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Abstrakt 

Schopnost „amodal competion“ umožňuje živočichům (ptákům, savcům, ale i rybám) 

vnímat částečně zakryté předměty jako celistvé. Většina prací věnovaných tomuto 

fenoménu probíhala v laboratorních podmínkách a byla založena na operantním 

podmiňování či filiálním imprintingu. Tato práce sledovala chování netrénovaných 

jedinců v jejich přirozeném prostředí. Pomocí preferenčních krmítkových experimentů 

byly testovány reakce tří druhů sýkor (sýkora koňadra, Parus major; sýkora modřinka, 

Cyanistes caeruleus; sýkora babka, Poecile palustris) na atrapy umístěné na pokusném 

a alternativním krmítku. Těmi byly kompletní atrapa krahujce a holuba a atrapa 

krahujce, jejíž dolní či horní polovina byla amputována či částečně zakryta vegetací 

(celkově 15 kombinací atrap). Sýkory rozpoznaly predátora ve všech nekompletních 

atrapách krahujce. Schopnost využití „amodal completion“ při kategorizaci jednotlivých 

variant atrap krahujce doložily sýkora koňadra a sýkora modřinka, když atrapě 

s ukrytou dolní polovinou přisuzovaly vyšší míru nebezpečí než atrapě s amputovanou 

dolní polovinou. Sýkora koňadra pak znovu potvrdila využití této schopnosti, když 

atrapě s ukrytou dolní polovinou přisuzovala stejnou míru nebezpečí jako kompletní 

atrapě krahujce. V ostatních případech nebyl v reakci na zakryté a amputované varianty 

atrapy rozdíl. Vliv atrapy umístěné na alternativním krmítku na množství příletů na 

experimentální krmítko potvrzen nebyl.  

 

Klí čová slova: amodal completion, rozpoznání predátora, krmítkový experiment, teorie 

znaku, zakrytý stimulus, amputovaný stimulus 

 

 

Abstract 

Amodal completion enables animals (birds, mammals, but also fish) to perceive partly 

occluded objects as whole. Most of the studies focusing on the occlusion phenomenon 

were carried out in a laboratory and were based on either operant conditioning or filial 

imprinting techniques. This study concentrates on behavior of untrained animals in their 

natural habitat. Pairwise preferential experiments were used to reveal responses of tits 

(the great tit, Parus major; the blue tit, Cyanistes caeruleus; the marsh tit, Poecile 

palustris) to two dummies placed near an experimental and an alternative feeder. The 

dummies used were the complete dummy of a sparrowhawk and a pigeon, and partly 

occluded (the lower or upper torso hidden in shrubs) and amputated (only lower or 
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upper torso on the perch) models of sparrowhawks – 15 combinations altogether. The 

tits considered all variants of torsos to be predators. The great tit and the blue tit 

perceived the model with occluded lower torso as more dangerous than the one with 

amputated lower torso. Such discrimination between these torsos requires the ability of 

amodal completion. The great tit also confirms this ability as it regarded the complete 

sparrowhawk and the model with occluded lower torso as equally dangerous. In the 

remaining cases, the number of arrivals of tits to the experimental feeder was not 

affected by the occluded or amputated dummies. The influence of the dummy placed 

near the alternative feeder was not confirmed.  

 

Keywords: amodal completion, predator recognition, feeder experiments, feature 

theory, occluded stimulus, amputated stimulus 
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1. Úvod  

1. 1 „Amodal completion“ 

Rozpoznávání objektů je jedním z nejdůležitějších úkolů každodenního života zvířat. 

Rychlá a přesná identifikace potravy či predátora výrazně zvyšuje šanci na jejich přežití. 

Nicméně v přirozeném prostředí živočichů nejsou objekty vždy plně viditelné. Často 

jsou zakryty jinými objekty a viditelné jsou tedy pouze jejich části. Kompletace 

skrytých částí objektů je proto zásadní složkou percepčních či kognitivních procesů 

(Sato et al. 1997).  

 Dospělému člověku nečiní rozpoznávání částečně zakrytých objektů obtíže. Tuto 

schopnost umožňuje proces “ perceptual completion“ , při kterém jsou objekty vnímány 

jako kompletní přestože některé jejich části nejsou vidět (Kanizsa 1979 ex. Fujita 2004). 

Jako „amodal completion“ jej poprvé nazval Michotte (1963 ex. Fagot et al. 2006), aby 

tím zdůraznil fakt, že kompletace probíhá navzdory tomu, že pozorovatel ve skutečnosti 

nevidí objekty kompletní. Jedná se o dvoufázový proces: v první fázi je vytvořen obraz 

skutečně viditelných ploch částečně zakrytého objektu a v druhé fázi jsou pak doplněny 

zakryté plochy objektu (Bruno et al. 1997).  

 Behaviorální (Rensink & Enns 1998) a neurofyziologické výzkumy (Caputo et 

al. 1997, Murray et al. 2004, Shipley & Kellman 1992) potvrdily, že proces „amodal 

completion“ má počátek již v časných stádiích optického zpracování podnětu. Proto lze 

předpokládat, že systém zodpovědný za tento proces u dospělého člověka může být 

shodný se systémem u dítěte a dokonce i některých živočichů (Nagasaka & Wasserman 

2008).  

  Stávající srovnávací studie přinesly zjištění, že mezi živočichy, u kterých byla 

prokázána schopnost „amodal completion“, patří zástupci ptáků, savců a dokonce i ryb 

(Nagasaka & Wasserman 2008).  

 

1. 2 „Amodal  completion“ u lidí  

Většina objektů, které obklopují člověka a které on vidí z různých úhlů pohledu, je 

částečně zakryta jinými objekty. Navzdory tomu vnímají dospělí lidé svět jako plný 

kompletních předmětů, ne pouze jejich viditelných fragmentů (Kellman et al. 1983).  

 Ačkoliv dospělým lidem nečiní obtíže uvědomovat si celistvost částečně 

zakrytých objektů či jejich pokračovaní za jiným objektem, Piaget (1954 ex Slater et al. 

1996) ve své studii prohlásil, že tyto percepční schopnosti se vyvíjejí postupně po 
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narození dítěte na základě zkušeností získaných prostřednictvím pozorování a 

manipulace s objekty. Piaget nadále přepokládal, že děti nejsou schopny vnímat 

pokračování objektu po jeho zakrytí jiným objektem do té doby, než dosáhnou věku 18 

– 24 měsíců.  

