
Školitelský posudek na práci Bc. Elišky Pšeničkové:  

„Ontogeneze personality aneb opakovatelnost v behaviorálních a kognitivních testech“ 

 

Tato diplomová práce navazuje na práci bakalářskou, kde se Eliška Pšeničková zabývala 

evidencí teoretických i experimentálních prací na téma ontogeneze personality. Personalita u 

zvířat je podle jedné z přijímaných definic považována za určitou míru stability chování 

přetrvávající v čase a mezi kontexty. Co se myslí délkou trvání a různými kontexty je ovšem 

v jednotlivých pracích velice různé. Stabilita chování tedy neznamená absolutní neměnnost, 

třeba i v kontextu k chování ostatních jedinců v populaci, a můžeme tedy zkoumat její vývoj 

v ontogenezi. Kdy a jak k ustavení personality dochází, by teoreticky mělo odpovědět i na 

otázku, zda je personalita pro daný druh klíčová a má cenu zkoumat její další aspekty (dopady 

na fitness, interakci s kognicí apod.). Experimentální práce testující ontogenezi personality sice 

existují, ale je jich po málu, mají různou metodiku a většinou nekorespondují s existujícími 

teoretickými modely. Pokud nevíme, ve kterém životním období personalita vzniká, případně 

zda je stejná v různých životních fázích, nemůžeme rozhodnout, který z teoretických modelů 

vysvětlující evoluci personality vlastně platí. Tyto teoretické i praktické aspekty studia 

ontogeneze personality shrnuje teoretický úvod do problematiky, kde studentka dokazuje 

velký vhled do nelehké problematiky a celkově dobrou orientaci v tématu. 

Úkolem diplomové práce Elišky Pšeničkové bylo soustředit se především na jeden 

z aspektů personality, a to na míru stability chování v čase (v juvenilním, subadultním a 

adultním období) u modelového druhu gekončíka nočního. Personalita se u zvířat obvykle 

testuje pomocí opakující se baterie testů, které by měly testovat exploraci, aktivitu, odvážnost 

a v našem případě navíc i převažující loveckou strategii a míru kognitivních schopností. 

K výpočtu stability chování v čase použila Eliška Pšeničková po konzultacích s Mgr. Barborou 

Vobrubovou dva obvyklé modely výpočtu opakovatelnosti (repeatability). Jeden počítá 

repeatabilitu na základě vnitrotřídní korelace (počítá „intraclass correlation coefficient“) čistě 

jako vztah hodnot naměřených v jednotlivých opakováních, aniž by bral v úvahu jakékoliv 

systematické vlivy, druhý model je pak složitější a zohledňuje i systematické vlivy, které by 

měly působit na všechna zvířata podobně (obvykle habituaci, v případě této studie spíše 

ontogenezi). Metody výpočtů opakovatelnosti byly podobné jako v  článku o vývoji personality 

u hroznýšů královských (Šimková et al., 2017). Výsledkem těchto výpočtů je tak míra 

opakovatelnosti, což je empirické číslo nabývající hodnot od 0 do 1, které lze porovnávat 

s obvyklým průměrem pro publikovanou opakovatelnost pro behaviorální testy u obratlovců, 

nebo s opakovatelností obvykle nalézanou při studiu personality u plazů. Druhým aspektem, 

který Eliška Pšeničková zkoumala, byl samotný vliv ontogeneze zodpovědný za nalezenou 

variabilitu chování, který studentka vyšetřovala pomocí lineárního modelu se smíšenými 

efekty (LME) s odfiltrovaným vlivem opakování nebo obdobnými variantami zobecněných 

lineárních modelů pro data s jiným typem rozdělení. Tuto fázi přípravy dat a rychlého zvládnutí 

výpočtů v programu R musela Eliška Pšeničková zvládnout velice rychle a samostatně v době 

prázdnin, kdy konzultovala především s doktorandkami z naší pracovní skupiny, s Mgr. Šárkou 

Peléškovou a Mgr. Aleksandrou Chomik. Fáze výpočtů míry toho, jak jsou jednotlivá chování 



stabilní, či jak dobře vysvětluje variabilitu chování ontogeneze, jsou fází více méně 

explorativní. Eliška Pšeničková se svým sklonem k důkladnosti uvádí a shrnuje úplně všechny 

provedené výpočty, z nichž bude pro budoucí publikaci nutno ještě informace prosívat.  

Úkolem studentky však bylo i nahlédnout, jak se stabilita chování v ontogenezi udržuje 

či naopak mění. Toto byl úkol nelehký, nutící k širšímu náhledu na získaná data a k zamyšlení 

nad výslednou interpretací. Toho se studentka zhostila v rámci diskuze celkem zdařile. 

Z uvedených výsledků je patrné, že u gekončíků nočních nelze všechna chování jednoduše 

„hodit do jednoho pytle“ multivariátní PCA a analyzovat jen změny individuálních odchylek od 

multivariátních os, protože například u testu reaktivity (odvážnosti) jsou v juvenilním období 

opakovatelné jiné behaviorální prvky, než v dospělosti. Navíc i některé stejné behaviorální 

prvky byly více stabilní v juvenilním období, jiné zase v dospělosti. Celkově problematické se 

pak jeví subadultní období, kde je stabilita chování nízká. Slibně se jeví test lovecké taktiky, 

kde jednotlivá chování dosahovala i v subadultní fázi vysokou opakovatelnost, ten se však 

bude u dospělců teprve opakovat. 

Na získání behaviorálních dat Eliška Pšeničková úzce spolupracovala především 

s doktorandkou Aleksandrou Chomik (téma personalita vs. kognice u plazů), ale i 

s magisterskou studentkou Lucií Košinárovou (podrobná analýza loveckého chování u žab a 

gekončíků). Ale i tak projekt vyžadoval velké nasazení při behaviorálním testování a 

dodržování striktního harmonogramu testování po celou dobu studia. Eliška se mnou a 

s konzultantkou Dr. Petrou Frýdlovou průběžně konzultovala podobu a modifikace 

jednotlivých testů, i způsob průběžného zaznamenávání a vyhodnocování behaviorálních dat. 

I při dodržení harmonogramu však byla celková data zpracovávána velmi rychle a na samotné 

přemýšlení o tom, co data přinášejí za informace, zůstalo velmi málo času. Věřím, že 

z datového souboru bude v budoucnosti možné získat informace o vzájemném vztahu mezi 

jednotlivými chováními a bude možné vyšetřit stabilitu těchto korelací v čase (tedy možný 

behaviorální syndrom). Tato diplomová práce patří rozhodně k těm náročnějším diplomovým 

pracím, které jsem jako školitelka zadala a studentka se s jejím řešením vlastně vyrovnala 

příkladně. Velmi pozitivně hodnotím i opakovanou aktivní účast na konferencích Zoologické 

dny a konferenci ČSEtS. Jako školitelka kladu větší důraz na snahu studentky práci řádně 

dokončit a neošidit, a zároveň velmi kladně hodnotím pochopení tématu a vhled do řešeného 

problému. V tomto případě si dovoluji odhlédnout od případných formálních nedostatků. I 

přes velký časový stress při sepisování závěrečných částí práce jsem s výslednou podobou 

diplomové práce jako školitelka spokojena a doporučuji ji k obhajobě a kladnému hodnocení 

(1-2).  

 

 

 

 

V Kladně 13. 9. 2021                                                                                   RNDr. Eva Landová, Ph.D. 


