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Abstrakt 

 

 Táto diplomová práca je zameraná na výskum individuálneho rozpoznávania u papagájov 

sivých na základe vizuálnych vodítok z podnetových kariet zhotovených z fotografií známych 

jedincov vlastného druhu a to konkrétne testovania významu vybraných vizuálnych znakov. 

Teoretická časť práce je venovaná schopnosti individuálneho rozpoznávania všeobecne a ďalej 

špecifikám tejto schopnosti u ľudí, ďalších primátov a vtákov vrátane papagájov sivých. Veľká 

pozornosť je venovaná práve schopnosti IR u ľudí, keďže cieľom práce je výsledky testovania 

hypotéz následne interpretovať komparatívne. Za účelom testovania hypotéz bolo vytvorených 

sedem modifikácií fotografií jedincov vlastného druhu. V experimente bola použitá metóda 

matching-to-sample, subjektmi boli tri jedince papagája sivého. Zistenia do veľkej miery 

korešpondovali so zisteniami analogických výskumov s ľudskými subjektmi. Výsledky naznačujú, 

že u papagájov sivých je vizuálna informácia spracovávaná holisticky, pričom najvyšší význam 

pre úspešné rozpoznanie známeho jedinca vlastného druhu má najpravdepodobnejšie štruktúra a 

sfarbenie operenia brušnej časti papagája sivého.  

 

Kľúčové slová: individuálne rozpoznávanie, papagáj sivý, komparatívna kognícia, vizuálne 

rozpoznávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Abstract 

 

 This diploma thesis is focused on research of individual recognition in African grey parrots 

based on visual cues from stimulus card made from photographs of familiar conspecifics, 

specifically on testing the significance of selected visual features. Theoretical part of the thesis 

deals with the general individual recognition ability followed by specifics of this ability in humans, 

non-human primates and birds including African grey parrot. Great attention is paid specifically 

to the individual recognition ability in humans, since it is the aim of this thesis to interpret the 

results of hypotheses testing comparatively. In order to test the hypotheses seven modifications of 

conspecifics‘ photographs were created. Experiment employed matching-to-sample as method, 

subjects were three African grey parrots. Findings were to a large extent in accordance with 

findings of analogical studies that used human subjects. Results imply, that visual information in 

African grey parrot is processed holistically, with structure and pigmentation of feathers on the 

abdominal part of the parrot having most likely the highest significance for successful individual 

recognition of a familiar conspecific. 

 

Key words: individual recognition, African grey parrot, comparative cognition, visual recognition 
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Úvod 

 

 Cieľom tejto diplomovej práce je otestovať hypotézy ohľadne vizuálnych aspektov 

individuálneho rozpoznávania u papagájov sivých (Psittacus erithacus).  Výskum, ktorý je 

predmetom tejto diplomovej práce, je súčasťou jedného z viacerých výskumných projektov 

prebiehajúcich v Laboratóriu kognitívnych schopností vtákov pri Fakulte humanitných štúdií 

Karlovej univerzity. Samotný projekt výskumu schopnosti individuálneho rozpoznávania 

u papagájov sivých prebieha v Laboratóriu od roku 2015. Prvotným cieľom tohto projektu bolo 

overiť obecnú vizuálnu schopnosť individuálneho rozpoznávania u papagájov sivých a ďalej 

testovať hypotézy ohľadne vybraných znakov vizuálneho podnetu a ich významu pre úspešné 

individuálne rozpoznanie. Experimenty testujúce tieto hypotézy som v konečnom dôsledku 

rozdelila do troch generácií, to jest skupín testovaných vizuálnych znakov. Toto pomenovanie som 

zvolila, keďže jednotlivé generácie nasledovali chronologicky po sebe a vyššia generácia vždy do 

určitej miery vychádza z výsledkov generácie nižšej. 

 Výskum obecnej vizuálnej schopnosti individuálneho rozpoznávania u papagájov sivých 

a prvá generácia modifikácií boli predmetom mojej bakalárskej práce (Prikrylová, 2016). 

Výsledky druhej generácie zatiaľ publikované neboli a ich zhrnutie uvádzam v kapitole Zhrnutie 

predchádzajúcich experimentálnych fáz. Samotná diplomová práca je venovaná tretej generácií 

modifikácií. 

 Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa 

venujem individuálnemu rozpoznávaniu v širšom kontexte vrátane terminológie a testovateľnej 

definície. Ďalej sa zameriavam na individuálne rozpoznávanie prostredníctvom vizuálnych 

vodítok tváre u ľudí, iných primátov a vtákov vrátane papagájov sivých. V praktickej časti 

popisujem metodologickú stránku výskumu, jeho priebeh a výsledky. Výsledky štatistických 

analýz jednotlivých vizuálnych modifikácií, ktoré generácia III. obsahuje, sú predmetom Diskusie, 

pričom pomocou porovnania výsledkov s výsledkami analogických výskumov s ľudskými 

subjektmi poskytujem komparatívny pohľad na vizuálne individuálne rozpoznávanie. 

 Vo všeobecnosti si v rámci diplomovej práce kladieme tieto otázky: Ktoré vizuálne znaky 

rozpoznávaného jedinca sú pre úspešné individuálne rozpoznanie kľúčové? Majú tieto kľúčové 

znaky analogickú úlohu pre IR u ľudí? 
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1. Individuálne rozpoznávanie a jeho kognitívne predpoklady 

 

1.1 Proces individuálneho rozpoznávania 

 

Individuálne rozpoznávanie (IR) je jedným z druhov rozpoznávania, ktoré sú podkladom 

sociálneho správania u mnohých druhov živočíchov. Podstatou IR je rozpoznanie jedinca (resp. 

spárovanie so vzorom, ktorý má rozpoznávajúci jedinec vytvorený pre daného rozpoznávaného 

jedinca). V prípade schopnosti individuálneho rozpoznávania u ľudí je táto téma objektom 

interdisciplinárneho záujmu širokého spektra odborov vrátane etológie, kognitívnych vied ako je 

neuroveda, umelá inteligencia, filozofia, psychológia a samozrejme antropológia. Metódy 

komparatívnej psychológie nám umožňujú prispieť porozumeniu tejto schopnosti u ľudí – to jest 

aký adaptívny význam táto schopnosť má a aké je jej fylogenetické pozadie. 

Tibbetts et al. (2008) uvádzajú testovateľnú definíciu individuálneho rozpoznávania, resp. 

jej tri určujúce kroky a to konkrétne:  

 

a) produkcia vodítka rozpoznávaným jedincom;  

b) percepcia vodítka rozpoznávajúcim jedincom a spárovanie so vzorom prináležiacim   

     rozpoznávanému jedincovi;  

c) behaviorálna odpoveď rozpoznávaného jedinca.  

 

Touto, prípadne takmer identickou definíciou sa riadia aj iné výskumné štúdie avšak 

predmetom dlhodobej debaty zostáva samotná podstata individuálneho rozpoznávania – čo túto 

schopnosť konštituuje a aké kognitívne procesy stoja na jej pozadí. Táto debata vyplýva 

z náročnosti výskumu v tejto oblasti (podobne ako napríklad kognitívne psychologické výskumy 

či výskumy z oblasti medzidruhovej komparatívnej psychológie), ktorá prirodzene súvisí 

napríklad s obmedzenými metodologickými možnosťami. Zjednodušene: prakticky žiadneho 

živočícha okrem človeka nie je možné otestovať priamym dotazovaním. Kognitívne zameraný 

experiment, z ktorého vychádzam, ale i mnohé štúdie zaoberajúce sa IR u primátov (Pascalis et 

al., 1999; Parr et al., 2000) relatívne dobre obhajujú, že zvládnutie úlohy zvieraťom skutočne 

vyžaduje schopnosť individuálneho rozpoznávania. Mnohé iné výskumy, ktoré uvádzam 

v teoretickej časti, však používajú menej spoľahlivé metódy merania behaviorálnej odpovede. 

V rámci metód merania behaviorálnej odpovede sa sleduje výskyt vybraných prvkov správania 
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(napríklad prejavy agresivity) v reakcii subjektu na vystavenie experimentálnemu podnetu 

(napríklad vizuálny podnet – fotografia alebo zvukový podnet – nahrávka vokalizácie), takže nie 

je úplne jednoznačné, či sa reakcia vzťahuje priamo na individualitu jedinca, ktorý je prezentovaný 

formou podnetu. Hoci menej spoľahlivé, tieto metódy sú však u väčšej časti testovaných 

živočíšnych druhov pravdepodobne najvhodnejšou voľbou vzhľadom na to, že proste sledujú 

prirodzené správanie subjektu v experimentálnom prostredí, kdežto typ metodológie použitý 

v tejto práci vyžaduje okrem iného dlhý kognitívny tréning a vysokú mieru spolupráce zo strany 

subjektu.  

Otázkou ďalej je, nakoľko splnenie podmienok, ktoré definuje Tibbetts ako vymedzujúce 

individuálne rozpoznávanie, zodpovedá z kognitívneho hľadiska procesom, ktoré prebiehajú 

počas individuálneho rozpoznávania u ľudí. V dôsledku tejto neistoty vzniklo rozlíšenie medzi 

„pravým“ IR a „nepravým“ IR (Tibbetts & Dale, 2007), pričom „nepravým“ IR sa myslí 

klasifikácia do kategórií na základe vonkajšej charakteristiky, ktorá môže odkazovať na viacero 

jedincov (v angličtine class-like recognition, CLR; niekde sa v podobnom význame používa i 

termín social recognition).  

Do definície CLR spadajú práve druhy rozpoznávania odlišné od „pravého“ IR, napríklad 

odlišovanie príbuzných jedincov (angl. kin recognition), rozlišovanie medzi jedincami podľa 

pohlavia alebo známosti (sem teoreticky spadá napríklad aj parent-offspring recognition, teda 

rozpoznávanie rodič-potomok). Iní autori však pokladajú toto rozdelenie na „pravé“ a „nepravé“ 

individuálne rozpoznávanie za prílišnú redukciu, resp. falošný dualizmus (Steiger & Müller, 2008; 

Wiley, 2013) a výsledky doterajších výskumov venujúcich sa schopnosti individuálneho 

rozpoznávania interpretujú v súvislosti s miernou komplexity tejto schopnosti, pričom táto miera 

sa dá pre jednotlivé živočíšne druhy opodstatniť evolučne. Z týchto autorov vychádza stanovisko, 

ktoré má za to, že schopnosť IR je objektívnejšie teoreticky interpretovať ako škálu, kde sa 

jednotlivé druhy líšia práve mierou komplexity tejto schopnosti – „pravé“ a „nepravé“ IR by sa 

teda nachádzali každá na jednom konci tejto škály. Konkrétne Wiley (2013), ktorý komplexitu 

hodnotí na základe špecificity rozpoznávania (na koľko jedincov sa „kategória“ vzťahuje – vysoko 

špecifická je napríklad ‚môj kamarát Matúš’, pretože obsahuje len jedného jedinca; menej 

špecifická potom ‚rodičia‘, ‚príbuzní‘ alebo ‚známi ľudia‘) a multiplicity (celkový počet 

rozpoznávaných „kategórií“) argumentuje, že miera komplexity IR je vlastne minimálnou 

potrebnou mierou tejto schopnosti a nie je objektívne druhy zaraďovať ich schopnosťou do 



10 

 

„pravého“ alebo „nepravého“ IR, pretože sa jedná o totožnú schopnosť s rovnakou funkciou 

(adekvátna reakcia na iného jedinca). Minimálnou potrebnou mierou sa myslí taká úroveň 

komplexity IR, ktorá postačuje k udržaniu behaviorálnych vzorcov druhu – predpokladá sa totiž, 

že čím je rozpoznávanie komplexnejšie, tým je kognitívne náročnejšie a nákladnejšie. Wiley ďalej 

uvádza dve možné evolučné vysvetlenia tejto funkcie – buď vznikla prírodným výberom, alebo 

ako pleiotropný dôsledok (tzn. v dôsledku mutácie génu, ktorý ovplyvňuje viacero fenotypových 

prejavov) výhody generalizovaného učenia; inými slovami: pokladá si otázku, či je schopnosť IR 

špecializovaná a modulárna, alebo či je len aspektom všeobecnej schopnosti učenia.  

Z praktického hľadiska je však príliš komplikované individuálne rozpoznávanie chápať 

takto neohraničene – preto sa v tejto práci budem držať zjednodušeného rozdelenia na „nepravé“ 

IR (ďalej už len CLR = class-like recognition) a „pravé“ IR. Toto rozdelenie súhlasí aj 

s Tibbettsovou definíciou IR, ktorá predpokladá, že rozpoznávajúci jedinec má pre 

rozpoznávaného jedinca vytvorený konkrétny vzor (mentálnu reprezentáciu). Tohto rozdelenia sa 

drží aj Yorzinski (2017), ktorý vo svojom článku diskutuje hypotézu minimálnej potrebnej miery1, 

hypotézu generalizovaného učenia (pleiotropný vznik) a navyše ešte hypotézu environmentálnych 

obmedzení, ktorá to, či druh prejavuje alebo neprejavuje schopnosť rozpoznávania, vysvetľuje na 

základe negatívneho vplyvu prostredia na rozpoznávanie – zjednodušene povedané, pokiaľ 

prostredie znemožňuje prenos, resp. príjem signálov, tak je rozpoznávanie znemožnené a teda ho 

jedinci daného druhu ani nemôžu vykazovať. 

V teoretickej časti tejto práce popíšem poznatky o IR, ale aj o CLR u vybraných 

živočíchov. CLR som sa rozhodla zaradiť z toho dôvodu, že u mnohých výskumov nie je možné 

IR preukázať z metodologického hľadiska, čo však nemusí znamenať, že daný druh schopnosť IR 

nemá. Zároveň väčšina štúdií medzi IR a CLR explicitne nerozlišuje, takže sami toto rozdelenie 

prehliadajú. Hlavným dôvodom pre zaradenie CLR však je to, že spolu s IR plnia veľmi podobnú 

funkciu a vďaka tomu je možné schopnosť IR zaradiť do širšieho kontextu.  

                                                 
1 Uvádza ako príklad dva druhy lastovičiek, ktoré sa líšia schopnosťou rozpoznávania; pričom práve druh, ktorý má 

nízku hniezdnu hustotu, tzn. jednotlivé hniezda sú ďaleko od seba, zrejme nedokáže rozpoznávať medzi svojimi 

potomkami. Vysvetľuje sa to tým, že vďaka nízkej hniezdnej hustote nie je nutné, aby rodičia svojich potomkov 

rozpoznávali.  
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Obr. 00: Kognitívny proces, na ktorom je založené IR – prevzaté z Yorzinsky (2017) – 

Odosielateľ vysiela signály, ktoré sa šíria prostredím, a z ktorých môže príjemca extrahovať 

informácie ohľadne špecifickej identity odosielateľa 

 

 

1.2 Všeobecné kognitívne predpoklady pre úspešné individuálne rozpoznanie 

 

Prvým krokom procesu individuálneho rozpoznávania je vyslanie signálu rozpoznávaným 

jedincom. Tento signál môžeme rozlišovať podľa modalít (tzn. môže ísť napríklad o vizuálny, 

sluchový či čuchový podnet), v prirodzenom prostredí však zrejme často IR prebieha na základe 

multimodálnej informácie – tj. napríklad ak rozpoznávajúci jedinec svoj náprotivok vidí a zároveň 

počuje. Variabilita produkovaných signálov, ale i ďalšie kroky celého procesu, úzko súvisia 

s mierou komplexity IR u daného druhu. 

Bee (2006), uvádza dva body, ktoré by sme mali mať na vedomí pri skúmaní 

individuálneho rozpoznávania a to konkrétne:  
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1. Očakávať odlišnosti medzi systémami IR naprieč živočíšnymi druhmi, keďže odlišnosti by mali 

reflektovať adaptácie na druhovo-špecifické prostredie v rámci percepčných a kognitívnych 

obmedzení daného druhu.  

 

2. Mať na vedomí, že individuálne rozpoznávanie, ktoré zakúšame my ľudia je pravdepodobne na 

konci kontinua komplexity čo sa týka vývoja percepčných a kognitívnych schopností, ktoré sú 

podkladom rozpoznávania. 

