  v d sledku kongenitální anosmie ovliv uje
bonding. Cílem této studie bylo retrospektivn  zkoumat dopady kongenitální
anosmie na tvorbu vazby mezi matkou a dít tem. Studie se zú astnilo 28 pacient  s
vrozenou anosmií ve v ku 18 – 42 let a 28 normosmik  ve v ku 18 – 42 let. Byl jim

edložen dotazník Parental Bonding Instrument pro zhodnocení jejich vzpomínek na
rodi ovskou pé i (care) a p ílišnou snahu je opatrovat (overprotectiveness) b hem
prvních  16  let  života  a  dotazník  Beck  Depression  Inventory  pro  zhodnocení
depresivních symptom . Byl nalezen rozdíl v dimenzi mate ské pé e (F(1,54) = 8,62,
p = ,005, r = ,37), p emž kongenitální anosmici uvád li, že se jim dostávalo mén
mate ské pé e než normosmik m. V ostatních dimenzích, tj. pé i otcovské a
tendenci p íliš opatrovat (jak mat in , tak otcov ), rozdíly nalezeny nebyly. Nezjistili
jsme žádnou korelaci mezi mate skou pé í a depresí, socioekonomickým statusem
nebo v kem. Výsledky p edkládané studie nazna ují, že ich hraje d ležitou roli p i
formování vazby mezi matkou a dít tem a že retrospektivní hodnocení mate ské pé e

že být negativn  ovlivn no kongenitální anosmií..

ové slová: vrozená anosmie, bonding, mate ská pé e, ich
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Divergentná selekcia na obsah testosterónu v ž tku ovplyv uje
spektrálne charakteristiky farby operenia prepelice japonskej

Monika Okuliarová 1, Matteo Griggio 2, Peter Škrobánek 3, Michal Zeman 1, 3

1 Katedra živo íšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovensko
2 Konrad Lorenz Institute for Ethology, Savoyenstrasse 1a, 1160 Vienna, Austria
3 Ústav biochémie a genetiky živo íchov SAV, Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, Slovensko

Maternálny testosterón (T) deponovaný do ž tka môže interagova  s
vyvíjajúcim sa embryom a epigeneticky modifikova  jeho postembryonálny vývin s
krátkodobými aj dlhodobými dôsledkami na morfologický, fyziologický a
behaviorálny fenotyp. Charakter operenia (pigmentácia a štrukturálne vlastnosti) plní
dôležitú signálnu funkciu vo vnútrodruhovej komunikácii a pohlavnom výbere
partnera, pri om mnohé práce demonštrujú, že vývin týchto signálov môže by
závislý od T. V našej práci sme použili dve línie prepelice japonskej divergentne
selektované na vysoký (HET) a nízky (LET) obsah T vo vajcovom ž tku. Prepelice
týchto línií sú po as embryonálneho vývinu vystavené vysokým respektíve nízkym
hladinám ž tkového T, a preto predstavujú ideálny experimentálny model na štúdium
hormónmi sprostredkovaných maternálnych ú inkov. Cie om práce bolo analyzova
spektrálne charakteristiky operenia medzi LET a HET líniou prepelíc a posúdi
možný vplyv maternálneho T. Optickým spektrometrom sme analyzovali svetlos ,
sýtos  a UV odraz peria na hlave, lícach, hrdle a hrudi dospelých prepelíc tretej
generácie LET/HET línie vo veku 20 týžd ov. Samce (n = 20) v porovnaní so
samicami (n = 26) vykazovali tmavšie a sýtejšie sfarbené perie v oblasti hlavy, líc a
hrdla. Zistené pohlavné rozdiely boli na lícach a hrdle redukované v HET línii ako
dôsledok toho, že HET samice mali lícne a hrdlové perie tmavšie a sýtejšie ako LET
samice. Naopak, svetlos  peria na hlave bola vyššia u HET v porovnaní s LET
samicami. Samce aj samice HET línie vykazovali vyššiu sýtos  farby peria na lícach
a hrudi. Navyše, perie HET prepelíc odrážalo viac UV svetla v porovnaní s jedincami
z LET línie. Doterajšie štúdie vychádzajú z predpokladu, že systémové hladiny T
môžu ovplyv ova  expresiu sam ieho pohlavne dimorfického operenia, ktoré
následne signalizuje kvalitu samca. Naše výsledky nazna ujú, že rozdielna expozícia
embrya maternálnemu T ovplyvnila v dospelosti spektrálne charakteristiky farby
peria a najmä UV odraz svetla u samcov, pri om podobný charakter zmien sme
zaznamenali aj u samíc. Realizované behaviorálne a preferen né testy sexuálneho
partnera by mohli objasni  funk ný význam demonštrovaných rozdielov medzi LET
a HET líniou prepelíc.

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0365/10.

ové slová: maternálne hormóny, testosterón, prepelica, sfarbenie peria, UV
odraz
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Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts
to balance nutrient intake

Stano Pekar 1, D. Mayntz 2, T. RIbeiro 1, M. Herberstein 3

1Department of Botany and Zoology, Faculty of Science,Masaryk University,
Kotlá ská 2, 611 37 Brno
2 Department of Ecology and Genetics, University of Aarhus, Aarhus, Denmark
3 Department of Biological Sciences, Macquarie University, Sydney, Australia

Specialised predators must obtain all required nutrients from a single prey
species. In some species nutrient balance may be possible by selecting various body
parts. Here we tested how different ant body parts affect the fitness of a specialised
anteater and if the predator possesses adaptations in their feeding behaviour that
allow nutrient balancing while eating on only a single prey species. We used a
formicine specialist spider, Zodarion rubidum that  was  reared  on  three  diet  types:
entire ant, two ant gasters and two ant foreparts (heads, thoraces and legs) of Lasius
ants. Spiders grew faster, survived longer, and developed earlier on the diet
consisting of two ant foreparts. Spiders fed on the two ant gasters had in turn slowest
growth, highest mortality and slowest development while spiders fed entire ants
showed intermediate performance. In preference experiments, we studied
consumption of Z. rubidum on three Formicinae ant species that differ markedly in
size. On small Lasius ants, spiders equally exploited the gaster and the foreparts, but
on larger Formica and Camponotus ants, spiders fed significantly more on the
foreparts than on the gaster. Spiders almost  always fed on the gaster, suggesting that
it might include beneficial nutrients. Nutritional analysis of the ant bodies of the
three species revealed that there were more lipids in the gaster, while the foreparts
contained more proteins. Our data suggest that ant-eating spiders might balance their
nutritional needs by selectively consuming various body parts of their exclusive prey.

ové slová: nutrients, diet, development, myrmecophagous, performance
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Motorické stereotýpie u vlka dravého v podmienkach zoologických
záhrad

Katarína Pichová, Lucia Kršková

Katedra živo íšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave

Civiliza né vplyvy prinášajú so sebou v 20. a 21. storo í problémy, ktoré sa
výrazne dotýkajú životného prostredia. Pod vplyvom tohto trendu sa vlk dravý
(Canis lupus) stal jedným z najfrekventovanejšie chovaných druhov v európskych
zoologických záhradách. Chov tejto psovitej šelmy v zajatí má za následok patológiu
prirodzeného repertoára správania a vznik porúch správania. Motorické stereotýpie, z
ktorých je naj astejšie vyskytujúcou sa formou  stereotypné chodenie, sú považované
za hlavný indikátor zníženej úrovne welfaru. Naším cie om bolo zisti  rizikové
faktory pre vznik motorických stereotýpií a sledova  vplyv meniacich sa podmienok
prostredia na frekvenciu prejavov stereotypného správania v podmienkach
zoologickej záhrady v Bratislave. S využitím deskriptívnej metódy priameho
pozorovania sme sledovali výskyt stereotypných motorických reakcií u štvor lennej
svorky vlka dravého. Zozbierané údaje boli štatisticky vyhodnotené pomocou
nepárového T – testu. Prejavy motorických stereotypií boli pozorované takmer
výlu ne u alfa páru (P<0,001), pri om medzi najvýraznejšie spúš e stereotypného
správania patrili anticipácia podávania potravy, priestorová reštrikcia chovných
podmienok (P<0,01) a izolácia od sociálnej skupiny (P<0,05). Aj ke  pôsobenie
stimulov zo strany udí primárne vyvolávalo nestereotypnú motorickú aktivitu,
bezprostredná blízkos  ošetrovate ov predstavovala až štvrtinu podnetov
spúš ajúcich stereotypné chodenie tak u alfa samice (P<0,001), ako aj u alfa samca
(P<0,01).  Na  záver  je  možné  poveda ,  že  aj  ke  sa  v  chove  vlka  dravého  v  zajatí
nevyskytujú výraznejšie problémy i už s reprodukcou a odchovom potomstva alebo
s neprimeranou agresivitou, jeho vystavenie permanentnému stresu a dlhotrvajúce
bránenie v realizácii vrodených vzorcov správania môže vies  k závažným poruchám
správania.

ové slová: vlk dravý, motorické stereotýpie, zoologická záhrada
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Adekvátnost p isuzování osobnostních charakteristik na základ
hodnocení 2D a 3D zobrazení obli eje hodnoceného jedince

ra Pivo ková, Anna Rubešová

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií UK, Husníkova 2075,
158 00, Praha

V p edchozích studiích bylo prokázáno, že hodnotitelé jsou schopni do jisté
míry správn  ohodnotit osobnost lov ka podle fotografie tvá e (2D modelu). V
reálném život  se hodnotitelé setkávají zejména s 3D obrazem. V naší studii jsme
proto použili jako stimuly nejen 2D fotografie tvá e, ale také 3D obli ejové skeny, u
kterých jsme p edpokládali díky vyšší  ekologické validit  i vyšší adekvátnost v
hodnocení  vlastností.  V  p edchozí  studii  jsme  prokázali  vztah  Dominance  a
maskulinity mužské tvá e, která souvisí s rozvojem morfologických znak  dob e
viditelných zejména p i pohledu z profilu (nap . profil brady, oblouk dolní elisti,
rozvoj nado nicových oblouk ). P edpokládali jsme, že pokud je hodnocení
Dominance vázáno na maskulinní morfologické rysy, jejichž vývoj je podmín n

sobením  univerzálního biologického faktoru -testosteronu, pak by m la být
Dominance na základ  3D skenu adekvátn  hodnocená i v odlišném kulturním
kontextu. Do naší studie bylo zahrnuto celkem 52 muž  a 50 žen, student  P F UK,
kte í vyplnili dva psychometrické dotazníky: NEO-PI-R (Velká P tka) a Cattell v
16faktorový dotazník.  Byly jim po ízeny fotografie tvá e a 3D skeny. Tyto stimuly
(52 fotografií a sken  muž  , 50  fotografií a sken  žen) byly hodnoceny pomocí
10stup ové škály prost ednictvím hodnotitel  - student  FHS UK (celkem 377, 178
muž , 199 žen) na psychologické charakteristiky dotazníku NEO-PI-R (Extraverzi,
Otev enost v i zkušenostem, P ív tivost, Neuroticismus, Sv domitost) a dva
vybrané osobnostní faktory Cattellova 16faktorového osobnostního dotazníku
(Dominance, Anxieta). Každou vlastnost hodnotilo pr rn  13 muž  a žen.
Hodnocení 2D a 3D model  tvá í muž  (n=52) ohledn  Dominance bylo provedeno
také v Namibii. 33 hodnotitel  (16 žen, 17 muž ), zam stnanc  nebo student
univerzity ve Windhoeku, hodnotilo stimuly pomocí 10bodové škály. Pomocí
korela ní analýzy byl  nalezen pozitivní vztah mezi výsledky osobnostních dotazník
a hodnocením Extraverze na základ  3D stimulu hodnocených  žen prost ednictvím
mužských hodnotitel  a dále hodnocením Dominance na základ  3D skenu  v
modelu nezohled ujícím pohlaví hodnocených osob v p ípad   eských hodnotitel .
Žádná psychologická vlastnost nebyla adekvátn  hodnocena pomocí 2D stimulu.
Výsledky našeho výzkumu potvrzují náš p edpoklad, že použití 3D stimulu zvyšuje
adekvátnost hodnocených vlastností. P edpoklad adekvátního hodnocení Dominance
v odlišném kulturním prost edí však nebyl potvrzen.

ové slová: percepce,  dominance, maskulinita
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Brutalita pá ení u Orlitia borneensis

Tomáš Protiva 1, Daniel Frynta 1, Ivan Rehák 2

1 Katedra zoologie, P írodov decká fakulta UK, Vini ná 7, 128 43, Praha 2
2 Zoo Praha, U Trojského zámku 3, 171 00 Praha 7 – Troja

Orlitia borneensis (Geoemydidae)  je  vzhledem ke  svému skrytému zp sobu
života na dn ek stále velmi málo prozkoumána. Pozorování pr hu pá ení v

írod  je nemožné a proto bylo velmi p íhodné moci sledovat tento unikátní a
postupn  stále více ohrožený druh v zajetí v Zoologické zahrad  Praha. Sledovány
byly t i chovné skupiny vždy po jednom samci a dvou samicích.

U Orlitia borneesis je pá ení velmi brutální a je ho možné popsat jako
znásiln ní. Samec se vrhne na samici, která se mu snaží uprchnout, zalehne jí a

edními a zadními kon etinami se zaklesne o karapax samice a p itom jí kouše do
krku a hlavy. Pá ení trvá pr rn  t i minuty (n=7).

U v tšiny druh eledi Geoemydidae je velikost samc  (délka karapaxu) o 10
- 60 % menší než samic. U Orlitia borneensis je tomu naopak. Samci jsou o 30 - 50
% v tší (n=36). Udivující je také absence jakéhokoli náznaku p edkopula ního
chování obvyklého u dalších blízce p íbuzných zástupc  této eledi (Batagur,
Hardella, Pangshura) navíc s velmi podobnou ekologií. Samci t chto druh  otírají
nozdry o líce samice po n kolik minut a poté p istupují k vlastnímu pá ení. Navíc
dochází u mnoha t chto druh  k p ebarvování samc  do svatebního šatu (z ernání
hlavy u Batagur baska).

Fylogenetická analýza ukázala, že v tší velikost samc , absence
edkopula ního chování a vynucované pá ení jsou autapomorfní znaky jedine né

pro druh Orlitia borneensis.
Vysv tlením v tší velikosti samc  m že být výrazná plodožravost a tudíž

fragmentace zdroj  potravy a nutnost jejího hájení nebo vynucované pá ení. Absence
edkopula ního chování m že být d sledkem života u dna ek se zakalenou vodou a

tudíž nemožnost p edvád t svatební šat a provád t jiné formy námluv. Zajímavé je,
že relativní velikost nohou samc  je v tší než u samic, ale ne více než u jiných
akvatických druh eledi Geoemydiae. Pravd podobn  samci tedy spoléhají pouze
na celkovou v tší velikost a nepot ebují výrazn  mohutn jší konstituci, oproti
samc m geoemydid  s p edkopula ním chováním, pro p ekonávání odporu samice.
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Vliv dominanování na neverbální chování v rámci partnerské
interakce

Denisa Pr šová, Kate ina Klapilová, Jitka Lindová

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita,
Husníkova 2075, 158 00 Praha

Dominance je velmi astým p edm tem výzkumu v oblasti mezilidské
komunikace.  Je studována na úrovni formálních vztah , ale také vztah
neformálních a intimních. Vždy n jakým zp sobem souvisí s mocí. Prvním zám rem
bylo nalézt definici samotné dominance, tedy odlišit ji od jiných, asto používaných
konstrukt , jako je moc, nebo status. Zkoumána byla dominance v intimním
partnerském vztahu. Dalším typickým jevem v literatu e o dominanci jsou
protich dná zjišt ní, jak se dominance projevuje neverbáln . Navrhly jsme proto
inovativní model dominování charakterizovaný dv ma osami - míra moci  a míra
sociability. Podle toho byly pojmenovány ty i typy dominant . Pomocí našeho
modelu jsme rozpracovaly psychologickou charakteristiku zp sobu dominování nad
partnerem u vzniklých ty  typ . Vin ty, obsahující  tyto charakteristiky byly

edloženy vzorku 33 respondent /ek vzd laných  v oboru, kte í byli požádáni o
vyjmenování typických neverbálních projev , ímž bylo získáno p es 2500 výrok .
Výroky pak byly jinou skupinou 12-ti studujících, zvláš  pro každého dominanta,
rozt íd ny do kategorií odpovídajících konkrétním neverbálním projev m. Následn
jsme provedly kvalitativní analýzu, kdy jsme p evedly kategorie do komplexního
popisu neverbálních projev ty  typ  dominant . Konkrétn ji, „Silný asociální typ“
byl charakterizován velmi výrazným o ním kontaktem, který je partnerce/ovi
nep íjemný, t lo drží zp íma a má rázná, až agresivní gesta. „Slabý asociální typ“ má
velmi nevýrazné, slabé a nejisté pohyby t la, o ní kontakt p íliš neudržuje. „Silný
prosociální typ“ p sobí sebev dom , udržuje o ní kontakt v mí e, která je
partnerce/ovi p íjemná, rád se usmívá a m že se rád dotýkat druhých. „Slabý
prosociální typ“ produkuje p átelské neverbální projevy, avšak p sobí nejist . M že
vytvá et dojem ublíženosti a slabosti. Pro každý typ dominant  je pak d ležitá míra
moci, protože ím více má jedinec shodnou míru moci jako jeho/její partner/ka, tím
vyšší  je  d vod  k  dominování,  a  tím  více  a  s  vyšší  intenzitou  se  jedinec  projevuje.
Tato studie tedy shrnuje a navrhuje ešení rozpor  v d ív jších výzkumech na
dominanci.  O ekáváme, že model lze využívat ve výzkumu strategií vedoucích k
dominanci. Další studie by m ly navazovat kvantitativní analýzou a model ov it za
pomoci jiné metody, pop ípad  zkoumat možné genderové odlišnosti p i
dominování.
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Abstraktní mimikry - Podivíni jsou nebezpe ní

Lenka P íplatová, Karel Kleisner, Jaroslav Flegr

Katedra filosofie a d jin p írodních v d, P írodov decká fakulta UK, Vini ná 7,
128 44 Praha

Mimikry ve svém široce pojatém rámci zahrnuje pom rn  dob e objasn nou
oblast jev  po ínaje aposematismem, batesiánskými a mülerovskými modely, až po
oblast tzv. abstraktního mimikry, kdy model není známý, nebo je jeho nápodoba
nep esná. V této studii jsme se pokusili testovat ochrannou funkci n kterých forem
abstraktního mimikry. Domníváme se, že abstraktní mimikry mohou ve specifických
situacích vyvolávat zdání nebezpe í (nap . housenky napodobující hady) a svému
nositeli tak poskytovat ochranu p ed predátorem. Ochrana bude efektivní v

ípadech, kdy neznáme velikostní m ítko, nebo pokud je zví e p íjemci signálu
zobrazeno pouze na krátkou dobu – jak je v p írod  obvyklé.
Tuto hypotézu jsme ov ovali jednoduchým internetovým testem, v n mž bylo
hodnotitel m (76 muž , 98 žen) krátce (300 ms na snímek) a v náhodném po adí
promítnuto 30 fotek lenovc , z toho 11 abstraktních mimik , 9 aposematik  a 10
neaposematicky zbarvených zví at. Zví ata byla promítána náhodn  z levé i pravé
strany (každému hodnotiteli se zobrazilo 15 zví at z levé a 15 z pravé strany),
hodnocení probíhalo na škále "neškodné" (1) – "nebezpe né" (10).

