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Autorka se v práci věnuje individuálnímu rozpoznávání u papoušků šedých a srovnává výsledky s tím, 

co známe o individuálním rozeznávání u člověka. V první části úvodu se zabývá vymezením pojmu 

individuálního rozeznávání a jeho vznikem a významem, v další části pak individuálnímu rozeznávání 

(IR) u primátů včetně člověka. Následně shrnuje výsledky předchozích experimentů, na které přímo 

daná práce navazuje, a v krátkém odstavci nám představuje i základní poznatky o vzhledu a ekologii 

papoušků šedých.  

Experimentální část práce sestává z několika různých modifikací matching-to-sample pokusů 

s třemi jedinci papoušků šedých, jejichž úkolem je rozeznat modelového papouška na 

nemodifikovaném obrázku a přiřadit k němu stejného jedince ze dvou možných obrázků, které byly 

konkrétním způsobem modifikovány. Konkrétní modifikace vychází z výsledků předchozích pokusů 

autorky a jejího kolektivu. Výsledky dané práce jsou nejednoznačné, spolu s předchozími výsledky však 

přispívají k celkovému porozumění schopnosti vizuálního individuálního rozeznávání u ptáků, jež je 

obecně velmi zřídka studováno, protože většina studií zaměřených na IR u ptáků se věnuje hlavně 

akustickým signálům. 

Úvodní část práce je poněkud zmatená. Autorka zde poněkud problematicky uvádí 

testovatelnou definici individuálního rozpoznávání. Určující podmínky a,b,c uvedené v textu nejsou 

definovány autorským kolektivem Tibbetts et al. (2008), naopak, v dané publikaci je tato definice 

(autorů Sherman et al. 1997) diskutována jakožto rozdílná oproti jejich vlastní definici (která zní, že 

vodítko, párování se vzorem a odpověď jsou všechny individuálně specifické). Přičemž nejde o překlep, 

ale o nepochopení textu a významu jednotlivých definic, protože udávanou definici autorka práce 

přiřazuje Tibbettsové i dále v textu a navíc jinou definici (neuvedenou) autorka popisuje jakožto „téměř 

identickou“. Bod c) je navíc uveden špatně, nejedná se o behaviorální odpověď rozpoznávaného 

jedince, ale rozpoznávajícího!  Zároveň v daném odstavci mixuje problematiku definice podstaty 

individuálního rozpoznávání a problematiku jejího měření. Bylo by lepší, kdyby si autorka ujasnila 

definice, zdůraznila jednu, kterou sama využívá a využití odůvodnila v kontrastu s jinými definicemi, a 

hlavně oddělila definici samotného IR a problematiku jejího měření. 

V dalších odstavcích autorka probírá rozdíl mezi tzv. „pravým“ a „nepravým“ IR, ale neuvádí, 

co se považuje za „pravé IR“. To je důležité, podle citované literatury se totiž může jednak jak o 

schopnost rozeznat jednoho jedince individuálně, tak i o zúžení významu pouze na schopnost rozeznat 

na individuální úrovni více, než jednoho jedince. Dále v textu navíc autorka prohlašuje, že tímto 

rozdělením se bude řídit i ona ve své práci, ale stále neujasňuje definici pravého IR. 

V některých místech jsou nejasná vyjádření v textu, např.: „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“ – Ve skutečnosti Wiley uvádí, že obě možnosti vznikly přírodním výběrem, 

ale v prvním případě následkem přímé výhody, kterou poskytuje individuální rozpoznávání jedinci, 

který to dovede, v druhém případě nepřímo následkem výhody, kterou přináší generalizované učení. 



Samotná experimentální část práce je až na drobné výjimky srozumitelná, čtivá a obsahuje 

všechny náležitosti. Připomínku mám snad jen k samotné metodice přípravy stimulů, která byla 

zbytečně složitá - autorka očividně umí pracovat s Adobe Photoshopem (dokonce i označit celého 

papouška), proč tedy nechávala obrázky tisknout a stříhala je vytištěné a pak lepila na bílý podklad, a 

nevystřihla je rovnou digitálně? Zachovaly by se tak lépe i dané modifikace, protože např. rozostřené 

křídlo nelze z papíru vystřihnout rozostřeně, přesnější by byla i pixelizace obrázků, protože při tomto 

postupu není jasné, který čtvereček ještě zahrnout do kontury a který nikoliv… 

 

Celkově předložená práce splňuje vytyčený cíl. Studentka využívá relevantní informační zdroje, 

zvolené metody v experimentální části jsou přiměřené a plní účel. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení jako výborné. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Autorka uvádí: „Otázkou ďalej je, nakoľko splnenie podmienok, ktoré definuje Tibbetts ako 

vymedzujúce individuálne rozpoznávanie…“ Uvedené podmínky autoři (Sherman et al. 1997!) 

nicméně nedefinují jakožto vymezující „individuální rozpoznávání“ (jak chybně autorka 

diplomové práce uvádí), ale jakožto vymezující „testovatelné individuální rozpoznávání“. Jaký 

je mezi tím rozdíl? Můžete uvést příklady?  

 

2) Autorka nekriticky přebírá od Bee (2006) tvrzení: „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.“ Na základě jakých předpokladů bychom měli dané tvrzení brát v úvahu? Lze 

si představit, že na základě těchto předpokladů bude podobné, nebo i komplexnější IR 

existovat u jiných druhů? 