 

Pre úspešné rozpoznanie je potrebné, aby rozpoznávajúci jedinec disponoval citlivosťou 

voči signálom vysielaným rozpoznávaným jedincom a bol schopný ich spracovať, čo vyžaduje 

učenie a zapamätanie si týchto signálov a ich vyhodnotenie.  

V prípade „pravého“ IR, resp. vysoko komplexného IR, sa predpokladá (Wiley, 2013), že 

tieto signály sa vyhodnocujú tak, že sú porovnávané s určitým vzorom, ktorý má rozpoznávajúci 

jedinec A vytvorený pre rozpoznávaného jedinca B. To znamená, že pomocou postupného učenia 

si jedinec A vytvorí mentálnu reprezentáciu jedinca B, ktorá je vytvorená zo signálov v minulosti 

produkovaných jedincom B. Pri ďalšom kontakte je potom jedinec A schopný na základe aktuálne 

percipovaných signálov zo strany jedinca B tieto signály priradiť k už vytvorenej mentálnej 

reprezentácií „B“. Vďaka identifikácii rozpoznávaného jedinca B je potom rozpoznávajúci jedinec 

A schopný zvoliť vhodné správanie. Tento popis mechanizmu IR korešponduje a dá sa priblížiť 

na príklade bežnej ľudskej skúsenosti (príklad vytvorený v zhode s popisom priebehu IR Tibbettsa 

a Wileyho, na základe modelu Burtona a Brucovej – viz nižšie): Napríklad v práci začnem občas 

pri striedaní smien stretávať pani X, ktorá je mojou novou kolegyňou v kaviarni. Zo začiatku si ju 

vôbec neviem vybaviť a keď ju stretnem mimo kaviarne, nespomeniem si, kto to je (prípadne ako 

sa volá či odkiaľ ju poznám). Dokonca ešte druhý krát, kedy ju v práci vidím, si ani nespomeniem, 

že som ju vôbec niekedy videla – správam sa k nej ako k zákazníčke. Opakovaným stretávaním sa 

a komunikáciou s pani X si postupne vytvorím mentálnu reprezentáciu – akýsi vzor toho, kto je 

pani X. Súčasťou tohto vzoru môže byť napríklad farba jej hlasu, fráza, ktorá je pre ňu typická, 

farba jej vlasov, výrazný parfém, ktorý používa atď. Čím lepšie ju poznám, tým informačne 

bohatšia je moja mentálna reprezentácia – pani X spoznám napríklad aj bez parfému alebo aj po 

dramatickej zmene účesu – šanca, že si ju s niekým pomýlim sa znižuje a teda produkujem 
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adekvátnu behaviorálnu odpoveď – napríklad ju oslovím jej menom, alebo, ak sme sa deň predtým 

pohádali, budem sa jej vyhýbať a mračiť sa na ňu. 

V rámci kognitívne vedného výskumu individuálneho rozpoznávania u ľudí bolo 

vytvorených viacero modelov priebehu procesu individuálneho rozpoznávania. V kapitole 

venovanej IR u ľudí uvádzame dva modely (Burton & Bruce, 1993; Haxby et al., 2000), ktoré 

pracujú s komplexným vzorom indivídua, ktorý okrem akéhosi percepčného vzoru pre daného 

jedinca obsahuje i ďalšie dodatočné informácie a asociácie súvisiace s jedincom (z príkladu 

uvedeného vyššie by to bolo napríklad meno pani X, čo robí atp.), pričom prvý je založený na 

teoretickom princípe neurónových sietí a druhý vychádza z neurovedeckých poznatkov 

o spracovávaní informácie tohto typu v ľudskom mozgu – viz. napríklad i Zhao et al. (2018). 

V prípade, že hovoríme o CLR, je možné, že rozpoznávajúci jedinec pomocou signálov 

rozpoznávaného jedinca zaradí do sociálnej kategórie – napríklad pach iný než typický pre 

jedincov z vlastnej skupiny značí, že tento jedinec je cudzí – a opäť volí vhodné správanie. 

 V tejto práci sa venujem práve vysoko komplexnému IR u papagájov sivých a najmä 

porovnaním v kontexte s IR rovnakého typu u ľudí a iných primátov. 

 

 

2. Individuálne rozpoznávanie u vybraných živočíšnych druhov 

 

2.1 Človek a rozpoznávanie identity podľa tváre 

 

 V porovnaní s ostatnými objektmi sveta okolo nás majú ľudské tváre zrejme jedinečné 

postavenie. Hoci v literatúre neexistuje úplný konsenzus čo sa týka presných špecifík či spôsobov, 

akým sa tento typ vizuálnej informácie spracováva a aké kognitívne procesy úspešnému 

rozpoznaniu identity jedinca predchádzajú, je táto téma predmetom dlhodobého 

interdisciplinárneho záujmu. Jedným z dôkazov jedinečného významu tváre sú výsledky 

výskumov z oblasti vývojovej psychológie – napríklad novorodené deti vykazujú preferenciu pre 

ľudské tváre v porovnaní s akýmkoľvek iným typom stimulu (Johnson et al., 1991; Valenza et al., 

1996). Túto vrodenú preferenciu je v kontexte ďalších výsledkov možné uvažovať ako doklad pre 

existenciu nejakého špecializovaného kognitívneho systému pre spracovávanie tvárí. Ďalšou 

veľkou skupinou výskumov, ktoré poskytujú rôzne modely spracovania tvárí a individuálneho 
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rozpoznávania a zároveň predpokladajú jedinečnosť ľudskej tváre ako vizuálneho podnetu, sú 

neurovedecké výskumy. 

 V rámci neurovedeckých i kognitívne psychologických výskumov sa často skúmajú 

patologické prípady, tzn. ľudia s určitým typom poškodenia mozgu, a súvis danej patológie 

s vybraným kognitívnym procesom. Vďaka tomu sú možné nielen pokusy o lokalizáciu daného 

procesu v mozgu, ale práve vysvetlenia a modely povahy daného procesu a jeho súvislosť s inými 

kognitívnymi procesmi. Jednou z populárnych tém neurovedeckých ale aj kognitívne 

psychologických výskumov je prosopagnózia – ide o poruchu vizuálneho rozpoznávania tvárí, 

ktorej dôsledkom je práve absencia schopnosti individuálneho rozpoznávania na základe 

informácií z ľudskej tváre, môže byť zasiahnutá aj detekcia tvárí ako špecifického typu objektu. 

Čo sa týka klasifikácie prosopagnózie ako poruchy vizuálneho rozpoznávania tvárí, podľa 

Eysencka a Keaneho (2008) sa zaraďuje pod vizuálne agnózie (postihnuté rozpoznávanie 

objektov, i keď zrakové informácie sa do kôry dostávajú) a to konkrétne pod asociačné agnózie – 

teda nejde o poškodenie percepčného spracovania informácie (t.j. o aperceptívnu agnóziu), ale 

o poškodenie vizuálnej pamäte alebo prístupu k sémantickým znalostiam2. Trobe (2001, s. 348) 

približuje rozdiely medzi vizuálnymi agnóziami a inými typmi porúch vnímania stručným 

vysvetlením: „Pacienti môžu nesprávne pomenovať objekty, ale sú vizuálnymi agnostikmi len 

vtedy, ak nevedia popísať alebo napodobniť použitie objektu prezentovaného vizuálne, ale vedia 

pomenovať, popísať alebo napodobniť použitie tohto objektu po tom, ako sa ho dotkli alebo počuli 

jeho zvuk.“ Pri vysvetľovaní princípov rozpoznávania tvárí a prosopagnózie sú užitočné rôzne 

modely, tu uvedený napríklad aktivačne kompetičný model Burtona a Bruceovej (viz nižšie). 

 Zhao et al. (2003) meta-analyzovali dovtedajšie poznatky o rozpoznávaní tváre 

z dostupných štúdií a zhrnuli základné dôkazy výnimočnosti ľudskej tváre ako vizuálneho 

podnetu:  

 

1. Tváre sú pre ľudí omnoho ľahšie zapamätateľné ako iné objekty (pri prezentovaní vo 

vzpriamenej orientácií).  

2. Prosopagnózia predstavuje neschopnosť rozpoznať už známe tváre, ale zvyčajne ju 

nesprevádza žiadna iná závažná agnózia.  

                                                 
2 Prosopagnózia nie je uvedená v DSM; podľa ICD-9-CM je nejbližší diagnostický kód 368.16 - ‚Psychophysical 

visual disturbances‘ 
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3. Jestvuje hypotéza, že deti prichádzajú na svet prednastavené tak, aby ich priťahovali 

tváre (ako uvádzam i v prvom odstavci);  

Taktiež do veľkej miery vychádzajú zo štúdie Biedermana a Kalocsaia (Biederman & 

Kalocsai, 1998) ktorá sumarizuje vyhranenosť procesu rozpoznávania tváre, ktorý je odlišný od 

všeobecného rozpoznávania objektov a to konkrétne z neurálneho, percepčného i kognitívneho 

hľadiska. Ďalej sa Zhao et al. (2003) pokúšajú poskytnúť uspokojivú odpoveď na otázku týkajúcu 

sa percepcie tváre a významu holistickej verzus čiastkovej analýzy. Obe formy považujú za 

komplementárne, ak však percipovaná tvár obsahuje veľmi výrazné rysy, napríklad veľký nos 

alebo odstávajúce uši, percipujúci jednotlivec sa zameria na tieto znaky.  

Novšie štúdie pokladajú holistické procesy spracovania tváre za jednoznačne 

najdôležitejšie, pričom jednotlivé časti tváre a ich konfigurácia sú informácie, ktoré sú súčasťou 

tohto procesu (Tanaka & Gordon, 2011; Richler & Gauthier, 2014). Holistickým spracovaním 

tváre sa myslí spracovanie na základe celkov či ‚gestaltov‘ a to v kontraste k viac analytickému, 

na jednotlivé črty orientovanému rozpoznávaniu objektov (Richler & Gauthier, 2014). Jednotlivé 

ľudské tváre sú si, čo sa týka jednotlivých častí (oči, ústa atď.), ich orientácie a konfigurácie, veľmi 

podobné. Za bežných podmienok je teda teoreticky omnoho efektívnejšie spracovávať 

a rozpoznávať tváre na základe holistického spracovania než čiastkovej analýzy. Na podporu 

holistického spracovania tváre sa ako argumenty používajú najčastejšie tri typy testov (Tanaka & 

Gordon, 2011): 

a) The disproportional face inversion effect – disproporčne veľký efekt inverzie: výskumy, 

v ktorých subjekty rozpoznávali objekty a identitu tváre z vertikálne prevrátených obrázkov, 

zistili, že táto inverzia má omnoho väčší negatívny efekt na rozpoznávanie tvárí než objektov; 

tomuto efektu sa bližšie venujem nižšie v podkapitole „Efekt inverzie“ 

b) Face composite task – úloha rozpoznávania z kompozitov (Young et al., 1987): táto 

úloha vychádza z horizontálneho rozdelenia tvárí na dve polovice a následnom spojení dvoch 

polovíc rozdielnych tvárí; subjekty sú inštruované aby pomenovávali známu 

osobnosť/diskriminovali individualitu na základe jednej z častí tohto kompozitu – zistené výsledky 

poukazujú na významné zhoršenie úspešnosti v týchto úlohách v porovnaní s normálnymi 

nekompozitnými tvárami a taktiež v porovnaní s kompozitnými tvárami, ktoré ale nie sú 

zarovnané presne pod seba, ale posunuté do strán, takže nereplikujú prirodzený obrys hlavy a tým 

pádom narušujú prirodzenú tendenciu tváre spracovávať holisticky (Young et al., 1987; Rossion, 
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2013); tieto výsledky je možné interpretovať práve v kontexte holistického spracovávania tvárí – 

subjekty nie sú schopné odhliadnuť od jednej polovice kompozitu a rozpoznávanie vykonávať 

výhradne na druhej polovici, pretože kompozit zložený z dvoch známych tvárí vytvára dojem 

novej, neznámej tváre 

c) Parts-wholes task – úloha ‘časti a celky’: úloha zameraná na testovanie rozpoznávania 

určitej časti tváre (napr. nos) v rôznych nepôvodných kontextoch, napríklad umiestnená na tvári 

iného človeka, izolovane alebo umiestnená na objektoch; subjekty mali vo všetkých prípadoch za 

úlohu identifikovať osobu, ktorej daná časť tela patrí – najúspešnejší boli v prípade, že daná 

tvárová časť bola prezentovaná na tvári, hoci táto tvár patrila niekomu inému, najmenej úspešní 

boli v prípade, že tvárová časť bola prezentovaná izolovane (Tanaka & Farah, 1993; Tanaka & 

Simonyi, 2016). 

Proces samotného spracovania tváre a individuálneho rozpoznávania zrozumiteľne 

objesňuje aktivačne-kompetičný model rozpoznávania tváre a mena (Burton, Bruce & Hancock, 

1999). Tento model je založený na konekcionistickom prístupe. Informácie o vzhľade a menách 

sú uložené v jednotkách rozpoznávania tvárí (face recognition units – FRU) a v jednotkách 

rozpoznávania mien (name recognition units – NRU). Uzly s osobnými informáciami (person 

identity nodes – PIN) slúžia ako prístupové body k sémantickým informáciám, môžu byť 

aktivované tak slovnými podnetmi ako aj obrazmi tvárí, a navyše poskytujú informácie o tom, či 

danú osobnu poznáme. Ďalšou časťou modelu je zásobník jednotiek so sémantickými 

informáciami (semantic information units – SIU), ktoré obsahujú mená a ďalšie osobné údaje ako 

povolanie alebo národnosť. A na konci sa nachádza „Lexical output“, čiže lexikálny / slovný 

výstup. 
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Napríklad prosopagnóziu simulovali vo svojom modeli prostredníctvom zníženia váhy 

spojov medzi jednotkami rozpoznávania tvárí (FRU) a uzlami s osobnými informáciami (PIN). 

Následkom bola nižšia aktivácia uzlov PIN a teda tváre často neboli spoznané alebo označené ako 

známe, zároveň však ich model vykazoval implicitnú znalosť podnetov podobne ako 

prosopagnostici a teda pri prezentácií tváre sa aktivovali príslušné PIN uzly a SIU jednotky, čím 

bol výkon v úlohách založených na implicitných znalostiach uľahčený. 

 

Obr. 01: Aktivačne-

kompetičný model Burtona a 

Bruceovej (Burton et al., 1999): 

WRU-jednotky rozpoznávania slov; 

FRU-jednotky rozpoznávania tvárí; 

NRU-jednotky rozpoznávania mien; 

PIN-uzly s osobnými informáciami; 

SIU-jednotky so sémantickými 

informáciami 

 

Gyrus fusiformis, oblasť 

mozgu, ktorej poškodenie sa zdá byť 

spojené s prosopagnóziou, keďže 

s jej výskytom najviac koreluje, je 

hlavnou oblasťou patriacou medzi 

špecializované oblasti mozgu, ktoré 

sa zaoberajú tvárami. Tieto oblasti 

zahŕňajú ventrálne oblasti 

okcipitálneho a temporálneho 

laloku na pravej strane (Stirling, 

1999). Oblasti špecializované na 

identifikáciu objektov a tváre sú 

lokalizované prevažne v strede fusiform gyrus, ktorý reaguje výlučne na tváre, nie na iné objekty 

(Mesulam, 2000). Mesulam oblasti špecializované pre tvár nazýva „f“ (face) a prosopagnóziu 
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špecifikuje ešte bližšie ako následok najmenej troch možných typov lézií: 1. tie, ktoré poškodili 

oblasť „f“; 2. tie, ktoré prerušili prepojenia medzi vizuálnymi asociačnými oblasťami a oblasťou 

„f“; 3. tie, ktoré prerušili prepojenia medzi oblasťou „f“ a transmodálnym uzlom T (heteromodálne 

kôry v strede temporálneho gyru). Lézie sú rovnako situované ako tie pre vizuálnu objektovú 

agnóziu, ale s prevahou na pravej strane. Najčastejšími príčinami lézií sú mŕtvica, nádor, 

demyelinizácia a degeneratívna atrofia. 

 Ďalším modelom je distribuovaný neurálny systém pre spracovanie tvárí, ktorého autorom 

je Haxby a kolektív (Haxby et al., 2002). Tieto dva modely sú skôr komplementárne, každý 

k tematike zaujíma iný prístup.  