Za použití jednostranného testu se signifikantní efekt abstraktního mimikry
projevil u žen (p=0,018) i u muž  (p=0,048) a celkov  (s p=0,029) umožnil
vysv tlení  12%  variability.  Efekt  strany,  z  níž  se  zví e  zobrazovalo,  nebyl
signifikantní; efekt aposematického zbarvení se projevil slab ji (vysv tlil 10%
variabilitu, p=0,044).

Naše výsledky tedy ukazují, že zví ata využívající abstraktní mimikry jsou na
pozadí, které neumož uje odhad velikostí, vnímána jako nebezpe jší než
aposematicky zbarvené druhy, což m že vysv tlovat existenci tohoto typu
ochranného zbarvení v p írod .
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Zm ny v preferencích heterozygotnosti MHC gen  v pr hu
menstrua ního cyklu

Kate ina Ptá ková 1, Kate ina Vávrová 2, Jan Havlí ek 3

1 P írodov decká fakulta UK, Katedra zoologie
2 P írodov decká fakulta UK, Katedra bun né biologie
3 Fakulta humanitních studií UK, Katedra antropologie

Produkty gen  hlavního histokompatibilního systému (MHC) hrají klí ovou
roli v imunitním systému obratlovc . P edchozí studie ukazují, že heterozygotnost v
rámci MHC gen  p ináší lepší obranyschopnost organismu a že heterozygoti jsou
preferováni jako partne i. Lidské studie jsou v tomto ohledu ambivalentní, což m že
být dáno efektem n kterých modulujících faktor  jako je nap íklad reproduk ní stav.
Zajímalo nás proto, zda dochází ke zm nám v hodnocení atraktivity tvá e, pachu a
hlasu v pr hu menstrua ního cyklu. Výzkumu se zú astnilo 51 muž  a vzorky
hodnotilo 52 žen, z nichž 23 užívalo hormonální antikoncepci a 29 p irozen
cyklovalo. Typizovány byly alely -A, -B a -DR. Všechny pachové stimuly, fotografie
tvá e a hlasové nahrávky muž  byly hodnoceny opakovan , kdy ženy byly pozvány
tak, aby jedno hodnocení probíhalo ve folikulární a jedno v luteální fázi cyklu.
Hodnocení probíhalo na sedmibodové škále. K analýze byla využita ANOVA s
opakovanými  m eními.  Zm ny  v  souvislosti  s  fází  cyklu  i  heterozygotností  se
projevily nejvíce na hodnocení hlasových nahrávek. Hlas homozygot  byl hodnocen
lépe než hlas heterozygot , a to p edevším ve folikulární fázi, kdy byl navíc
hodnocen jako atraktivn jší než b hem luteální fáze cyklu. Podobný posun k
vyššímu hodnocení ve folikulární fázi cyklu se projevil i u homozygotních tvá í,
nicmén  rozdíl mezi tvá emi homozygot  a heterozygot  nebyl signifikantní. V
hodnocení atraktivity hlasu bez ohledu na heterozygotnost byl zaznamenán rozdíl
mezi folikulární a luteální fází cyklu. Cyklující ženy hodnotily hlasy lépe, pokud se
nacházely ve folikulární fázi cyklu. Toto hodnocení se lišilo od žen, které užívaly
HA, a navíc ženy užívající HA hodnotily v obou fázích cyklu atraktivitu hlasu
podobn . Zjistili jsme také, že na hodnocení má vliv po adí testování, kdy se trend
hodnotit lépe b hem druhého sezení prokázal u atraktivity tvá í. Preference ve
prosp ch homozygot  mohou být d sledkem preferencí pro specifické kombinace
alel, které jsou pro dané podmínky nejvhodn jší. Vzhledem k tomu, že naši ú astníci
výzkumu byli  dárci  krve,  homozygoti,  kte í  spl ovali  zdravotní  kritéria,  mohli  nést
vhodné alelické kombinace.
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Reversní sexuální kanibalismus u pavouka druhu Micaria sociabilis

Lenka Sentenská, Stano Pekar

Ústav botaniky a zoologie, P írodov deckí fakulta, Masarykova univerzita, Kotlá ská
2,  611 37 Brno

Konflikt mezi pohlavími je velice rozší eným jevem v živo išné íši.
Rozdílné reproduk ní zájmy a investice samce a samice do rozmnožování však jen

ídkakdy vyústí v tak extrémní situaci, jakou je sexuální kanibalismus. Zabití a
zkonzumování samce samicí m že p ekvapiv  p inášet užitek ob ma partner m.
Dosud bylo dokumentováno jen u bezobratlých živo ich , nej ast ji pak u pavouk ,
u kterých je existence tohoto jevu podporována p edevším velikostním sexuálním
dimorfismem ve prosp ch samic.  V poslední dob  bylo zaznamenáno n kolik málo

ípad  tzv. reversního sexuálního kanibalismu. Toto podivuhodné chování, kdy se
role obrací a samice se stává ob tí samce, bylo dosud objeveno pouze u ty  druh
korýš  a t í druh  pavouk . Podobn  jako klasický sexuální kanibalismus je i jeho
reversní forma považována za výhodné chování, v tomto p ípad  z n j však
pravd podobn  m že profitovat pouze jedno pohlaví - samec. U námi zkoumaného
organismu, pavouka druhu Micaria sociabilis, se vyskytuje pro pavouky dosti
nezvyklý reversní sexuální dimorfismus, kdy samci velikostn  p evyšují samice. V
pr hu t í let bylo pozorováno jejich reproduk ní chování a zaznamenávána
frekvence reversního kanibalismu. Pozorování ukázala, že kanibalismus u tohoto
druhu pravd podobn  ovliv uje více faktor , jakými je nap íklad velikost obou
pohlaví i stá í samic. Hlad samc  však v tomto p ípad  pravd podobn  nehraje roli
– vyhladov lí jedinci nezabíjeli samice s vyšší frekvencí než nasycení. Reversní
sexuální kanibalismus je tedy zjevn  formován n kterými podobnými faktory jako
klasický sexuální kanibalismus.
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Existuje u gekon íka no ního Eublepharis macularius obecná nebo
specifická p edstava hadího predátora?

Petra Suchomelová, Jitka Jan úchová - Lásková, Eva Landová, Daniel Frynta

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6,
128 43 Praha

asné a správné rozpoznání predátora je pro každé zví e klí ové pro zvolení
adekvátní antipreda ní reakce, tj. vyhnutí se nebezpe í nebo aktivní obrana p ed
nep ítelem. Jednou z klí ových otázek studia antipreda ního chování je, zda má
zkoumané zví e obecnou p edstavu predátora (nap . hada) nebo je schopno
rozpoznat, zda je p edkládaný predátor relevantní, nap . jestli se s ním m že setkat
(sympatrický výskyt).

Jako modelový organismus jsme zvolili gekon íka no ního (Eublepharis
macularius), který se do velké míry p i rozpoznávání ídí chemickými signály.
Cílem této práce bylo otestovat, zda je gekon ík schopný na základ  chemického
stimulu, v podob  svle ky, rozpoznat mezi sympatrickým a allopatrickým hadem.
Jako predátory jsme zvolili dva p íbuzné druhy hroznýšk : 1) Eryx johnii –
sympatrický a 2) Gongylophis colubrinus – allopatrický). Jako kontrola byl použit
kousek igelitu. Experiment byl provád n v domovském teráriu a každý jedinec dostal
ve stejném po adí 3 podn ty: KONTROLA – STIMUL (had nebo kontrola) –
KONTROLA. Podn t byl p edkládán pinzetou p ed rostrum jedince.
Vyhodnocována byla p ítomnost antipreda ní reakce (ANO/NE) pro 90 jedinc .

Nejprve jsme si ov ili, zda na svle ku hada reagují specificky. Reakce na
STIMUL hada se signifikantn  lišila oproti po áte ní a záv re né KONTROLE.
Tímto byla také ošet ena reaktivita daného jedince. Poté jsme otestovali jednotlivé
STIMULY mezi sebou. Gekon íci nejvíce reagovali na sympatrického E. johnii. Na
allopatrického G. colubrinus reagovali signifikantn  více oproti kontrole, ale rozdíl
mezi sympatrickým a allopatrickým hadem už pr kazný nebyl.

Zdá se, že gekon ík dokáže pom rn  bezpe  rozpoznat predátora se
spole nou koevolucí (E. johnii). Také lze íci, že toto chování anebo jeho ur itá ást
je vrozená. Mezi testovanými jedinci byla zví ata jak z p írody, tak z našich odchov
a v reakci nebyl nalezen významný rozdíl. Menší výskyt reakce na allopatrického G.
colubinus lze vysv tlit n kolika zp soby: 1) Rozpoznání predátora m že být složeno
z více složek: a) je to had = nebezpe í, b) jaký je to had = jak velké je to nebezpe í.
2) Jelikož jsou si oba hadi pom rn  p íbuzní, je možné, že n které chemické složky
pachu jsou totožné. 3) Pro lepší odlišení mezi sympatrickým a allopatrickým hadem
je nutné zvýšit po et testovaných jedinc  a podrobn ji hodnotit jejich antipreda ní
reakce.

Financováno z grantu GAAV .IAA601410803, Výzkumného zám ru MŠMT
.0021620828.
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Moderní metody tréninku zví at v zoo a možnosti jejich využití
v praxi

František Šusta

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3171 00 Praha 7 – Troja

Vytvá ení konkrétních prvk  chování je nutnou sou ástí chovu zví at v zoo.
esto dlouho nebyla k dispozici jednotná metodika a vycházelo se spíše ze

zkušeností jednotlivých zahrad a chovatel . Teprve v posledních dvaceti letech
zavád jí moderní zoologické zahrady do praxe metodiku tréninku na principu
pozitivního reinforcementu, konkrétn  klikerový trénink. V praxi tak aplikují

decké poznatky o klasickém a operantním podmi ování.  Základem je odstran ní
všech negativních vliv  b hem tréninku, p enesení aktivity a zájmu o výsledek na
stranu zví ete a co nejjasn jší komunikace mezi lov kem a zví etem. Té
dosahujeme vytvo ením jasného signálu o správn  provedeném chování – v praxi
zvuk klikeru. Metoda je aplikovatelná na všechny druhy živo ich , neomezuje
pohodu zví at, nové prvky chování m že po jejich vytvo ení využívat kterýkoliv
pracovník. Metodika se díky spolupráci specialist  p edevším ze západních zoo dále
vyvíjí. Umož uje ešit nap . odb ry krve v chrán ném kontaktu a bez anestezie
stejn  jako ultrasonografii, odb ry mo i, aplikaci injekcí, vyšet ení tlamy. Lze jí
dosáhnout navedení zví ete do transportní bedny bez odchytu, zklidn ní vzájemné
agrese p i krmení, snadn jší zavád ní nových zví at do skupiny.  Zoo Praha v roce
2008 jako první zahrada v R založila pracovišt  tréninku zví at. Referát shrnuje
dosavadní výsledky a základní metodiku dokumentuje na p íkladech – omezení
stereotypie u ledního medv da, redukce agrese u samce kianga, trénink plachého

ebce kon  P evalského, sledování zm n v hierarchii lemur  kata a další.
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Fyzická atraktivita mužské postavy v perspektiv  evolu ných v d

Vít T ebický, Jan Havlí ek

Katedra antropologie, Fakulta humanitních studií UK Praha, Husníkova 2075,
15000 Praha 5

Zám rem tohoto teoretického p ísp vku je review dosavadního zkoumání
fyzické atraktivity mužské postavy a diskuze nad jeho metodologickými problémy. Z
evolu ní perspektivy hraje fyzická atraktivita klí ovou roli p i výb ru partnera,
protože je založena na znacích reproduk ního potenciálu. Vzhled je tak pro jedince
pom rn  zásadní, protože od fyzické atraktivity postavy se odvíjí jedincova hodnota
jako nositele dobré genotypové výbavy. Jaké konkrétní znaky tedy ur ují fyzickou
atraktivitu muž ?  Zdá se, že u muž  je tvar t la, indikátor fyzické zdatnosti,

ležit jší než Body Mass Index nebo Waist-to-hip ratio (Maisey, Vale a kol. 1999;
Dixson, a kol. 2003). Fyzicky zdatn jší muži mohli být b hem naší evolu ní
minulosti lepší v zabezpe ování sebe sama a v zabezpe ování svých rodin bez
nutnosti v tšího riskování (Mackinnon 2000), mohli být lépe p ipraveni na
intrasexuální kompetici (Keeley 1996) a mohli efektivn ji užívat agresivitu k získání
zdroj  nebo k obran  partnerky a potomk  (Smuts 1992). Jak se ukázalo, fyzická
zdatnost pozitivn  koreluje s fyzickou atraktivitou (Honekopp a kol. 2007) a

edstavuje tak klí ový prvek fyzické atraktivity mužské postavy. D ív jší studie
ukázaly konzistentní preference žen pro ur ité prvky mezomorfního somatotypu.
Tyto preference se i v mezikulturním srovnání p íliš neliší (Dixson a kol. 2010;
Swami a kol. 2007). Dále pak muži s prvky mesomorfního somatotypu a vyšší
fyzickou zdatností udávají vyšší po ty sexuálních partner , v etn  mimopárových a

ív jší v k prvního pohlavního styku (Faurie, Pontier a kol. 2002; Hughes a Gallup
2003; Frederick a Haselton 2007; Honekopp a kol. 2007). Nezbytné ale je poukázat
na metodologické problémy dosud provedených výzkum , p evážn  v otázce validity
použitých stimul . Skoro všechny práce používají kresby postav nebo siluet a ne
vždy tyto kresby vznikají na základ  antropometrických dat zkoumané populace,

ípadn  jsou shodné stimuly používány kroskulturáln . V dalších experimentech je
tedy zapot ebí brát v potaz ekologickou validitu použitých stimul .
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Co se líbí homosexuál m?

Jaroslava Valentová, Jan Havlí ek

Katedra antropologie, Fakulta humanitních studií UK Praha, Husníkova 2075,
15000 Praha 5

Fyzická atraktivita hraje d ležitou roli p i výb ru potenciálního sexuálního
partnera a tedy i v reprodukci samotné. Ukazuje se nap ., že ženy u muž  preferují
maskulinní behaviorální projevy, a koliv u tvá í tyto preference tak jednozna né
nejsou. Dosavadní studie se zam ovaly na partnerské preference heterosexuálních
jedinc  – jaké jsou však preference homosexuálních jedinc ? Ve dvou studiích jsme
se zam ili na preference hlasových, tvá ových a behaviorálních znak  jedinc , kte í
jsou  p itahováni  k  muž m,  tedy  homosexuálních  muž  a  heterosexuálních  žen.  Na
základ  p edešlých dotazníkových studií jsme p edpokládali, že homosexuální muži
budou u potenciálních partner  preferovat spíše pohlavn  typické znaky. V první
studii hodnotilo 60 heterosexuálních žen a 40 homosexuálních muž  62
standardizovaných obli ejových fotografií a 30 hlasových nahrávek eských muž
ohledn  atraktivity a maskulinity-femininity. Ve druhé studii hodnotilo 40
heterosexuálních žen a 40 homosexuálních muž  z R a USA standardizované
videonahrávky 79 muž  ohledn  stejných parametr .