 Nedávné studie však přinesly zjištění, že uvědomování si spojitosti objektů 

v prostoru a v čase či jejich soudružnosti se objevuje již v podstatně časnějším stádium 

ontogeneze člověka. Je tedy zřejmé, že schopnost abstraktního vnímání byla dříve u dětí 

podceněna.  

 Schopnost „amodal completion“ byla studována u novorozených dětí (Slater et 

al. 1994, Slater et al. 1996), u dětí ve věku 2 měsíců (Johnson & Náñez 1995, Johnson 

& Aslin 1995), 4 měsíců (Kellman & Spelke 1983, Kellman et al. 1986, Johnson & 

Náñez 1995, Johnson & Aslin 1996), 6 měsíců (Craton 1996) a u dospělých (Murray et 

al. 2001).  

 Kellman & Spelke 1983, Kellman et al. 1986, Johnson & Náñez 1995, Johnson 

& Aslin 1996) ve svých pracích dokázali, že 4 měsíční děti jsou schopny vnímat 

spojitost objektů, které jsou částečně zakryté, čili jsou schopny „amodal completion“. 

V naprosté většině případů se jednalo o úlohy založené na metodě operantního 

podmiňování. V první tzv. habituační fázi pokusu byl dětem předveden určitý 

pohybující se předmět (např. tyčinka), jehož středová část byla zakryta jiným 

předmětem (např. obdélník, krabička, Obr. 1). Ve vlastní tzv. experimentální fázi byl 

dětem předveden buď kompletní předmět (celá tyčinka) či předmět nekompletní (dvě 

koncové části tyčinky oddělené viditelnou mezerou, která korespondovala s umístěním 

obdélníku v první fázi). Vyšší zájem o nekompletní objekt znamenal, že byl dítětem 

vnímán jako nový, neznámý (a kompletní objekt byl naopak považován za již známý), 

čímž byla potvrzena schopnost „amodal completion“ dítěte.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Obr. 1 Obecné schéma částečně zakrytého objektu  
 využívaného při studiu „amodal completion“ (Johnson &  
 Aslin 1996) 
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V  práci Kellman & Spelke (1983) si 4 měsíční děti uvědomovaly celistvost částečně 

zakrytého objektu v případě, že se jeho obě viditelné části pohybovaly stejným 

způsobem, zatímco objekt, který jej překrýval, zůstával nepohyblivý. Dokonce i 

v případě, kdy byly obě nezakryté části objektu barevně a tvarově odlišné, je děti 

považovaly za propojené za překrývajícím objektem, když se pohybovaly souběžně. 

Také pohyb částečně zakrytého objektu v hloubce či vertikálním směrem způsobil 

vnímání jeho celistvosti u 4 měsíčních pozorovatelů (Kellman et al. 1986). Nicméně 

když se částečně zakrytý objekt nepohyboval či když se objekt, který jej překrýval, 

pohyboval společně s ním, děti již nebyly schopné si jeho celistvost uvědomit (Kellman 

& Spelke 1983).  

 Společný pohyb dvou viditelných částí zakrytého objektu vzhledem k objektu, 

který jej překrývá, tedy hraje při rozpoznávání jeho celistvosti u 4 měsíčních dětí 

klíčovou roli. Naopak 6 měsíční děti jsou již schopné vnímat celistvost částečně 

zakrytého objektu i v případě, že se jeho viditelné části nepohybují (Craton 1996, Fujita 

2004). 

 Předchozí zjištění bylo ještě doplněno výsledky pozdější studie Johnson & 

Aslin (1996). Proces uvědomování si celistvosti částečně zakrytého objektu ve věku 4 

měsíců zřejmě nevystačí s jediným optickým podnětem, ale je spíše zprostředkován 

vnímáním několika samostatných podnětů. Mezi ně se řadí již zmiňovaný společný 

pohyb nezakrytých částí překrývaného objektu, vzájemná poloha překrývaného a 

překrývajícího se objektu, příznaky třírozměrnosti objektů signalizující hloubku: 

binokulární disparita (dva obrazy objektu vytvořené párem očí nejsou stejné), paralaxa 

(zdánlivý rozdíl polohy objektu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých 

míst), akomodace (zaostřování oka - schopnost  vidět ostře objekty nacházející se 

v různé vzdálenosti před okem) a konvergence (sbíhavost očí - při pohledu na blízký 

objekt se osy obou očí sbíhají tak, aby obraz dopadl v obou očích na žlutou skvrnu 

sítnice), textura pozadí a „alignment“ (v případě interpolace vytvoří viditelné části 

překrývaného objektu přímku, Obr. 2) nebo „relatability“ (v případě interpolace dochází 

k  propojení viditelných částí překrývaného objektu za překrývajícím objektem, Obr. 3) 

viditelných částí objektu (situace odlišná od obou předchozích Obr. 4).  
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Slater et al. (1990, 1994, 1996) provedl sérii principielně stejných pokusů 

u novorozených dětí a jejich výsledkem bylo, že tyto děti ještě nejsou schopny „amodal 

completion“. V experimentální fázi pokusu zcela důsledně preferovaly kompletní 

objekt, což znamená, že nejsou schopny vnímat jeho celistvost, pokud je částečně 

zakrytý.  

 Výsledky dvou studií (Johnson & Náñez 1995, Johnson & Aslin 1995) 

prováděných u 2 měsíčních dětí nepotvrdily jednoznačně jejich schopnost „amodal 

completion“. V případě práce Johnson & Náñez (1995) 2 měsíční děti v experimentální 

fázi nepreferovaly (na rozdíl od novorozenců a 4 měsíčních dětí) ani kompletní ani 

nekompletní objekt. Ovšem když došlo k usnadnění úlohy podmínek (částečně zakrytý 

objekt více přečníval přes objekt, který ho zakrýval), děti stejného věku preferovaly 

nekompletní objekt, tedy byly schopné vnímat jeho celistvost, pokud byl částečně 

zakrytý (Johnson & Aslin 1995).  