 

 

 

Obr. 02: Model distribuovaného neurálneho systému pre percepciu tváre Haxbyho a kol. 

(Haxby et al., 2002)3: Tento model je rozdelený na centrálny systém, ktorý pozostáva z troch 

oblastí okcipotemporálneho vizuálneho extrastriatálneho kortexu, a z širšieho systému, ktorý sa 

skladá z oblastí, ktoré sú zároveň súčasťou iných neurálnych systémov ďalších kognitívnych 

                                                 
3 Názvy jednotlivých častí a štruktúr v mozgu som ponechala pre vyššiu prehľadnosť v anglickom origináli. 
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funkcií. Premenlivé a nemenné aspekty vizuálnej tvárovej konfigurácie sú v centrálnom systéme 

prezentované ako dve oddelené reprezentácie. 

 

 Haxbyho model ilustruje vzťahy medzi jednotlivými oblasťami mozgu, ktoré sa zapájajú 

do procesu spracovania tvárí a individuálneho rozpoznávania. Tento model veľmi dobre 

vykresľuje komplexitu tohto systému ako napríklad rozdiely v neurálnom spracovaní 

premenlivých a nemenných aspektov ľudskej tváre (premenlivými sa myslia predovšetkým 

emočné prejavy a nemennými samotné fyzické črty tváre).  

 

2.2 Vybrané vizuálne aspekty individuálneho rozpoznávania u ľudí 

 

Keďže tvár je zrejme kľúčovou pre úspešné individuálne rozpoznávanie u ľudí, výskumy, 

ktoré sa zameriavajú na určité vizuálne znaky za účelom zistiť ich významnosť, práve väčšinou 

využívajú fotografie ľudských tvárí. Jednou z už skúmaných modifikácií je rozmazanie či 

rozostrenie obrázku, ktoré, zdá sa, podľa výsledkov nemalo signifikantný vplyv na IR u ľudí 

(Harmon & Julesz, 1973; Bruce & Young, 1986). Úpravy, ktoré však signifikantne úspešnosť 

ľudských subjektov zhoršili bolo napríklad priestorové prevrátenie tváre, tzv. efekt inverzie (Farah 

et al., 1995), znehodnotenie farebnej informácie inverziou kontrastu a farby (Russell & Sinha, 

2006) či prevedenie fotografie na čierno-biele kontúry (Sinha et al., 2006). Čo sa týka ďalších 

druhov primátov, dostupné poznatky o vizuálnom IR na základe obrázkov tváre pochádzajú 

predovšetkým zo štúdií, kde boli subjektmi šimpanzi. Potvrdil sa napríklad efekt inverzie, ktorý sa 

prejavil pri rozpoznávaní šimpanzích i ľudských tvárí (Parr et al., 1998), úspešnosť bola nižšia i v 

prípade, kedy boli prezentované rozpixelované obrázky iných šimpanzov (Parr et al., 2006).  

Nižšie sa detailnejšie venujem vybraným vizuálnym aspektom individuálneho 

rozpoznávania u ľudí. Z hľadiska cieľov sa jedná o experimenty podobného charakteru ako ten, 

ktorý je predmetom tejto diplomovej práce, tzn. objasnenie toho, ktoré vizuálne aspekty sú pre 

úspešné vizuálne rozpoznanie významné, pričom taktiež využívajú modifikáciu vizuálneho 

podnetu a vplyv tejto modifikácie na úspešnosť subjektov. 
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2.2.1 Efekt inverzie 

 

Efektom inverzie sa rozumie negatívny vplyv priestorového prevrátenia podnetového 

obrázku (fotografie alebo kresby ľudskej tváre) na úspešnosť individuálneho rozpoznávania, 

pričom tento efekt je prítomný pri použití všetkých metodologických nástrojov, ktoré sa pri 

skúmaní IR u ľudí používajú – sem patrí pomenovanie osoby, kategorizácia a priraďovanie tvárí 

k sebe. Ďalším špecifikom tohto efektu je, že sa najvýraznejšie prejavuje práve pri priestorovej 

inverzií tváre v porovnaní s priestorovou inverziou iných objektov (Farah et al., 1995). 

Tento efekt sa však samostatne nepokladá za dostatočne významný na to, aby bol 

postačujúcim argumentom pre klasifikovanie tvárí ako vysoko špecifického procesu, ktorý je 

kvalitatívne a funkčne odlišný od iných rozpoznávacích procesov (Valentine, 1988). 

Jedným z vysvetlení tohto efektu je tendencia ľudí tváre spracovávať holisticky, keďže 

tento efekt klesá v prípade, že sú subjekty inštruované, aby sa sústredili na jednotlivé črty tváre 

namiesto tvár ako celok (Farah et al., 1995; Tanaka & Gordon, 2011; Richler & Gauthier, 2014). 

V konečnom dôsledku je efekt inverzie podľa niektorých autorov (Gauthier et al., 2000) skôr 

dôkazom silného vplyvu učenia a skúsenosti na rozpoznávanie identity podľa tváre. Inými 

slovami, to, že sa spracovávanie tvárí líši od iných rozpoznávacích procesov je zrejme dôsledkom 

agregácie naučeného, než vrodenou povahou procesu spracovávanie tvárí. Tento pohľad podporuje 

hypotézu expertízy, ktorá hovorí, že primárny rozdiel medzi spracovávaním tvárí a iných objektov 

spočíva v miere expertízy, tj. skutočnosť, že ľudia sú vysoko spoločenské živočíchy, ktoré sú od 

narodenia vystavované množstvu tvárí a zároveň je ich percepcií a rozpoznávaniu identity na ich 

základe prikladaná maximálna dôležitosť (keďže bez tejto schopnosti by boli ľudské jedince, 

okrem iného, sociálne dysfunkčné), má za dôsledok rozdiely, ktoré túto schopnosť odlišujú od 

bežného spracovávania a rozpoznávania objektov (Gauthier et al., 2000).  

V kontexte medzidruhového porovnávania by existencia analogického efektu – 

signifikantného zníženia úspešnosti v úlohách individuálneho rozpoznávania jedincov vlastného 

druhu – u iných druhov živočíchov naznačovala, že tento proces sa u oboch porovnávaných druhov 

riadi podobnými princípmi. K takémuto záveru sa dospelo napríklad u šimpanzov (Parr et al., 

1998). 

V rámci výskumu, ktorý je predmetom tejto diplomovej práce, sme z efektu inverzie u ľudí 

vychádzali pri formovaní hypotézy 1b. (vertikálna inverzia hlavy a nôh), pričom predpokladáme, 
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že inverzia hlavy a nôh, resp. rozrušenie celistvosti tela papagája, bude viesť k podobnému efektu, 

aký bol preukázaný u ľudí. 

 

2.2.2 Fotografický negatív 

 

Fotografický negatív je súhrnný názov pre vizuálne variácie obrázku či fotografie, ktoré 

zahŕňajú dve hlavné zmeny oproti klasickému vzhľadu pozitívneho farebného obrázku. Prvou je 

prevrátenie kontrastu – oblasti pozitívneho obrázku, ktoré sú svetlé budú v negatívnej verzii tmavé 

a naopak. Druhou je prevrátenie farieb – nahradenie určitej farby jej komplementárnym 

náprotivkom, takže napríklad sýtomodré plochy budú žlté, svetlozelené plochy ružové atp. 

V prípade, že podnetové obrázky tvárí sú v úlohách individuálneho rozpoznávania 

prevedené na fotografický negatív, vedie táto úprava k zníženej úspešnosti subjektov (Russell & 

Sinha, 2006); tento efekt, na rozdiel od modifikácií, ktoré menia tvar alebo konfiguráciu tváre na 

podnetovom obrázku, ovplyvňuje výhradne pigmentáciu a znehodnocuje vizuálnu informáciu 

o svetelnej odrazivosti akéhokoľvek vyobrazeného objektu. 

Tento efekt sa uplatňuje pri rozpoznávaní tvárí intenzívnejšie než pri rozpoznávaní 

objektov – najpravdepodobnejším vysvetlením je, že u objektov sa ľudia najskôr zameriavajú na 

tvar a pigmentácia je až druhoradá, kdežto pri rozpoznávaní tvárí nie je medzi významnosťou tvaru 

a pigmentácie až tak markantný rozdiel (Tanaka et al., 2001; Russell & Sinha, 2006). Táto 

interpretácia, podobne ako efekt inverzie, podporuje predpoklad, že schopnosť spracovávania tvárí 

a poťažmo individuálneho rozpoznávania u ľudí, je skôr generalizovanou funkciou učenia a skôr 

špecifickým typom rozpoznávania než kvalitatívne odlišnou funkciou. 

Ďalšími možnými interpretáciami je, že pri vyobrazení tváre vo fotografickom negatíve 

dochádza k znehodnoteniu informácie vypovedajúcej o výraze tváre, prípadne, že v dôsledku 

prevrátenia kontrastu nie je ľudský mozog schopný porozumieť tieňom a tým pádom nedokáže 

odvodiť hĺbku, takže ani trojdimenzionálne aspekty tváre na obrázku (Phillips, 1972). 

 Fotografický negatív sme použili pre testovanie hypotézy 1c., negatívny vplyv tejto 

modifikácie na úspešnosť v úlohách IR predpokladáme nielen na základe výsledkov štúdií 

s ľudskými subjektmi, ale aj na základe výsledkov z predchádzajúcich generácií tohto 

výskumného projektu, ktoré naznačujú, že pigmentácia je (napríklad v porovnaní jednotlivých 

hlavových znakov) relatívne významným prvkom vizuálneho podnetu. 
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2.2.3 Čierno-biele kontúry 

 

  K podobným záverom ako fotografický negatív vedie aj ďalší typ úpravy fotografií – 

prevedenie na jednoduché čierno-biele kontúry. Ide o variantu, kedy je tvár akoby prekreslená 

pomocou čistých čiar na bielom pozadí. V závislosti na množstve detailu tieto čiary buď 

obkresľujú obrys tváre a jednotlivých čŕt (oči, ústa, nos) len veľmi hrubo, alebo detailnejšie – 

v tom prípade zachycujú napríklad aj jemné vrásky okolo očí (Davies et al., 1978). Nezávisle na 

množstve detailu však výsledné obrázky neobsahujú žiadne informácie o pigmente pôvodnej 

fotografie, takže časť informácie chýba.  

 Na druhú stranu, väčšina informácií o vyobrazenej tvári je v tejto variante zachovaná a to 

predovšetkým priestorová konfigurácia a expresivita tváre – znehodnotenie informácií o výraze 

tváre, ktoré patrí medzi vysvetlenia efektu prevodu na fotografický negatív (Phillips, 1972) sa 

v tejto variante neuplatňuje. Napriek tomu, v porovnaní s nemodifikovanými fotografiami, má 

prevedenie fotografie na čierno-biele kontúry výrazný vplyv na úspešnosť v úlohách identifikácie 

jedinca na základe obrázku tváre (Davies et al., 1978; Sinha et al., 2006). Tieto závery podporujú 

dôležitosť zachovanej pigmentácie tváre pre jej úspešné rozpoznanie, keďže, ako už bolo 

spomenuté v predchádzajúcej podkapitole, pôvodná pigmentácia okrem informácie o 

samotnom sfarbení sprostredkováva pomocou tieňovania aj informácie o tvare jednotlivých plôch. 

Je teda na mieste predpokladať, že pigmentácia hrá pri individuálnom rozpoznávaní u ľudí na 

základe obrázkov tváre minimálne rovnako dôležitú úlohu ako tvary a hrany a to predovšetkým 

v prípade, ak sú informácie o tvaroch znehodnotené (Sinha et al., 2006). 

 Túto modifikáciu som simulovala prevedením na čierno-biele kontúry za účelom otestovať 

hypotézu 1a. Hoci táto modifikácia zachováva pôvodnú štruktúru hrán vyobrazeného jedinca, 

dochádza k úplnej eliminácií pôvodnej pigmentácie (tj. farebnosti, vizuálnych vodítok hĺbky atp.). 

Taktiež som vytvorila radikálnejšiu verziu tejto modifikácie – odstránenie textúry, zachovanie 

pôvodných vonkajších obrysov tela (siluety), očí, zobáku a krídel v bielej farbe, pričom zvyšok 

bol vyplnený stredne sivou farbou. Cieľom tejto modifikácie bolo preveriť hypotézu 1d., tzn. zistiť 

či je tvar najvýraznejších častí jedinca postačujúcim vodítkom pre úspešné IR. Na základe 

výsledkov štúdií s ľudskými subjektmi som predpokladala negatívny vplyv oboch modifikácií na  

úspešnosť v úlohách IR. 

  



23 

 

2.2.4 Pixelácia a rozostrenie 

 

 Rozostrením podnetového obrázku sa rozumie zníženie rozlíšenia zdrojového obrázku či 

fotografie, takže výsledkom je menej detailnejší obraz. Jednou z foriem rozostrenia je pixelácia, 

kedy dochádza k zníženiu počtu pixelov – pixel samotný je základným stavebným prvkom obrazu, 

ide v podstate o jednoliato sfarbený štvorec. Na obrázkoch s vysokým rozlíšením nie je možné 

jednotlivé pixely zachytiť voľným okom. 

 Pomocou pixelácie (alternatívne nazývanej aj pixelizácia alebo mozaika) dochádza 

k výraznej strate informácie z obrázku, kvôli čomu sa v médiách jej veľmi výrazná varianta často 

využíva aj ako forma cenzúry identity osôb.  

 Samotné rozostrenie či jemná pixelácia však nevedie k zhoršenej schopnosti identifikácie, 

resp. individuálneho rozpoznávania u ľudí, avšak uplatňuje sa tu efekt familiarity, kedy subjekty 

dosahujú vyššej úspešnosti pokiaľ vyobrazené jedince osobne poznajú; negatívny efekt pixelácie 

zmierňuje aj pohyb – teda len vo výskumoch, kedy je subjektom prezentované pixelované video 

namiesto fotografie (Sinha et al., 2006). Štúdia zameraná na určenie hranice, kedy sú ľudia schopní 

rozpoznať identitu jedinca na rozpixelovanej fotografii (Bachmann, 2007) však naznačuje, že ani 

silná pixelácia nemusí znemožniť rozpoznanie – zistená hranica bola 18 pixelov (tzn. čiernobiele 

fotografie tvárí boli zredukované na jednoduchý obraz osemnástich štvorčekov, ktoré boli rôznych 

odtieňov šedej). Na jednu stranu je prekvapivé, že štúdia používala fotografie neznámych jedincov, 

na druhú stranu však subjekty prešli extenzívnym tréningom, počas ktorého im boli dostupné 

pôvodné fotografie a test prebiehal na rovnakých šiestich stimuloch. Ďalej je možné, že absencia 

farby rozpoznanie skôr facilitovala než čokoľvek iné, keďže tým odpadá jeden vizuálny aspekt, 

ktorý subjekty museli vziať do úvahy. Či už však je hranica 18 pixelov objektívna alebo nie, 

pixelácia zrejme nie je modifikáciou, ktorá by individuálne rozpoznávanie ovplyvňovala 

významne. 

 Pixeláciu sme replikovali v súvislosti s testovaním hypotézy 1e., teda predpokladu, že 

pixelácia nebude mať na úspešnosť v úlohách IR signifikantný vplyv. 
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2.3 Ľudoopy a ďalšie vyššie primáty 

 

Schopnosť individuálneho rozpoznávania bola skúmaná i u iných druhov primátov, než je 

člověk, pričom sa zrejme vizuálne rozpoznajú (Pascalis et al., 1999; Parr et al., 2000) a to dokonca 

aj v prípade, že majú za úlohu rozpoznávať neznáme jedince (Parr et al., 2000).  