Pomocí t-test  a Genral linear models jsme zjistili následující signifikantní
výsledky. Ob  skupiny hodnotitel  v první studii preferovaly hluboké maskulinní
mužské hlasy ve srovnání s femininními. Pouze homosexuální muži, kte í m li
stálého sexuálního partnera, preferovali femininní tvá e muž  a stejný výsledek platil
pro heterosexuální ženy bez stálého partnera. Ve druhé studii jsme zjistili
signifikantní pozitivní korelaci mezi hodnocenou atraktivitou a maskulinitou, ale
pouze u amerických hodnotitel , nikoliv u hodnotitel eských. Zdá se, že
homosexuální muži i heterosexuální ženy preferují hluboké mužské hlasy, nicmén
co se tý e preferencí pohlavn  typických znak  ve tvá ích a chování, ve h e jsou
další faktory jako je partnerský status i sociokulturní prost edí hodnotitel .
Interindividuální hledisko v etn  mezikulturního je tedy ve výzkumech atraktivity

eba brát v potaz.
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Prostorová navigace lidí v dynamickém prost edí dvou referen ních
rámc

Kamil Vl ek, Karel Blahna

Odd lení neurofyziologie pam ti, Fyziologický ústav AV R

Ve svém prost edí se zví ata i lidé v tšinou pohybují a navigují v
dynamickém prost edí. Orientovat se mohou pomocí n kolika více nebo mén

ležitých soubor  orienta ních zna ek, neboli referen ních rámc . Podle vzoru
edchozích studií na zví atech jsme vyvinuli nový test navigace v dynamickém

prost edí pro lidi za použití virtuální reality. Hlavním cílem je studium navigace ve
dvou nezávislých referen ních rámcích a souvisejícího dynamického mentálního

epínání dvou prostorových reprezentací. P edpokládáme, že mentální p epnutí do
jiného referen ního rámce je spojeno s reorientací a novým uv dom ním si vlastní
polohy, které je spojenou jednak s asovým zpožd ním a jednak s chybou odhadu
pozice v prostoru. Test probíhal na kruhové podlaze ve virtuální 3D arén  o pr ru
30m, která se pomalu otá ela okolo svého st edu rychlostí asi jedné otá ky za
minutu. Úkolem bylo nalézt pozici dvou skrytých cíl  na okraji arény poblíž
orienta ních zna ek (cíle M1 a M2) a dvou skrytých cíl  vzdálených od orienta ních
zna ek (cíle P1 a P2). Pozice cíl  M1 a P1 a jedné orienta ní zna ky byly vázané k
arén  a tudíž se neotá ely spole  s podlahou arény. Pozice cíl  M2 a P2 a druhé
orienta ní zna ky byly vázané na rotující podlahu. Test se skládal z šesti ástí, ve
kterých se subjekt pohyboval mezi dv ma ze zmín ných ty  cíl , a to bu  v jednom
referen ním rámci (stabilní arény nebo rotující podlahy) nebo st ídav  v obou
referen ních rámcích. Každá z t chto šesti ástí se skládala ješt  z tréninkové a
testové pod ásti, p emž v tréninkové pod ásti byl subjekt o vstupu na cíl uv dom n
pískáním,  zatímco v  testové  pod ásti  nem l  žádnou zp tnou  vazbu  o  vstupu  na  cíl.
Testovali jsme deset zdravých dobrovolník . Analyzovali jsme n kolik parametr
cesty mezi ob ma cíli v etn  redundance cesty (délky v porovnání s minimální
délkou) a zpožd ní mezi nalezením cíle a zapo etím cesty k dalšímu cíli. Všichni
dobrovolníci se postupn  úkol dob e nau ili. Pozorovali jsme nápadný vývoj u ení
správné pozice cíle b hem každé ásti testu a významný rozdíl v navigaci mezi
ob ma referen ními rámci.
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Identifikace pachového spadu osob pomocí ps

Václav Vokálek 1, Ludvík Pinc 2, Petra Vyplelová 2, Zuzana Pacáková 3

1 Krajské editelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno
2 Centrum pro výzkum chování ps , ZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00  Praha 6 -
Suchdol
3 Katedra statistiky, ZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00  Praha 6 - Suchdol

V minulosti byly provedeny pokusy, jejichž cílem bylo prokázat, zda psi
dokáží identifikovat individuální pachový spad osob, tzn. malé pachové ástice

enesené na nosi  (sorbent) bez p ímého kontaku s osobou. Veškeré informace o
schopnosti ps  sledovat individuální pachovou stopu tvo enou spadem, , jsou

evážn  neoficiální. Cílem studie bylo ov it, zda speciáln  vycvi ení policejní psi,
identifikují individuální pachový spad osob.

hem naší studie byly použity feny plemene n mecký ov ák (n=2), které
porovnávaly pachy osob mužského pohlaví (n=7) dle pokynu a metodiky Policie R.
Vzorky pach  byly odebrány na tkaninu s absorp ními vlastnostmi (aratex) o
rozm ru 30 x 30 cm. Snímání pach  prob hlo u všech osob za stejných podmínek.
Všechny odb ry byly provedeny jednou osobou. Nejprve byl snímán pach levé ruky,
která byla položená na aratex. Následn  byl snímán pach pravé ruky, která byla
umíst na nad aratexem. Dále pak byl každé osob  odebrán vzorek pachu z boku t la.
Všechny pachové vzorky byly uloženy do sterilních sklenic. Pachy z boku osob byly
použity jako na ichávací. Ps m byly p edkládány pachy odebrané z t l výše
uvedených osob a psi vyhledávali v ad  sedmi sklenic cílový vzorek vytvo ený
dotykem dlan  a poté pachovým spadem téže osoby. Psovodi provád jící komparaci
nebyli seznámení s pozicí cílového vzorku.
Psi správn  ztotožnili pachy odebrané z boku osob se všemi p íslušnými pachy
odebranými z levé i z pravé ruky. Výsledky nevykazovaly varianci (Sign test,
P<0,001).

Výsledky ukazují, že lidská ruka, držená nad sorbentem (aratex) produkuje
dostate né množství pachového spadu, aby bylo možné jej detekovat pomocí
speciáln  vycvi ených ps .
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Hodnotenie poradia vstupu bahníc do dojárne

Ján Antoni 2, Lucia Ma uhová 1, Michal Uhrin 1, Dušan Apolen 1, Anton
apistrák 1, Vladimír Tan in 1,2.

1 Centrum výskumu živo íšnej výroby Nitra
2 Slovenská po nohospodárska univerzita v Nitre

Cie om pokusu bolo zhodnoti  stabilitu poradia oviec pri nástupe na dojenie a
posúdi  do akej miery bolo poradie ovplyvnené plemennou štruktúrou, poradím
laktácie a množstvom vyprodukovaného mlieka. Experiment sa realizoval na Ústave
chovu oviec v Tren ianskej Teplej na 327 bahniciach, ktoré sa dojili v paralelnej
dojárni 1 x 24. Meranie prebehlo po as štyroch po sebe idúcich dojeniach v mesiaci
máj, v ase najvyššej produkcie mlieka. Po vstupe do dojárne bolo zapísané poradie
oviec a pre zistenie opakovate nosti poradia boli ovce obodované pod a jednotlivých
sérii nástupov (skupina 24 dojených oviec). Ovce prvej sérii získali najvyšší po et
bodov  (15)  a  ovce  každej  alšej  série  dostali  o  jeden  bod  menej.   Zistili  sme,  že
poradie príchodu oviec do dojárne bolo stabilné, omu nasved uje aj fakt, že v
prvých štyroch sériách bolo až 48 oviec (prvá hodnotená skupina) s minimálne tromi
opakovaniami, pri om ani jedna z týchto oviec sa nevyskytla neskôr ako v siedmej
sérii. Podobné zistenie bolo pozorované aj pri posledných štyroch sériách, kde sa s
tromi opakovaniami nachádzalo 47 oviec (druhá hodnotená skupina) a z nich ani
jedna nebola skôr ako v deviatej sérii. Najvýraznejší vplyv na poradie oviec v
jednotlivých sériach malo poradie laktácie (p < 0,01). Prvá skupina dosiahla
priemernú hodnotu 5,23 ± 2,34 laktácií a druhá skupina 3,57 ± 1,60 laktácií. Nezistili
sme vplyv poradia na produkciu mlieka (p = 0,36). Prvá skupina bahníc mala nižšiu
priemernú produkciu mlieka 674,79 ml v porovnaní druhou skupinou 722,98 ml.
Numerický rozdiel v množstve vydojeného mlieka možno pripísa  plemennej
štruktúre skupín, kde v prvej skupine bol vä ší podiel oviec plemena cigája (C)(45,8
%, 573,18 ± 153,48 ml) a zoš achtená valaška (ZV)(39,6 %, 664,74 ± 198,06 ml),
ako oviec plemena lacaune (L)(14,6 %, 1021,43 ± 363,25 ml). V  poslednej skupine
sa podiel plemena L zvýšil (34 %, 879,38 ± 174,30 ml), podiel C znížil (23,4 %,
628,18 ± 213,11 ml) a podiel ZV len mierne vzrástol (42,6 %, 650,00 ± 268,76 ml).
Záverom možno konštatova  pomerne vysokú opakovate nos  vstupu bahníc do
dojárne, pri om poradie bolo ovplyvnené predovšetkým poradím laktácie. Je
potrebné charakterizova  vplyv poradia oviec pri dojení na dynamiku toku a zloženia
mlieka.
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Ty máš ale divnou hlavu!

Jana Beránková, Simona Poláková, Roman Fuchs

F JU v eských Bud jovicích, Branišovská 31, 37005 eské Bud jovice, CZ

Teorie znak  o diskriminaci objekt  p edpokládá, že klí ové jsou jednotlivé
rysy. Ty mají být mezi jednotlivými p íslušníky dané kategorie nem nné, nap íklad
drav í zobák nebo drav í o i. Celá hlava je již mezi jednotlivými dravci natolik
odlišná, že by podle teorie znak  nem la vyvolávat stresovou reakci na predátora.

V rámci série pokus  testujících  teorii znak  za použití publikovaných znak
klí ových (nap . zobák) nebo neutrálních (ocas) jsme se rozhodli na 80 jedincích
sýkory ko adry (Parus major) otestovat, zda má na stresovou reakci vliv drav í typ
hlavy. Každá sýkora byla umíst na do 2 metry dlouhé klece a  testována pouze na
jednu atrapu, které byla vystavena po dobu 10 minut.

Jako zástupce dravc  nám sloužil vy ezaný krahujec obecný (Accipiter nisus),
kontrolu p edstavoval holub.
Mezi ob mi atrapami bylo možno vym ovat navzájem celé hlavy, takže krom
klasického krahujce a holuba vznikala chiméra krahuj í t lo + holubí hlava a holubí

lo + krahuj í hlava.
Ze 6 sledovaných typ  chování testovaných pták  byla vytvo ena hybridní

prom nná v podob  PCA skóre z jednotlivých os.
Podle PCA os se chování rozd lilo na stresové ( epi ky, pod epávání, varování) a
explora ní (klování do r zných ástí klece, žraní).
Výsledky mohou být ovlivn ny nejenom tím, že hlava na sob  nese dva možné
klí ové znaky pro rozpoznávání dravc , a sice zobák a o i, ale také tím, že chiméry
vypadají nezvykle a ke slovu se dostává neofobní chování.
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Faktory ovliv ující výskyt sexuálních fantasií u dlouhodobých
partnerských dvojic

Jakub Binter, Kate ina Klapilová, Jan Havlí ek

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova,
Husníkova 2075, Praha

Cíl: Sexuální fantasie (SF) jsou nedílnou sou ástí lidské sexuality. Jakožto
niterný proces, který nepodléhá sociálnímu tlaku okolí, je v evolu ní literatu e asto
používán k testování rozdíl  v sexuální psychologii muž  a žen. V literatu e byla
popsána ada prom nných, které výskyt SF ovliv ují (nap . satisfakce v partnerství,
frekvence sexuálních aktivit, sexuální apetence).Tato studie se snaží zmapovat, které
faktory ovliv ují frekvenci výskytu SF u muž  a žen. Design a metody: Soubor
tvo ilo 86 stálých pár  žijících ve spole né domácnosti (pr rný v k muž  =
27,7/žen=26,4 let ; pr rná délka vztahu = 5.5 let), kte í byli rekrutováni pomocí
plakát  v gynekologických ordinacích. Oba partne i vyplnili sadu standardizovaných
dotazník  (Hurlbert v dotazník sex. kompatibility , Spanier v dotazník partnerské
satisfakce, dotazník sexuálních aktivit a výskytu sexuálních fantazií). Pohlavní
rozdíly byly zjiš ovány pomocí T-testu. Prom nné signifikantn  korelující s
frekvencí výskytu SF byly za azeny jako nezávislé prom nné (v k a délka partnerství
jako kovariáty) do celkového Generalized Linear Modelu, závislou prom nnou byla
frekvence výskytu SF . Zp tnou metodou byly z výchozího modelu postupn
vylou eny prom nné se signifikancí menší než 0.1. Výsledky: Podle o ekávání byla
frekvence výskytu SF u muž  signifikantn  vyšší (U = 2275, p = 0.001). Výsledný
GLMz model ukázal, že frekvence výskytu SF u muž  je ovlivn na zejména
frekvencí masturbace (2.44x, p=0.001), astostí sledování erotických materiál
(1.54x, p=0.02) a udávanou ideální frekvencí sexuálních aktivit (2.12x, p=0.05). U
žen byl výskyt SF ovlivn n rovn ž ideální frekvencí sexuálních aktivit (2.3x,
p=0.005)a frekvencí masturbace (2.44x, p=0.001), ovšem signifikantní vliv m l také

k ženy (0.86x, p=0.014) a do výsledného modelu byl zahrnut také skór partnerské
satisfakce (0.96x, p=0.065). Záv r: Studie ukazuje, že pro ob  pohlaví jsou
signifikantními prediktory pro výskyt SF frekvence masturbace a apetence. U muž
je dalším ze zásadních prediktor  vystavení  erotickým materiál m. U žen naopak
výskytu SF klesá s v kem a s nespokojeností v partnerství, což odporuje v tšin
novodobých  studií,  které  spojují  vyšší  výskyt  SF  u  žen  spíše  s  partnerskou
spokojeností.
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Spev a expresia dopamínových receptorov v striate zebri ky
ervenozobej

Eva Bosíková 1, ubor Koš ál 1, Martina Cviková 2, Boris Bil ík 1,
ubica Niederová 1

1 Ústav biochémie a genetiky živo íchov SAV
2 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Zebri ka ervenozobá (Taeniopygia guttata) predstavuje model spevavca
iaceho sa v juvenilnom období piese , ktorú potom spieva po zvyšok života. Pri
ení a následnom udržiavaní vokálneho prejavu zohráva dôležitú úlohu

dopamínergický systém. Dopamín sa po as spevu uvo uje a naväzuje na receptory
v špecializovaných oblastiach mozgu zapojených do vokálnych dráh. Pre vokálnu
oblas  X  (Area  X)  dôležitú  v  období  u enia  a  rovnako  okolité  striatum  je
charakteristická vysoká denzita D1A, D1B aD2 dopamínových receptorov.

Cie om našej práce bolo zisti  vplyv spevu (jeho d žky, po tu piesní, slabík a
žky motívu) na expresiu dopamínových receptorov. Dvadsiatim piatim dospelým

samcom vo 83-1007 dní sme umožnili spieva  hodinu pred dekapitáciou. Devä  z
nich nespievalo a predstavovalo tichú skupinu. U zvyšných 16 sme vyhodnotili
vokálny prejav. Naše výsledky potvrdili predchádzajúce zistenia, že v striate a v
oblasti Area X je vysoká expresia D1A, D1B aD2 receptorov. alej sme zistili, že
samce spievajúce variabilnejšiu piese  mali nižšiu expresiu D1A receptorov ako tie,
ktoré spievali vysoko stereotypne. Po et jedine ných slabík zastúpených v motíve
negatívne koreloval s expresiou D1A a d žka motívu s expresiou D1B receptorov v
Area X aj celom striate (D1A: Area X p=0.023, striatum p=0,040; D1B: Area X
p=0.033, striatum p=0.045) .

Medzi skupinami samcov spievajúcich a nespievajúcich sme signifikantný
rozdiel nenašli. Hoci bolo zistené, že existuje rozdiel v expresii dpamínových
receptorov medzi mladými a starými jedincami, my sme závislos  od narastajúceho
veku v dospelosti nezistili. Z toho vyplýva, že hladina dopamínových receptorov v
Area X je v dospelosti relatívne stála a predpokladáme, že receptory zo skupiny D1
(D1A a D1B) sa môžu podie  na plasticite spevu v období jeho u enia a
udržiavania.
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Mezidruhové rozdíly ve schopnosti p vc  odhalit Batesovského
mimika na základ  p edchozí potravní zkušenosti

Alena Cibulková, Petr Veselý, Roman Fuchs

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Jiho eská univerzita v eských
Bud jovicích, Branišovská 3

Batesovské mimikry jsou dlouho známý jev, kdy neškodný organismus
napodobuje, nej ast ji výstražným zbarvením, jedovatého i nechutného tvora a sám
se tak chrání. V této studii jsme zjiš ovali vliv p edchozí potravní zkušenosti na
reakci na um le vytvo eného Batesovského mimika u šesti druh  p vc  ze t í eledí:
sýkory ko adry (Parus major), sýkory mod inky (Parus caeruleus), p nice
ernohlavé (Sylvia atricapilla), p nice hn dok ídlé (Sylvia communis), rehka

domácího (Phoenicurus ochruros) a ervenky obecné (Erithacus rubecula). Jako
napodobovaný aposematický model sloužila rum nice pospolná (Pyrrhocoris
apterus) a jejím mimikem používaným v experimentu byl šváb argentinský (Blaptica
dubia) nesoucí na svrchní stran  t la samolepící papírový štítek se vzorem rum nice.
U všech druh  jsme p edpokládali p edchozí znalost rum nice pospolné z p írody.