 Kellman & Spelke (1983) předpokládali, že se lidé rodí se schopností vnímat 

objekty jako ucelené, spojité, nezávislé a přetrvávající v čase. Pozdější práce jejich 

tvrzení upřesnily. Novorozené děti vnímají pouze objekty jim přímo dostupné, naopak 4 

měsíční děti jsou již schopné využívat vizuální informace více abstraktním způsobem, 

což představuje například kompletace částečně zakrytého objektu na základě 

společného pohybu jeho viditelných částí. Věk 2 měsíců dítěte představuje patrně 

přechodné období.  

Obr. 4  Při interpolaci viditelných částí  
objektu nedochází k jejich spojení ani k   
vytvoření přímky za překrývajícím objektem  
(Johnson & Aslin 1996) 

Obr. 2 „Alignment“ - při interpolaci viditelných  
částí překrývaného objektu dochází k jejich 
spojení a vytvoření přímky za překrývajícím objektem  
(Johnson & Aslin 1996) 

Obr. 3 „Relatability“ – při interpolaci viditelných  
částí překrývaného objektu dochází k jejich spojení  
za překrývajícím objektem, avšak ne k vytvoření  
přímky (Johnson & Aslin 1996) 
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 Výsledky těchto studií nejsou v souladu s Piagetovou teorií (1954 ex. Kellman et 

al. 1986), která tvrdí, že děti se učí vnímat (objekty) prostřednictvím aktivní manipulace 

s nimi, jelikož 2 měsíční ani 4 měsíční děti ještě nejsou schopny efektní manipulace 

s objekty a přece jsou schopny „amodal completion“, čili vnímání celistvosti objektů 

částečně zakrytých. Tato schopnost je pravděpodobně závislá na percepčních 

mechanismech, které nejsou výsledkem učení (Kellman et al. 1986).  

 

1. 3 „Amodal completion“ u zvířat 

Současný výzkum fenoménu okluze založený především na komparativních přístupech 

přesunul objekt svého zájmu od člověka k ostatním živočišným druhům (Aust & Huber 

2006). Každý živočich musí umět identifikovat takové objekty, jako jsou potrava, 

predátor či příslušník stejného druhu. V přírodních podmínkách jsou nicméně tyto 

objekty velmi často částečně nebo zcela zakryty jinými objekty. To znamená, že je 

živočich musí identifikovat prostřednictvím jejich neúplných charakteristik (Fujita 

2001). „Amodal completion“, čili „ psychologická kompletace“ objektů, které jsou 

částečně zakryty jinými objekty, by umožnila živočichům vnímat objekty jako celistvé a 

reagovat na ně odpovídajícím způsobem (Kanizsa 1993, Nagasaka & Osaka 2000, 

DiPietro et al. 2002, Bertamini & Hulleman 2006). „Amodal completion“ avšak není 

pro identifikaci nutná. Živočichové mohou provádět diskriminaci i kategorizaci na 

základě jednotlivých klíčových znaků (Shipley & Kellman 1992, Fujita & Ushitani 

2005). 

Schopnost „amodal completion“ byla potvrzena u zástupců ptáků (Nagasaka & 

Wasserman 2008), savců (review Fujita 2004), a dokonce i ryb (Sovrano & Bisazza 

2008) (Tab. 1). 

V rámci savců byla tato schopnost prokázána u šimpanze učenlivého (Pan 

troglodytes; Sato et al. 1997), makaka červenolícého (Macaca fuscata; Sugita 1999 ex. 

Nagasaka & Wasserman 2008) a makaka rhesuse (Macaca mulatta; Fujita 2001), malpy 

kapucínské (Cebus capucinus; Fujita & Giersch 2005), paviána guinejského (Papio 

papio; Deruelle et al. 2000, Fagot et al. 2006), kotula veverovitého (Saimiri sciureus; 

Nagasaka & Osada 2000) a myši domácí (Mus musculus; Kanizsa et al. 1993). U 

žádného ze jmenovaných savců neskončily experimenty testující schopnost „amodal 

completion“ neúspěšně. Schopnost vnímání celistvosti částečně zakrytého objektu 

potvrdila i jediná studie provedená na rybách, konkrétně na živorodce červenoocasé 

(Xenotoca eiseni; Sovrano & Bisazza 2008).  
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Doložení schopnosti „amodal completion“ u tolika rozmanitých živočišných 

druhů značí, že vnímání celistvost částečně zakrytého objektů hraje v životě zvířat 

důležitou roli. Umožnilo jim vyvinout patřičné adaptivní chování vůči predátorům či 

kořisti, kteří bývají často pouze částečně viditelní (Fagot et al. 2006).  

V případě ptáků je situace více rozporuplná (Nagasaka & Wasserman 2008). U 

kuřat i dospělých slepic domácích (Gallus gallus; Regolin & Vallortigara 1995, Lea et 

al. 1996, Forkman 1998, Forkman & Vallortigara 1999, Regolin et al. 2004), sýkor 

(sýkora koňadra, Parus major; sýkora modřinka, Cyanistes caeruleus; sýkora babka, 

Poecile palustris; Tvardíková & Fuchs 2010) a u chůvičky domácí (Lonchura striata 

domestica; Okanoya & Takahashi 2000 ex. Tvardíková & Fuchs 2010) pokusy 

schopnost „amodal completion“ potvrdily. Ovšem u holubů domácích, kteří byli ze 

všech živočichů testováni nejčastěji, jsou získané výsledky dosti nejednoznačné. 

Většina studií u nich schopnost vnímání celistvosti částečně zakrytého objektu 

nepotvrdila (Sekuler et al. 1996, Watanabe & Furuya 1997, Shimizu 1998, Fujita 2001, 

Ushitani et al. 2001, Fujita 2004, Fujita & Ushitani 2005, Ushitani & Fujita 2005, Aust 

& Huber 2006).  Zbývající práce však dospěly k částečně (Cavoto & Cook 2006) či 

zcela odlišným výsledkům (DiPietro & Wasserman 2002, Lazareva & Wasserman 

2007, Nagasaka et al. 2007).  