Výskumy z oblasti neurovied sa dokonca zameriavajú na lokalizáciu schopnosti 

individuálneho rozpoznávania, resp. presnejšie na proces spracovávania tvárí (detekcie 

a rozpoznania identity) u vyšších primátov (Desimone 1991; Haxby et al., 2002; Hasselmo et al 

1989; Perrett et al 1982, 1984, 1985, 1990; Tsao et al., 2006, 2008). Cieľom týchto výskumov je 

nájsť homologické oblasti mozgu, tzn. oblasti, ktoré plnia u človeka a iných druhov primátov 

rovnakú úlohu. Subjektmi sú obvykle makaky a pomocou prezentácie podnetov a súčasného 

sledovania neurálnej aktivity – či už jednotlivých neurónov alebo celých oblastí pomocou fMRI – 

je možné určiť, ktoré neuróny/oblasti mozgu sú responzívne na jednotlivé typy podnetu. Tieto 

zistené oblasti majú zrejme prakticky rovnakú funkciu ako FFA (fusiform face area; 

najvýznamnejšia z oblastí ľudského mozgu, ktoré ktoré sa podieľajú na spracovávaní tvárí 

a individuálnom rozpoznávaní – viz predchádzajúca kapitola). Týchto oblastí je u makakov viac a 

sú odlišne rozložené, než u ľudí, avšak stále sú porovnateľné a u oboch sa nachádzajú 

v temporálnej oblasti mozgu. Tsao a kol. (Tsao et al., 2008), ktorí sa venovali priamo porovnaniu 

týchto oblastí u makakov a ľudí dospeli k záveru, že na základe neurálnej a funkčnej podobnosti 

medzi makakmi a ľuďmi je možné tieto oblasti považovať za analogické. Vďaka týmto výskumom 

je teda možné uvažovať o fylogenetickom pozadí schopnosti individuálneho rozpoznávania u ľudí, 

avšak v rámci rešerše literatúry sa mi nepodarilo nájsť viac vedeckých článkov pojednávajúcich 

o evolučnom pozadí individuálneho rozpoznávania.  

Jedným z vysvetlení existencie homologických oblastí mozgu a úspešnosti vyšších 

primátov v kognitívnych experimentoch individuálneho rozpoznávania je, že potreba sociálnej 

komunikácie a súžitie v skupine vytvorilo selekčný tlak na schopnosť identifikovať tváre 

a emočné výrazy (Pascalis & Kelly, 2009). Schopnosť individuálneho rozpoznávania ďalej súvisí 

so štruktúrou a veľkosťou skupiny (Rios & Kraenkel, 2017), keďže zvyšuje sociálnu modularitu 

(pevnosť a štrukturovanosť sociálnej skupiny) a je najvýhodnejšia v malých a pevných, resp. 

ohraničených skupinách. Inak povedané, schopnosť individuálneho rozpoznávania (spolu 

s pamäťou) facilituje procesy ako skupinové správanie, rozlišovanie vlastnej a cudzej skupiny, 
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rozlišovanie reputácie jedinca, zapamätanie si minulého afiliatívneho či agonistického správania 

zo strany konkrétneho jedinca a teda jedincovi umožňuje kontrolu nad počtom opakovaných 

kontaktov a tým pádom aj možný recipročný altruizmus. Práve história afiliatívneho či 

agonistického správania medzi jedincami formuje ich vnútornú štruktúru a náležanie k určitej 

skupine. Vo veľkých skupinách je IR príliš nákladnou schopnosťou okrem iného preto, že sa 

zvyšuje počet jedincov, ktorých je potrebné si zapamätať vrátane dodatočných informácií o nich; 

takže je „nahradzované“ inými mechanizmami. 

Niektoré z výskumov, kde boli subjektmi primáty, a ktoré som už spomenula vyššie, 

objasňujú čiastočne aj to, či a ktoré vizuálne aspekty sú pre úspešnú detekciu a spracovanie tváre, 

príp. až individuálne rozpoznávanie dôležité. Napríklad neuróny v oblastiach mozgu makakov, 

ktoré selektívne reagujú na prezentáciu tvárí (a to či už vlastného druhu alebo ľudských), majú 

zvýšenú aktivitu na prezentovanú tvár aj v prípade, že niektorá jej časť (napríklad oči) bola 

z podnetového obrázku vyňatá (Desimone et al., 1984). Táto aktivita bola nižšia, než v prípade, že 

subjektu bola prezentovaná kompletná tvár, avšak celková odpoveď neurónu bola omnoho nižšia 

(eliminovaná) v prípade, že subjektu bola prezentovaná tvár s poprehadzovanými črtami 

a podobná absencia odpovede nasledovala po prezentácií neutrálneho objektu. Tieto výsledky 

naznačujú, že podobne ako pre ľudí, aj pre primáty je tvár špeciálnym typom podnetu v porovnaní 

s inými objektmi. Podobne Tsao a kolektív (2006) pomocou prezentácie rôznych typov vizuálnych 

podnetov a merania neurálnej odpovede našli oblasti v mozgu makakov, ktoré vykazovali 

selektívnu aktivitu pri prezentácií tvárí. 

Čo sa týka jednotlivých štruktúr a čŕt vzhľadu a ich súvisu s úspešnosťou individuálneho 

rozpoznávania u primátov, je možné nájsť mnoho analógií s obdobnými výskumami s ľudskými 

subjektmi. Najdôležitejším znakom individuálneho rozpoznávania vlastného druhu u primátov sa 

zdá byť tvár a predovšetkým oči (Parr et al., 2006; Parr et al., 2000; Tomonaga et al., 1993). V 

štúdií so šimpanzmi (de Waal & Pokorny, 2008) prezentovali šiestim subjektom obrázky známych 

aj neznámych šimpanzov zozadu. V prípade neznámych šimpanzov neboli subjekty úspešné, avšak 

ak porovnávané šimpanzy poznali, dokázali tváre priraďovať s úspešnosťou výrazne nad hladinou 

náhodnosti. To by naznačovalo, že šimpanzy skutočne majú nejakú ucelenú predstavu o 

jednotlivcoch, ktorých poznajú, podobne ako ľudia pre rôzne objekty (Calvert et al., 2004) a vďaka 

tomu dokážu priradiť k sebe obrázky z úplne odlišných strán. 
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2.4 Vtáky a papagáje sivé 

 

U vtákov táto oblasť nie je príliš prebádaná. Najčastejšie sa v nich ako subjekty využívajú 

holuby, pričom nie je zatiaľ jednoznačné, či je pre individuálne rozpoznávanie u holubov 

významnejšie telo (Nakamura, et al., 2006), alebo skôr hlavové znaky Shimizu (1998). Čo sa týka 

rozpoznávania jedincov vlastného druhu holuby zvládli rozpoznávať jednotlivé známe holuby od 

neznámych holubov s čiastočným transferom na novú sadu stimulov (Nakamura et al., 2003). V 

štúdiách, kde holubie subjekty mali za úlohu rozpoznávať ľudí sa však dospelo k nejednoznačným 

výsledkom (Dittrich et al., 2010; Herrnstein, et al. 1976). 

Výskumy na papagájoch sivých, ktoré sú zrejme kognitívne veľmi nadané (Pepperberg 

1987; 1994; 1999; 2006a; 2006b; 2010) však celkovo chýbajú. Vo výskume obecného 

individuálneho rozpoznávania, ktorý predchádzal tomuto projektu a bol súčasťou mojej 

bakalárskej práce  (Prikrylová, 2016), mali subjekty (tri jedince papagája sivého) za úlohu 

rozpoznať známych jedincov svojho druhu v matching-to-sample úlohách. V transferovom teste, 

ktorý obsahoval fotografie odlišných známych jedincov dosiahli signifikantne nenáhodnú 

úspešnosť 79%. V nadväzujúcej fáze, ktorá sa zameriavala len na vybrané špecifiká ako napríklad 

signifikancia znakov na hlave či tvaru tela, úspešnosť subjektov relatívne najviac ovplyvnila práve 

manipulácia zasahujúca torzo či sfarbenie vzorového jedinca, čo by mohlo naznačovať, že u 

papagájov sivých úspešnosť rozpoznania jednotlivca závisí skôr na vizuálnych prvkoch tela než 

hlavy (Prikrylová, 2016). Napriek tomu pri skúmaní jednotlivých vizuálnych aspektov tejto 

schopnosti vychádzame z porovnania s individuálnym rozpoznávaním na základe tvárí u ľudí. 

Hoci hlava a jej črty zrejme u papagájov sivých nehrá tak významnú úlohu ako tvár u ľudí, ani 

zďaleka to nevylučuje možnosť, že sa pri tomto procese uplatňujú podobné princípy, keďže vo 

svojej podstate sa jedná o rovnakú funkciu na základe vizuálnych podnetov pochádzajúcich 

z fyzického zjavu jedinca vlastného druhu. Pomocou komparatívneho prístupu je teda možné 

prispieť k porozumeniu tejto schopnosti u ľudí. Výsledky a závery svojej bakalárskej práce bližšie 

rozvádzam v praktickej časti tejto práce, keďže z nich do veľkej miery vychádzam.  

 

2.4.1 Ekológia a vzhľad papagájov sivých 

 

Považujem za užitočné v krátkosti uviesť základné informácie o ekológií papagájov sivých 

(Juniper & Parr, 1998). Prirodzene sa tento druh vyskytuje v strednej a západnej Afrike, jeho počet 
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a výskyt je silne ovplyvnený odlesňovaním a odchytom. Žije prevažne v nižších nadmorských 

výškach. Jedince papagáje sivého nocujú v početných skupinách (až 10 000 jedincov) na stromoch 

blízko zdrojov vody. V priebehu dňa sa za účelom kŕmenia rozdeľujú do menších skupín, ktoré 

obsahujú maximálne 30 jedincov. Živia sa ovocím, semenami a orechmi. Hniezdia v dutinách 

stromov umiestnených 10 až 30 metrov nad zemou, pričom počas tohto obdobia môžu vytvárať 

voľné kolónie čítajúce niekoľko stoviek párov, ale vo väčšine oblastí páry hniezdia relatívne 

izolovane. 

Tento druh nie je pohlavne dimorfný, takže samec a samica sú prakticky neodlíšiteľní. 

Existujú dve geografické variety (ktoré sú vzhľadovo odlišné), pričom všetky papagáje, s ktorými 

pracujem v rámci tohto projektu sú papagáje sivé konžské (Psittacus erithacus erithacus). Celé telo 

je sfarbené odtieňmi sivej okrem chvostových pier, ktoré sú sýtej červenej farby, a okrem tvárovej 

oblasti hlavy, ktorá nie je pokrytá perím a je bielej farby. Všetky jedince majú čierne zobáky 

a tmavosivé nohy. Šedé perie, ktoré pokrýva väčšinu tela, sa líši odtieňmi v rôznych oblastiach 

(napríklad často je stred brušnej časti tmavší, než okraje), ale rozdiely sú aj medzi samotnými 

jedincami. Okraje jednotlivých šedých pierok sú svetlosivej farby, čo dáva opereniu vzhľad 

„rybích šupín“ a vytvára tak dojem dobre štruktúrovanej plochy predovšetkým na rovnomerne 

pokrytých a exponovaných častiach tela, akými je napríklad brušná časť. Sfarbenie sa s vekom 

mení, u niektorých jedincov sa vyskytnú „náhodné“ červené pierka na miestach, kde by mali 

normálne rásť sivé – tento jav je ale podmienený aj geneticky (tzv. red-factor).  
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Východiská výskumu 

 

 Výskum, ktorý je predmetom tejto diplomovej práce, je súčasťou jedného z viacerých 

výskumných projektov prebiehajúcich v Laboratóriu kognitívnych schopností vtákov pri Fakulte 

humanitných štúdií Karlovej univerzity. Projekt výskumu schopnosti individuálneho 

rozpoznávania u papagájov sivých započal v roku 2015 za cieľom preveriť obecnú vizuálnu 

schopnosť IR u papagájov sivých. Táto časť, spolu s prvopočiatočným testovaním významu 

vybraných vizuálnych znakov pre schopnosť diskriminácie, bola predmetom mojej bakalárskej 

práce. Na túto časť nasledovali dve rozšírenia - v konečnom  dôsledku okrem testovania obecného 

IR vznikli tri varianty experimentov zameraných na rôzne vizuálne aspekty tejto schopnosti. Tieto 

varianty som nazvala ‘generácie’, keďže nasledovali chronologicky po sebe a vyššia generácia 

vždy do určitej miery vychádza z výsledkov generácie nižšej. Rozpis týchto častí uvádzam nižšie. 

  

 

Zhrnutie predchádzajúcich experimentálnych fáz 

 

 Nižšie uvádzam prehľad najrelevantnejších častí predchádzajúceho výskumu tak, ako po 

sebe tieto časti nasledovali. Všetkých častí sa zúčastnili rovnaké tri subjekty ako v časti poslednej, 

ktorej výstup je táto diplomová práca. Taktiež bola použitá rovnaká metóda, matching-to-sample.  

 

1. Obecné individuálne rozpoznávanie 

  

 Táto časť bola hlavnou súčasťou mojej bakalárskej práce (Prikrylová, 2015). Predchádzala 

jej ešte obsahovo odlišná predfáza, ktorú na tomto mieste nerozvediem, keďže sa netýkala priamo 

individuálneho rozpoznávania; je však dôležité podotknúť, že subjekty už boli zacvičené v metóde 

matching-to-sample a zvyknutí na priebeh experimentu. 
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Časť venovaná skúmaniu obecného individuálneho rozpoznávania sa skladala z troch hlavných 

podčastí: 

 

I. pre-tréning 

 

Pre-tréning slúžil na zoznámenie subjektov s novým typom vizuálnych podnetových 

kariet, ktoré boli zhotovené z fotografií jednotlivých známych jedincov rovnakého druhu 

a predovšetkým ako plynulejší prechod z predchádzajúcej fázy. Spočíval v tom, že v rámci 

experimentálneho zadania subjekty porovnávali identické fotografie (resp. karty zhotovené z 

identických fotografií) pre vzor a správnu voľbu, čím sme im zároveň zjednodušili porozumenie 

pravidlu pre výber správnej odpovede, tzn. zjednodušene „z dvoch možných volieb podnetových 

kariet vyber tú, na ktorej sa nachádza rovnaký jedinec ako na karte vzorovej“. 

Fáza pre-tréningu bola ukončená po dosiahnutí prechodového kritéria (úspešnosť v troch 

po sebe nasledujúcich cvičeniach a zároveň tridsiatich pokusoch vyššia než 80%).  

 

II. tréning 

 

 V tréningovej fáze boli karty pre vzor a správnu odpoveď odlišnými fotografiami 

vyobrazujúcimi rovnakého jedinca. V pre-tréningu bolo možné správnu odpoveď určiť na základe 

mechanickej podobnosti medzi kartami, keďže sa jednalo o rovnakú fotografiu. V tréningovej fáze 

bolo nutné zamerať sa priamo na identitu vyobrazeného jedinca a na tomto základe zvoliť 

odpoveď. Tréning opäť prebiehal do dosiahnutia kritéria, po dosiahnutí sa prešlo do testovej fáz 

 

III. test 

 

 Testová fáza prebiehala rovnakým spôsobom ako tréning, avšak s kompletne vymenenou 

sadou podnetových kariet. Subjekty teda rozpoznávali tri odlišné známe jedince vlastného druhu, 

fotografie ktorých predtým nevideli. Táto fáza je tzv. transferovým testom - zisťuje sa pomocou 

nej či subjekty dokážu naučené pravidlo uplatniť na novej sade kariet. Skutočnosť, že tieto jedince 

na kartách predtým nevideli, vylučuje možnosť, že subjekty odpoveď volia napríklad na základe 

zapamätania si jednotlivých kariet a ich kombinácií. 
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Výsledky 

 

 Po vyhodnotení výsledkov tejto časti som dospela k záveru, že papagáje sivé zrejme sú 

schopné vizuálneho individuálneho rozpoznávania v rámci podmienok experimentu. Subjekty 

konkrétne dosiahli signifikantnú úspešnosť 82%, 77% a 78% v prvých troch sedeniach (tj. prvých 

90 pokusov) testovej fázy tejto časti. Bolo teda možné potvrdiť úspešný transfer pravidla z 

tréningovej do testovej časti experimentu.  

Okrem úspešnosti som vyhodnocovala aj počet pokusov potrebných do dosiahnutia kritéria 

v pre-tréningu a tréningu, pričom tento počet bol v druhej fáze u všetkých subjektov vyšší, čo by 

mohlo naznačovať, že tréning pre subjekty predstavoval do určitej miery nové učenie. Možnou 

interpretáciou je, že v porovnaní s pre-tréningom vyžadoval tréning nejakú ďalšiu kognitívnu 

operáciu, ktorú nebolo v priebehu pre-tréningu nutné použiť. V pre-tréningu sa totiž subjekty 

mohli spoliehať na relatívne jednoduchú diskrimináciu, navyše už boli zvyknutí na úlohy, ktoré 

taktiež spočívali v porovnávaní na základe podobnosti, takže boli na toto pravidlo zvyknutí. 