ást pták  (všech druh ) byla p ed pokusem nau ena žrát šváby (bez štítk ), ást se
setkala se švábem (se štítkem) až b hem pokusu a p edtím dostávala mou né ervy.
Všechny druhy, krom  p nice hn dok ídlé, napadaly a žraly švába se štítkem
rum nice více, pokud byly p edtím trénovány na švábech. Tento druh bu
nerozpoznal rum ni í vzor jako výstražný signál, nebo byl schopen odhalit
Batesovské mimikry a švába se štítkem rum nice napadnout. Naopak její nejbližší

íbuzný p nice ernohlavá byla nejzdrženliv jší ve všech typech pokus . Tyto
druhy se prakticky shodují ve všech ekologických i potravních charakteristikách,
rozdíl by tedy mohl být zp soben individuální historií obou druh .
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Vliv konzumace esneku na t lesnou v ni

Jitka Fialová, Pavlína Lenochová, Jan Havlí ek

Katedra antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Husníkova
2075, 15800 Praha 13

lesná v lov ka je pom rn  stálá, protože je ur ována geneticky. Do
jisté míry ji ale mohou ovlivnit environmentální faktory, jako nap íklad fáze
reproduk ního cyklu u žen, emo ní vylad ní, nemoci i složení potravy. P esto je o

sobení r zných složek potravy na naši v ni známo jen velmi málo. V naší studii
jsme testovali, zda axilární v ni lov ka ovliv uje konzumace esneku. Všeobecn
se spekuluje o tom, že konzumace esneku naši v ni ovliv uje negativn . Hlavní
lé ebný komplex esneku tvo í sirné látky a je pro n  charakteristické, že nejsou
stálé. Aliin je výchozí látkou sirných vazeb v esneku. P sobením enzymu alinázy,
která se uvol uje, když se esnek seká nebo žvýká, se z aliinu tvo í alicin. Práv  ten
je hlavním initelem charakteristické esnekové v .

Našeho výzkumu se zú astnilo 10 muž  (zdravých neku ák ), kterým byl
dvakrát odebrán vzorek t lesné v . Dodržovali speciální režim, tedy vylou ili
ko en ná jídla, alkohol, v tší fyzickou zát ž den p ed experimentem a v den jeho
konání. Náhodn  jsme je rozd lili do dvou skupin (A, B). Muži ve skupin  A p i
prvním sezení dostali chléb a pomazánkové máslo smíchané se 6 g esneku
(odpovídá 1-2 erstvým stroužk m), zatímco muži ve skupin  B jedli jen chléb s
pomazánkovým máslem. O týden pozd ji bylo skupinám jídlo prohozeno. Po
konzumaci p id leného jídla se dárci umyli neparfémovaným mýdlem a do každého
podpaží si p ipevnili vatový polštá ek, který byl následn  použit jako stimul v další
fázi experimentu. Sb r vzork  trval 12 hodin a poté byly zmraženy. Hodnoceny byly
14 ženami, které užívaly antikoncepci. U každé v  byla posuzována její 1)

íjemnost, 2) atraktivita, 3) femininita i maskulinita, 4) intenzita. Design našeho
experimentu byl vnitrosubjektový a ke zpracování výsledk  jsme použili párový t-
test. Rozdíly v hodnocení p íjemnosti, atraktivity a intenzity v ní dárc  po podání
pokrmu s esnekem a v kontrolních podmínkách po podání pokrmu bez esneku
nebyly statisticky signifikantní. Výsledky naší studie tak pon kud p ekvapiv
ukazují,  že konzumace esneku nemá vliv na axilární v ni.   Vysv tlením by mohlo
být to, že v tšina aromatických látek vyjde z t la ústy a nemusí se jich dostate né
množství dostat p es krevní ob h do axilární v  nebo jsme dobrovolník m podali
malé množství esneku na to, aby se výrazn ji projevilo.

ové slová: telesna vune, aliin, olfaktorická komunikace
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Problémy so za le ovaním mladej gorily nížinnej do fungujúcej
skupiny

Sandra Fra ová

Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, UKF, Nábrežie mládeže
91, 949 74 Nitra

Západné nížinné gorily (Gorilla gorilla gorilla) sú naj astejšie chované gorily
v zajatí.

Pred dvoma rokmi bola ku skupine nížinných goríl v Bristolskej Zoologickej
Záhrade (UK) pripojená štvorro ná samica Kera. Kera bola odchovaná mi s
inými gorilími mlá atami a po presune do Anglicka priradená do skupiny
pozostávajúcej z dospelého samca a dvoch dospelých samíc s mlá atami o nie o
mladšími než Kera.

Hlavným cie om našej štúdie bolo zhodnoti  správanie goríl so zameraním na
Keru, u ktorej boli pozorované problémy pri integrácii do skupiny. Bolo dôležité
definova  o aké problémy ide a navrhnú  možné riešenia.

Deskriptívnou metódou priameho pozorovania sme po as nieko kých
týžd ov zozbierali informácie o dennej aktivite a sociálnom správaní všetkých
jedincov v skupine a podrobne zaznamenali situácie kedy dochádzalo k problémom v
súvislosti s Kerou. Tieto problémy sme analyzovali, zis ovali o ich vyvoláva, aby
bolo možné zabráni  ich vzniku a u ah  tak za lenenie Keri do skupiny.

U Keri bolo pozorované samotárske správanie, prvky abnormálneho
správania a problémy s dospelými zvieratami, hlavne dominantným samcom, ktorý
ju asto agresívne zahá al pre  od ostatných. Okrem toho boli asto umelo prerušené
situácie, pri ktorých sa Kera dostala do interakcie s Jockom, a preto nemohlo
prebehnú  prirodzené správanie „ujas ovania pozície v hierarchii“, o zvyšovalo
napätie v skupine.

Hlavným problémom bolo umelé odde ovanie Keri po as k menia a zárove
jej prílišná naviazanos  na ošetrovate ov. K menie je dôležitou sú as ou pri
budovaní hierarchie a tak sme došli k názoru, že problém so za le ovaním treba
za  rieši  práve tu a pokúsi  sa o postupné k menie Keri spolu s ostatnými lenmi
skupiny. Zárove  tak podpori  aj prirodzené zaradenie do hierarchie.

alším problémom bola nuda. Ke že Kera trávila ve a asu sama asto sa
za ala nudi  a prejavovali sa u nej rôzne prvky abnormálneho správania, hlavne
vytrhávanie srsti. Tento problém by sme chceli rieši  pomocou obohatenia životného
prostredia o rôzne podnety a zárove  by aj tu pomohlo za lenenie Keri do skupiny,
kde by trávila viac asu interakciami s ostatnými lenmi k omu by sme ju mali
motivova .

Za lenenie Keri do skupiny jej môže zabezpe  lepšie predpoklady do
budúcnosti.

ové slová: gorila nížinná, správanie, problém

S

Poster íslo: 7



Postery

- 58 -

innost detekce výskytu hlodavc  pomocí netoxické fluorescentní
návnady

Daniel Frynta 1 , Barbora Eliášová 1 , Marcela Fra ková 2 , Radek Aulický 2,
Pavel Rödl 3 , Václav Stejskal 4

1 Katedra zoologie, P írodov decká Fakulta, Univerzita Karlova, Vini ná 7,
128 44 Praha 2
2 Odd lení ochrany zásob a bezpe nosti potravin, Výzkumný ústav rostlinné výroby,
Drnovská 507, 161 06
3 Národní referen ní laborato  pro dezinsekci a deratizaci, Státní zdravotní ústav,
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
4 Odd lení ochrany zásob a bezpe nosti potravin, Výzkumný ústav rostlinné výroby,
Drnovská 507, 161 06 Praha 6

Doposud málo prozkoumanou metodou detekce výskytu hlodavc  je
používání návnad obsahujících fluorescentní barvivo. Po poz ení návnady hlodavcem
se barvivo dostává do trusu, který je pak dob e detekovatelný pod UV osv tlením.
Experimentáln  bylo ov ováno, zda takto obarvený trus bude lidskými pozorovateli
skute  snáze nalézán v porovnání s b žným, nefluorescen ním trusem. V pokusu
byl použit  trus divokých myší (Mus musculus). Jeho detektabilita byla testována na

ech typech podklad : na bílých dlaždicích, na novinovém papíru a na betonové
podlaze. První ást experimentu probíhala ve ty ech suterénních chodbách (ve dvou
byly na podlaze bílé dlaždice, ve dvou byla podlaha pokladena novinovým papírem).
Na každé podlaze bylo podél st n vymezeno 200 sektor  (20 x 35 cm), do kterých
bylo náhodn  rozmíst no 20 fluorescen ních a 20 nefluorescen ních kus  trusu. 20
dobrovolník  procházelo jednotlivé chodby a zaznamenávalo polohu nalezených
kus  trusu. Každý respondent absolvoval oba typy podkladu – jednou za b žného
osv tlení chodby zá ivkami, jednou za tmy, vybaven UV-baterkou. Druhá ást
experimentu byla provedena obdobn , tentokrát v jediné chodb  s betonovou
podlahou (200 sektor ; 20 fluorescen ních a 20 nefluorescen ních kus  trusu) –
tento typ podkladu byl použit jako simulace terénních podmínek. 10 dobrovolník
chodbu procházelo vždy jednou p i zá ivkovém osv tlení, jednou za tmy s UV-
baterkou. Dobrovolníci nalezli p i UV osv tlení 98 - 99 % kus  fluorescen ního
trusu (na všech typech podklad ) a 40 % (noviny), 16 % (bílé dlaždice) a 2 % (beton)
kus  nefluorescen ního trusu. P i b žném osv tlení nalezli 73 % (noviny), 55 % (bílé
dlaždice) a 72 % (beton) kus  fluorescen ního trusu a 85 % (noviny), 88 % (bílé
dlaždice) a 33 % (beton) kus  nefluorescen ního trusu. U nefluorescen ního trusu
asto docházelo k falešným detekcím – ve 32 % p ípad  p i UV osv tlení a v 16 %
ípad  p i b žném osv tlení; u fluorescen ního trusu k falešným detekcím

nedocházelo. Trus obarvený fluorescentním barvivem je pro lidské pozorovatele ve
tšin  p ípad  lépe detekovatelný než b žný trus. Také u n j nedochází k falešným

detekcím. Využití návnad s fluorescentním barvivem je tak spolehliv jší  metodou
i monitorování výskytu hlodavc .

Projekt byl podpo en grantem NAZV QH91146.
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Souvislost dominance a submisivity jedinc  v rozdílných sociálních
rolích – návrh projektu

Tereza Habešová, Jan Havlí ek, Kate ina Klapilová

Fakulta humanitních studií UK, U k íže 8, Praha 5, 150 00

Dominance jako stálá osobnostní charakteristika jedince je testována adou
osobnostních test  (nap . Cattell 16PF). Chápeme-li ji však jako prom nnou
popisující hierarchickou p evahu jedince v ur ité sociální interakci, zjistíme, že se

že lišit v rámci rozdílných sociálních rolí. Sledování souvislosti dominance jako
osobnostního rysu s dominancí v partnerských vztazích je oblastí nep íliš
probádanou, je ztížena faktem, že pro ur ování dominance v partnerském svazku
neexistuje mnoho standardizovaných nástroj . Cílem naší studie je 1) ov it, zda
míra dominance jako osobnostní charakteristiky jedince  koresponduje s jeho
dominancí v partnerském soužití a v sexuálních aktivitách páru, 2) na základ
kvalitativní analýzy rozhovor  s partnerskými dvojicemi zmapovat, ve kterých
oblastech partnerství se dominance partner  nej ast ji projevuje. V rámci
záv re ného sezení longitudinálního výzkumu partnerského soužití (Klapilová a kol.
2006 – 2008) vyplnilo 86 dlouhodobých pár   sadu standardizovaných dotazník ,
které budou použity pro ur ení jejich osobnostní dominance a zp sob  dominování
(IPIP škála dominance, NEO-PI-R subškála asertivity) a jejich dominance v
sexuálních aktivitách (Josífková & Flegr, 2006). Partnerská dominance/submisivita
bude ur ována na základ  polostrukturovaných rozhovor ,  které byly vedeny s
ob ma partnery zvláš , rovn ž v rámci záv re ného sezení. Základem rozhovoru je
volná výpov  o r zných aktivitách obou partner , v nichž se dominance i
submisivita projevuje. Kvalitativní analýzou p epis  t chto rozhovor  bude ur eno,
zda jsou jedinci v  partnerství dominantní. Dalším vodítkem k ur ení hierarchie u
testovaných pár  bude experimentální situace, p i níž partne i dostali k p tení
projektivní povídku s otev eným koncem. Zkoumaný pár se m l po p tení povídky
shodnout na jejím záv ru. Partne i dostali prostor k diskuzi o samot , po celou dobu
ale byla jejich diskuze nahrávána na diktafon. Míra partnerské dominance a
submisivity bude hodnocena 3 hodnotiteli na základ  poslechu t chto nahrávek, v
nichž se budou orientovat podle toho, který z partner  se p i diskuzi více prosazuje a
í názor nakonec p eváží. V programu SPSS budou pomocí regresní analýzy

testovány souvislosti mezi prom nnými, bude rovn ž provedeno hodnocení shody
pozorovatel  p i hodnocení míry dominance a submisivity partner  p i dokon ování
povídek.

ové slová: partnerská hierarchie, dominance/submitivita, sexuální dominance
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Vliv kvality píce na pastevní chování jalovic

Michaela Hanzlíková 1, Pavla Hejcmanová 2

1 Institut trop  a subtrop , eská zem lská univerzita v Praze, Kamýcká 129,
165 21 Praha 6-Suchdol
2 Fakulta lesnická a d eva ská, eská zem lská univerzita v Praze, Kamýcká 1176,
165 21 Praha 6

Kvalita píce je jedním z klí ových faktor , které ovliv ují chování a
mechanismy selekce potravy skotu na pastv . Cílem pastevního pokusu bylo
stanovit, zda jalovice selektivn  spásají porost obohacený o ur ité živiny po aplikaci
hnojiva. Výzkum probíhal na experimentální pastvin  Betlém u Old ichova v Hájích
v Jizerských Horách. Pokus tvo í 24 ploch (2x2m) uspo ádaných v 6ti r zn
hojených variantách (dusík (N), fosfor (P), draslík (K), NP, NPK a kontrola bez
hnojení) ve 4 opakováních. Pozorování jalovic prob hlo v pastevním období mezi
kv tnem a zá ím v roce 2009 (3x) a 2010 (2x). Vždy p ed pozorováním byla zm ena
výška porostu a sebrány fytocenologické snímky jednotlivých ploch. Pozorování
prob hlo vždy 2x denn  v rozmezí 5:30 – 11:00 a 17:00 – 21:00, v roce 2009 4
jalovice, v roce 2010 2 jalovice. V intervalu 3 minuty byla zaznamenána plocha, kde
zda každá jalovice pase. Po každém pozorování byl porost posekán na stejnou výšku.
Jalovice se pásly na všech plochách rovnom rn  bez závislosti na variant  hnojení. V
preferenci mezi variantami nebyl zjišt n žádný rozdíl ani v jednotlivých letech, ani s
postupem každé pastevní sezóny (ve všech p ípadech P>0.05). P iny mohou
spo ívat v aktuální hladovosti zví at v dob  pokusu, kdy pot ebují nasytit a zaujímají
strategii p íjmu množství potravy, nikoliv selekcí kvality. Další p inou mohou být
intenzivní dešt , zejména v roce 2010, které mohou zp sobit set ení rozdíl  mezi

zn  hnojenými plochami vyplavením dodaných živin z p d. Statisticky pr kazn
více asu však strávily pastvou ve vysekaných  uli kách mezi a okolo hnojených
ploch než na nich (v roce 2009: F(7, 408) = 40,9; P< 0.001, v roce 2010: F(6, 193) =
13,4; P< 0.001). P iny zjišt ného chování jalovic na tomto pokusu nejsou prozatím
zjevné a budou p edm tem dalšího zkoumání.
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Má nejvyšší žirafa nejvyšší postavení ve stád ?

