
Posudek vedoucí práce na diplomovou práci Bc. Kataríny Prikrylové Vizuální aspekty individuálního 

rozpoznávání u papoušků šedých 

Práce je pokračujícím akademickým textem stejné autorky na téma individuální rozpoznávání 

papoušků šedých, protože s tématem začala již během bakalářského studia. V obou pracích tak 

dokumentuje valnou většinu výzkumů, které jsme na toto téma v laboratoři dosud provedli. Zde se 

Katka Prikrylová zaměřila v teoretické části na kognitivní aspekty individuálního rozpoznávání, jak u 

lidí, tak u zvířat. A dále na vizuální rozpoznávání tváře u lidí, především po stránce percepce 

tvářových znaků. Z některých základních principů percepce tváře u lidí pak odvozuje výzkumné otázky 

a hypotézy, které se týkají percepce vzhledu (tváře i těla) u papoušků šedých. V praktické části jsou 

pak tyto hypotézy testovány v naší Laboratoři kognitivních funkcí papoušků šedých. Katka udělala 

v laboratoři obrovský kus práce, je velmi samostatná, ochotná a má obrovskou výdrž. Má talent na 

manipulaci se zvířaty, takže se jí daří papoušky přimět ke slušným výkonům. Výsledky jsou ale 

součástí týmu studentů, kteří si zaslouží poděkování. Součástí diplomové práce je také souhrn 

předchozích výsledků, a to jak těch, které již byly součástí práce bakalářské, tak dalších výsledků, 

které jsou rozšířením náplně bakalářské práce, avšak byly shromážděny až po jejím odevzdání.  

Protože papoušci jsou nejen velmi inteligentní, ale také náladoví a svéhlaví, není vždy jednoduché 

přimět je k dlouhodobé stabilní spolupráci. V důsledku toho získané výsledky nejvíce ze všeho 

reflektují skutečnost, že při přechodu z tréninků zařazených do generace II do tréninků generace III 

přestalo papoušky cvičení bavit. Zatímco v generaci II zvládli poměrně úspěšně řešit všechny úkoly 

(poznávat i poměrně značně modifikované fotky), v generaci III přestali úspěšně řešit i základní úlohu, 

tj. porovnání nemodifikovaných karet. Celkové výsledky je tudíž poměrně těžké interpretovat. Zdá se 

však, že modifikace vizuální informace, která způsobuje porušení rozpoznávání u lidí, má podobný 

efekt i u papoušků. Naproti tomu hlavní rozdíl se zdá být v tom, že na rozdíl od liší hlavové znaky pro 

papoušky nemají důležitou roli ve vizuální diskriminaci. 

Zpracování práce hodnotím jako vysoce kvalitní, přestože vylepšovat je možné vždy. Teoretická část 

je velmi informačně bohatá a Katka Prikrylová se pouští do nesnadných oblastí kognitivní psychologie 

a neurokognice. Dalo by se jí vytknout výrazovou kostrbatost a vylepšovat by se dalo i v oblasti 

strukturace textu, ale celkově je text téměř vždy srozumitelný a relevantní k tématu. Velmi kladně 

hodnotím průvodní tabulky a obrázky, vždy výrazně usnadňují porozumění. 

V praktické části je spíš problém s občasným opakováním stejných informací na více místech textu. 

Jinak jsem ale neobjevila, že by nějaká informace k metodice či výsledkům byla neúplná nebo 

nesprávná. 

Diskuze se věnuje znovu hlavním tezím, které byly formulované již v úvodu. To je zcela v pořádku a 

způsob interpretace hodnotím také pozitivně. Škoda ale, že nepřibyla další témata, vyplývající z 

dosažených výsledků. Např. diskuze nad tím, proč hlavové rysy fungují při rozpoznávání u člověka, ale 

ne u papoušků, nebo jaká omezení nese při individuálním rozpoznávání spoléhání se na texturu peří 

na břiše. Pro zasazení do širšího kontextu by bylo vhodné v diskuzi naznačit jiné pravděpodobné 

formy individuálního rozpoznávání u papoušků a případně diskutovat, jakou relevantní roli může hrát 

mezi nimi rozpoznávání vizuální. Formálně nevhodný je způsob uvádění limitů práce pod odrážkami 

v bodech. Část diskuze se také dostala bohužel až do závěru, který by měl být spíš shrnutím výzkumu 

a rozvahou nad možnostmi navázat dalšími studiemi do budoucna. 

Před závěrečným zhodnocením bych ještě ráda upozornila na některé drobné chyby, které se zřejmě 

do práce vloudily nedopatřením: 



1) „Produkce vodítka“ není to samé jako „vyslání signálu“. Tibbetts hovoří o produkci vodítka, 

Yorzinsky uvádí signály nebo vodítka). V zásadě to, na základě čeho rozpoznáváme, jsou spíše 

vodítka, které striktně vzato nikdo přímo nevysílá. Zvíře zkrátka nějak vypadá a nějak se 

projevuje, což ostatní vnímají. 

2) Rozumím tomu, že tváře jsou si velmi podobné na úrovni jednotlivých rysů. Jak z toho ale 

vyplývá, že je jednodušší/pravděpodobnější holistický způsob zpracování?  

3) Str. 15 - tvářový kompozit se zpravidla ve vědě používá trochu v jiném smyslu, jako 

zprůměrovaný obličej překryvem několika původních obličejových fotografií přes sebe. Ne  

4) Str. 24 mozkové oblasti zodpovědné za IR u lidí a primátů jsou homologické nebo analogické? 

V textu se objevuje obojí. 

5) Technika matching-to-sample je popsána až dlouho potom, co se její znalost u čtenáře už 

předpokládá. Toto bylo možno vyřešit odkazem na pozdější část textu. 

6) Grafy – bylo by vhodné, kdyby znázorňovaly linii na hodnotě 0,5, tj. náhodnou úspěšnost. 

Celkově práci hodnotím jako experimentálně promyšlenou, pečlivě provedenou a vhodně sepsanou a 

navrhuji známku výborně.   

         Jitka Lindová 