Vnímání celistvosti částečně zakrytých objektů nebylo u holubů potvrzeno 

v případě, že se jednalo o nepohyblivé geometrické symboly (trojúhelník - Cerella 

1980, kruh - Sekuler et al. 1996, čtverec - Fujita & Ushitani 2005) nebo objekty 

pohybující se za zakrývajícím objektem (obdoba experimentu prováděného u šimpanzů 

a malých dětí - Ushitani et al. 2001). Také v případě, že se určitý objekt (tyčinka) 

dotýkal jiného objektu, holubi nepředpokládali jeho pokračovaní za druhým objektem, 

jak bylo naopak doloženo u lidí a makaků rhesusů (Fujita 2001). Holubi dokonce nebyli 

schopni ani kompletace částečně zakrytých fotografií potravy (semen - Ushitani & 

Fujita 2005) či jiných holubů (Watanabe & Furuya 1997, Aust & Huber 2006). Stejného 

negativního výsledku bylo dosaženo i v případě videonahrávky jiných holubů (Shimizu 

1998).  

 Některé jiné práce však přinesly zjištění, že holubi jsou schopni „opticky 

zpracovat“ částečně zakrytý objekt.  DiPietro et al. (2002), Lazareva & Wasserman 

(2007) a Nagasaka et al. (2007) přišli se zjištěním, že holubi dokáží po dostatečně 

dlouhém tréninku rozpoznávat částečně zakryté objekty, aniž by k tomu využívali 

„amodal completion“. V jedné z posledních studií Nagasaka & Wasserman (2008) na 
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základě prezentace pohybujících se částečně zakrytých geometrických symbolů 

dokázali, že holubi jsou schopni vnímat celistvost těchto symbolů a že přítomnost 

pohybu tuto schopnost výrazně ovlivňuje. Příčinou rozdílnosti výsledků této práce a 

práce Ushitani et al. (2001) je dle autorů odlišný testovací aparát. V případě starší studie 

byl při prezentaci stimulů použit CRT monitor, naopak v práci z roku 2008 byly stimuly 

prezentovány na LCD monitoru. Tvrzení autorů je navíc podpořeno prací Ikebuchi & 

Okanoya (1999), jež přinesla zjištění, že schopnost holubů rozpoznávat vybrané 

symboly na LCD monitoru se výrazně zhoršila, pokud byly tyto symboly prezentovány 

na CRT monitoru. Další nepřímý důkaz o schopnosti „amodal completion“ přináší 

zjištění, že okluze představuje u holubů jeden z klíčových podnětů pro vnímání 

hloubky. Tedy, ačkoliv holubi možná nejsou schopni vnímat celistvost částečně 

zakrytých objektů, okluze je jimi využívána k určení uspořádání jednotlivých objektů 

v prostoru (Cavoto & Cook 2006).  

 Nejednoznačnost výsledků vybraných studií může být způsobena výběrem 

nevhodných stimulů. Užití přirozenějších stimulů a testovacího prostředí by 

pravděpodobně umožnilo ověřit schopnost holubů kompletovat částečně zakryté objekty 

spolehlivěji (Fujita 2004). V naprosté většině prací byla schopnost „amodal completion“ 

u holubů testována v situacích, kdy získávali potravu prostřednictvím metody 

operantního podmiňování. Naopak jiné ptačí druhy (slepice domácí - Regolin & 

Vallortigara 1995, Lea et al. 1996, Regolin et al. 2004; chůvička domácí - Okanoya & 

Takahashi 2000 ex. Tvardíková & Fuchs 2010), u kterých byla tato schopnost 

jednoznačně potvrzena, byly testovány v jiných situacích (imprinting, námluvy). Je tedy 

možné, že holubi by byli kompletace také schopni v případě, že by byli testováni 

v jiném než v potravním kontextu (Fujita 2004).  

 Nicméně opakované doklady o neschopnosti holubů užívat „amodal completion“ 

mohou také znamenat, že u určitých živočišných druhů (převážně s malým mozkem) 

může tato neschopnost představovat adaptivní znak (Fujita 2001, Fujita & Ushitani 

2005). Holubi se živí semeny, kterých je povětšinou dostatek, a proto pro ně nemusí být 

schopnost kompletace částečně zakrytých objektů nijak zásadní. Naopak predátoři musí 

lovit kořist, která není tak hojná a navíc bývá často zcela či částečně zakrytá jinými 

objekty. Tlak na schopnost „amodal completion“ je tedy v obou případech výrazně 

odlišný (Ushitani et al. 2001, Fujita 2004, Fujita & Ushitani 2005).  

Výzkum schopnosti živočichů vnímat celistvost částečně zakrytých objektů 

užívá tzv. kategorizační experimenty, které jsou založeny na operantním podmiňování a 
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mají celkem 3 fáze (Fujita 2004, Ushitani & Fujita 2005). Ve fázi pretréninku si 

živočich zvyká na prostředí testovacího aparátu (nejčastěji Skinnerův box, dále 

například akvárium, klec, apod.), učí se vybírat potravu z krmítka a stisknout 

odpověďové tlačítko. Během této fáze je odměňováno každé stisknutí odpověďového 

tlačítka. V tréninkové fázi jsou živočichům prezentovány stimuly různých kategorií. Dle 

příslušnosti stimulu se živočich učí odpovídat na něj odpovídajícím způsobem. Za 

správnou odpověď je pak odměňován dočasným přístupem k potravě, za špatnou 

odpověď je v některých případech trestán dočasným zhasnutím světla v testovacím 

aparátu a při opakované prezentaci stimulu je nucen svou odpověď opravit. V průběhu 

této fáze živočich získává povědomí o jednotlivých kategoriích stimulů a jejich 

vlastnostech a to postupně zvyšuje jeho úspěšnost kategorizace (Ushitani & Fujita 

2005). Trénink probíhá tak dlouho, dokud živočich nedosáhne určité (předem 

stanovené) úrovně úspěšnosti při řešení úlohy. Následuje testová fáze experimentu, 

v níž jsou prezentovány nové stimuly, které však náleží do kategorií naučených 

živočichem již v průběhu tréninku. Pokud živočich odpovídá na nové stimuly stejným 

způsobem jako na zástupce kategorií z tréninku, je tím jeho schopnost naučené 

kategorizace prokázána (má vytvořeny obecné koncepty příslušných kategorií). 