Edita Horová, Karolína Kolá ková

eská zem lská univerzita, Institut trop  a subtrop , Kamýcká 129,  165 21
Praha 6

Žirafy v lidské pé i žijí v pom rn  stabilních sociálních skupinách. Na
základ  agonistických interakcí v nich lze stanovit po adí zví at v hierarchii. Cílem
této práce bylo objasnit vlivy p sobící na postavení jedinc  ve stád  (v k, doba
pobytu ve stád , výška, pohlaví, v ková kategorie- mlád  (JUV), subadultní jedinec
(SUB), dosp lý (AD)).

edpokládaly jsme, že (1) starší jedinci budou výše postavení než mladší, (2)
samci budou v rámci každé v kové kategorie postavení výše než samice, (3) vyšší
jedinec bude výše postavený než nižší, (4) vyšší postavení budou mít jedinci s delší
dobou pobytu ve stád .
Sledování žiraf probíhalo v letech 2009 a 2010 na t ech stádech v Zoo Praha (r.2009-
8 jedinc , r.2009-10 jedinc , r.2010-14 jedinc ) a v Zoo Liberec (r.2010-6 jedinc ).
Ve všech pozorovaných stádech byly zastoupeny JUV, SUB a AD jedinci. Pro každé
stádo byla vytvo ena tabulka zaznamenávající etnosti výher a proher pro všechny
dvojice. Sledování interakcí probíhalo vždy do napln ní tabulky.

K ur ení postavení ve stád  (rank ) jednotlivých žiraf byl použit Clutton-
Brock  index  (CBI)  a  index  dominance  (DI).  Pro  zjišt ní  závislosti  postavení
jednotlivých žiraf ve stád  na kategoriálních faktorech (v ková kategorie-AD, SUB,
JUV; a kategorie v k-pohlaví-ADM, ADF, SUBM, SUBF, JUVM, JUVF) jsme
použily neparametrický test Kruskal-Wallisova ANOVA založená na po adí.
Testovaly jsme zvláš  pro rank vypo tený podle indexu DI a CBI. Výsledky test
potvrdily p edpokládané hypotézy. Závislost po adí zví ete ve stád  vyšla významn
pro oba sledované faktory v obou úrovních, tj. závislost ranku na v kové kategorii
zví ete (pro DI: p=0,0004, pro CBI: p=0,0001) a závislost ranku na kategorii v k-
pohlaví (pro DI: p=0,0030, pro CBI: p=0,0009). Pro stanovení závislosti po adí
zví ete ve stád  na spojitých prom nných byla použita neparametrická Spearmanova
korelace. Rank v obou p ípadech významn  závisel na v ku zví at, na dob  pobytu
ve stád  a výšce.  P ední p ky vyšších žiraf v jejich sociální hierarchii lze p isoudit
k délce krku. ím delší krk, tím v tší úder a tím snazší vít zství.

ové slová: hierarchie, dominance, žirafa Rothschildova, Giraffa camelopardalis
rothschildi
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Možnosti využitia kognitívneho skreslenia na stanovenie welfaru
prepelice japonskej – pilotná štúdia

Mária Horváthová, ubor Koš ál

Ústav biochémie a genetiky živo íchov, Slovenská akademia vied, Moyzesova 61,
90028 Ivanka pri Dunaji

Kognitívne skreslenie (cognitive bias) predstavuje inovatívnu metódu
stanovenia emócií a welfaru zvierat. Skreslenie úsudku odráža tendenciu subjektu
vykazova  správanie, ktoré indikuje o akávanie bu  relatívne pozitívnych alebo
relatívne negatívnych výsledkov ako reakcie na afektívne nejednozna né podnety
(“optimizmus”, “pesimizmus”). Cie om práce bolo adaptova  metódy stanovenia
kognitívneho skreslenia navrhnuté u potkanov a škorcov pre použitie u prepelice
japonskej. Na testovanie sme využili Skinnerov box na báze Biopsychology-
Toolbox, vo ne dostupného open-source nástroja v prostredí Matlab na riadenie
behaviorálnych pokusov. Na prezentáciu podnetov a snímanie odpovedí (zobnutí)
sme použili dotykovú obrazovku (Elo 1529L Touchmonitor). V pilotnom pokuse
sme 9 samíc prepelice japonskej s k mnou dávkou redukovanou na 80 %  adaptovali
na pobyt v Skinnerovom boxe a nau ili používa  automatické k midlo (H14-10R
Grain Feeder, Coulburn Instruments). Prostredníctvom autoshapingu sme ich nau ili
zoba  na podnet - 10 mm biely kruh. Po as 4 sedení boli zvieratá podrobené tréningu
pri fixnom intervale posilnenia (jedno sedenie pozostávalo zo 60 pokusov; interval
medzi jednotlivými pokusmi bol 15s, podnet sa zobrazil na obrazovke na 5s a d žka
trvania odmeny bola 10s; kritériom pre získanie odmeny bolo minimálne jedno
presné zobnutie do podnetu). Osem z deviatich vtákov dosiahlo viac ako 50 %
správnych odpovedí už po as druhého sedenia, deviaty vták dosiahol toto kritérium
až behom 4 sedenia. V alšej fáze sme prikro ili k u eniu Go/NoGo úlohy s 10 mm
kruhom bielej farby ako pozitívnym podnetom (odmena – potrava na 5s) a 10 mm
kruhom 80 % šedej farby ako negatívnym podnetom (trest – nepríjemný zvuk, biely
šum 5 s) prezentovanými po as jedného sedenia v náhodnom poradí. Sedenie sa
opakovalo raz za de . Zvieratá mali 60 pokusov po as ktorých bolo prezentovaných
30 pozitívnych a 30 negatívnych podnetov. V prvom sedení dosiahli signifikantne
pozitívnu diskrimináciu 2 zvieratá, v druhom sedení 6 zvierat a v tre om sedení
všetkých 9 zvierat. V predkladanej práci sme úspešne zaviedli metódu u enia
Go/NoGo úlohy u prepelíc v Skinnerovom boxe s dotykovou obrazovkou. V
pripravovaných pokusoch budeme testova  využite nos  kognitívneho skreslenia na
testovanie  kvality života (klietkový chov, hlboká podstielka) u prepelíc na základe
reakcie na ambivalentné podnety (20, 40 a 60 % šedej bez posilnenia).
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Je ažšie šte a dominantnejšie? Predbežné výsledky

Tomáš Jakuba 1, Jana Mareková 1,  Jana Kottferová 1, Jozef Kreme 1,
Magdaléna Fejsáková 1, Marek Lenárd 2

1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73,
041 81 Košice
2 Stredisko chovu služobných psov Moravský Sv. Ján

Cie om našej práce bolo overi , i môže by  váha šte a pomocným
ukazovate om pri hodnotení kompetitívnej dominancie ( alej len dominancia) v
rámci vrhu. Pre zis ovanie uvedeného cie a bol použitý nami upravený tzv. „bone-
in-pen test“, pri ktorom bola hovädzia kos  (cca 15-20 cm dlhá) položená pred dve
šte atá  v  im známej  uzavretej  miestnosti.  Test  trval  3  min.,  a  s  odstupom 30  s  bol
vykonaný trikrát. Vek šteniat v ase experimentu bol 7 a 9 týžd ov. Interakcie
jednotlivých dyád boli zaznamenávané širokouhlou videokamerou. V experimente
sme využili dva vrhy (6 a 8 šteniat) plemena nemecký ov iak, z tej istej chovnej
stanice. Dyády boli navrhnuté tak, aby jedno šte a nebolo testované 2x za sebou.
Šte a bolo považované v jednom teste za výhercu, pokia  držalo kos  najmenej 50%
z 3 min. asu. Hmotnos  šteniat bola zaznamenávané pomocou elektronickej váhy.
Poradie dominancie v každom vrhu bolo po ítané pomocou Davidovho skóre, ktoré
bolo dané do korelácie s váhou príslušného šte a. Korelácia bola po ítaná
pomocou Spearmanovho korela ného koeficientu. Ten mal hodnotu: pri prvom vrhu
(7 a 9 týžde ) 0,086 (P=0,919) a 0,132 (P=0,803); pri druhom vrhu (7 a 9 týžde ) -
0,054 (P=0,88) a 0,7 (P=0,23). Tieto výsledky poukazujú na to, že váha šte a nie
je dobrým pomocným ukazovate om pri hodnotení kompetitívnej dominancie.
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Jak souvisí hierarchické postavení s kognitivními schopnostmi
holub  (Columba livia)?

Iveta Janská 1, Zuzana Štorchová 1, Eva Landová 1, Tereza Neková ová 2

1 Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova, Vini ná 7,
128 44 Praha 2
2 Odd lení neurofyziologie pam ti a po etních neurov d, Fyziologický ústav, AV R,
Víde ská 1083, 142 20 Praha 4

Pokusili jsme se najít souvislost mezi schopností operantního podmi ování
a hierarchickým postavením zví at ve skupin   16-ti samic a 16-ti samc .
Operantnímu podmi ování se spolehliv  nau í p ibližn  40 % trénovaných holub
plemene King. Zajímalo nás, zda stupe  dominance a hierarchické postavení ve
skupin  m že mít souvislost s úsp šností jedinc  v operantním podmi ování a
následných složit jších kognitivních úlohách. První fáze byla rozlišování erné a bílé
obrazovky, v další fázi se ptáci u ili rozlišovat ty i diskrétní body odpovídající
otvor m v desce umíst né p ed dotykovým monitorem. V pokro ilé fázi už se ptáci
orientovali podle abstraktních vizuálních stimul  s implicitní prostorovou informací
a bez ní. Následn  docházelo ke zmenšování a poté k posunutí abstraktních symbol
reprezentujících jednotlivé otvory. Dosažení každé úrovn  a rychlost u ení byly
použity pro sestavení matice „inteligence“. Ta byla poté korelována s maticí
hierarchického postavení. Testováním vzájemného postavení dvojic zví at v kleci s
jediným p ístupem k potrav  nebo gritu byl ur en dominan ní status (interakce 10
minut; vít z 1) zahnal soupe e v p ímém st etu, 2) získal zdroj potravy, 3) získal

tšinu prostoru pokusné klece; hierarchie testována dvakrát na za átku a na konci
hnízdní sezóny). U samc  koreluje dominan ní postavení s rychlostí pochopení
operantního podmi ování (Mantel test r=0.13, Zprob.<Zobs., p=0.90). U samic byla
korelace mezi hierarchií a rychlostí podmi ování slabší. (Mantel test r=0.1,
Zprob.<Zobs., p=0.82).Avšak vyšší úsp šnost ve složit jších fázích úlohy (možné
spo ítat jen pro samice) mají submisivn jší holubie (Mantel test r=-0.478,
Zprob.<Zobs., p=0.001).Pro potvrzení souvislosti vyššího výkonu v kognitivn
náro ných testech s dominan ním postavením by však bylo pot eba provést celou
sérii r zných test . V sou asné dob  probíhají úlohy, kde se ptáci u í hledat st ed i
testy konfrontující holuby s neznámým objektem
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Vliv užívání hormonální antikoncepce na reproduk ní potenciál
partnerských dvojic a sexuální satisfakci ve vztahu – návrh projektu

Markéta Josková, Kate ina Klapilová

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, U K íže 8, Praha 5 150 00

Neantikoncep ní ú inky hormonální antikoncepce (HA), která zvýšením
hladin estrogen  a progesteron  zp sobuje blokaci ovulace a potla uje p irozenou
produkci t chto hormon , jsou v posledním desetiletí p edm tem zájmu ady
evolu ních psycholog . Zdá se totiž, že tento hormonální stav, který odpovídá spíše
luteální (a tedy infertilní) fázi menstrua ního cyklu, ovliv uje sexuální chování a
partnerské preference žen (nap . preference femininn jších typ  muž ). Bylo
nap íklad potvrzeno, že ženy užívající HA shledávají atraktivn jší v ni muž  s
podobn jším hlavním histokompatibilním komplexem (MHC komplexem) více, než
ženy normáln  cyklující ve fertilním období. Vyšší podobnost MHC partner  je také
spojována s ast jším výskytem spontánních potrat  a delší dobou nutnou k po etí
dít te. Tyto výsledky svád jí ke spekulacím, že tento fenomén m že p ispívat k
sou asnému zvýšenému po tu infertilních pár  v evropských státech. Genetická
podobnost partner  je dále spojována se vzájemnou sníženou sexuální p itažlivostí.
Výb r partnera u in ný pod vlivem HA by tedy mohl ovliv ovat sexuální
kompatibilitu partner  po jejím vysazení. P edchozí studie na toto téma se vždy
zam ovaly pouze na zm ny v hodnocení atraktivity stimul  v kontextu
krátkodobého partnerského vztahu, navíc v laboratorních podmínkách. Testování
fenoménu v rámci reálného výb ru partner  pro dlouhodobý partnerský vztah a
reproduk ního potenciálu takto vzniklých partnerských dvojic však dosud provedeno
nebylo.

V plánovaném výzkumu si klademe následující cíle:1) porovnat výskyt pár ,
vytvo ených v období, když žena užívala HA v souboru pár  diagnostikovaných s
poruchou  fertility  v  centrech  asistované  reprodukce  a  v  souboru  eských
partnerských dvojic, které již mají alespo  jedno dít  a neudávají problémy s jeho
po etím (jedná se o soubor získaný v rámci p edchozí on-line studie, která prob hla
v  roce  2010).  2)  zjistit,  zda  se  v  párech,  ve  kterých  si  ženy  vybraly  svého
dlouhodobého partnera pod vlivem HA objevuje nižší sexuální satisfakce a sexuální
kompatibility partner .

Pro ú ely výzkumu budou respondenti rekrutování v prost edí pražských
center asistované reprodukce. Podmínkou ú asti bude diagnóza infertility z
imunologických a neznámých d vod . Oba partne i (z plánovaného po tu 60 pár )
budou požádáni o vypln ní internetového dotazníku obsahujícího otázky na jejich
sexuální historii, historii užívání antikoncepce a sadu standardizovaných dotazník
ur ujících jejich aktuální sexuální satisfakci a kompatibilitu.
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Výskyt súbojov odstav iat  v dvoch typoch obohatenia
bezpodstie kového koterca

Peter Juhás, Ondrej Debrecéni, Petra Švikruhová

Katedra špeciálnej zootechniky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,
Slovenská po nohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika

Cie om práce je otestovanie vplyvu dvoch typov obohatenia prostredia
koterca pre odchov odstav iat. Obohatenie predstavovalo poskytnutie PET f aše ako
hra ky a plastovej rúry ako priestoru pre úkryt pri napadnutí. PET f aša bola vo ne
položená na podlahe, plastová rúra bola fixovaná o podlahu. Vplyv obohatenia bol
hodnotený výskytom agresívneho správania - množstvom súbojov prasiatok v prvom
dni po odstave presune prasiatok do nového koterca. Predpokladali sme, že vplyv
dvoch typov obohatenia bude rozdielny. Nad kotercom so sledovanou skupinou boli
nainštalované dve videokamery na proti ahlých stranách koterca. Zo záznamu sme
analyzovali 8 hodinový úsek d a so za iatkom v dopolud ajších hodinách po
ukon ení prác ošetrovate ov. Oba typy obohatenia sme otestovali len na jednej
skupine odstav iat. Obe skupiny mali ve kos  12 jedincov. V prípade obohatenia
„f aša“ mali prasiatka priemernú hmotnos  pri narodení 1,5 kg a pri odstave 6,11 kg.
V  prípade  obohatenia  „rúra“  mali  prasiatka  pri  narodení  v  priemere  1,56  kg  a  pri
odstave 9,7 kg. Denný režim sme hodnotili porovnaním priemernej hodnoty za 20
minút v jednotlivých hodinách pozorovania. Viac súbojov sme zaznamenali v
prípade obohatenia „f aša“, celkovo 33,0 v priemere na jedno prasiatko za celú dobu
pozorovania. V prípade obohatenia „rúra“ bol celkový po et súbojov na jedno
prasiatko 13,2. Rozdiel v po te súbojov v priemere za dvadsa  minút na jedno
prasiatko je štatisticky preukazný (t = -2,734, P = 0,0103). Záujem odstav iat o
hra ku bol pri obohatení koterca f ašou 18,8 minúty v priemere na jedno prasiatko za
celú dobu pozorovania a pri obohatení koterca rúrou 62,2 minúty v priemere na
jedno prasiatko za celú dobu pozorovania. Rozdiel v obohatení „f aša“ a obohatení
„rúra“ je štatisticky preukazný (t = 4,753, P = 2,64E-05). Priemerná d žka ležania za
20 minútový interval bola v oboch prípadoch podobná (9,9 minúty a 12,8 minúty).
Vyšší po et súbojov pri obohatení „f aša“ je pod a nášho názoru spôsobený tým, že s

ašou mohli manipulova , posúva  ju a bojova  o u. Fixovaná rúra vzbudzovala
pozornos , ke že sa o u zaujímali v priemere dlhšie, ale nevyvolávala súperenie.
Predpokladáme, že pri obohatení sa viac uplatnil fixovaný obohacujúci prvok „rúra“
a experimenty s obohacovaním budú pokra ova  s upevnenými obohacujúcimi
prvkami.

Práca bola podporená grantom MŠ SR VEGA 1/0575/10.
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Vocalisations of wild and domestic horses: repertoire and
information content

Alexis Karadžos 1, Richard Policht 2, Daniel Frynta 1

1 Katedra zoologie, Univerzita Karlova, Vini ná 7, 128 44 Praha 2, eská republika,
2 Institut trop  a subtrop , eská zem lská univerzita, Kamýcká 129,
165 21 Praha 6, eská republika

Acoustic channel plays a very important role in equid communication. Recent
bioacoustic  research  was  focused  especially  on  domestic  forms  of  equids  and  thus,
we focused our attention on Przewalski´s horse (Equus ferus przewalskii), which
represents one of the most threatened wild-living equid species in the world.

