Škotitelsk;i posudek na diplomovou práci lreny Tiché: Vliv predátora na ostražitost sýkor

navštěvujícíchkrmítko

Musím pŤiznat, že téma diplomové práce Ireny Tiché vznikalo do značnémíry improvizovaně.
Terénníýzkum konala dohromady s Kristýnou Sedláčkovou, přičemž mýmzáměrem bylo ulehčit
jim fuzicky náročnézimni pokusování' Předpokládaljsem, že během tří sezón takto zvládnou

alespoň dvě úlohy. To se ovšem nevydařilo a bylo nutno rozdělit jednu sérii pokusů do dvou
samostatných diplomek' obrátil jsem proto svoji pozornost k dosud opomíjeným datům. Naše
dosavadní práce opírajícíse o zimní krmítkové experimenty pracovaly s počty ptáků, kteří nepřiletí
na krmítko v přítomnosti potenciálního predátora, tedy s poklesem počtu příletůve srovnání s
kontrolou. Ptáci, které nebezpečíneodradí, byli opomíjeni. Je zde přitom zásadni otázka- přilétají na
krmítko proto' žeptedéúoranerozpoznajínebo proto, Že jsou ztěchči oněch důvodůochotni
riskovati odpovědět na tuto otázkuměla přinést Irena Tichá. Předpokládali jsme, Že pokud přilétající
ptáci nebezpečirozpoznávqí mění svoje chování, konkrétně Že jsou opatrnější.
Tuto hypotézu se ovšem podařilo ověřit jen částečně.Narazili jsme na dva problémy, nebalancovaná
data, navíc s divokým rozdělením a příliš sloŽitý experimentální design. obojí bylo způsobeno tím,
Že se s l,yhodnocením chování přilétajícíchptáků nepočítalo. Leccos by sice bylo možnéošetřit
dodatečně, to by však ryžadovalo nové přepočtení ýsledků, na coŽ jlž nebyl čas. Nic zvýše
uvedeného nemohu klást zavinu Ireně Tiché, jen jedna věc mi vr1á hlavou. Extrémně dlouhé pobýy
ojedinělých ptáků. Nedokážu úplně přijmout za své, žeby živá a bdělá sýkora, dokázalavydržet na
krmítku několik minut.

Nicméně obecnou použitelnost dat dokládají některé výsledky, s nimiž mohu b;it spokojen. Zýména
se to týká rozdílův chování koňadry a modřinky, které bylo překvapivé, neboť dosud jsme neměli
důvod oba druhy při vyhodnocení krmítkoých experimentů oddělovat . Za cenný povaŽuji i nepřímý
důkaz toho, Že sýkory sledují také situaci v širšímokolí, konkrétně na alternativním krmítku.
Design experimentu vyclláze| z pŤedchozí práce mé budějovické diplomantky Káti Tvrdíkové, která
ukáza\a,Že sýkory jsou schopny si v mysli doplnit částečnězakrýé objekty, konkrétně atrapu
krahujce, nebot'rozlišujímezi krahuj cemzakyým a amputovaným (tedy nepřiznaným a přiznaným
torzem). Mým cílem bylo porovnat reakce nartznátorza (homí x spodní, za\<r'té x nezakry'té)
v různých kombinacích.V tomto směru přinesla předložená práce spíšenáznaky neŽ statisticky
ověřené závěry. Nicméně lze konstatovat, že přinejmenším část ptáků přilétajícíchna krmítko
přítomného predátora rozpoznává. nemusí to však platit pro všechny atrapy ve stejné míře. To by
vývářelo nadějné ýchodisko pro vyuŽití individuální ostražitosti při studiu kognitivních schopností
ptákťt.

Zbý\rámi zhodnotit aktivitu Ireny Tiché. Přes některé ýše uvedené ýhrady projevila
v rozhodujících chvílíchsolidní nasazení, škoda, že neIze takto dohnat vše. Jako uspokojivé bych
hodnotil i její ovládnutí literárního zázemi studované problematiky. Škoda, že se to příliš neprojevilo
v textu práce, jejíŽ stylje místy poněkud neoftodoxní.
Přes výše uvedené výhrady hodnotím práci Ireny Tiché pÍevážně kladně. Narazila na četnépřekáŽky,
před nimiž nekapitulovala a většinu z nich překonala. Nemám proto pochyby o její úspěšné
obhajobě.
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