V rámci tréningu teda bolo nutné naučenie nového pravidla, ktoré predpokladá využitie samotného 

individuálneho rozpoznávania, aj keď nie je možné s úplnou istotou vylúčiť, či subjekty nevyberali 

odpovede na základe diskriminácie, tj. na základe porovnania vizuálnej podobnosti karty bez 

rozpoznania samotného indivídua. 

Medzi jednotlivými subjektmi boli výrazné rozdiely napríklad v počte pokusov potrebných 

do dosiahnutia kritéria a to ako v pre-tréningu tak v tréningu – u všetkých subjektov však bolo 

všeobecne potrebných viac pokusov v tréningu než v pre-tréningu. Súčasťou mojej bakalárskej 

práce bol aj rozbor a komentár tohto a podobných inter-individuálnych rozdielov. 

Transferový test bol vyhodnotený z 90 pokusov. Pre ilustráciu, priemerný počet pokusov 

do dosiahnutia kritéria bol v pre-tréningu 166 pokusov a v tréningu 317 pokusov. Keďže úspešnosť 

v transferovom teste bola u všetkých subjektov vysoko nad hranicou štatistickej významnosti, bolo 

možné zamietnuť, že by odpovedali náhodne. V rámci projektu sme sa preto rozhodli postúpiť k 

bližšiemu skúmaniu vybraných vizuálnych znakov používaných podnetov (fotografií známych 

jedincov papagája sivého) a ich súvislosti s úspešnosťou v úlohách individuálneho rozpoznávania. 
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2. Vybrané vizuálne aspekty individuálneho rozpoznávania 

 

 Keďže záverom predchádzajúcej časti bolo, že papagáje sivé zrejme sú schopné 

individuálneho rozpoznávania známych jedincov vlastného druhu na základe vizuálnych stimulov 

v podobe podnetových kariet vyhotovených z fotografie, ďalej sme sa zamerali na čiastkové 

vlastnosti tohto procesu - konkrétne preskúmanie toho, ktoré vizuálne prvky sú pre úspešné 

rozpoznanie významné. Za týmto účelom boli vytvorené tri generácie modifikácií zdrojových 

fotografií, z ktorých boli následne zhotovené nové sady kariet. Predmetom tejto práce je práve 

najextenzívnejšia tretia generácia modifikácií.  

 

 Generácia I. 

 

Obr. 03: Ukážky jednotlivých modifikácie z generácie I.: 

a) nemodifikovaná fotografia, b) deformácia hornej polovice tela, 

c) výmena oka za oko neutrálneho jedinca, d) výmena zobáku za 

zobák neutrálneho jedinca, e) prefarbenie operenia – zelená 

varianta, f) prefarbenie operenia – modrá varianta, g) zmena 

svetlosti – zosvetlenie, h) zmena svetlosti – ztmavenie 

 

 V rámci prvej generácie modifikácií som sa zamerala na 

najzákladnejšie prvky fyzického vzhľadu papagájov sivých ako je 

napríklad horná polovica tela, oko, či zobák, kedže tieto časti sú 

na prvý pohľad najviac individuálne špecifické, obsahujú najviac 

vizuálnej informácie a teda sú najnápadnejšie a mohli by 

poskytovať dostatok vizuálnych vodítok pre druhého, 

rozpoznávajúceho, jedinca. Zároveň ide o analógiu s 

individuálnym rozpoznávaním u ľudí, kedy je väčšina výskumov 

zameraná práve na rozpoznávanie identity z tvárových čŕt. Ďalšou 

skupinou modifikácií boli celkové úpravy tela, respektíve 

vybraného vizuálneho atribútu fotografie (napríklad svetlosť). 
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Prvá generácia bola taktiež súčasťou mojej bakalárskej práce (Prikrylová, 2016). 

Prvá generácia modifikácií teda predstavovala tieto úpravy vzorovej fotografie: výmena 

oka za oko neutrálneho papagája, výmena zobáku za zobák neutrálneho papagája, deformácia 

hornej polovice tela, zmena svetlosti fotografie (zosvetlenie alebo stmavenie), zmena sfarbenia 

operenia (zelená alebo modrá varianta). Ani jedna z modifkácií neviedla k signifikantnému 

zníženiu úspešnosti subjektov, relatívne najvýraznejšie sa však prejavil vplyv prefarbenia (viz Obr. 

04). 

 

 

Preto, že prefarbenie malo relatívne najväčší vplyv, zvážila som v diskusii svojej 

bakalárskej práce možnosť, že u papagájov sivých by mohlo byť v súvislosti s individuálnym 

rozpoznávaním významnejšie telo, respektíve niektoré znaky, ktoré boli aspoň čiastočne 

zasiahnuté prefarbením operenia. To by znamenalo prvý podstatný rozdiel medzi procesom 

individuálneho rozpoznávania u ľudí a papagájov sivých. Keďže však výsledky Generácie I. neboli 

jednoznačné a nepoukázali na žiadny nutný rozpoznávací znak (tj. taký, ktorý by významne znížil 

ich úspešnosť), tak subjekty pokračovali v Generácii II., ktorá bola navrhnutá v kontexte výsledkov 

Generácie I. 

 

 Generácia II. 

 

Obr. 04: Ukážky jednotlivých modifikácie z generácie II.: 

a) výmena oka a zobáku zároveň, b) prekrytie tela neutrálnym 

objektom, c) zmena farby peria a deformácie hornej polovice tela 

zároveň (na obrázku modrá varianta), d) prekrytie hlavy 

neutrálnym objektom 

 

 Keďže ani jedna z modifikácií z prvej generácie nemala za 

dôsledok signifikantné zníženie úspešnosti, dospela som k záveru, 

že jednoduché vizuálne úpravy ako je svetlosť či výmena jednej hlavovej črty, nie sú pre úspešné 

individuálne rozpoznanie natoľko kľúčové. Preto som sa ďalej v rámci projektu zamerala na 

preverenie významu “hrubších” charakteristík – táto časť bola započatá v rámci bakalárskeho 
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štúdia, nebola však súčasťou mojej bakalárskej práce. Finálne výsledky prezentujem až na tomto 

mieste. Čo sa týka hypotéz, napríklad absencia vplyvu výmeny oka alebo zobáku viedla k ambícií 

preveriť do akej miery je významná hlavová časť tela papagája sivého a na druhú stranu torzo 

papagája sivého, respektíve nakoľko ich prekrytie na zdrojovej fotografií negatívne ovplyvní 

úspešnosť v úlohách individuálneho rozpoznávania. Taktiež som vytvorila “zdvojené” varianty 

dvoch modifikácií z generácie I. za cieľom preveriť, či toto znáročnenie úlohy (napríklad výmena 

oka a zobáku zároveň, čo je vlastne modifikácia ovplyvňujúca väčšiu časť a plochu hlavových čŕt 

papagája sivého než púha výmena jednej črty) bude viesť k výraznejšiemu efektu na úspešnosť 

subjektov. 

Konkrétne sme v generácii II. použili tieto úpravy vzorovej fotografie: 

- výmena oka a zobáku za oko a zobák neutrálneho papagája zároveň – za účelom zistiť, či úplná 

výmena oboch hlavových znakov ovplyvní úspešnosť subjektov a teda či sú tieto prvky pre IR 

kľúčové 

- zmena sfarbenia operenia (modrá alebo zelená farba) a výraznejšia deformácia hornej polovice 

tela zároveň – za účelom zistiť významnosť tvaru tela, štruktúry a sfarbenia operenia pre IR 

- prekrytie celej hlavy neutrálnym objektom (vetva stromu) a  

- prekrytie celého tela neutrálnym objektom (vetva stromu) – za účelom otestovať, či celková 

hlava, tzn. nielen oko a zobák, je významným prvkom pre úspešné IR alebo či je významnejšou 

časťou skôr zbytok tela rozpoznávaného papagája 

 Na experimentálnom testovaní Generácie II. participovali len dva z obvyklých troch 

subjektov. Podobne ako v Generácii I., žiadna z modifikácií z Generácie II. neviedla k 

signifikantnému zníženiu úspešnosti v úlohách individuálneho rozpoznávania, avšak u oboch 

subjektov malo najväčší vplyv prekrytie tela (papagáj Titilayo p = 0.085; papagáj Shango p = 

0.147). U kombinácie farby a deformácie sa prejavil podobný trend ako v Generácii I. pri 

prefarbení - efekt však opäť nebol signifikantný. 

 V Generácii II. sa teda opakoval trend z predchádzajúcej generácie a to trend zníženej 

úspešnosti v prípade, že modifikovanou časťou vzorovej fotografie je torzo papagája. Zostalo však 

otázkou, ktorý vizuálny aspekt hrá pri rozpoznávaní kľúčovú úlohu. Jednou z mojich pracovných 

hypotéz je, že kľúčovou je samotná štruktúra peria pravdepodobne v súčinnosti so sfarbením, 

pričom sfarbením nemám na mysli nejakú všeobecnú farebnosť, ale skôr tieňovanie jednotlivých 

pierok a celkový gradient sivej, ktorý vytvára farebné prechody predovšetkým na bruchu papagája 
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sivého. Je možné, že kombinácia týchto znakov, pre človeka nie príliš zaujímavých na prvý 

pohľad, môže byť pre rozpoznávajúceho papagája sivého významným vodítkom. Ďalej, 

skutočnosť, že tieto modifikácie neviedli k signifikantne zníženej úspešnosti, môže naznačovať, 

že papagáje sivé sú, podobne ako ľudia, schopní známeho jedinca identifikovať relatívne úspešne 

aj v prípade, kedy určitá informácia chýba alebo je znehodnotená. 

  

Generácia III. 

 

 Na základe vyššie uvedených výsledkov a hypotéz vznikol návrh tretej generácie, ktorá je 

predmetom tejto diplomovej práce a taktiež sa snaží objasniť, ktoré aspekty vizuálneho podnetu 

sú pre individuálne rozpoznávanie kľúčové. Generácia III. však okrem toho a predovšetkým 

vychádza z výskumov individuálneho rozpoznávania u ľudí za účelom nájsť medzi týmto 

procesom u ľudí a u papagájov sivých analógie a rozdiely. 

 

Výskumná téma a hypotézy 

 

 Cieľom je potvrdiť vplyv vybraných modifikácií na úspešnosť subjektov pri riešení úloh 

typu matching-to-sample (MTS) a na základe výsledkov testovať ďalšie hypotézy ohľadom 

charakteru vizuálneho individuálneho rozpoznávania u papagájov sivých z fotografií. 

Hlavnou výskumnou otázkou tejto práce je určiť, ktoré vizuálne aspekty sú pri 

individuálnom rozpoznávaní nášho charakteru kľúčové, resp. ktoré vizuálne modifikácie 

signifikantne ovplyvnia úspešnosť subjektov v úlohách MTS, čo by naznačovalo ich dôležitosť. 

Hypotézy odkazujú na vizuálne modifikácie, ktoré sme pre projekt zvolili – tie boli zvolené 

pre svoj význam v individuálnom rozpoznávaní (resp. rozpoznávaní tvárí) u ľudí, prípadne na 

základe výsledkov predchádzajúceho výskumu v Laboratóriu kognitívnych schopností vtákov pri 

FHS UK.  
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Hypotézy: 

 

Predpokladáme vplyv vybraných modifikovaných variant na úspešnosť subjektov v MTS úlohách; 

a to nasledovne: 

 

1. Na základe vplyvu podobných či rovnakých modifikácií na schopnosť individuálneho 

rozpoznávania u ľudí (Sinha et al, 2006): 

1a. prevedenie fotografie na čiernobiele kontúry 

1b. vertikálna inverzia hlavy a nôh 

1c. inverzia farby (negatív) 

1d. sivá silueta s bielym ohraničením krídla, zobáka a bielym okom 

1e. pixelácia fotografie 

  

2. Na základe predchádzajúcich výsledkov Laboratória s totožnými subjektmi:  

2a. rozmazaný obrys neutrálneho papagája s okom a zobákom vzorového papagája so 

zachovaným priestorovým rozložením – varianta vytvorená za účelom otestovať 

nakoľko sú hlavové črty dostatočné pre úspešné rozpoznanie. U ľudí sú tváre 

jednoznačne najdôležitejším zdrojom informácií pre úspešné individuálne 

rozpoznanie (Sinha et al, 2006). 

 

2b. prekrytie hlavy a chvosta s rozostrením okrajov tela vzorového papagája (ponechanie 

len peria na tele) – doterajšie výsledky naznačujú tendenciu subjektov venovať 

najväčšiu pozornosť oblasti trupu. Predchádzajúce hypotézy pokrývajú tvarové a 

farebné aspekty vzorového papagája na fotografií, v tejto variante sú však subjektu 

dostupné len vodítka z trupu a štruktúry peria. 

 

Metodika 

 

Výskum, ktorý je predmetom diplomovej práce, je typovo prípadovou štúdiou s prvkami 

experimentu. V rámci tohto výskumu bola použitá kvantitatívna výskumná stratégia. Tieto dáta 



36 

 

zbierame z kognitívneho tréningu a testovania troch subjektov, čiže ide o prípadovú štúdiu s 

prvkami experimentu. 

 

Matching-to-sample 

 Rovnako ako v predchádzajúcich častiach tohto výskumného projektu bola aj v tejto časti 

uplatnená metóda matching-to-sample (MTS; porovnanie so vzorom). MTS úlohy spočívajú v 

prezentácií vzorového podnetu (sample stimulus) a dvoch porovnávacích podnetov (comparison 

stimuli) subjektu a následnom výbere jedného z porovnávacích stimulov subjektom. Táto metóda 

môže mať rôzne podoby, v tomto prípade používam špeciálne upravenú dosku, na ktorú sa podnety 

umiestňujú. Konkrétne je vždy na doske uprostred umiestnená karta s fotografiou vzorového 

jedinca a po stranách na plytkých miskách vždy jedna karta – tieto dve karty sú dvomi možnými 

odpoveďami. Úlohou testovaného subjektu je zvoliť jednu z týchto odpovedí, pričom správnou 

odpoveďou je karta, ktorá určitým spôsob odpovedá vzoru – v tomto prípade je správnou 

odpoveďou karta, ktorá vyobrazuje toho istého jedinca, ktorý je v danom zadaní vzorom. Za 

zvolenie odpovede sa považuje kontakt subjektovho zobáku s odpoveďovou kartou, hoci obvykle 

subjekty kartu priamo posunú, aby tak odkryli misku, na ktorej leží - v miske pod správnou 

odpoveďou sa totiž vždy nachádza odmena, napríklad kúsok oriešku. 

 

Subjekty 

 

Testovanými subjektmi boli tri jedince papagája sivého nachádzajúce sa v Laboratóriu pre 

štúdium kognitívnych schopností vtákov pri FHS. Všetky tri vtáky boli vo veku 14 rokov, z toho 

jedna samica a dva samci. Zúčastnili sa už viacerých kognitívnych výskumov vrátane nášho 

výskumu obecného vizuálneho individuálneho rozpoznávania. Konkrétne sa jedná o tieto tri 

papagáje sivé: 

Toku: Jediná samička vo vzorke. Pokojnej, prítulnej a submisívnej povahy. Učí sa 

pomalším tempom než ostatné dva jedince vo vzorke, ochotne ale vždy počas experimentov 

spolupracuje, takže dosahuje najstabilnejšie výsledky. Jej fotografie neboli použité pri výrobe sady 

podnetových kariet, keďže dlhodobo musela nosiť ochranný golier (šklbala si perie, 

pravdepodobne kvôli nízkemu hierarchickému postaveniu v skupine), takže jej výzor bol 

abnormálne špecifický a preto jej fotografie nemohli byť do experimentu zaradené. 
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Titilayo: Aktívny a učenlivý samec – učí sa najrýchlejšie, viditeľne prejavuje vyššiu 

aktivitu a záujem o nové podnety. Je trochu neurotický, predovšetkým pri nových ľuďoch sa 

správa ustrašene, relatívne rýchlo si ale zvykne. 

Shango: Menej aktívny, rád si ale vyžaduje pozornosť, často napríklad rozprávaním slov, 

ktoré sa naučil v starších experimentoch referenčného pomenovávania. Silne motivovaný 

potravnou odmenou, občas nesústredený. Dlhšie si zvyká na nových ľudí. 