In this study, we carried out behavioural observations and audio recordings of
Przewalski´s horse to describe its vocal repertoire and behavioral context of recorded
vocalisations. On the basis of audial pattern and visual inspection of spectrograms,
we were subsequently managed to distinguish eight various call types in vocal
repertoire  of  Przewalski´s  horse,  that  were  comparable  with  those  in  domestic  one:
whinny; grunt nicker; squeal; snort; alarm snort; pulse snort; snore and cough.

We also investigated, if the context of vocalisation and sex of the caller
significantly differed in whinny calls. Our results revealed, that whinnies of both
sexes did not significantly differ (Mann-Whitney; P > 0.1), but when we tested
potencial distinction based on context (using discriminant function analysis with 18
spectral and temporal variables measured), we were able to correctly classify 70% of
whinnies to appropriate context category.

To test the hypothesis, if homologous acoustic signals of wild and domestic
horses could be mutually discriminated, we carried out a comparative analysis of
whinny calls of three forms/breeds of horses (Przewalski´s horse, Hucul horse and
Thoroughbred horse) The resulting model of DFA correctly classified 80% of
whinny calls to the correct breed category and therefore we suppose, that at least
some homologous calls of wild and domestic horses could be differentiated.

ové slová: Przewalski´s horse, Hucul horse, vocal repertoire, discriminant
function analysis

S

Poster íslo: 17



Postery

- 68 -

Rozpoznávání jedlé a nejedlé hmyzí ko isti
sýkorou ko adrou (Parus major)

Zuzana Karlíková, Petr Veselý, Roman Fuchs

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích, Branišovská 31, 37005 eské
Bud jovice

Testovaným sýkorám ko adrám byla p edkládána jedlá ko ist, šváb
argentinský nebo nejedlá rum nice pospolná, ob  nesoucí na svrchní stran  papírový
štítek, na n mž byl vytišt n šváb p i pohledu shora. Ko ist byla pták m p edkládána
v klecových experimentech t emi možnými zp soby: a) šváb i ploštice najednou, b)
šváb následován plošticí, c) ploštice následována švábem. Celkem bylo provedeno
14 nabídnutí, aby byl prokázán vliv u ení. Po sedmi dnech bylo celé sezení se 14

edloženími zopakováno aby byl prokázán vliv pam ti. P i simultánním p edkládání
obou druh  ko isti jsme prokázali po áte ní nejistotu v rozpoznávání, nebo  oba
druhy byly napadány stejným po tem pták , b hem následných opakování ovšem
za aly být ast ji napadáni švábi a ploštice byly napadány mén , p emž tento trend
byl výrazn jší b hem druhého sezení po týdnu. B hem obou sezení byl ovšem
výrazný rozdíl v mí e p ežívání, zatímco napadení švábi byly prakticky pokaždé
zabiti, ploštice byly zabity pouze výjime , což potvrzuje funk nost její chemické
ochrany. V experimentech kde byly švábi a ploštice nabízeni st ídav  (a to jak
po ínajíce švábem, tak plošticí) již nebyl trend u ení tak výrazný, nebo  už od
po átku byla reakce na šváby a ploštice pom rn  odlišná. Je tedy zjevné, že pokud je
ploštice prezentována spole  se švábem je mén  chrán na svými optickými
charakteristikami (tvar nohou, tykadel, postoj, zp sob pohybu) a pták ji tedy
nerozlišuje tak dob e od švába.
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Vnímání hranice nev ry v dlouhodobém partnerském soužití

Bohumila Ko varová 1, Kate ina Klapilová 1, Jan Havlí ek 2

1 Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, U K íže 8, 150 00, Praha 5
2 Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova,
Husníkova 2075, 158 00 Praha

Jedním z asto zkoumaných témat v evolu ní psychologii je testování
pohlavních rozdíl  v partnerské nev e. V ad  studií se potvrzuje tendence muž  ke
krátkodobým sexuálním vztah m, u žen p evažuje emocionální typ dlouhodob jších
vztah . Stejné pohlavní rozdíly se projevují taktéž v reakci na partnerovu nev ru. Za
problematické aspekty p edchozích studií považujeme to, že pojem nev ra je
definován jako emocionální nebo sexuální porušení partnerské exklusivity bez
ohledu na individuální chápání tohoto pojmu a že nejsou zohled ovány prom nné
jako zkušenost s nev rou i aktuální partnerská satisfakce.

Cílem studie je ov it, zda existují popisované pohlavní rozdíly ve stanovení
hranice nev ry pro svou vlastní osobu a pro partnera a zjistit, kterými typy chování i
myšlenkových proces  je možno pojem nev ra operacionalizovat. Další otázkou je,
zda partne i mají pro sebe a pro svého partnera tyto hranice nastaveny stejn ,

emž shoda ve stanovení limit  mezi partnery je o ekávána u partner  s vyšší
satisfakcí. Dále p edpokládáme vliv p edchozí zkušenosti s nev rou na nastavení
limit .

Soubor tvo ilo 85 pár  s pr rnou délkou partnerství 5,5 let. V rámci
polostrukturovaného rozhovoru byly ob ma partner m odd len  pokládány otev ené
otázky zjiš ující nastavení limit  nev ry pro sebe, pro jejich partnera a vlastní
chápání pojmu nev ra. Po doslovném p episu nahraných rozhovor  byly formou
kvalitativní analýzy vytvo eny kategorie chování reprezentující odpov di
respondent . Souvislost nastavení hranic partnerské exklusivity bude interpretována
s výpov mi z Dotazníku mimopartnerského chování a zkušeností a z Dotazníku
dyadické kompatibility.

edb žné výsledky kvalitativní analýzy 25 pár : Výpov di subjekt
prozatím zastupuje 15 kategorií, nejpo etn jší kategorii zastupující mimopartnerské
chování p edstavuje líbání s jiným mužem/ženou. Líbání s jinou osobou za nev ru u
sebe považuje 18 subjekt , pro svého partnera má tento limit nev ry nastavený 15
subjekt  bez výrazných pohlavních rozdíl . Jako druhý nej ast jší limit p ekro ení
partnerské exklusivity byl zjišt n pohlavní styk s jinou ženou/mužem. Další po etné
kategorie tvo í sch zka s jiným mužem/ženou a pocit p itažlivosti k jinému
muži/žen .  Tém  polovina subjekt  má nastavený stejný limit porušení partnerské
exklusivity jak pro svou osobu, tak pro svého partnera. V konferen ním p ísp vku

edpokládáme prezentaci kategorií a interpretaci výpov dí všech 85 pár .

ové slová: nev ra, kvalitativní analýza dat, pohlavní rozdíly, partnerská
exklusivita
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Atraktivita mužských neverbálních prvk  - plán projektu

Lydie Kubicová, Jaroslava Valentová

Katedra antropologie, FHS UK, U K íže 10, 158 00 Praha

V pr hu evoluce se n které neverbální projevy formovaly pod tlakem
pohlavního výb ru a jsou tedy spjaty s atraktivitou a výb rem partnera. Na základ

edchozích výzkum  se ukazuje, že ženy u muž  preferují tzv. maskulinní znaky,
tedy znaky související jak s p sobením pohlavn  typických hormon  tak s

edstavou pohlavn  typických znak  v dané kultu e. Krom  vzhledu postavy a tvá e
a hlasové atraktivity se dosavadní výzkum zam uje také na neverbální chování

etn  mimiky, gestiky i posturiky. V rámci dvo ení se maskulinita zpravidla
vyskytuje s extravertním – dynamickým a temperamentním neverbálním chováním a
femininita bývá naopak spojována s chováním introvertním. Ukázalo se, že v tší
expresivita, vyšší frekvence úsm  a pohled  je ženami považována za atraktivní,
na druhou stranu v tší zabírání prostoru bylo hodnoceno jako maskulinní, ale nikoliv
atraktivní. Naším cílem je ov it následující hypotézy týkající se jednotlivých
neverbálních prvk  chování zachycených na standardizovaných videonahrávkách.
První hypotézou je p edpoklad, že muži s v tším výskytem expresivního chování

eného pomocí frekvence pohyb  rukou, nohou a úsm  budou hodnoceni jako
atraktivn jší. Dále p edpokládáme, že vyšší frekvence pohled  do kamery bude
ženami posuzována jako atraktivn jší. Pohyby maximalizující prostor a uzav ený a
otev ený typ postoj  bude souviset s hodnocenou maskulinitou. Dalším cílem práce
je testovat souvislost jednotlivých maskulinních prvk  neverbálního chování s
hodnocenou atraktivitou. Standardizované nahrávky 79 muž  bude hodnotit t icet
žen ohledn  atraktivity a maskulinity-femininity. Standardizované 10 sekund dlouhé
nahrávky budou hodnoceny bez zvuku. Frekvence a výskyt jednotlivých prvk
neverbálního chování budou z videonahrávek zaznamenávány pomocí programu
Interakt. Jednotlivé prvky budou následn  analyzovány v souvislosti s hodnocenou
atraktivitou a maskulinitou-femininitou.
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Drinking behaviour in suckler beef calves during first 12 postnatal
weeks

Juliana Ma uhová 1, Peter Oppermann 1,  Christina Jais 1, Lucia Ma uhová 2, Georg
Wendl 1

1 Institute for Agricultural Engineering and Animal Husbandry, Prof.-Dürrwaechter-
Platz 2, 85586 Poing
2 Animal Production Research Centre, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

For the beef rearing in Germany are used also dual-purpose breeds, i.e. the
breeds with better potential  for milk production than typical  beef cattle breeds.  The
aim of this study was to evaluate the drinking behaviour of suckler calves of two
dual-purpose breeds (German Simmental und German Yellow) in first 12 postnatal
weeks during indoor winter period. To record the water intake, individual drinking
bowls (DB) fitted with in-line flow meters were used. The visit of DB was registered
only when at least one impulse was recorded by flow meter, i.e. the valve of DB had
to be pressed. In DB could stay a rest water (the maximal volume of DB was 1.9 l),
whose amount could not be proofed. If the calves drunk just this water, this was not
recorded. Due to different date of birth of single calves, not all animals could be
observed during entire 12 postnatal weeks during indoor period. Therefore the
number of calves in single postnatal  weeks varied between 12 and 40. The sex and
breed  of  animals  had  no  significant  effect  on  the  age  by  first  recorded  visit  of  DB
(log-rank test, P=0.2072 resp. 0.8038). The average age of the calves by first
recorded visit of DB was 15.5±4.1 day (mean±SD) by German Simmental and
21.6±4.6 day by German Yellow calves resp. 15.3±4.3 day by male and 22.5±3.9 day
by female calves. However, also after the first recorded visit no real regularity in the
using  of  DB could  be  observed.  In  around  half  of  the  calves  also  in  the  last  tested
postnatal  weeks,  the number of recorded visit  per day was less than 1.  The average
daily water intake of most calves was lower than 1 l in all tested postnatal weeks. In
conclusion,  in  spite  of  deficits  in  recording  of  water  intake,  the  free  water
requirement seems to be very low during first 12 postnatal weeks in suckler calves of
tested breeds.
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Vplyv latentnej doby na dojite nos  bahníc

Lucia Ma uhová 1 , Michal Uhrin 1, Juliana Ma uhová 2, Vladimír Tan in 1

1 Centrum výskumu živo íšnej výroby Nitra, ÚSCHaPZ, Hlohovecká 2,
954 41 Lužianky
2 Slovenská po nohospodárska univerzita v Nitre, Katedra veterinárskych disciplín,
FAPZ

Jedným z ukazovate ov efektivity strojového dojenia, morfológie vemena a
fyziologickej reakcie bahnice na proces dojenia je latentná doba. Latentná doba
predstavuje as od nasadenia dojacej súpravy po za iatok toku mlieka. Cie om práce
bolo zisti  aký vplyv má d žka trvania latentnej doby pri plemenách cigája,
zoš achtená valaška a lacaune na celkový (CV), strojový výdojok (SV), maximálny
tok (MT), dodojok (D) a % reziduálneho výdojku z totálneho výdojku (RV/TV; kde
TV=SV+D). Pokus sa uskuto nil v mesiaci jún, kde po as troch po sebe idúcich dní
sa zaznamenávala intenzita toku mlieka. Po štvrtom ra ajšom dojení boli bahniciam
podané 2 IU oxytocínu. Po 40s boli bahnice opätovne podojené s cie om získa
reziduálne mlieko. Zvieratá boli pod a nameranej latentnej doby rozdelené do piatich
skupín. Do 9 s spustilo mlieko 11 % (1 skupina), od 10 do 12 s 32% (2 skupina), od
13 do 15 s 23 % (3 skupina) a od 16 do 21 s 28% (4 skupina) a od 22 a viac 6%
zvierat (5 skupina). Prerozdelenie zvierat jednotlivých plemien pod a skupín (1
skupina:2 skupina:3skupina:4 skupina): 13:34:19:34:0 cigája, 9:25:22:28:16 lacaune,
10:35:29:23:3 zoš achtená valaška. S narastajúcou skupinou zaradenia pod a
latentnej doby D narastal (29%-1 skupina; 42%-5 skupina) a MT tok naopak klesal.
Priemerná latentná doba pri jednotlivých plemenách aj jednotlivých typoch toku
mlieka bola na podobnej úrovni. Pri percentuálnom podiele RV/TV bol zistený
preukazný rozdiel medzi všetkými hodnotenými plemenami, kedy lacaune mal
najnižšie hodnoty potom cigája a najvyššie zoš achtená valaška. Vysoký podiel
RV/TV môže odzrkad ova  vnímavos  zviera a na stres, jeho prispôsobivos  na
strojové dojenie. Záverom môžeme konštatova , že zvieratá s dlhšou latentnou
dobou majú horšie parametre dojite nosti.
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Campbell test versus „bone-in-pen“ test. Predbežné výsledky

Jana Mareková 1,  Tomáš Jakuba 1, Jana Kottferová 1, Jozef Kreme 1, Magdaléna
Fejsáková 1, Marek Lenárd 2

1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73,
041 81 Košice
2 Stredisko chovu služobných psov Moravský Sv. Ján

Campbellov test sa na Slovensku používa pri výbere vodiacich psov. Cie om
je eliminova  príliš dominantné šte atá. Na základe dosiahnutého skóre, ktoré
indikuje ich dominanciu, je možné zostavi  poradie šteniat, ktoré sa zú astnili tohto
testu. „Bone-in-pen“ test sa používa na zis ovanie hierarchie šteniat v kontexte
limitovaného zdroja. Poradie bolo vyhodnotené Davidovým skóre. Cie om našej
práce bolo overi , i sú výsledky získané týmito dvomi testami konzistentné. Pre
zis ovanie uvedeného cie a bol použitý Campbellov test, ktorý bol vykonaný pod a
odporú anej metodiky, a nami upravený „bone-in-pen test“, pri ktorom bola
hovädzia kos  (cca 15-20 cm dlhá) položená pred dve šte atá v im známej uzavretej
miestnosti. Test trval 3 min., a s odstupom 30 s bol vykonaný trikrát. Vek šteniat v
ase experimentu bol 7 a 9 týžd ov. Interakcie jednotlivých dyád boli

zaznamenávané širokouhlou videokamerou. V experimente sme využili dva vrhy (6 a
8 šteniat) plemena nemecký ov iak, z tej istej chovnej stanice. Dyády boli navrhnuté
tak, aby jedno šte a nebolo testované 2x za sebou. Šte a bolo považované v jednom
teste za výhercu, pokia  držalo kos  najmenej 50% z 3 min. asu. Vyhodnotenie bolo
vykonané pomocou Spearmanovho korela ného koeficientu - rs. Pri vrhu . 1 vo
veku 7 týžd ov rs=0,676, P=0,136, vo veku 9 týžd ov rs=-0,508, P=0,297. Pri vrhu
. 2 vo veku 7 týžd ov rs=-0,335, P=0,428, vo veku 9 týžd ov rs=-0,9, P=0,083. Na

základe uvedených výsledkov je zrejmé, že poradie získané týmito dvoma testami
navzájom nekoreluje. Je to spôsobené pravdepodobne tou skuto nos ou, že
Campbelov test hodnotí prejavy dominancie individuálneho jedinca, kým „bone-in-
pen“ test berie do úvahy vzájomné vz ahy v danej skupine.
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Vliv vokalizace prasnice p ed ulehnutím na zalehávání selat

Michala Melišová 1, Gudrun Illmann 1, Inger Lise Andersen 2, Guro Vasdal 2,Barbora
Bozd chová 1, Ji í Haman 3

1 Výzkumný ústav živo išné výroby, Odd lení Etologie, P átelství 815, Praha
Uh ín ves, 10400
2 Norwegian University of Life Sciences, Department of Animal and Aquacultural
Sciences, As, Norway
3 Výzkumný ústav živo išné výroby, Koordinace a plán výzkumu, P átelství 815,
Praha Uh ín ves, 14000

Cílem této studie bylo zjistit souvislost mezi vokalizací prasnice (Sus scrofa f.
domestica) p ed uléháním a možným zalehnutím selete prasnicí, které p edstavuje
vážný welfarový a ekonomický problém chovu prasat. Prasnice m že s vyšší
pravd podobností p ilehnout, nebo dokonce zalehnout sele v p ípad , je-li  sele v
okamžiku lehání v její blízkosti (tzv. v nebezpe né zón ). Prasata jsou velmi vokální
zví ata, a proto jsme p edpokládali, že vokalizace prasnice p ed ulehnutím m že (i)
snížit proporci (vztaženo k velikosti vrhu) selat p ítomných v nebezpe né zón , a (ii)
snížit pravd podobnost p ilehnutí selete prasnicí. Chování 18ti prasnic volného
ustájení bylo nahráváno na video 1. a 3. den po porodu. Frekvence vokalizace byla
zaznamenána 2 min p ed ulehnutím prasnice (261 lehání). Pro statistickou analýzu
byl použit model (i) negativn  binomické regrese a (ii) logistické regrese. Vokalizace
prasnice p ed uléháním byla zjišt na v 54 %. Nebyl zjišt n signifikantní vliv
vokalizace prasnice na (i) proporci selat v nebezpe né zón  (&#967;2= 1.51, DF = 2,
NS), a ani na (ii) pravd podobnost p ilehnutí selete prasnicí (&#967;2= 1.42, DF = 2,
NS).