V experimentech testujících schopnost „amodal completion“ jsou naučené stimuly 

(geometrické symboly, fotografie reálné potravy či konspecifických jedinců, 

videosekvence konspecifických jedinců atd.) upravovány tzv. amputací (část stimulu 

chybí), nebo okluzí (část stimulu je překryta jiným objektem, Obr. 5) 

 

Obr. 5 Příklad stimulu a jeho následné úpravy využívané při studiu „amodal completion“. 
 a Kompletní stimul využívaný ve fázi tréninku, b Stimul upravený okluzí využívaný v experimentální  
fázi, c Stimul upravený amputací využívaný v experimentální fázi (Fagot et al. 2006) 
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Pokud je živočich schopen „amodal completion“, měl by si „ocluded“ objekt na rozdíl 

od „amputated“ objektu ztotožnit s tím, který se naučil v druhé fázi experimentu (Obr. 

5). V rámci kategorizačních experimentů jsou využívány různé způsoby prezentace 

stimulů. Nejjednodušším a zároveň nejčastěji používaným postupem je tzv. successive 

go/no-go procedure (Deruelle et al. 2000). Jeho podstatou je využití stimulů 2 kategorií: 

pozitivní (S+) a negativní (S-). Každý z těchto stimulů je subjektu prezentován 

samostatně. Prezentace pozitivního stimulu vyžaduje jako odpověď stisknutí 

odpovídajícího tlačítka a tento úkon je pak následován odměnou. Negativní podnět 

naopak vyžaduje jako správnou odpověď po určitou dobu neodpovídat a není 

následován odměnou. Na základě porovnávání počtů stisknutí tlačítka lze určit, do které 

kategorie subjekt daný stimul řadí (Aust & Huber 2006). Modifikací tohoto postupu je 

tzv. simultanous go/no-go procedure, kdy jsou současně prezentovány stimuly obou 

kategorií, a subjekt odpovídá výběrem pozitivního stimulu. Za těchto podmínek je 

odměňován při každé prezentaci stimulů (Nagasaka & Wasserman 2008). Nevýhodou 

go/no-go procedure je její omezení na pouhé 2 kategorie stimulů, které lze při 

experimentu použít. Alternativu představuje tzv. multiple-alternative forced-choice 

procedure, která umožňuje pracovat s libovolným počtem kategorií (DiPietro & 

Wasserman 2002). V blízkosti plochy, na níž jsou stimuly prezentovány, jsou umístěna 

odpověďová tlačítka, která jsou různým způsobem zbarvená nebo jinak označená a 

každé z tlačítek odpovídá jedné kategorii testovaných stimulů. Stisknutí správného 

tlačítka v průběhu prezentace stimulů umožní subjektu přístup k odměně, v případě 

chybné odpovědi může být potrestán na určitou dobu zhasnutím světla, následovaným 

opakovanou prezentací daných stimulů. Nejčastěji jsou subjektům prezentovány stimuly 

2 až 4 kategorií.  

Ve vybraných pracích zabývajících se studiem „amodal completion“ u domácích 

slepic (Regolin & Vallortigara 1995, Lea et al. 1996, Regolin et al. 2004) byl 

diskriminační trénink nahrazen filiálním imprintingem, čili učebním procesem, při 

kterém mláďata živočichů (obvykle prekociálních druhů) získávají znalost stimulu (v 

případě testování „amodal completion“ buď kompletního, nebo i nekompletního 

objektu) tím, že jsou mu (v raném stádiu vývoje) po určitou dobu vystavena (Regolin & 

Vallortigara 1995). Dle autorů imprinting představuje mnohem zajímavější a 

přirozenější způsob, jakým lze u vybraných živočichů studovat vnímání částečně 

zakrytých objektů.  
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Tab. 1 Výsledky výzkumu „amodal completion“ u zástupců jednotlivých skupin živočichů 

Živočich Metoda Objekt Výsledek

Živorodka tmavoocasá (Xenotoca eiseni)
(Sovrano & Bisazza 2008)

simultanous go/no-go procedure 2D geometrické symboly (statické)

Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)

Sýkora babka (Poecile palustris)
(Tvardíková & Fuchs 2010)

terénní experiment s netrénovanými subjekty,
two-alternative forced-choice procedure

3D atrapy ptáků (statické)

Kur domácí (Gallus gallus)
(Regolin & Vallortigara 1995)

two-alternative forced-choice procedure
(sledováno množství času stráveného v jedné z 

polovin testovacího aparátu)
2D geometrické symboly (statické)

Kur domácí (Gallus gallus)
(Lea et al. 1996)

two-alternative forced-choice procedure
(sledováno množství času stráveného v jedné z 

polovin testovacího aparátu)
2D geometrické symboly (pohybující se)

Kur domácí (Gallus gallus)
(Forkman 1998)

two-alternative forced-choice procedure 2D geometrické symboly (statické)

Kur domácí (Gallus gallus)
(Forkman & Vallortigara 1999)

two-alternative forced-choice procedure 2D geometrické symboly (statické)

Kur domácí (Gallus gallus)
(Regolin et al. 2004)

two-alternative forced-choice procedure
(sledováno množství času stráveného v jedné z 

polovin testovacího aparátu)
2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Cerella 1980)

successive go/no-go procedure 2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Sekuler et al. 1996)

successive go/no-go procedure 2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Watanabe & Furuya 1997)

successive go/no-go procedure barevné fotografie holubů (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Shimizu 1998)

successive go/no-go procedure videosekvence holubů

Holub domácí (Columbia livia)
(Fujita 2001)

simultanous go/no-go procedure 2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Ushitani et al. 2001)

two-alternative forced-choice procedure 2D geometrické symboly (pohybující se)

Holub domácí (Columbia livia)
(DiPietro & Wasserman 2002)

four-alternative choice-forced procedure
(opakovaný důkladný trénink)

2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Fujita & Ushitani 2005)

four-alternative choice-forced procedure 2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Ushitani & Fujita 2005)

successive go/no-go procedure barevné fotografie potravy (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Aust & Huber 2006)

successive go/no-go procedure barevné fotografie potravy (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Cavoto & Cook 2006)

successive go/no-go procedure 2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Nagasaka et al. 2007)

three-alternative forced-choice procedure 2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Lazareva & Wasserman 2007)

four-alternative forced-choice procedure
(opakovaný důkladný trénink)

2D geometrické symboly (statické)

Holub domácí (Columbia livia)
(Nagasaka & Wasserman 2008)

two-alternative forced-choice procedure 2D geometrické symboly (pohybující se)