 

 

Príprava stimulov 

 

Ďalšie papagáje z laboratória, ktoré sú so subjektmi v bežnom každodennom kontakte a 

teda sa dobre poznajú, boli vyfotografované a z týchto fotografií boli následne zhotovené 

podnetové karty, ktoré boli v experimente použité. Týmito jedincami sú samice Kaimah a Jarinka 

a samci Shango, Titilayo a Jaro – fotografie od samice Toku, ktorá bola jedným zo subjektov som 

nepoužila kvôli jej nápadnému vzhľadu. Tréningová podnetová sada bola pre každý pokusný 

subjekt špecifická, každá sada pozostávala z fotografií troch jedincov. Podmienkou pre výber 

vyfotografovaných jedincov do určitej podnetovej sady bolo, aby sa jeden z trojice jedincov líšil 

pohlavím a aby sada neobsahovala testovaný subjekt.  

Za účelom zostavenia sady podnetových kariet pre túto generáciu modifikácií sme 

zhotovili 15 fotografií každého z piatich jedincov. Tieto fotografie boli nasnímané za rôznych 

svetelných a priestorových podmienok, aby nebolo možné pre subjekty výsledné podnetové 

fotografie diskriminovať napríklad na základe osvetlenia alebo bidla, na ktorom vyfotografovaný 

papagáj sedí. Týchto 15 fotografií od každého jedinca bolo použitých jednak ako materiál pre 

vytvorenie 15 kusov nemodifikovaných podnetových kariet a taktiež 7 druhov modifikácií. Ďalej 

používam výraz „typ karty“ v zmysle typu použitej vzorovej karty – tj. buď karta vytvorená 

z nemodifikovanej fotografie alebo karta s niektorou zo siedmich modifikácií – a to predovšetkým 

v prípade, kedy hovorím súhrnne o všetkých týchto typoch.  

Pre každý druh modifikácie som pomocou softwéru Photoshop CS6 upravila 5 vybraných 

fotografií od každého jedinca, pričom tieto fotografie boli z celkového počtu 15 fotografií 

jednotlivého papagája vybrané pre každú jednotlivú modifikáciu tak, aby sa v sade v konečnom 

dôsledku vyskytovala každá fotografia v modifikovanej podobe (približne) rovnaký počet krát. 
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Modifikované aj nemodifikované fotografie som následne nechala vyvolať, papagáje na nich 

vyobrazené som vystrihla a tieto výstrižky nalepila na bielu kartu z tvrdého papiera o rozmeroch 

148 x 210 mm (formát A5), za účelom vytvoriť karty so štandardizovaným bielym pozadím, takže 

karty sa navzájom líšili len vyobrazeným jedincom. Týmto spôsobom som získala sadu 250 

podnetových kariet, z toho dohromady 175 modifikovaných (35 od jedného jedinca) a 75 

nemodifikovaných (15 od jedného jedinca). 

 

 

Postup vytvárania modifikovaných stimulov 

 

Nižšie uvádzam postup, ktorý som nasledovala pri príprave každej modifikácie v 

Photoshop CS6 aj s názornými modelovými ukážkami modifikovaných fotografií. Po počítačovej 

úprave nasledoval postup, ktorý je rovnaký pre všetky fotografie – dala som ich vyvolať, vystrihla 

som jedinca na fotografii a výstrižok prilepila na bielu kartu. Ukážky, ktoré tu uvádzam, sú 

fotografie v stave hneď po počítačovej úprave, pred vyvolaním – majú teda pôvodné pozadie, to 

však ale podnetové karty vo finálnej podobe neobsahujú (viz napríklad ukážky ku Generácii I. – 

pri týchto je použitá ako ukážka typická finálna podoba podnetovej karty; v každej generácii 

vrátane Gen. III, ktorej je venovaná táto práca, boli použité rovnaké postupy výroby karty z 

fotografie, tzn. vystrihnutie a nalepenie na bielu kartu). 
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Pixelácia 

 

Obr. 05: Ukážka modifikácie ‚pixelácia‘ 

 

 Táto modifikácia bola dosiahnutá funkciou Mosaic v PS 

CS6 s intenzitou (mierou „rozštvorčekovania“) nastavenou na 

50sq. Každá modifikovaná fotografia bola zároveň porovnávaná so 

vzorom (práve tento vzor uvádzam ako ukážkovú fotografiu) z toho 

dôvodu, že na niektorých fotografiách papagáj zaberal väčšiu čas 

priestoru než na iných, takže intenzitu funkcie Mosaic bolo nutné 

u niektorých fotografií upraviť, aby sa čo do pixelácie medzi sebou 

zhodovali. 

  

 

Izolácia brušnej časti 

 

Obr. 06: Ukážka modifikácie ‚izolácia brušnej časti‘ 

 

Cieľom tejto modifikácie bolo eliminovať z výsledného obrázku 

všetky časti tela papagája okrem torza, resp. brušnej časti. Hlava a 

nohy boli prekryté vetvou stromu, ktorá slúžila ako neutrálny 

objekt, pomocou ktorého som simulovala prirodzenú situáciu 

(papagáj skrytý za vetvami). Rovnaký obrázok vetvy bol použitý na 

prekrytie hlavy a nôh u všetkých papagájov. Na záver som v PS 

CS6 označila krídla a rozostrila ich, aby vizuálne ustúpili do pozadia. 

Vyvolané fotografie s modifikáciou tohto typu som následne vystrihovala tak, aby výstrižok 

obsahoval spolu s papagájom aj celé vetvy stromu. 
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Čierno-biele kontúry 

 

Obr. 07: Ukážka modifikácie ‚čierno-biele kontúry‘ 

 

  V prípade tejto modifikácie bolo nutné sa do veľkej miery 

spoliehať na vzorovú modifikovanú fotografiu ako referenčný 

bod (ako príklad je opäť uvedená práve vzorová fotografia). 

Na začiatku som v PS CS6 označila celého papagája, ak by som 

na kontúry previedla celú fotografiu, mohol by sa 

vyfotografovaný jedinec začať „zlievať“ s pozadím keďže 

funkcia, ktorú som použila pretvára tieňovaný farebný obraz na 

obraz zložený z čisto čiernych a bielych plôch v závislosti na tom, ktoré oblasti pôvodnej fotografie 

boli tmavšie alebo svetlejšie. Táto funkcia sa v PS CS6 nazýva Treshold a keďže vychádza z 

kontrastov, ktoré podliehajú vplyvu svetelných podmienok, za ktorých bola fotografia zhotovená, 

nebolo možné sa držať jednotnej hodnoty citlivosti Tresholdu. Každá upravovaná fotografia bola 

teda počas procesu úpravy porovnávaná so vzorom – cieľom bolo zaistiť rovnakú mieru detailu 

štruktúr operenia a hlavových čŕt. 

 

Fotografický negatív 

 

Obr. 08: Ukážka modifikácie ‚inverzia farby/fotografický 

negatív‘ 

 

Prevedenie na fotografický negatív som dosiahla pomocou 

funkcie Invert, ktorá prevráti: 

- kontrast fotografie – pôvodne svetlé plochy sú na 

fotografickom negatíve tmavé a naopak 

- farby fotografie – farby na fotografií sú nahradené 

komplementárnymi farbami, napríklad červený chvost papagája 

sivého svetlo modrou farbou 
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Silueta 

  

Obr. 09: Ukážka modifikácie ‚silueta‘ 

 

Stredne sivú siluetu s bielym ohraničením som vytvorila 

prostredníctvom ohraničenia vyfotografovaného papagája v PS 

CS6, tieto hrany som pomocou automatickej funkcie programu 

obtiahla bielou čiarou. Konkrétne sa jednalo o ohraničenie celého 

tela, okraja krídel, zobáku a prekrytie plochy oka a nozdry. Plochu 

papagája som následne vyplnila stredne sivou farbou, ktorá zhruba 

priemeruje sivé sfarbenie papagája sivého. Rovnaký odtieň a technika bola použitá na všetky 

fotografie a jedince. 

 

 

 

 

Neutrálny papagáj 

 

Obr. 10: Ukážka modifikácie ‚neutrálny papagáj‘ 

 

Táto modifikácia spočíva v prezentácií oka a zobáku 

vyfotografovaného jedinca s tým, že všetky ostatné črty sú 

eliminované a to konkrétne tak, že je ako telo použitý jednotný 

obrázok – fotografia neznámeho neutrálneho papagája s vysokým 

stupňom rozmazania. Na takto rozmazanú podkladovú fotografiu som pomocou PS CS6 

„pripevnila“ zobák a oko z vybraných fotiek podnetových papagájov, pričom som zachovala 

pôvodnú priestorovú konfiguráciu oka a zobáku tak, ako boli na pôvodnej fotografii – inými 

slovami, nakladala som s nimi ako s jedným prvkom, nie zvlášť. 
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Priestorová inverzia hlavy a nôh 

 

Obr. 11: Ukážka modifikácie ‚vertikálna inverzia hlavy a nôh‘ 

 

 Spôsob vytvorenia tejto modifikácie je pravdepodobne 

zrejmý zo vzorového obrázku – na fotografii som vyznačila hlavu 

papagája a prevrátila ju „hore nohami“, rovnaký postup 

nasledoval s jednotlivými nohami papagája na obrázku. 

Zároveň som sa pri vytváraní tejto modifikácie sústredila na to, 

aby som nechtiac nevytvorila biele plochy (ktoré sú spôsobené 

vyňatím pôvodného obrázku) medzi jednotlivými časťami tela – 

zachovanie celistvosti tela bolo jedným z akýchsi pravidiel, ktorými som sa pri vytváraní tejto 

modifikácie riadila. Rovnako ako u všetkých modifikácií, i tu bolo potrebné papagája vystrihnúť 

– na výslednej karte nebolo pozadie ani vonkajšie biele plochy, ktoré je tu na ukážkovej 

modifikovanej fotografii vidieť. 

 

 

 Experimentátori 

 

Trénermi-experimentátormi boli dvojice študentov z FHS a PřF, ktoré už boli zaškolené 

pre prácu so subjektmi a zber dát vo výskume individuálneho rozpoznávania. Pre správny priebeh 

experimentu je totiž jednak nutné správne zaobchádzanie so skúmanými jedincami (ktoré obnáša 

napríklad prenášanie na aparatúru ale aj bežné interakcie) a samozrejme dodržiavanie postupu 

počas samotného experimentu. Dodržiavaním postupu sa zaisťuje, aby experimentátori nemohli 

ovplyvniť experiment. Dvaja študenti, ktorí so subjektom robia dané cvičenie (cvičenie = jedno 

sedenie, počas ktorého je subjektu predložených dvadsať matching to sample zadaní/úloh) si vždy 

pred začiatkom cvičenia rozdelia úlohy. Tieto role si striedajú, dvojice študentov tiež nie sú vždy 

rovnaké. Presný priebeh experimentu popisujem nižšie.  
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Priebeh výskumu  

 

Samotný zber vždy prebieha v jednotlivých cvičeniach, resp. sedeniach. Obsahom jedného 

cvičenia je 20 zadaní MTS úloh a trvá zhruba 20 minút. Tieto cvičenia prebiehali zhruba 2x do 

týždňa, vždy jednotlivo a postupne so všetkými troma subjektmi. Každé cvičenie, jeho výsledky a 

priebeh sú zaznamenané do tabuľky protokolu.  

 

Obr. 12: Schematické vyobrazenie 

prezentácie MTS úlohy subjektu 

 

Na začiatku cvičenia si dvojica 

experimentátorov rozdelí úlohy, jeden z 

experimentátorov pripravuje jednotlivé zadania na 

dosku a druhý túto dosku prezentuje subjektu. 

Tieto role si u jedného subjektu medzi cvičeniami 

spravidla striedajú a zároveň tieto dvojice nie sú 

stabilne stanovené a experimentátori sa teda vo 

dvojiciach striedajú. Tento postup je jedným z dvoch hlavných, pomocou ktorých som sa snažila 

zaručiť, že nedôjde k efektu experimentátora (tj. vplyvu experimentátora na výsledky 

experimentu). Ešte dôležitejšiu funkciu má v tomto smere samotné rozdelenie rolí medzi 

experimentátormi. Experimentátor 1, ktorý pripravuje jednotlivé zadania na dosku, robí túto 

prípravu v zákryte, takže ani subjekt, ani experimentátor 2 dopredu zadanie ani jeho správnu 

odpoveď nepoznajú. Zadanie pozostáva z troch kariet – jedna karta je z fotografie odlišného 

jedinca, ďalšie dve od rovnakého jedinca, pričom experimentátor 1 kladie dôraz na to, aby ako 

vzorová a odpoveďová karta neboli použité karty, ktoré boli zhotovené z rovnakej fotografie. 

Ďalej, samotná doska má z jednej strany pripevnenú nepriehľadnú zástenu, takže experimentátor 

2, ktorý prezentuje toto zadanie subjektu, nemôže zadanie vidieť ani behom samotnej prezentácie. 

Prezentácia dosky trvá približne 5 sekúnd, následne je subjektu umožnené vybrať jednu z 

odpoveďových kariet – táto prezentácia dosky je ilustrovaná na obrázku (experimentátor 2 

prezentuje dosku subjektu-papagájovi usadenom na bidle) so schematickým vyznačením troch 

kariet, pričom uprostred sa nachádza vzorová karta a po stranách karty odpoveďové (správnou 
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odpoveďou v tejto schéme by bola čierna karta úplne vpravo). Pod správnou odpoveďou sa v 

miske nachádza odmena, ktorú experimentátor 2 ešte podporí slovnou pochvalou. Dosku potom 

predá naspäť experimentátorovi 1 a celý proces sa opakuje až do momentu, kedy je odcvičených 

zadaní 20.  

 

Analytické postupy 

 

 Základným analytickým postupom, ktorý som použila už v priebehu zberu dát, je popisná 

štatistika - monitorovala som priebežnú úspešnosť pre jednotlivé cvičenia u každého subjektu. 

Úspešnosť pre nemodifikované a každý typ modifikovaných kariet je základným údajom, ktorý 

uvádzam vo výsledkoch tejto práce a je vlastne priemerom hodnôt získaných pre každý typ karty 

(typom karty myslím nemodifikovanú verziu a jednotlivé modifikované verzie). Behom 

samotných cvičení experimentátor 1 zaznamenáva či subjekt určité zadanie zodpovedal správne 

alebo nesprávne (hodnota 1 pre správne a 0 pre nesprávne) a priemer týchto hodnôt je priemernou 

úspešnosťou cvičenia. Rovnaký postup po ukončení zberu dát následoval v prípade každej 

modifikácie. Po vynásobení číslom 100 je výsledkom percentuálna úspešnosť. 

 Každý typ karty (typom sa myslí nemodifikovaná verzia podnetovej karty a jednotlivé 

verzie modifikovaných podnetových kariet) bol ďalej analyzovaný pomocou tzv. znamienkového 

testu. Tento test zisťuje nakoľko je počet výskytov určitého javu z celkového počtu pozorovaní 

náhodný – náhodná pravdepodobnosť je rovná 0.5. Nulovou hypotézou teda je, že 

pravdepodobnosť výskytu javu A a javu B je rovnaká a teda náhodná (napríklad výsledok hodu 

mincou) - v mojom prípade je sledovaným javom (javom A) počet prípadov správnej odpovede, 

do úvahy sa berie aj celkový počet, tzn. aj prípady, kedy sa vyskytol jav B (v mojom prípade počet 

nesprávnych odpovedí). Pomocou znamienkového testu som pre jednotlivé modifikácie 

i nemodifikovanú variantu kariet získala štatistickej významnosti, pričom hladina štatistickej 

významnosti bola stanovená ako p = 0.05, čiže typy kariet, v ktorých vyšla štatistická významnosť 

nižšia ako táto hladina bolo možné považovať za štatisticky významné a teda odmietnuť nulovú 

hypotézu. To znamená, že výsledky subjektu pre daný typ karty je nenáhodný. Náhodnosť 

odpovedí poukazuje na absenciu schopnosti individuálneho rozpoznávania pre daný typ karty. 