Záv rem lze íci, že vokalizace prasnice p ed uléháním z ejm  neslouží
prasnici k odsunu selat mimo nebezpe nou zónu, ani k varování selat p ed jejich
možným p ilehnutím.
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Reakce gekon íka no ního Eublepharis macularius na p ítomnost
hadího predátora III

Veronika Musilová, Eva Landová, Daniel Frynta

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Vini ná 7,
128 44 Praha 2

Má-li zví e specifickou p edstavu p irozeného predátora vrozenou, m la by se
antipreda ní reakce vyskytovat i u jedinc  chovaných po n kolik generací v zajetí.
Ideálním modelem pro tento výzkum je gekon ík no ní (Eublepharis macularius),
který je chovaný v zajetí po n kolik generací. V naší laborato i máme i generaci
pocházející z volné p írody. Jeho p irozenými nep áteli ve volné p írod  Pákistánu
jsou p edevším hadi. Cílem práce bylo otestovat antipreda ní reakce gekon íka na
hadí predátory kombinující sympatrický a alopatrický výskyt a další ekologické
faktory. Testovány byly druhy: Spalerosophis diadema (sympatrický, ješt rožravý),
Elaphe quatuorlineata (alopatrická, preferuje savce, ale i ješt rožravá), Hemorrhois
hippocrepis (alopatrická, p evážn  ješt rožravá), Lampropeltis getula californiae
(alopatrická, ješt rožravá), Eryx johnii (sympatrický, žere mlá ata hlodavc ),
Gongylophis colubrinus (alopatrický, žere mlá ata hlodavc ) a Malpolon
monspessulanus (alopatrický, ješt rožravý). Jako kontrola byl zvolen ješt r
Pseudopus apodus (žije v Íránu, žere bezobratlé, ale i malé ješt ry). S gekon íky byl
proveden výb rový test. Sledovali jsme, zdali jedinci preferují více klícku s
predátorem i stejnou klícku prázdnou. Mlá ata i dosp lci se celkov  chovali v i

tšin  had  opatrn . Projevy mlá at byly výrazn jší, a to zejména p i konfrontaci se
sympatrickým druhem E. johnii, který žije podzemním zp sobem života a pro
gekon íky je nejspíše extrémn  nebezpe ný v úkrytech. Reakce v i predátor m
byly patrné už u mlá at a jsou tedy z ejm  vrozené. Navíc mlá ata narozená v
chovu rodi m p vodem z p írody více rozlišovala mezi jednotlivými typy predátor
než mlá ata z laboratorní linie.

Práce byla financována z grantu GAAV . IAA  601 410 803 a Výzkumného zám ru
MŠMT . 0021620828.
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Kognitivní schopnosti pták  založené na abstraktních zrakových
stimulech

David Nácar 1, Monika Tesa ová 1, Eva Landová 2, Tereza Neková ová 3,
Roman Fuchs 1

1 Katedra zoologie, P írodov decká fakulta JU v eských Bud jovicích, eské
Bud jovice
2 Odd lení ekologie a etologie, Katedra zoologie, P írodov decká fakulta UK, Praha
3 Laborato  neurofyziologie pam ti a výpo etních neurov d, Fyziologický ústav
AV R, Praha

Cílem experimentu je zjistit, zda jsou p vci (sýkory ko adry) schopni ešit
kognitivní úlohy založené na abstraktních vizuálních symbolech promítaných na
monitoru. Experiment probíhá v modifikovaném Skinnerov  boxu, za jehož elní
sklen nou st nou se nalézá dotyková obrazovka, p edstavující reálný „odpov ový
prostor“ ( ty i diskrétní „odpov ová místa“, kterým odpovídají promítané vizuální
stimuly). Jsou použity dva typy abstraktních vizuálních stimul : symboly obsahující
informaci o konfiguraci prostoru ( ty i identická bílá kole ka v odlišných polohách
vytvá ející schematizovanou mapu prostoru) a symboly, které tuto informaci
neobsahují ( ty i r zné geometrické tvary v odlišných polohách – tzv. pattern
discrimination). Pokus je navržen tak, aby ukázal, zda existuje rozdíl v tom, jak ptáci
dokáží tyto stimuly použít k orientaci v odpov ovém prostoru.

V pretréninku se sýkory nau ily za odm nu klovat do „odpov ových míst“
ozna ených bílým vizuálním stimulem. V dalším tréninku byly vizuální stimuly

esunuty mimo p íslušná odpov ová místa.
Sýkory nebyly schopny dostate  asociovat informaci danou posunutým

vizuálním stimulem s odpovídajícím odpov ovým místem. Pouze pokud byl
stimulus umíst n v nejt sn jší blízkosti odpov ového místa, byla p esnost odpov dí
statisticky signifikantní v porovnání s kontrolními sezeními. Jinak nebyla úsp šnost
dostate ná pro další pokra ování, proto musel být experiment ukon en. V sou asné
dob  probíhá obdobný experiment, kdy se odpov ový prostor nachází na podlaze
Skinnerova boxu, což by m lo pro sýkory p edstavovat p irozen jší prost edí.

Projekt byl podporován grantem GAAV KJB 5001 110 704.
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Vliv submerze  p i r zných teplotách vody na p ežívání
a chování klíš at

Helena Nejezchlebová

Odd lení fyziologie a imunologie živo ich , P írodov decká fakulta, Terezy
Novákové 64, 621 00 Brno

Tato studie se zabývá citlivostí klíš at k r zným teplotám b hem jejich
pono ení do vody. Cílem je jednak stanovit riziko, zda je klíšt  po experimentálním
zásahu potenciáln  schopno dalšího sání na hostiteli, a také doplnit studii Barretta a
kol.  (2009):   „Sensitivity  of  Host-Seeking  Nymphal  Lone  Star  Ticks  (Acari:
Ixodidae) to Immersion in Heated Water“ (Journal of Medical Entomology).

Nymfy klíš at byly získány tzv. vlajkováním na ja e 2010 v Brn  – Pisárkách
(stá í nymf nebylo ur ováno)  a do 48 hod. po sb ru podrobeny experimentu. V
každém teplotním intervalu bylo testováno 100 nymf. Byl prokázán inverzní vztah
mezi p ežíváním a stoupající teplotou, kdy p i vzestupu teploty vodní lázn  na 48±1
°C, byla zaznamenána p i 5ti minutovém pono ení 100%ní mortalita. P i téže teplot
a pono ení 1 minutu byla mortalita 28%. Zbývající klíš ata vykazovala ur itý druh
pohybového chování (ch ze, pohyb jednotlivých kon etin) a 32% z nich úsp šn
kontaktovalo tzv. um lého hostitele (moving-object assay) v testu, který byl
proveden hodinu po pono ení. Dalším krokem bylo zvýšení  teploty na 50±1 °C po
dobu 1 minuty, což  m lo za následek 80%ní mortalitu. „Um lého hostitele“ bylo
následn  (1 hod. po pono ení)  schopno kontaktovat 25% p eživších. Dále p i 52±1
°C po dobu 1 minuty byla mortalita 100%ní.  Tato data tak korelují s výsledky studie
Baretta a kol. (2009), kdy p i teplot  &#8805;51 °C a délce pono ení 1 min.
nep ežilo žádné klíšt , a hypotézou zmín ných autor , že citlivost k teplot  bude u
jiných druh  klíš at podobná jako u  druhu Amblyomma americanum.

Výsledky ukazují, že klíš ata jsou schopna v závislosti na délce expozice
ežít  pono ení p i teplotách nižších než 51 °C a následn  kontaktovat hostitele, z

ehož je možné vyvodit relevantní praktická opat ení, nap . p i praní od  po
pobytu v p írod .
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Rozpoznávací schopnosti uhýka obecného (Lanius collurio)

Michal N mec, Simona Poláková, Roman Fuchs

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Jiho eská univerzita, Branišovská 31,
37005, . Bud jovice

Základním p edpokladem pro ú innou obranu mlá at v hnízd  p ed predátory
je spolehlivé vyhodnocení aktuální situace, zejména správná identifikace daného
predátora a jeho schopnosti predovat mlá ata a/nebo dosp lce. Chyba v rozpoznání

že vést k smrti obránce, nebo minimáln  k zbyte nému plýtvání silami. V
edchozí studii jsme zjistili ne ekan  intenzivní aktivní obranu (mobbing) proti

neškodnému o ešníkovi (Nucifraga caryocatactes). Je možné, že jej uhýci p esn
neznali, avšak rozpoznávali jako zástupce nebezpe né eledi krkavcovitých.
Rozhodli jsme se proto otestovat rozpoznávací schopnosti uhýka pomocí barevn
pozm ných atrap poštolky (Falco tinnunculus) – známého, intenzivn  zahán ného
predátora. Plyšové atrapy t í vzor : a) normáln  zbarvená, b) hn dá – zbavená
barevných znak , c) vzor „Aviceda leuphotes“ – netypický, avšak reálný vzor
jihoasijského dravce. Každý ze vzor  ve dvou variantách: 1. normální, 2. znaky
predátor  (oko, zobák a pa áty) nahrazeny holubími. Jako kontroly sloužily
vycpaniny poštolky a  holuba (Columba palumbus). Nej ast ji byla napadána
vycpanina poštolky. Zbytek atrap byl napadán s r znou intenzitou, zajímavé však je
vy len ní t í strategických ( i povahových) skupin uhýk . tvrtina pár  nezaúto í
ani na nejv rn jší vycpanou poštolku – rad ji odsednou poblíž hnízda a situaci pouze
sledují („hlídání“). Stejný po et pár  naopak fyzicky úto í na každého vet elce,

etn  neškodného holuba. Zhruba polovina pár  však fyzicky napadá jen
nejv rn jší napodobeniny známého predátora – vycpanou poštolku a plyšovou v
normálních barvách. Atrapy mén  podobné originálu nechávají tito ptáci bez
povšimnutí nebo v jejich p ítomnosti jen „hlídají“.
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Souvislost mužské homosexuality a ichových schopností
- plán projektu

Lenka Nováková, Jaroslava Valentová, Jan Havlí ek

Katedra antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Husníkova
2075, 158 00 Praha 13

Dosavadními psychofyzickými testy byly zjišt ny výrazné mezipohlavní
rozdíly v ichovém vnímání u dosp lých. ichové prahy detekce jsou u žen nižší než
u muž ; ženy dosahují lepších výsledk  také v testech diskriminace a identifikace
odorant .

Auto i studií zam ených na vlastní porovnávání ichových schopností obou
pohlaví na sociáln  nekonotovaných odorantech nezohled ují sexuální orientaci
jedinc . Je p itom známo, že homosexuální jedinci vykazují osobnostní,
morfologické, kognitivní i neuroanatomické znaky typické pro opa né pohlaví, a lze
tedy podobné tendence p edpokládat i v ichových schopnostech.  To se ostatn  také
ukazuje ve výzkumech s použitím androstenonu, androstadienonu a estratetraenolu.
Je však otázkou, zda lze sexuální orientaci jedince považovat za klí ový faktor i v
testech ichových schopností obecn  a na odorantech, které sociální význam
postrádají.

Jelikož je sexuální orientace žen komplikovaný fenomén (kv li v tší mí e
plasticity v sexuálních projevech žen), omezí se výzkum na homosexuální muže.
Primárním cílem výzkumu je tedy testovat variabilitu ichových schopností jedinc  v
rámci mužského pohlaví v souvislosti se sexuální orientací. Dále budou v souvislosti
s ichovými schopnostmi muž  kontrolovány 1. osobnostní faktory (dimenze Big
Five, empatie a genderová nonkonformita), jež korelují jak s jistými ichovými
schopnostmi (nap . ichová senzitivita a neuroticismus), tak se sexuální orientací
muž  (nap . vyšší empatie homosexuálních muž  ve srovnání s heterosexuály) a 2.
míra zkušeností s innostmi souvisejícími s pachy b hem d tství. Vycházíme z faktu,
že homosexuální muži již od d tství vykazují odlišné preference zájm  a obecn
inností, které se nyní zárove  jeví jako klí ové pro získávání zkušeností s pachy, a

tedy i pro rozvoj ichových schopností lov ka celkov .
Studie se zú astní homosexuální muži ve v ku 20 – 30 let (N = 20) a

srovnatelný po et kontrolní skupiny heterosexuálních muž  a heterosexuálních žen.
astník m studie bude p edložen dotazník NEO-FFI, Empathy Quotient, dotazník
tské a dosp lé genderové nonkonformity, Odour Awareness Scale a dotazník pro

retrospektivní zhodnocení aktivit s vlivem na rozvoj ichových schopností. Každý z
astník  bude podroben testu ichových schopností ( ichového prahu, diskriminace

a senzitivity) pomocí ichových per Sniffin‘ Sticks.

ové slová: ich, sexualni orientace
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Vliv kongenitální anosmie na hodnocení p íjemnosti potraviny

Lenka Nováková 1, Ilona Croy 2, Jan Havlí ek 1, Thomas Hummel 2

1 Katedra antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Husníkova
2075, 158 00 Praha 5
2 Riechen und Schmecken, HNO Universitätsklinikum Carl Gustav Carus,
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

U potravy jsou hodnoceny r zné atributy. Jednou z klí ových domén
hodnocení potravy je p íjemnost. B hem konzumace potravy klesá její hedonická
valence v d sledku smyslové stimulace a dochází k hedonické habituaci. Cílem

edkládané studie bylo zkoumat hodnocení p íjemnosti potravy b hem konzumace
jednoduché potraviny jedinci, kte í s potravou nemají žádnou ichovou zkušenost.
Studie se zú astnilo 15 kongenitálních anosmik  a 16 normosmik , jimž bylo

edloženo deset 10g plátk  banánu. Každý z nich si m li nejprve 10s prohlížet, poté
k n mu 10s ichat a následn  jej 10s žvýkat. P íjemnost každého sousta posléze m li
ohodnotit na 21-bodové škále. Rozdíl v hodnocení p íjemnosti mezi kongenitálními
anosmiky a normosmiky se blížil formální hladin  signifikance (p = ,06), F(1,28) =
3,70, r = ,34. Dále byly zkoumány zm ny v p íjemnosti mezi 4 asovými body, kde
došlo k signifikantnímu poklesu p íjemnosti v kontrolní skupin , a to mezi tvrtým a
sedmým  soustem  a  soustem  sedmým  a  desátým  (p  <  ,01),  avšak  nikoli  u
kongenitálních anosmik . Výsledky studie nazna ují, že ich hraje d ležitou roli v
hodnocení p íjemnosti jednoduchých potravin b hem jejich konzumace a že pokles
hedonické valence je u kongenitálních anosmik  utlumen.

ové slová: p íjemnost, vrozená anosmie, senzoricky specifické nasycení, ich
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Animálne modely autizmu - behaviorálna charakteristika

Lucia Olexová , Veronika Borbélyová, Lucia Kršková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živo íšnej
fyziológie a etológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Autizmus je pervazívna neurovývinová porucha charakterizovaná deficitom v
komunikácii, sociálnom správaní a výskytom stereotypných/repetitívnych aktivít.
Jeho prevalencia v populácii stále narastá, pri om sa až štyrikrát astejšie vyskytuje u
chlapcov ako u diev at. Presná etiológia však chýba, a tak zostáva jednou z mála
porúch, ktoré sú definované iba pozorovanými symptómami a medicína ho zatia
nedokáže lie . Preto vznikla potreba vytvorenia vhodných animálnych modelov
zameraných na objasnenie mechanizmov jeho vzniku a na lepšie spoznanie jeho
priebehu. V nami prezentovanej práci chceme priblíži  už existujúce animálne
modely autizmu a ich behaviorálnu charakteristiku. Doteraz používané animálne
modely môžeme rozdeli  do troch skupín: sú to modely na báze lézií, zvieratá so
spontánnymi mutáciami a transgénne zvieratá a tzv. "iné" modely. Uvedené modely
vykazujú zmeny v správaní nápadne pripomínajúcim autistické spektrum. Animálne
modely na báze lézií vznikajú porušením ur itých mozgových štruktúr. Lézie môžu
by  navodené chemicky (aplikáciou kyseliny valproovej, thalidomidu, alebo kyseliny
iboténovej), chirurgicky (odstránením ur itej mozgovej štruktúry), infekciou Borna
vírusom alebo neonatálne navodeným hypotyroidizmom. Medzi animálne modely
vzniknuté spontánnymi mutáciami patria GS mor atá a potkany kme a Brattleboro.
Medzi transgénne modely zvierat patria napríklad myši s knock-outovaným génom
pre oxytocín, serotonínový transportér. Do kategórie „iné“ modely je zara ovaný
vo ne  žijúci  druh  hraboš  horský  (Microtus montanus), ktorý na rozdiel od
príbuzného druhu hraboša prériového (Microtus ochrogaster), vykazuje výrazne
znížené sociálne správanie. Štúdium behaviorálnych zmien charakteristických pre
jednotlivé animálne modely autizmu je jednou z ciest k výberu najoptimálnejšieho
modelu pre náš alší výskum, zameraný na bližšie pochopenie neurobehaviorálnych
zmien sprevádzajúcich toto ochorenie.