Šimpanz učenlivý (Pan troglodytes)
(Sato et al. 1997)

two-alternative forced-choice 2D geometrické symboly (pohybující se)

Makak rhesus (Macaca mulatta)
(Fujita 2001)

simultanous go/no-go procedure 2D geometrické symboly (statické)

Malpa kapucínská (Cebus capucinus)
(Fujita & Giersch 2005)

two-alternative forced-choice 2D geometrické symboly (pohybující se)

Pavián guinejský (Papio papio)
(Deruelle et al. 2000)

successive go/no-go procedure, 
two-alternative forced-choice procedure

2D a 3D geometrické symboly (statické)

Pavián guinejský (Papio papio)
(Fagot et al. 2006)

two-alternative forced-choice procedure 2D geometrické symboly (statické)

Myš domácí (Mus musculus)
(Kanizsa et al. 1993)

successive go/no-go procedure 2D geometrické symboly (statické)
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1. 4 „Amodal completion“ u netrénovaných zvířat 

Využívání „amodal completion“ netrénovanými zvířaty v jejich přirozeném prostředí 

byla doposud věnována malá pozornost (Tvardíková & Fuchs 2010). Naprostá většina 

zde uvedených prací (založených na operantním podmiňování či imprintingu) probíhala 

v laboratorních podmínkách s trénovanými zvířaty. S netrénovanými jedinci v jejich 

přirozeném prostředí pracovala pouze studie Tvardíkové & Fuchse (2010), která této 

práci předcházela. Při terénním experimentu byla sledována reakce několika druhů 

sýkor (sýkora koňadra, Parus major; sýkora modřinka, Cyanistes caeruleus; sýkora 

babka, Poecile palustris) na přítomnosti torza atrapy krahujce (částečně zakrytou či 

amputovanou dolní polovinu krahujce) na jednom krmítku a úplné atrapy krahujce či 

holuba na krmítku druhém. Výsledné chování všech druhů sýkor potvrdilo, že při 

odhadování míry nebezpečí představovaném jednotlivými atrapami využívají „amodal 

completion“.  
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1. 5 Cíle diplomové práce 

Studie Tvardíkové & Fuchse (2010), jež této práci předcházela, porovnávala reakci 

jednotlivých druhů sýkor (sýkora koňadra, Parus major; sýkora modřinka, Cyanistes 

caeruleus; sýkora babka, Poecile palustris) na atrapy predátora (krahujec obecný, 

Accipiter nisus) se zakrytou či amputovanou dolní polovinou trupu. Cílem této práce 

bylo porovnat reakci sýkor na atrapu predátora s amputovanou či zakrytou dolní a horní 

polovinou trupu.  

 

Testované hypotézy:  

• V atrapě krahujce s ukrytou i amputovanou polovinou trupu sýkory rozpoznávají 

predátora 

• Atrapa krahujce s ukrytou polovinou trupu představuje pro sýkory větší 

nebezpečí než atrapa s amputovanou polovinou trupu 

• Atrapa s ukrytou polovinou trupu představuje pro sýkory stejné nebezpečí jako 

atrapa kompletní 

• Atrapa s ukrytou nebo amputovanou dolní polovinou představuje větší nebezpečí 

než atrapa s ukrytou či amputovanou horní polovinou 

• S rostoucím nebezpečím představovaným atrapou na alternativním krmítku se 

počet příletů na experimentální krmítko zvyšuje 
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2. Metodika práce  

Na sběru dat pro svou diplomovou práci jsem se podílela společně se svou kolegyní 

Irenou Tichou.  

 

2. 1 Lokalita 

Terénní experimenty probíhaly v průběhu zimního období (prosinec až březen) roku 

2009 a 2010 v prostředí Lesoparku Hostivař (50° 2' 34. 078" N, 14° 32' 33. 880" E, Obr. 

6) na území Hlavního města Prahy (Praha 10). Námi vybrané místo se nacházelo ve 

výšce 306 m. n. m. a jednalo se o severní okraj poměrně rozlehlé louky lemovaný 

pásem stromů a keřů, na který navazovala další louka (Obr. 7). Jednalo se o les smíšený, 

ve kterém byly zastoupeny především mladé buky a borovice, ale i starší stromy, 

například jasany a také jehličnaté okrasné keře. Okraj lesa byl lemován trnkami a 

šípkovými keři, jež splňovaly pro ptactvo důležitou úlohu koridoru a zároveň úkrytu 

před predátory. Samotnému započetí výzkumu předcházely drobné úpravy terénu nutné 

pro jeho úspěšný průběh.  

 

 

Obr. 6 Vybraná lokalita v Lesoparku Hostivař 
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Zima v roce 2009 byla poměrně mírná, naopak zimní denní teploty následujícího roku 

byly v průměru výrazně nižší.  

 

 

Obr. 7 Lokalita v zimě roku 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. 1 Ptačí druhy zastoupené na dané lokalitě 

V rámci experimentu byla naše pozornost zaměřena zejména na 3 druhy sýkor, které 

v zimním období obvykle navštěvují krmítka: sýkora koňadra (Parus major, Obr. 8), 

sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus, Obr. 9) a sýkora „babka“, jež v našich 

výsledcích ovšem zastupuje dva druhy: sýkoru babku (Poecile palustris, Obr. 10) a 

sýkoru lužní (Poecile montanus, Obr. 11). Z důvodu nemožnosti určení těchto druhů při 

analýze videozáznamu, byly oba dva druhy námi považovány za druh jeden.  