Ďalším krokom bol štatistický test nazývaný Z-test, ktorým som porovnávala rozdiely 

medzi dvoma podielmi. Týmito podielmi bol podiel úspešných odpovedí pre nemodifikovaný typ 
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kariet v porovnaní s podielom úspešných odpovedí pre jeden typ modifikovaných kariet; postupne 

teda nemodifikovaný typ porovnávam s každým typom modifikácie. Nulovou hypotézou Z-testu 

je, že podiely sú porovnateľné (tj. rovnaké, či presnejšie povedané, neexistuje medzi nimi 

štatisticky významný rozdiel). Opäť vyhodnocujem štatistickú významnosť, pričom porovnanie, 

ktoré je štatisticky významné poukazuje na signifikantný rozdiel medzi úspešnosťou v 

nemodifikovanom a modifikovanom type, tzn. je možné uvažovať o vplyve modifikácie na túto 

úspešnosť a teda na schopnosť vizuálneho individuálneho rozpoznávania.   

 

Etická stránka výskumu 

 

Keďže charakter experimentov v Laboratóriu kognitívnych schopností vtákov nespadá pod 

právnu definíciu pokusov so zvieratami, tak preň neplatia podmienky určované daným zákonom. 

Napriek tejto skutočnosti považujeme za dôležité uviesť, že testovaným subjektom sa v rámci 

výskumu i mimo neho nedeje a nestala žiadna ujma. Z chovateľskej stránky je pre nich zaistená 

správna starostlivosť, je im poskytovaný priestor na preletenie, kvalitná potrava a dostatok vody. 

Z výskumného hľadiska je vždy kladený veľký dôraz na dobrovoľnú účasť subjektov na testovaní 

- nikdy nie sú k spolupráci nútení, počas cvičení sedia voľne na bidle, takže môžu kedykoľvek 

odletieť preč a cvičenie tak prerušiť. 
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Výsledky 

 

Výsledky vyhodnotené pre všetky tri subjekty dohromady 

 

 

Tabuľka 1a: Výsledky jednotlivých modifikácii pre všetky tri subjekty dohromady.  V tabuľke sú 

v jednotlivých stĺpcoch uvedené tieto hodnoty: jednotlivé modifikácie, priemerná úspešnosť pre 

danú modifikáciu (priemer), celkový počet pokusov n(total), počet pokusov so správnou 

odpoveďou n(správne), štatistická významnosť vyhodnotená pomocou znamienkového testu 

p(binomial) a pomocou Z-testu p(ztest). Ľavý stĺpec obsahuje všetky testované varianty a to 

konkrétne: normal – nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia ‚čierno-biele kontúry‘; 

pixel – modifikácia ‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky črty vyfotografovaného 

jedinca okrem brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia farby/fotografický negatív‘; siluet – 

sivá silueta s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; neutral – umiestnenie očí a zobáku 

vzorového papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú fotografiu neutrálneho jedinca; rotac 

– vertikálna inverzia hlavy a nôh. 

 

Celkové výsledky pre všetky subjekty dohromady sú zobrazené v Tabuľke 1a. Hladina 

významnosti p<0.05 v znamienkovom teste bola dosiahnutá iba v prípade nemodifikovaných 

kariet. Z-test potvrdil rozdiel v úspešnosti riešenia úlohy s modifikovanými a nemodifikovanými 

kartami na hladine štatistickej významnosti p<0.05; líšila sa len modifikácia ‚kontúry‘, ktorá vyšla 

hranične. 

Všetky subjekty priemer n(total) n(správne) p (binomial) p (ztest)

normal 0.627 885 555 <0,001

kontur 0.540 126 68 0.211 0.059

pixel 0.504 113 57 0.500 0.012

brich 0.529 119 63 0.500 0.039

negat 0.492 132 65 0.465 0.003

siluet 0.504 129 65 0.500 0.007

neutral 0.459 122 56 0.208 0.000

rotac 0.534 133 71 0.244 0.039
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Graf 1: Graf vyobrazujúci priemernú úspešnosť pre jednotlivé verzie vzorových kariet za všetky 

subjekty dohromady. Na ose y je vykreslená priemerná úspešnosť a na ose x jednotlivé verzie 

vzorových kariet a to konkrétne: : normal – nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia 

‚čierno-biele kontúry‘; pixel – modifikácia ‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky 

črty vyfotografovaného jedinca okrem brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia 

farby/fotografický negatív‘; siluet – sivá silueta s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; 

neutral – umiestnenie očí a zobáku vzorového papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú 

fotografiu neutrálneho jedinca; rotac – vertikálna inverzia hlavy a nôh. 
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Tabuľka 1a a Graf 1 obsahujú výsledky pre všetky tri subjekty dohromady. Keďže štatistická 

významnosť p v znamienkovom teste bola pre každú modifikáciu vyššia než 0.05, nie je možné 

zamietnuť nulovú hypotézu, ktorá hovorí, že úspešnosť je náhodná. Pri porovnaní 

s nemodifikovanými kartami pomocou Z-testu je zrejmé, že subjekty dosahovali signifikantne 

nižšiu úspešnosť v úlohách s modifikovanými kartami. Na hranici štatistickej významnosti vyšla 

modifikácia ‚kontúry‘, ktorá eliminuje z fotografie pigmentáciu, ale do veľkej miery zachováva 

pôvodnú štruktúru. 

 

 

Tabuľka 1b: Výsledky pre všetky tri subjekty dohromady z cvičení, kedy úspešnosť v úlohách s 

nemodifikovanými kartami bola ≥70%. V tabuľke sú v jednotlivých stĺpcoch uvedené tieto 

hodnoty: jednotlivé modifikácie, priemerná úspešnosť pre danú modifikáciu (priemer), celkový 

počet pokusov n(total), počet pokusov so správnou odpoveďou n(správne), štatistická významnosť 

vyhodnotená pomocou znamienkového testu p(binomial) a pomocou Z-testu p(ztest). Ľavý stĺpec 

obsahuje všetky testované varianty a to konkrétne: normal – nemodifikované vzorové karty; kontur 

– modifikácia ‚čierno-biele kontúry‘; pixel – modifikácia ‚pixelácia‘; brich – modifikácia 

prekrývajúca všetky črty vyfotografovaného jedinca okrem brušnej časti; negat – modifikácia 

‚inverzia farby/fotografický negatív‘; siluet – sivá silueta s bielymi obrysmi tela, krídel, očí 

a zobáku; neutral – umiestnenie očí a zobáku vzorového papagája v pôvodnej konfigurácii na 

rozostrenú fotografiu neutrálneho jedinca; rotac – vertikálna inverzia hlavy a nôh. 

 

Celkové výsledky uvedené vyššie berú do úvahy aj relatívne menej spoľahlivé merania, 

tzn. cvičenia, kedy subjekty dosahovali celkovo nižšej úspešnosti, kvôli nižšej sústredenosti 

(občas „nemajú náladu“ alebo ich behom cvičenia vyruší zvuk zvonku atp.). Pre istotu som 

spočítala výsledky pre všetky subjekty z cvičení, kedy ich úspešnosť v úlohách s 

Všetky subjekty priemer n(total) n(správne) p (binomial) p (ztest)

normal 0.789 285 225 <0,001

kontur 0.500 38 19 0.564 <0,001

pixel 0.605 38 23 0.128 0.011

brich 0.575 40 23 0.215 0.003

negat 0.463 41 19 0.378 <0,001

siluet 0.561 41 23 0.266 0.001

neutral 0.459 37 17 0.371 <0,001

rotac 0.487 39 19 0.500 <0,001
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nemodifikovanými vzorovými kartami bola rovná alebo vyššia ako 70% (viz Tabuľka 1b). 

Výsledky sú prakticky rovnaké ako tie uvedené v Tabuľke 1a, tj. nie je možné vyvrátiť, že 

úspešnosť v úlohách obsahujúcich jednotlivé modifikácie je náhodná  a výsledky ani jednej 

modifikácie nie sú porovnateľné s úspešnosťou v úlohách s nemodifikovanými vzorovými 

kartami (štatisticky významná rozdielnosť vyšla v tomto prípade i pre kontúry). 

 

Výsledky vyhodnotené pre každý subjekt zvlášť 

 

Toku 

Samica Toku sa kvôli zdravotným problémom nezúčastnila posledných niekoľkých 

cvičení, preto je počet pokusov v jej prípade nižší. Ani jedna z modifikácií nebola podľa 

znamienkového testu signifikantná na hladine významnosti <0.05. 

 

 

Tabuľka 2: Výsledky jednotlivých modifikácii pre samicu Toku. V tabuľke sú v jednotlivých 

stĺpcoch uvedené tieto hodnoty: jednotlivé modifikácie, priemerná úspešnosť pre danú modifikáciu 

(priemer), celkový počet pokusov n(total), počet pokusov so správnou odpoveďou n(správne), 

štatistická významnosť vyhodnotená pomocou znamienkového testu p(binomial) a pomocou Z-

testu p(ztest). Ľavý stĺpec obsahuje všetky testované varianty a to konkrétne: normal – 

nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia ‚čierno-biele kontúry‘; pixel – modifikácia 

‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky črty vyfotografovaného jedinca okrem 

brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia farby/fotografický negatív‘; siluet – sivá silueta 

s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; neutral – umiestnenie očí a zobáku vzorového 

papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú fotografiu neutrálneho jedinca; rotac – vertikálna 

inverzia hlavy a nôh. 

Toku priemer n(total) n(správne) p (binomial) p (ztest)

normal 0.588 233 137 0.004

kontur 0.514 35 18 0.500 0.412

pixel 0.412 34 14 0.196 0.052

brich 0.387 31 12 0.141 0.034

negat 0.500 40 20 0.563 0.298

siluet 0.457 35 16 0.368 0.144

neutral 0.500 36 18 0.566 0.322

rotac 0.500 36 18 0.566 0.322
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Graf 2: Priemerná úspešnosť Toku pre jednotlivé verzie vzorových kariet. Na ose y je vykreslená 

priemerná úspešnosť a na ose x jednotlivé verzie vzorových kariet a to konkrétne: : normal – 

nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia ‚čierno-biele kontúry‘; pixel – modifikácia 

‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky črty vyfotografovaného jedinca okrem 

brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia farby/fotografický negatív‘; siluet – sivá silueta 

s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; neutral – umiestnenie očí a zobáku vzorového 

papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú fotografiu neutrálneho jedinca; rotac – 
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vertikálna inverzia hlavy a nôh. Hviezdička označuje,  pre ktorú modifikáciu subjekt dosiahol 

signifikantne nižšej úspešnosti v porovnaní s nemodifikovanými kartami (p<0.05). 

  

Shango 

V prípade Shanga taktiež nie sú úspešnosti dosiahnuté pre jednotlivé modifikácie (opäť 

analyzované) pomocou znamienkového testu na hladine významnosti 0.05) nenáhodné.  

 

 

Tabuľka 3: Výsledky jednotlivých modifikácii pre samca Shanga. V tabuľke sú v jednotlivých 

stĺpcoch uvedené tieto hodnoty: jednotlivé modifikácie, priemerná úspešnosť pre danú modifikáciu 

(priemer), celkový počet pokusov n(total), počet pokusov so správnou odpoveďou n(správne), 

štatistická významnosť vyhodnotená pomocou znamienkového testu p(binomial) a pomocou Z-

testu p(ztest). Ľavý stĺpec obsahuje všetky testované varianty a to konkrétne: normal – 

nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia ‚čierno-biele kontúry‘; pixel – modifikácia 

‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky črty vyfotografovaného jedinca okrem 

brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia farby/fotografický negatív‘; siluet – sivá silueta 

s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; neutral – umiestnenie očí a zobáku vzorového 

papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú fotografiu neutrálneho jedinca; rotac – vertikálna 

inverzia hlavy a nôh. 

 

Shango priemer n(total) n(správne) p (binomial) p (ztest)

normal 0.647 348 225 <0,001

kontur 0.592 49 29 0.126 0.453

pixel 0.524 42 22 0.439 0.119

brich 0.478 46 22 0.441 0.026

negat 0.523 44 23 0.440 0.107

siluet 0.489 47 23 0.500 0.037

neutral 0.432 44 19 0.226 0.006

rotac 0.580 50 29 0.161 0.358
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Graf 3: Priemerná úspešnosť Shanga pre jednotlivé verzie vzorových kariet. Na ose y je 

vykreslená priemerná úspešnosť a na ose x jednotlivé verzie vzorových kariet a to konkrétne: : 

normal – nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia ‚čierno-biele kontúry‘; pixel – 

modifikácia ‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky črty vyfotografovaného jedinca 

okrem brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia farby/fotografický negatív‘; siluet – sivá 

silueta s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; neutral – umiestnenie očí a zobáku 

vzorového papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú fotografiu neutrálneho jedinca; rotac 
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– vertikálna inverzia hlavy a nôh. Hviezdička označuje,  pre ktorú modifikáciu subjekt dosiahol 

signifikantne nižšej úspešnosti v porovnaní s nemodifikovanými kartami (p<0.05). 

 

Titilayo 

Papagáj Titilayo dosiahol podobné výsledky ako Shango, avšak jedna z modifikácií sa 

v analýze pomocou znamienkového testu preukázala ako nenáhodná a to konkrétne eliminácia 

hlavy, nôh a krídel so zachovaným torzom, skrátene nazývaná ‚brich‘ (p=0.01). Táto modifikácia 

pomocou Z-testu vyšla ako porovnateľná s nemodifikovanou variantou vzorových kariet. 

 

 

Tabuľka 4: Výsledky jednotlivých modifikácii pre samca Titilaya. V tabuľke sú v jednotlivých 

stĺpcoch uvedené tieto hodnoty: jednotlivé modifikácie, priemerná úspešnosť pre danú modifikáciu 

(priemer), celkový počet pokusov n(total), počet pokusov so správnou odpoveďou n(správne), 

štatistická významnosť vyhodnotená pomocou znamienkového testu p(binomial) a pomocou Z-

testu p(ztest). Ľavý stĺpec obsahuje všetky testované varianty a to konkrétne: normal – 

nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia ‚čierno-biele kontúry‘; pixel – modifikácia 

‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky črty vyfotografovaného jedinca okrem 

brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia farby/fotografický negatív‘; siluet – sivá silueta 

s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; neutral – umiestnenie očí a zobáku vzorového 

papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú fotografiu neutrálneho jedinca; rotac – vertikálna 

inverzia hlavy a nôh. 

 

Titi priemer n(total) n(správne) p (binomial) p (ztest)

normal 0.635 304 193 <0,001

kontur 0.500 42 21 0.561 0.091

pixel 0.568 37 21 0.256 0.424

brich 0.690 42 29 0.010 0.484

negat 0.458 48 22 0.333 0.020

siluet 0.553 47 26 0.280 0.280

neutral 0.452 42 19 0.322 0.023

rotac 0.511 47 24 0.500 0.103
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Graf 4: Priemerná úspešnosť Titilaya pre jednotlivé verzie vzorových kariet. Na ose y je 

vykreslená priemerná úspešnosť a na ose x jednotlivé verzie vzorových kariet a to konkrétne: : 

normal – nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia ‚čierno-biele kontúry‘; pixel – 

modifikácia ‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky črty vyfotografovaného jedinca 

okrem brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia farby/fotografický negatív‘; siluet – sivá 

silueta s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; neutral – umiestnenie očí a zobáku 

vzorového papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú fotografiu neutrálneho jedinca; rotac 
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– vertikálna inverzia hlavy a nôh. Hviezdička označuje,  pre ktorú modifikáciu subjekt dosiahol 

signifikantne nižšej úspešnosti v porovnaní s nemodifikovanými kartami (p<0.05). 