Tento projekt bol podporený grantmi: VEGA 1/0365/10 a GUK 228/2010.

ové slová: autizmus, animálne modely, behaviorálna charakteristika

S

Poster íslo: 31



Postery

- 82 -

Reakce zrnožravých p vc  na sluné ko Harmonia axyridis

Alexandra Pr chová, Petr Veselý, Roman Fuchs

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Jiho eská univerzita, Branišovská 31,
37005, . Bud jovice

V p edchozích pracích byla prokázána silná averze ke sluné m u sýkory
ko adry (Parus major). Testovali jsme, zda podobn  odmítavou reakci budou
vykazovat i zrnožraví p vci, kte í nap . rum nici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)
pom rn  ochotn  konzumují. Jako reprezentanta sluné ek jsme použili druh
Harmonia axyridis, který vykazuje i v rámci celé eledi sluné ek (která jsou obecn
více toxická než ploštice) pom rn  silnou chemickou ochranu. Testované druhy
pták  vykazovaly významné rozdíly v reakcích. Zatímco sýkora ko adra sluné ka
striktn  odmítala (dokonce ob  p edložené barevné formy), p nkavovití p vci
(Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Carduelis chloris) vykazovali áste ný
zájem o ko ist (ob as završený napadením, nebo dokonce poz ením sluné ka) a
vrabci polní (Passer montanus) dokonce napadali a požírali p edložená sluné ka
pravideln  a po poz ení i n kolika sluné ek nevykazovali žádné projevy nevolnosti
nebo otravy. Lze tedy p edpokládat, že se u n kterých druh  pták  vyvinula
schopnost strávit repelentní chemikálie bez následk  a tedy využívat aposematický
hmyz jako potravu. Zárove  se zdá, že je tato schopnost vázána na druhy zrnožravé,
které a) mohou mít vytvo ené mechanismy na odbourávání rostlinných jed , které
mohou být využity p i odbourávání jed  živo išných, b) obecn  nevykazují averzi

i výstražným barvám ( ervená, oranžová), nebo  tyto barvy má asto jejich b žná
potrava – plody.
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Blondýnka, brunetka nebo zrzka?
Experimentální ov ení vlivu ženské barvy vlas  na úsp ch na

internetových seznamovacích portálech

Natálie R ži ková 1, Kate ina Klapilová 2

1 Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
2 Katedra etologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

V soudobé evolu -psychologické literatu e se objevuje ada studií
zam ených na zkoumání znak  atraktivity, odlišujících se dle výb ru partnera pro
krátkodobý i dlouhodobý vztah. V této oblasti zatím nebyla v nována dostate ná
pozornost problematice barvy vlasové pokrývky. O rozdílné atraktivit  sv í r zné
stereotypy a mýty s tímto spojené. Cílem studie je testovat, zda mají blond, hn dé a
zrzavé vlasy vliv na hodnocení atraktivity žen pro ur itý typ vztahu. Využito bylo
experimentálního design v prost edí internetových seznamek. V grafickém programu
byly vytvo eny 3 standardizované stimuly blondýnky, brunetky a zrzky, složené z
kompozitní tvá e a jednotného ú esu.  Každý ze stimul  byl prezentován po 10 dní
na: www.rande.cz, www.najdemese.cz a www.libimseti.cz. Po uplynutí doby se
stimuly na portálech prom nili a byly op t nasazeny na dalším ze t í portál . Údaje
vyžadované p i p ihlášení (povinné: typ vztahu, v k, výška a další nepovinné)
umožnily kvantifikaci dat a jejich následné statistické zpracování. Hypotézy: 1)
Nejvíce návrh  obdrží celkov  blond stimul, bez ohledu na typ vztahu. 2) Blond
stimul obdrží nabídky od muž  preferujících krátkodobý vztah. 3) Blond stimul
obdrží nejvíce zpráv od muž  s vysokými kvalitami (vyšší, majetn jší, vzd lan jší,
atd.). 4) Stimul brunetky bude mít nabídky vážného charakteru. 5) Na profil stimulu
zrzky bude odpovídat nejvíce muž  se sexuálními návrhy. Výsledky: Na stimuly
odpov lo 92 muž , pr rný v k 33let, pr rná výška 181cm. Podle

edpoklad  obdržel blond stimul nejvíce nabídek (chi2=10,326,df=2,p=0,006).
Mezi nimi bylo signifikantn  více návrh  pro krátkodobé vztahy než u stimulu
brunetky (chi2=4,920,df=1,p=0,027). Ten dostal podle o ekávání více nabídek pro
vážný vztah (chi2=5,884,df=1,p=0,015). Hypotézy vztahující se k zrzavému stimulu
nemohly být testovány kv li nízkému po tu nabídek. Pro vyhodnocení hypotézy,
týkající se kvalit muže, bylo pouze možno vytvo it jednotný skór z údaj  o vzd lání
a výšce muž , který by mohl vypovídat o atraktivit . Ostatní kategorie byly
nedostate  vypln ny. Výsledek testu nebyl statisticky významný, ale je zde
tendence  k  tomu,  že  blond  stimulu  se  nabízeli  muži  vyšších  kvalit  (t=1,914,
p=0,062).
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Ty máš ale velké o i!

Jana Sýkorová, Simona Poláková, Roman Fuchs

F JU v eských Bud jovicích, Branišovská 31, 37005 eské Bud jovice, CZ

Teorie znak  p edpokládá, že k diskriminaci objekt  dochází na základ
jednotlivých klí ových znak . Které to ale jsou v p ípad  rozpoznávání predátor ? U
pta ích predátor  jsou navrhovány zobák, o i i pa áty, kdežto nap íklad ocas i tvar

ídel p edstavují neutrální rys.
Rozhodli jsme se na 80 jedincích sýkory ko adry (Parus major) v laborato i

otestovat, zda má na stresovou reakci vliv drav í oko. Jako zástupce dravc  nám
sloužil vy ezaný krahujec obecný (Accipiter nisus), kontrolu p edstavoval holub.
Mezi ob mi atrapami bylo možno vym ovat navzájem o i i hlavy. Testované
kombinace tedy byl holub, krahujec, holub s krahuj íma o ima (žluté, výrazné),
krahujec s holubíma o ima (tmavé, nevýrazné). Každá sýkora byla testována pouze
na jednu atrapu.

Ze 6 sledovaných typ  chování testovaných pták  byla vytvo ena hybridní
prom nná v podob  PCA(Principal component analysis - analýza hlavních
komponent) skóre z jednotlivých os. První osa vyjad ovala míru stresového chování,
druhá exploringu. Mezi testovanými kombinacemi nebyly nalezeny výrazné rozdíly,
což m že být zp sobeno tím, že 1) o i nejsou klí ovým znakem, 2) o i fungují jako
klí ový znak ješt  v kombinaci s jiným znakem. Náš výzkum tedy pokra uje
vým nou celé hlavy mezi atrapami krahujce a holuba.
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rohodnost atrapy a intenzita mobbingu uhýka obecného
(Lanius collurio)

Michaela Syrová, Lenka Bendová, Simona Poláková, Michal N mec, Roman Fuchs

Katedra zoologie, P írodov decká fakulta Jiho eské univerzity, Branišovská 31, 370
05, . Bud jovice

Výzkum antipreda ního chování pták  je asto provád n metodou atrapových
experiment  – živé zkoumané zví e je konfrontováno s atrapou (nej ast ji
vycpaninou) predátora. Vycpaniny mnoha druh  zví at jsou však obtížn  dostupné a
jejich vzhled (postoj) navíc bývá zna  variabilní. Vycpaninu je také obtížné
upravit do jiné podoby, což omezuje navazující výzkum.

Náhradou za vycpaniny mohou být jiné um lé modely. Ty však postrádají
pravé pe í, jež má zásadní podíl na celkovém vzhledu. Otestovali jsme vliv tohoto
faktoru na antipreda ní chování uhýk  v i sojce obecné (Garrulus glandarius)  –
uhýk m známému a intenzivn  zahán nému predátorovi mlá at.

K hnízd m uhýk  jsme postupn  p edkládali t i atrapy sojky z r zných materiál  –
vycpanou, plyšovou a silikonovou. Vycpanina je pokryta pe ím a nejvíce se podobá
živé sojce. Plyš pe í vzdálen  p ipomíná, zatímco silikonový povrch je hladký a
lesklý a pe í se nepodobá.

Nejintenzivn jší obranu (nejvíce nálet  a fyzických kontakt ) vyvolávala u
uhýk  vycpaná sojka, mén  intenzivn  se bránili proti plyšovému modelu. O

silikonovou sojku jevili malý zájem. V atrapových experimentech tedy lze použít
jiné v rohodné modely, jejich efektivita je však ve srovnání s vycpaninami nižší.
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Vliv sexuálního imprintingu na souvislost obli ejové atraktivity
a vnímané dominance

Zuzana Št rbová, Jaroslava Valentová

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, UK, Husníkova 2075,
Stod lky, Praha 13,15800

Atraktivita hraje významnou roli b hem každodenních interakcí s ostatními, a
to v etn  výb ru partnera. Na základ  p edchozích výzkum  se ukazuje, že
preference žen pro pohlavn  typické znaky v mužských tvá ích jsou ovlivn ny
individuálními faktory jako je fáze menstrua ního cyklu, sebehodnocená atraktivita
i vliv rodi . Cílem této práce bylo zjistit, zdali fenoménu sexuálního imprintingu

podléhá  i vnímaná dominance. Hypotézou je p edpoklad, že ím lépe hodnotí žena
sv j vztah s otcem v období d tství, tím spíše bude hodnotit jako atraktivn jší muže s
podobnou mírou dominance, jakou vnímala u svého otce.

Osmdesát studentek (pr rný v k 22,3) hodnotilo atraktivitu a submisivitu-
dominanci 67 standardizovaných fotografií mužských tvá í na 7bodové škále.
Dotazníkem jsme zjiš ovali vztah hodnotitelek s otcem v období d tství a vnímanou
dominanci otce. Ti samí muži, kte í byli na fotografiích, vyplnili dotazník na
hodnocení vlastní dominance. Fotografie mužských tvá í jsme rozd lili na dv
skupiny podle toho, zda byly hodnoceny jako dominantní (n=37), nebo submisivní
(n=30). Následn  jsme párovým t-testem porovnávali preference pro tvá e vnímané
jako dominantní i jako submisivní.

Výsledky ukázaly, že ženy, které se hodnotily jako napr rn  atraktivní,
hodnotily submisivní obli eje muž  jako atraktivn jší. Významným zjišt ním však
bylo, že vnímaná dominance nekoreluje s dominancí skute nou, kterou participanti
uvád li v psychologickém dotazníku.

Nepotvrzení hlavní hypotézy nazna uje, že vnímaná dominance otce a vztah s
ním neovliv uje preference žen pro dominantn i submisivn  vypadající mužské
tvá e. Nicmén  jak se ukázalo, ženy nep isuzovaly dominanci na základ  obli ej  v
souladu se sebehodnocenou dominancí hodnocených muž  – vzhledová a osobnostní
dominance tak nemusejí souviset a na testování naší hypotézy je t eba vyvinout další
metody.

ové slová: sexuální imprinting, vnímaná dominance, partnerské preference,
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Test prostorové kognice holub  (Columba livia) založený na
abstraktních vizuálních stimulech III

Zuzana Štorchová 1, Iveta Jánská 1, Eva Landová 1, Tereza Neková ová 2

1 Odd lení ekologie a etologie, Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Univerzita
Karlova v Praze
2 Laborato  neurofyziologie pam ti a výpo etních neurov d, Fyziologický ústav
AV R, Praha

i studiu prostorové orientace holub  na malé škále bývá obvykle testována
schopnost pták  nalézt cíl ve skute ném bludišti i arén , nebo lokalizovat cílové
místo ve virtuální, zjednodušené podob  arény i bludišt , promítané na po íta ové
obrazovce. V naší studii holubi ešili prostorovou úlohu, která kombinovala oba
zmi ované p ístupy. Klí ová informace pro nalezení cíle byla holub m promítána na
monitoru v podob  grafického stimulu, avšak cílem samotným byl jeden ze 4
odpov ových otvor  v rozích pr hledné obdélníkové desky umíst né p ed
monitorem. Testována byla schopnost holub  orientovat se podle dvou rozdílných
typ  abstraktních stimul . První z nich byl navržen jako jednoduchá reprezentace
reálného prostoru, kde m li ptáci odpovídat a poskytoval tak prostorovou informaci o
umíst ní cíle. Tento stimul m l podobu obdélníkového ráme ku s bílým bodem vždy
v jednom ze svých roh . Ráme ek p edstavoval prostor odpov ové desky, bílý bod
pak pozici cílového otvoru. Druhý stimul neobsahoval implicitní prostorovou
informaci o umíst ní cíle. M l podobu 4 barevných tvar , z nichž každý byl
asociován s jedním odpov ovým otvorem. Tvary byly promítány jednotliv . B hem
pokusu se promítaný stimul zobrazoval nejprve na st edu obrazovky, v záv re ných
sezeních byl promítán i v jiných místech obrazovky tak, že správný odpov ový
otvor byl od stimulu vzdálen více, než neodm ované odpov ové otvory.
Testované holubice p esto dokázaly cílový otvor úsp šn  lokalizovat. Z dosažených
výsledk  vyplývá, že holubi dovedou využívat oba typy abstraktních vizuálních
stimul , prezentovaných ve virtuální podob  k prostorovým rozhodnutím v reálném
prost edí.
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Souvislost obli ejové a psychické podobnosti dlouhodobých pár  s
celkovou a sexuální spokojeností v partnerství – návrh projektu

Monika Ubryová, Jan Havlí ek, Kate ina Klapilová

Katedra antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Husníkova
2075, 15800 Praha 13

Teorie nenáhodného párování (assortative mating) pro fyzické rysy a
osobnostní charakteristiky partner  byla podpo ena adou studií. Preference fyzické i
psychické podobnosti na výb r partnera byla v n kterých studiích potvrzena. Jiné
studie na druhou stranu ukazují, že podobnost sice vzbuzuje pocit familiárnosti a
vyšší d ryhodnosti, ale zárove  vylu uje vzájemnou p itažlivost. Tyto rozporuplné
výsledky mohou být zap in ny tím, že v t chto studiích nebylo specifikováno, zda
se jedná o výb r partnera pro dlouhodobý vztah nebo zda jde o sexuální p itažlivost
objektu. Cílem navrhované studie proto bude testování souvislosti psychické a
fyzické podobnosti mezi dlouhodobými partnery na jejich partnerskou a sexuální
spokojenost. O ekáváme, že a) vzájemná fyzická i psychická podobnost bude mít
pozitivní vliv na celkovou spokojenost v partnerství a bude spojena s vyšší mírou
partnerské komunikace, b) že vzájemná fyzická podobnost bude negativn
ovliv ovat sexuální satisfakci páru a jejich sexuální kompatibilitu. Vzorek tvo í 80
dlouhodobých partnerských dvojic (pr rná délka vztahu = 5,5 let), které se

astnily výzkumu partnerského soužití probíhajícího na UK v letech 2006 – 2008. V
rámci záv re ného sezení projektu vyplnili oba partne i standardizované dotazníky
hodnotící jejich celkovou spokojenost ve vztahu (The Dyadic Adjustment Scale) a
vzájemnou sexuální kompatibilitu (The Hurlbert Index of Sexual Compatibility).
Osobnostní charakteristiky partner  byly ur eny pomocí osobnostního inventá e
NEO-P-IR, dále byly po ízeny standardizované obli ejové fotografie partner . V
navazující experimentální ásti ohodnotí 120 respondent  získaných prost ednictvím
inzerát  na internetovém serveru jobs.cz hodnotit vzájemnou podobnost partner  na
základ  po ízených fotografií. Soubor fotografií rozd líme do osmi skupin po deseti
párech. Každý z hodnotitel  porovná podobnost obli ejových fotografií žen a muž
nejen s fotografií vlastního partnera, ale také s devíti dalšími osobami opa ného
pohlaví z téže skupiny. Hodnocení prob hne formou se azování fotografií od nejvíce
k nejmén  podobným. Souvislost hodnocení podobnosti mezi partnery a partnerskou
a sexuální satisfakcí bude testována pomocí regresní analýzy, v k a délka vztahu
zahrneme jako kovariáty.

ové slová: partnerská podobnost, sexuální spokojenost, partnerská spokojenost,
osobnost
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