Posudek školitele na diplomovou práci Markéty Zíkové:

Rozpoznávání přirozených kategorií nepalatabilní kořisti ptačími predátory
Téma diplomové práce Markéty Zíkové, to jest kategorizace kořisti u ptáků, patří k těm otázkám,
kterým jsme se v rámci naší „aposematické“ výzkumné skupiny chystali věnovat už poměrně
dlouho, zároveň jsme ale nějak nemohli najít čas a odvahu se do této problematiky pustit a to
zejména pro její metodickou obtížnost a časovou náročnost experimentů. Jakkoli je kategorizace
podnětů u ptáků intenzivně studovaným problémem, drtivá většina prací používá jako modelový
druh domácí holuby a testované typy podnětů jsou většinou jen velmi málo biologicky relevantní.
Přitom rozpoznávání vhodné a nevhodné kořisti je typicky kategorizační úloha, ale většina prací
(včetně našich) je soustředěná převážně na diskriminaci mezi dvěma typy kořisti s případnou
následnou generalizací na nové podněty a složitější kategorizační úlohy jsou v tomto směru
prakticky opomíjeny.
Markéta se do této problematiky s odvahou pustila a jejím primárním úkolem tak bylo
vymyslet a otestovat metodiku pokusu, který by umožňoval otázky kategorizace kořisti u ptáků
studovat a to pokud možno v experimentálním uspořádání využívajícím přirozené potravní chování
ptáků, nevyžadujícím rozsáhlý předchozí trénink a umožňujícím jak využití přirozených podnětů
(fotografií reálných druhů kořisti) tak možnost manipulace s jejich vizuálními znaky.
Výsledný experimentální design je patrně jeden z nejsložitějších a zároveň i časově
nejnáročnějších, co jsme kdy vymysleli a datový soubor v Markétině diplomce je založený na 52
jedincích souvisle testovaných vždy po dobu 14 dní. Markéta pracovala velmi samostatně a
iniciativně po celou dobu projektu od přípravy podnětů až po vlastní experimenty a jejich
vyhodnocení. Ochotně se zapojila do činnosti naší výzkumné skupiny a účastnila se i všech
nezbytných prací okolo přípravy experimentů jako je odchyt ptáků, údržba a vyvěšování hnízdních
budek a především časově náročný odchov naivních mláďat.
Výsledná práce podle mého názoru jednoznačně dokládá Markétinu schopnost samostatně
plánovat a provádět behaviorální experimenty a vyhodnotit a interpretovat jejich výsledky.
Zejména oceňuji diskusi, která dokládá schopnost kriticky přemýšlet o vlastních, často ne
jednoduše interpretovatelných datech a hledat srovnání i s pracemi metodicky obtížně
srovnatelnými.
K práci nemám žádné závažnější připomínky. Závěrem tedy konstatuji, že podle mého
názoru práce Markéty Zíkové jednoznačně splňuje nároky kladené na diplomové práce a
doporučuji ji k obhajobě a kladnému hodnocení.
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