 

Inter-individuálne rozdiely 

 

 

Graf 5: Priemerná úspešnosť pre jednotlivé subjekty zvlášť a pre jednotlivé verzie vzorových 

kariet. Na ose y je vykreslená priemerná úspešnosť a na ose x jednotlivé verzie vzorových kariet 

a to konkrétne: : normal – nemodifikované vzorové karty; kontur – modifikácia ‚čierno-biele 
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kontúry‘; pixel – modifikácia ‚pixelácia‘; brich – modifikácia prekrývajúca všetky črty 

vyfotografovaného jedinca okrem brušnej časti; negat – modifikácia ‚inverzia farby/fotografický 

negatív‘; siluet – sivá silueta s bielymi obrysmi tela, krídel, očí a zobáku; neutral – umiestnenie 

očí a zobáku vzorového papagája v pôvodnej konfigurácii na rozostrenú fotografiu neutrálneho 

jedinca; rotac – vertikálna inverzia hlavy a nôh.  
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Diskusia 

 

 Vo výskumnej časti tejto diplomovej práce boli testované dve skupiny hypotéz. Prvá 

skupina hypotéz bola odvodená z analogických výskumov schopnosti individuálneho 

rozpoznávania a identifikácie identity jedinca z vizuálnych podnetov u ľudí. Druhá skupina 

hypotéz vychádzala z výsledkov predchádzajúcich častí výskumného projektu individuálneho 

rozpoznávania u papagájov sivých, na ktoré táto diplomová práca nadväzuje. V rámci výskumného 

projektu IR u papagájov sivých označujem všetky tieto modifikácie ako tretiu generáciu 

modifikácií (generácia III.). 

 

1. Modifikácie založené na analogických výskumoch s ľudskými subjektmi 

 Do tejto skupiny modifikácií patrí nasledovné: 

 

 1a. prevedenie fotografie na čiernobiele kontúry 

1b. vertikálna inverzia hlavy a nôh 

1c. inverzia farby (negatív) 

1d. sivá silueta s bielym ohraničením krídel, zobáka a bielym okom 

1e. pixelácia fotografie 

 

Čierno-biele kontúry (1a.) a Silueta (1d.) 

 Napriek tomu, že prevedenie fotografie ľudskej tváre na čierno-biele kontúry zachováva 

pôvodnú informáciu o výraze tváre a konfigurácií jednotlivých čŕt, mala táto modifikácia u ľudí 

negatívny vplyv na schopnosť identifikovať jedinca na fotografii a ako v prípade, že kontúry boli 

veľmi hrubé (obrys tváre a základných častí tváre), tak aj v prípade, že kontúry mapovali aj detaily 

ako vrásky (Davies et al., 1978; Sinha et al., 2006). Jednou z možných interpretácií je, že za tento 

výsledok je zodpovedná predovšetkým absencia pigmentu, ktorý okrem farebnosti umožňuje 

rozlišovanie tieňov a hĺbky. 

 Papagáje sivé som v tejto súvislosti testovala pomocou dvoch modifikácií vzorového 

podnetu a to konkrétne prevedenia fotografie vzorového papagája na detailné čierno-biele kontúry, 

ktoré zachovávajú aj štruktúru operenia a prevedenie fotografie vzorového papagája na 

jednoduchú sivú siluetu s ohraničením obrysu tela a jeho základných častí (krídla, oči, zobák). U 
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všetkých subjektov bola úspešnosť v úlohách, kedy vzorová karta bola modifikovaná jedným z 

uvedených spôsobov, rovná náhode, čo prakticky znamená, že subjekty sa rozhodovali náhodne. 

Avšak v prípade, kedy som vyhodnotila výsledky pre všetky subjekty dohromady, práve čierno-

biele kontúry vyšli ako modifikácia najbližšia hranici štatistickej významnosti, čo by mohlo 

naznačovať, že sa subjekty do určitej miery riadili práve štruktúrou operenia, ktorá bola v rámci 

tejto modifikácie zachovaná. 

 

Priestorová inverzia (1b.) 

 

 Pomocou vertikálneho prevrátenia hlavy a nôh sme vytvorili modifikáciu vzorovej karty 

analogickú k inverzií tváre, ktorá sa používa vo výskumoch s ľudskými subjektmi. Efekt inverzie 

– tj. disproporčne vysoké zníženie úspešnosti v identifikačných a diskriminačných úlohách 

ľudských tvárí v porovnaní so znížením úspešnosti v identických úlohách používajúcich objekty 

– sa považuje za jeden z argumentov významu tváre ako vysoko špecifického typu podnetu 

odlišného od iných objektov a holistického spracovávania tvárí (Tanaka & Gordon, 2011; Richler 

& Gauthier, 2014). 

 Priemerné výsledky, i výsledky pre jednotlivé subjekty ukazujú, že v prípade, že vzorová 

fotografia v MTS úlohe bola modifikovaná týmto spôsobom, subjekty sa rozhodujú náhodne. Tieto 

výsledky naznačujú, že proces spracovania jedinca vlastného druhu je minimálne v tomto smere 

analogický s procesom spracovania tvárí u ľudí – fotografie papagájov neboli okrem prevrátenia 

hlavy a nôh nijak upravené, takže buď samotné prevrátenie alebo pravdepodobnejšie narušená 

konfigurácia častí tela, znemožnila normálne vizuálne vyhodnotenie podnetovej karty. Táto 

modifikácia teda mala čiastočne podobný efekt ako face-composite task (Young et al., 1987; 

Rossion, 2013), kedy je subjektom prezentovaná tvár zložená z dvoch polovíc tvárí odlišných ľudí 

a v prípade, že sú tieto polovice zarovnané tak, že tvoria jednoliatu tvár, nie sú ľudské subjekty 

schopné sa sústrediť výhradne len na jednu z polovíc a určiť zdrojového jedinca danej polovice. 

Len na základe výsledkov tohto experimentu nie je možné presne určiť, ktorý aspekt mal 

najvýznamnejší vplyv; každopádne ale tieto výsledky naznačujú, že proces, ktorý prebieha na 

pozadí rozhodovania subjektov v MTS úlohách, je procesom holistickým. 
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Inverzia farby 

 

 Nazývaná tiež ‚fotografický negatív‘, inverzia farby a jej negatívny vplyv na úspešnosť 

ľudských subjektov v úlohách individuálneho rozpoznávania akéhokoľvek typu, sú dokladom 

významu pigmentácie, pričom pigmentácia neovplyvňuje len farebnosť ale i vnímanie 

trojdimenzionality (Phillips, 1972; Tanaka et al., 2001; Russell & Sinha, 2006). Pri inverzii farby 

sú jednotlivé farby nahradené ich komplementárnou farbou, svetlé oblasti sa stávajú tmavými a 

naopak. Hoci sú samotné gradienty zachované, pôvodné sfarbenie a tiene sú znehodnotené. 

 Modifikácia, ktorá bola použitá v tomto výskume, vizuálne kopíruje modifikácie, ktoré 

boli vykonané na podnetových fotografiách vo výskumoch s ľudskými subjektmi. Úspešnosť 

jednotlivých subjektov, i celková úspešnosť v úlohách s touto modifikáciou bola rovná náhode, 

efekt inverzie farby sa teda zrejme uplatňuje i u papagájov sivých. Toto zistenie je konzistentné s 

výsledkami mojej bakalárskej práce (Prikrylová, 2016), kedy najvyšší vplyv na úspešnosť v MTS 

úlohách malo práve prefarbenie operenia jedinca na fotografii. Je teda zrejmé, že sfarbenie tela je 

jedným z kľúčových vizuálnych prvkov nutných pre úspešné individuálne rozpoznanie. 

 

Pixelácia 

 

 Výskumné štúdie skúmajúce vplyv rozpixelovania tváre na úspešnosť rozpoznávania u 

ľudí (Sinha et al., 2006; Bachmann, 2007) nepotvrdili negatívny vplyv tejto modifikácie. Pri 

vytváraní tejto modifikácie som sa rozhodla pre veľmi miernu pixeláciu v porovnaní s pixeláciou, 

ktorú na fotografiách vykonávali v oboch uvedených výskumoch. Napriek tomu výsledky 

všetkých subjektov sú na úrovni štatistickej náhodnosti, takže pixelácia mala za dôsledok 

znehodnotenie niektorej časti vizuálnej informácie, ktorá je nutná pre úspešné individuálne 

rozpoznanie. Na základe výsledkov ostatných modifikácií, ktoré sú obsiahnuté v tejto práci, ako i 

predchádzajúcich generácií modifikácií, sa prikláňam k interpretácií, že (i takto jemná) pixelácia 

znehodnotila štruktúru a detaily sfarbenia operenia, čo malo za dôsledok takto výrazný pokles v 

úspešnosti.  
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2. Modifikácie založené na výsledkoch predchádzajúcich generácií modifikácií 

 

 Tieto dve modifikácie boli vytvorené za cieľom otestovať význam hlavových znakov (oka 

a zobáku a ich pôvodnej konfigurácie) a význam operenia a jeho štruktúry na brušnej časti 

papagája sivého pre úspešné rozpoznanie v rámci MTS úloh, konkrétne to boli tieto modifikácie: 

 

2a. rozmazaný obrys neutrálneho papagája s okom a zobákom vzorového papagája so zachovaným 

priestorovým rozložením 

2b. prekrytie hlavy a chvosta s rozostrením okrajov tela vzorového papagája (ponechanie len peria 

na tele) 

 

V generácii II., ktorá tejto generácii III. predchádzala, sa nepodarilo jednoznačne potvrdiť 

význam hlavovej časti vzorového papagája sivého, ani torza, avšak výsledky MTS úloh, kedy bolo 

zo vzorovej fotografie eliminované torzo, poukazovali na relatívne negatívny efekt tejto 

modifikácie. Tento trend som interpretovala ako možnú preferenciu torza, respektíve v kontexte 

výsledkov ďalších modifikácií, ako vyšší význam operenia brušnej časti (štruktúry a sfarbenia) 

rozpoznávaného papagája sivého pre úspešné IR v porovnaní s inými časťami tela. 

Celková úspešnosť, i úspešnosť jednotlivých subjektov v prípade, že vzorová karta bola 

modifikáciou 2a., bola rovná náhode, takže je možné vylúčiť, že by základné črty hlavy ako oko a 

zobák, boli dostatočné pre úspešné rozpoznanie napriek tomu, že som pri tejto modifikácii 

zachovala pôvodné priestorové rozloženie týchto častí. 

Modifikácia 2b. priniesla nejednoznačné výsledky, keďže u jedného z troch subjektov 

(papagáj Titilayo) neviedla k signifikantnému zníženiu úspešnosti. Titilayo dosiahol úspešnosť 

69%, ktorá bola pomocou znamienkového testu vyhodnotená ako štatisticky nenáhodná (p=0.01). 

Ostatné subjekty dosiahli úspešnosť na úrovni náhody. Tento rozdiel je možné vysvetliť tak, že 

vzorová fotografia bola modifikovaná veľmi komplikovaným spôsobom, čo mohlo ostatné dva 

subjekty zmiasť podobne, ako sa tomu stalo u všetkých subjektov v prípade priestorovej inverzie 

hlavy a nôh; teda, že prekrytie ostatných častí tela na fotografii bolo príliš neprirodzené na to, aby 

spracovávali zachovanú brušnú časť prirodzene ako súčasť jedinca vlastného druhu a to napriek 

tomu, že modifikácia bola vytvorená tak, aby čo najviac simulovala prirodzenú situáciu. 
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Hodnotenie kvality výskumu 

 

Problematické body, s ktorými sa výskum, ktorý je predmetom tejto diplomovej práce 

potýka, sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov: 

- vplyv experimentátora, tj. riziko, že by experimentátor mohol ovplyvniť výsledky 

experimentu: toto riziko bolo minimalizované rozdelením úloh medzi dvoch experimentátorov, 

vďaka čomu nebolo možné subjektu napovedať, a dôkladným školením jednotlivých 

experimentátorov, čím bolo zaistené dodržiavanie rovnakého postupu všetkými experimentátormi 

- motivácia subjektov: v priebehu niektorých cvičení sa experimentátori stretli s nízkou 

motiváciou zo strany subjektov k spolupráci; tento bod bol riešený obmenou odmeny, prípadným 

odložením cvičenia, cvičením v inú dobu dňa atp. 

- podnetové karty: využitie fotografií za účelom vyhotovenia podnetových kariet sa v rámci 

projektu preukázalo ako vhodné (pre extenzívnu diskusiu na túto tému viz Prikrylová, 2016) 

- individuálne rozpoznávanie vs. diskriminácia na základe podobnosti – nie je možné 

stopercentne vylúčiť, že subjekty pri MTS úlohách používajú jednoduchú diskrimináciu namiesto 

individuálneho rozpoznávania, hoci niektoré výsledky, predovšetkým transferový test, ktorý 

prebehol v rámci mojej bakalárskej práce (Prikrylová, 2016), naznačujú, že skutočne dochádza k 

procesu IR; v budúcnosti však v rámci výskumného projektu individuálneho rozpoznávania u 

papagájov sivých plánujeme použiť namiesto vzorových kariet vzorové nahrávky vokalizácie – 

keďže subjekty budú na základe vzoru z jednej modality (zvuk) priraďovať odpoveď z modality 

inej (karta), bude ich prípadná úspešnosť v týchto úlohách dokladom existencie vzoru, resp. 

mentálnej reprezentácie pre daného rozpoznávaného jedinca, takže bude možné potvrdiť, že 

papagáje sivé sú skutočne schopné „pravého“ IR podobne ako ľudia 
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Záver 

 Diplomová práca je súčasťou projektu výskumu individuálneho rozpoznávania, ktorý patrí 

medzi projekty Laboratória kognitívnych schopností vtákov pri Fakulte humanitných štúdií UK. 

Jej cieľom bolo testovať hypotézy ohľadne vizuálnych aspektov individuálneho rozpoznávania, 

konkrétne zistiť, ktoré vizuálne znaky rozpoznávané jedinca sú pre úspešné rozpoznanie kľúčové. 

Hypotézy som formovala na základe analogických výskumov s ľudskými subjektmi a na základe 

výsledkov predchádzajúcich častí výskumného projektu, ktorého súčasťou je aj v tejto práci 

predkladaný výskum. 

 V teoretickej časti som sa pokúsila podať zrozumiteľný základný prehľad súčasného stavu 

poznania. Veľký dôraz som kládla predovšetkým na porozumenie procesu individuálneho 

rozpoznávania všeobecne, vysvetlenie špeciálneho postavenia tváre ako vizuálneho podnetu u ľudí 

v porovnaní s inými objektmi a kľúčový význam tváre pre úspešnú identifikáciu rozpoznávaného 

jedinca (touto skutočnosťou opodstatňujem rozhodnutie použiť pre komparáciu s našimi 

výsledkami výskumy zamerané takmer výhradne na rozpoznávanie na základe tváre – jednak 

väčšina štúdií používa práve tváre pre ich nenahraditeľný význam pri IR u ľudí, jednak, ako 

popisujem v diskusii, je možné, že túto úlohu u papagájov sivých plní celé telo, prípadne torzo), 

spracovanie tváre z neurálne-kognitívneho a percepčného hľadiska. Doterajšie výsledky projektu 

individuálneho rozpoznávania boli extenzívne rozobrané na začiatku praktickej časti tejto 

diplomovej práce. 

 Výsledky jednotlivých modifikácií naznačujú, že individuálne rozpoznávanie u papagájov 

sivých a u ľudí má do určitej miery spoločné niektoré charakteristiky. Okrem pixelácie zdrojovej 

fotografie mali všetky modifikácie za dôsledok signifikantné zníženie úspešnosti v MTS úlohách. 

Podobné výsledky modifikácií ako je napríklad priestorová inverzia a farebná inverzia u ľudí 

a u testovaných subjektov naznačujú, že proces individuálneho rozpoznávania u papagájov sivých 

môže, podobne ako u ľudí, podliehať holistickému spracovaniu. Ďalším analogickým zistením je 

kľúčová úloha pigmentácie pre úspešné individuálne rozpoznanie. Výsledky druhej skupiny 

hypotéz, ktoré sa zameriavali na testovanie významu torza a hlavových častí rozpoznávaného 

jedinca, poukazujú na možnú tendenciu papagájov sivých zameriavať sa skôr na torzo, resp. jeho 

brušnú časť, sfarbenie operenia a jeho štruktúru. Tieto zistenia sú konzistentné s výsledkami 

predchádzajúcich generácií modifikácií (Prikrylová, 2016). Ďalšie skúmanie schopnosti 

individuálneho rozpoznávania je nutné na bližšie porozumenie tejto schopnosti a zároveň by bolo 
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vhodným doplnením tohto výskumu. Toto ďalšie skúmanie bude nasledovať taktiež v rámci 

projektu výskumu IR u papagájov sivých. Tieto ďalšie časti výskumu IR u papagájov sivých sú 

plánované s ohľadom na výsledky výskumu, ktorý je predmetom tejto diplomovej práce. 
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