 

 

(Sedláčková 2010) 
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                                                                                                  (http://zoo.wendys.cz/index.php) 
 

V zimě roku 2010 přibyl ještě jeden druh sýkory: sýkora uhelníček (Periparus ater, 

Obr. 12), avšak z důvodu nízkého počtu příletů nebyl zařazen do statistického 

zpracování dat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (http://zoo.wendys.cz/index.php) 
 

K dalším ptačím druhům, jež v průběhu experimentu navštívily krmítka, patřili zástupci 

čeledi mlynaříkovitých (mlynařík dlouhoocasý, Aegithalos caudatus), drozdovitých 

Obr. 8 Sýkora koňadra (Parus major)  

 

Obr. 9 Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 

 

Obr. 10 Sýkora babka (Poecile palustris)  

 

Obr. 11 Sýkora lužní (Poecile montanus) 

 

Obr. 12 Sýkora uhelníček (Periparus ater) 
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(kos černý, Turdus merula; červenka obecná, Erithacus rubecula), brhlíkovitých (brhlík 

obecný, Sitta europaea), pěnkavovitých (pěnkava obecná, Fringilla coelebs; pěnkava 

jikavec, Fringilla montifringilla; dlask tlustozobý, Coccothraustest coccothraustes; hýl 

obecný, Pyrrhula pyrrhula), datlovitých (strakapoud, Dendrocopos sp.), krkavcovitých 

(sojka obecná, Garrulus glandarius) a hrabavých ptáků (bažant obecný, Phasianus 

colchidus).  

 

2. 2 Uspořádání experimentu 

Dvě čtvercová krmítka byla umístěna přímo na zem do vzdálenosti přibližně 1, 5 metru 

od pásu stromů a keřů, jež představovaly pro ptáky úkryt a současně i pozorovací místo. 

Krmítka byla od sebe vzdálena asi 20 metrů a byla umístěna tak, aby bylo z jednoho 

vidět na druhé (Obr. 13). Jednalo se o čtvercová krmítka o rozměrech 50x50 cm, 

vyrobená z plechu a opatřená zvýšenými okraji, jež zabraňovaly rozptylování potravy. 

Videokamery připevněné na stativech se nacházely přibližně ve vzdálenosti 10 metrů od 

krmítek.  

 

Obr. 13 Uspořádání experimentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako potrava byla použita slunečnicová semena, jež byla ptákům nabízena již v průběhu 

4 týdnů před započetím vlastního výzkumu, aby si ptáci zvykli na krmítko zalétávat. 

 krmítko 
kamera 
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V průběhu samotného experimentu byla pak semena nahrazena mletými jádry vlašských 

ořechů. Ořechy byly v této formě zvoleny záměrně, protože takto byli ptáci nuceni 

setrvat na krmítku po delší dobu.  

 Atrapy ptáků využívané v experimentu byly připevňovány na bidélko do 

vzdálenosti přibližně 75 cm od pravého či levého dolního rohu krmítka (při pohledu 

směrem od videokamer) a namířeny vždy směrem ke krmítku (Obr. 14).  

 

Obr. 14 Krmítko s atrapou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednalo se o úplnou atrapu holuba domácího (Columbia livia, Obr. 15) a krahujce 

obecného (Accipiter nisus, Obr. 16) a o horní a dolní polovinu krahujce, jež byly na 

bidélko umístěny buď samostatně (tzv. amputovaná dolní či horní polovina krahujce, 

Obr. 17, 19) nebo společně s jedlovými a borovými větvičkami, což mělo simulovat tělo 

úplného krahujce, které je částečně zakryto vegetací (tzv. ukrytá dolní či horní polovina 

krahujce, Obr. 18, 20) (Tab. 2).  

 

 

      (Tichá 2010) 
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Obr. 16 Úplná atrapa krahujce obecného  Obr. 15 Úplná atrapa holuba domácího 

 

Obr. 18 Ukrytá dolní polovina krahujce Obr. 17 Amputovaná dolní polovina krahujce  

Obr. 20 Ukrytá horní polovina krahujce 

 

(Sedláčková 2010) 

Obr. 19 Amputovaná horní polovina krahujce 
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Tab. 2 Přehled atrap a používaných zkratek 

Atrapa  Zkratka  
holub  holub 

krahujec krahujec 

amputovaná dolní polovina krahujce  amputovaná DP 

amputovaná horní polovina krahujce amputovaná HP 

ukrytá dolní polovina krahujce ukrytá DP 

ukrytá horní polovina krahujce ukrytá HP 
 

V úvodu vlastního experimentu bylo nutno rozmístit bidélka a videokamery a nahradit 

slunečnicová semena v krmítku mletými ořechovými jádry. Následovalo přibližné 

určení teploty, povětrnostních vlivů a případné výšky sněhové pokrývky. Jedna 

sekvence trvala přesně 60 minut a byla rozdělena na část kontrolní (30 minut), při níž 

nebyla použita žádná atrapa a část experimentální (30 minut), při které byla použita 

určitá kombinace 2 atrap (náhodný výběr z celkových 15 možných kombinací, Tab. 3). 

Jedno z krmítek vždy představovalo krmítko experimentální a druhé krmítko 

alternativní. Umístění atrap v rámci dvou krmítek bylo opět náhodné.  

 

Tab. 3 Přehled kombinací atrap v jedné sérii 

  Kombinace 
1 holub x krahujec 

2 holub x amputovaná DP 

3 holub x amputovaná HP 

4 holub x ukrytá DP 

5 holub x ukrytá HP  

6 krahujec x amputovaná DP  

7 krahujec x amputovaná HP 

8 krahujec x ukrytá DP  

9 krahujec x ukrytá HP 

10 amputovaná DP x amputovaná HP 

11 amputovaná DP x ukrytá DP 

12 amputovaná DP x ukrytá HP 

13 amputovaná HP x ukrytá DP 

14 amputovaná HP x ukrytá HP 

15 ukrytá DP x ukrytá HP  
 

Celkově bylo v obou sezónách natočeno 16 sérií (1 série = 15 kombinací atrap), což 

představovalo celkem 480 hodin videozáznamu experimentu.  
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2. 3 Analýza videozáznamu 

Analýza získaného videomateriálu probíhala v prostřednictvím počítače v programu 

Windows Media Player. Zaznamenáván byl 

- počet příletů všech ptačích druhů na experimentální a alternativní krmítko 

v průběhu kontrolní a experimentální fáze pokusu 

- zvolená kombinace atrap na experimentální a alternativním krmítku (Tab. 2)  

- pořadí pokusu během dne (1 – 7) 

- pořadí pokusu v sérii (1 – 15) 

- číslo série (1 – 16) 

- datum 

- denní teplota (°C), povětrnostní podmínky a popřípadě výška sněhové pokrývky 

(cm) 

 

 

2. 4 Statistické zpracování dat 

2. 4. 1 Úprava získaných dat 

Při analýze celkového množství videozáznamu bylo zaznamenáno celkem 54 574 

příletů. Stávající data o absolutních počtech příletů jednotlivých druhů sýkor na 

experimentální krmítko byla převedena na relativní počty příletů, tedy na podíly mezi 

množstvím příletů na krmítko v experimentální a kontrolní fázi pokusu. V rámci příletů 

na krmítko v kontrolní fázi pokusu bylo ke skutečné hodnotě připočteno číslo 1, neboť 

tato charakteristika mohla nabývat i nulových hodnot. Dále byly ze souboru vyloučeny 

údaje o příletech sýkory uhelníčka, neboť zmiňovaný druh krmítka navštěvoval velmi 

zřídka (navíc pouze v 2. sezóně pozorování, tedy v zimě roku 2010). Podíly počtu 

příletů na experimentální i alternativní krmítko měly lognormální rozdělení, proto byla 

data transformována (ln(N+0,01)). Takto upravená data byla použita pro následující 

statistické analýzy.  

