Posudek na magisterskou práci Bc. Markéty Zíkové:

Rozpoznávání přirozených kategorií nepalatabilní kořisti ptačími
predátory
V předkládané magisterské práci zaujímá text 48 stránek. Ten se opírá o 91 citovaných zdrojů
publikovaných informací, na dalších 9 stránkách jsou obrazové přílohy. Práce je přehledně klasicky
strukturovaná, na začátku stojí krátký „Úvod“ a na něj navazuje kapitola „Cíle“, ve které jsou
formulovány tři hlavní směry bádání: Předně zjistit schopnosti tvorby potravních kategorií u sýkory
koňadry, druhým cílem je zjištění významu formy podnětů a třetím je stanovení významu předchozích
zkušeností s potravou.
Na následujících stránkách kapitoly „Literární přehled“ se autorka snaží přiblížit
problematiku rozpoznávání objektů především u ptáků. Není to nic jednoduchého podat ucelený
přehled, protože se problematika kognitivních schopností zvířat rozrostla do téměř nezvladatelné šíře,
nicméně autorka si s tím poradila velmi dobře, držela se striktně svých cílů a navíc text byl čtivý,
takže čtenář získal o problematice dobrou představu a některé souvislosti byly až inspirující.
Následující kapitola „Metodika“ je podána vyčerpávajícím způsobem a při prvním pročtení
jsem byl poněkud zahlcen informacemi. Není to ale vina autorky, ale spíš oponenta, protože při
druhém čtení už bylo všechno jasné, logické. Snad jen v části věnované statistickému zpracování
mohly být GLM a GLMM vysvětleny více včetně jejich testování.
V kapitole „Výsledky“ je prezentováno velké množství výsledků, často vysoce průkazných,
nicméně na materiálu 52 sýkor, který byl testován vícekrát. Přicházím tedy s dotazem, proč nebyla
užita určitá korekce např. Bonferroniho, alespoň v metodice o ní není zmínka. V kapitole „Diskuze“
neponechala autorka žádný důležitý výsledek bez rozboru a porovnání s dosavadními poznatky. Na
konci textu kapitola „Závěr“ je velmi funkční, neboť její pročítání mi umožnilo si obrovské množství
poznatků utřídit ujasnit a takto vybaven jsem se znovu pustil do určitých částí práce, které mi zprvu
dělaly určité obtíže. U přílohy chci jen podotknout, že je pastvou pro oko zoologa.
K práci mám následující dotazy a připomínky:
Str. 10, 2. odst – „… zde byly testováni mimetikové s různou mírou podobnosti vůči modelu.“ Jak je
tato míra podobnosti testována, podle lidského oka, nebo je to objektivní informační hodnocení?
Str. 12, 4. odstavec – personality by měly být zahrnuty do úvah o schopnosti generalizace, učení atd.
Populace predátorů, díky vnitropopulační struktuře osobnostních rysů, nemusí u kořisti dotahovat
podobnost s modelem do dokonalosti.
Str. 13, „Metodika“ – „Dospělí ptáci byli náhodně rozděleni do tří skupin podle typu
diskriminovaných kategorií, tak aby v každé byl přibližně stejný poměr samců a samic a jednoletých a
víceletých ptáků.“ Zvažovali jste také rovnoměrnou přítomnost „fast“ a „slow“ jedinců?
Str. 14 – „Mláďata byla krmena moučnými červy, směsí pro odchov ptáků (Handmix: Orlux) a
vařenými vejci.“ Zde může být jeden ze zdrojů rozdílů mezi mláďaty a dospělými. Učení potravy při
krmení rodiči (v senzitivní fázi) může být zásadní. Mohou se vytvářet rámce (neuronální vybavení,
sítě), do kterých se informace o potravě ukládají. Bez nich může být učení v následujících
postnatálních etapách obtížnější.
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Str. 18, Průběh učení a generalizace – „Dále byl hodnocen rozdíl mezi experimentálními skupinami
(skupina s aposematickými plošticemi, s neaposematickými plošticemi a s pseudokategoriemi), zvlášť
u dospělých a juvenilních ptáků.“ Jak se střídaly jednotlivé druhy ploštic v rámci kategorií? Pořadí
konkrétních druhů kořisti mohlo být důležité u pseudokategorií.
Str. 48, „Závěr“ – Tématem diplomové práce bylo rozpoznávání přirozených kategorií hmyzí kořisti
ptačími predátory. Jak ale vypadá jejich ohraničení, není až tak jisté. Hranice kategorií mohou záležet
na okamžitém fyziologickém nebo emocionálním stavu, jak odhaduje jedinec situaci v nejbližší
budoucnosti. Jestli predátora ovládne pesimismus, mohou se hranice nejedlosti rozšiřovat nebo naopak
při optimistickém vnímání zužovat - viz efekt kognitivního zkreslení „Cognitive bias“.
Dotazy a připomínky jsem uvedl víceméně ke stimulaci diskuse a mohu jednoznačně konstatovat, že
studentka, Markéta Zíková, předkládá zajímavou a jistě velmi pracnou diplomovou práci, která přináší
původní a inspirativní poznatky. Ty by měly být prakticky kompletně, ve spolupráci se školitelkou,
publikovány v prestižním časopise. Práci proto doporučuji k obhajobě.
V Českých Budějovicích 23. 1. 2020
prof. RNDr. F. Sedláček, CSc.
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