
        
 
 
 
Oponentský posudek na diplomovou práci Mgr. Kristýny Sedláčkové “Využití “amodal 
completion” při rozpoznávání predátorů.” 
 

Předkládaná diplomová práce Mgr. Kristýny Sedláčkové vznikla na katedře 
zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením školitele RNDr. 
Romana Fuchse, CSc. 

 
Autorka si zvolila zajímavé téma: Srovnávací studii “Amodal completion” u tří 

volně žijících druhů sýkor.  
Termín “Amodal completion” odkazuje ke schopnosti vnímat určitou strukturu či 

objekt jako celek i v případě, že senzorickým orgánům je přístupná pouze část těchto 
struktur. Původně se experimenty soustředily převážně na studium “amodal completion” 
u člověka a na její vývoj v ontogenezi. Se vzrůstajícím zájmem o fylogenezi kognitivních 
funkcí se výzkum zaměřil i na zvířata. Schopnost “amodal completion” byla prokázána u 
u některých druhů primátů, u myší, ale i u ryb. U ptáků byla prokázána u kuřat, sýkor, 
chůviček, ovšem u holubů, kteří jsou nejčastějším experimentálním modelem, byly 
výsledky zatím nejednoznačné. 

Většina dosavadních experimentů se zvířaty byla provedena v laboratorních 
podmínkách za použití operantního podmiňování či imprintingu. Velkou předností 
předkládané práce je, že vznikla na netrénovaných zvířatech v jejich přirozených 
podmínkách za použití ekologicky relevantních stimulů. 

Práce tematicky navazuje a rozvíjí práci Tvardíkové a Fuchse zabývající se 
“amodal completion” u volně žijících ptáků, která byla publikována v roce 2010. 

Pomocí preferenčních krmítkových experimentů autorka zkoumala, jak volně 
žijící sýkorky reagují na různé atrapy. Těmi byly: kompletní atrapa krahujce, atrapa s 
amputovanou spodní nebo horní polovinou těla, nebo s částmi těla zakrytými větvemi. 
Jako kontrola byla použita atrapa holuba. Na základě výsledků autorka ukazuje, že 
sýkorky jsou schopny rozpoznat predátora i v nekompletních atrapách, což svědčí pro 
schopnost “amodal completion” a dále ukazuje rozdíly mezi jednotlivými druhy. 

 
Po seznámení s prací mám několik otázek a dílčích připomínek: 
1) Bylo by možné analyzovat nejen počet příletů na krmítko, ale i čas, který tam 

ptáci strávili? Domnívá se autorka, že by to moho zpřesnit získané výsledky? 
2) Autorka zmiňuje výsledky svých experimentů s holuby, mohla by říct, jakou v 

těchto pokusech používá metodiku? (Str. 48) 



3)  Proč byla při transformaci dat přičten k podílu N hodnota 0,01? (Str.26). 
(Zřejmě by bylo také korektnější napsat, že data “měla přibližně lognormální rozdělění” - 
zatímco lognormální rozdělění je spojité, analyzovaná data měla diskrétní hodnoty.) 

4) V závěru autorka uvádí, že sýkorky rozeznávají všechny atrapy jako predátora. 
Přesto myslím, že by mělo být znova uvedeno, že rozdíl v počtu příletů k atrapě holuba a 
k atrapě krahujce s amputovanou hlavou nebyl statisticky významný u dvou z 
pozorovaných druhů a u třetího byl těsně nad hranicí statistické významnosti, což spíš 
svědčí pro alternativní vysvětlení. (Tento fakt autorka zcela korektně rozebírá v diskuzi) 

 
Otázka spíše k další diskuzi: 
5) Bylo možné na záznamu rozlišit, zda se jedná o různé jedince nebo 

kvantifikovat opakované návštěvy stejných jedinců? Jak tyto opakované návštěvy mohly 
ovlivnit výsledek experimentů? 

 
 
 Závěr:  Práce splňuje veškeré formální požadavky, autorka shrnuje systematicky 
dosavadní experimenty týkající se “amodal completion” a přehledně zpracovává 
výsledky vlastních experimentů. V diskuzi korektně uvádí i možná alternativní 
vysvětlení.  

Přínosem této práce je testování volně žijících ptáků v přirozených podmínkách 
za použití ekologicky významných stimulů. Tento postup může překonat řadu omezení, 
která přináší dosavadní laboratorní experimenty. Na druhou stranu tyto výsledky z volné 
přírody poskytují vhodné východisko pro další laboratorní experimenty, například s 
morfovanými stimuly, které umožní hlubší poznání mechanismů, které se na idetifikaci 
predátora mohou podílet (přítomnost význačných znaků), případně experimenty týkající 
se komplexních kognitivních funkcí (“theory of mind”), jak už naznačila autorka v 
diskuzi (klesá nebezpečnost predátora, když se subjekt domnívá, že ho predátor nemůže 
spatřit?)  

Krom faktického přínosu práce oceňuji i pečlivé zpracování, přehlednou 
grafickou prezentaci výsledků a pečlivou jazykovou úpravu bez zbytečných chyb a 
překlepů. 
 
 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ke kladnému hodnocení. 
 
 
 
 
 
 
Praha 24.5.2012    RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D 
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