
Školitelský posudek na diplomovou práci Kristýny Sedláčkové: Vliv predátora na ostražitost 
sýkor navštěvujících krmítko 

 
Cílem diplomové práce Kristýny Sedláčkové bylo ukázat, že tradiční představy evropské etologie o 
výlučné roli klíčových znaků v rozpoznávacích procesech, které se tradují již od jejích pionýrských 
let, jsou přinejmenším zjednodušené a současně nabídnout pro studium kognitivních procesů u zvířat 
alternativu k převažujícím laboratorním experimentům založeným na operantním podmiňování.  
 
Design experimentů vycházel z předchozí práce mé budějovické diplomantky Káti Tvrdíkové, která 
ukázala, že sýkory jsou schopny si v mysli doplnit částečně zakryté objekty, konkrétně atrapu 
krahujce, neboť rozlišují mezi krahujcem zakrytým a amputovaným (tedy nepřiznaným a přiznaným 
torzem). Prvním úkolem Kristýny Sedláčkové bylo porovnat reakce na různá torza (horní x spodní, 
zakryté x nezakryté) v různých kombinacích. Následovat měl další experiment s pozměněným 
způsobem úpravy atrap, který se bohužel již neuskutečnil.  
 
Se získanými výsledky prvého experimentu jsem nicméně spokojen. Shromážděný materiál je 
dostatečný a umožnil přesvědčivě ukázat, že sýkory ve všech atrapách rozpoznávají krahujce, 
nicméně mezi nimi na základě různých jejich vlastností rozlišují. Neočekávané (a spíše asi 
nepotěšující) výsledky přineslo použití alternativního krmítka, které by mělo umožnit rozlišit, zda 
přilétající ptáci atrapu nepoznávají nebo ji vyhodnocují jako „nedostatečně“ nebezpečnou. Buď se 
liší kognitivní schopnosti pražských a chodských sýkor, nebo, co jež pravděpodobnější, je toto 
uspořádání citlivé na podmínky panující na lokalitě. Poměrně rozsáhlý materiál naopak umožnil 
prokázat určité rozdíly mezi jednotlivými druhy sýkor, což potěší, neboť se tím vylepšuje výpovědní 
hodnota výsledků      
 
Zbývá mi zhodnotit aktivitu Kristýny Sedláčkové. Jak jsem již uvedl, předpokládal jsem, že se 
podaří vykonat více experimentů. Nicméně mi jako „normotvůrce“ posloužila Káťa Tvardíková, což 
asi nebylo příliš uvážlivé. Každopádně Kristýna Sedláčková projevila dostatečnou vytrvalost jak při 
mnohahodinovém postávání u krmítek tak v časově neméně náročném vyhodnocování videí. 
Zodpovědně přistoupila i k sepisování vlastní práce, což se pozitivně projevilo na její výsledné 
podobě, která je dotažena na velmi slušnou úroveň. Ocenil bych jen větší samostatnost, především 
při přemýšlení nad získanými výsledky. Její nedostatek je ale možná dán spíše nadměrnou opatrností 
než nedostatkem invence. S rešeršní částí úvodu si poradila Kristýna Sedláčková nad mé očekávání 
dobře.    
 
Přes některé, výše uvedené výhrady hodnotím práci Kristýny sedláčkové jednoznačně kladně. 
Odvedla solidní práci a nemám proto pochyby o její úspěšné obhajobě. 
 
Č.B. 8.9. 2011                                   Roman Fuchs 