 

2. 4. 2 Statistická analýza získaných dat 

Sledovaná proměnná (ln relativního počtu příletů na experimentální krmítko) byla 

vysvětlována pomocí proměnných atrapa na experimentálním krmítku, atrapa na 

alternativním krmítku, druh sýkory, teplota a sněhová pokrývka. Dále byly do modelu 

zahrnuty veškeré jejich interakce: atrapa na experimentálním krmítku:atrapa na 

alternativním krmítku, atrapa na experimentálním krmítku:druh, atrapa na alternativním 
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krmítku:druh, atrapa na experimentálním krmítku: atrapa na alternativním krmítku: 

druh, atrapa na experimentálním krmítku:teplota, atrapa na alternativním 

krmítku:teplota, druh:teplota, atrapa na experimentálním krmítku:sněhová pokrývka, 

atrapa na alternativním krmítku:sněhová pokrývka, druh:sněhová pokrývka.  

Významnost sledovaných proměnných a jejich interakcí byla testována pomocí 

lineárního modelu (příkaz aov v programu R 2.14.1; R Development Core Team 2012). 

Následně bylo provedeno mnohonásobné porovnávání jednotlivých hladin 

kategoriálních proměnných pomocí Tukey HSD post hoc testu (příkaz TukeyHSD). 

Grafy byly vytvořeny v programu STATISTICA 8.0.  
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3. Výsledky 

3. 1 Faktory ovlivňující počet příletů na krmítko 

Počet příletů na experimentální krmítko ovlivňovala pouze atrapa zde umístěná (ATR) a 

druh sýkory (DRUH) (Tab. 4).  

 

Tab. 4 Faktory ovlivňující relativní počet příletů sledovaných druhů na krmítko (glm, aoy) 

Df Deviance Rezid. Df Rezid. Dev F Pr(>F)    
ATR 5 1244.89 952 2396.8 95.6437 < 2.2e-16***
ALT 5 1.80 947 2395.0 0.1387 0.983270
DRUH 1 13.85 946 2381.2 5.09 0.021355*
TEPLOTA 1 2.63 945 2378.5 1.0119 0.314775
SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 6.42 944 2372.1 2.65 0.116736
ATR:ALT 19 65.84 925 2306.3 1.12 0.155651
ATR:DRUH 5 13.36 920 2292.9 1.0267 0.400685
ALT:DRUH 5 2.82 915 2290.1 0.2165 0.955522
ATR:TEPLOTA 5 11.82 910 2278.3 0.9084 0.474933
ALT:TEPLOTA 5 17.65 905 2260.6 1.61 0.238893
DRUH:TEPLOTA 1 0.02 904 2260.6 0.0070 0.933484
ATR:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 20.48 899 2240.1 1.36 0.165181
ALT:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 13.86 894 2226.3 1.0648 0.378636
DRUH:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 0.05 893 2226.2 0.0201 0.887183
TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 1.38 892 2224.8 0.5289 0.467290
ATR:ALT:DRUH 19 21.56 873 2203.3 0.4360 0.982990
ATR:ALT:TEPLOTA 19 39.22 854 2164.0 0.7930 0.717112
ATR:DRUH:TEPLOTA 5 3.54 849 2160.5 0.2719 0.928515
ALT:DRUH:TEPLOTA 5 1.81 844 2158.7 0.1390 0.983174
ATR:ALT:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 19 50.60 825 2108.1 1.0230 0.431204
ATR:DRUH:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 4.51 820 2103.6 0.3462 0.884770
ALT:DRUH:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 4.37 815 2099.2 0.3355 0.891545
ATR:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 37.95 810 2061.3 2.60 0.012916*
ALT:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 15.25 805 2046.0 1.1713 0.321583
DRUH:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 0.04 804 2046.0 0.0171 0.895851
ATR:ALT:DRUH:TEPLOTA 19 18.27 785 2027.7 0.3695 0.993841
ATR:ALT:DRUH:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 19 21.87 766 2005.8 0.4421 0.981535
ATR:ALT:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 19 100.99 747 1904.8 2.0419 0.005551**
ATR:DRUH:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 12.74 742 1892.1 0.9784 0.429981
ALT:DRUH:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 9.73 737 1882.4 0.7476 0.587979
ATR:ALT:DRUH:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 19 13.29 718 1869.1 0.2686 0.999299 

(Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1) 

 

Atrapa umístěná na alternativním krmítku (ALT) a okolní klimatické podmínky 

(teplota, výška sněhové přikrývky) neměly na počet příletů sýkor na krmítko průkazný 

vliv. Interakce mezi druhem atrapy na experimentálním krmítku, okolní teplotou a 

výškou sněhové pokrývky i interakce mezi atrapou na experimentálním krmítku, 

atrapou na alternativním krmítku, okolní teplotou a výškou sněhové pokrývky však 

průkazný vliv na množství příletů sýkor měly.  
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 Všechny varianty atrapy krahujce snižovaly množství příletů na krmítko 

průkazně více než atrapa holuba (Obr. 21, Tab. 5).  

 

Obr. 21 Relativní počet příletů k atrapám na experimentálním krmítku (A= počet příletů 

v experimentální fázi pokusu, K= počet příletů v kontrolní fázi pokusu) 

 

 

 

Tab. 5 Vzájemné porovnání relativních počtů příletů k jednotlivým atrapám (Tukey HSD post 

hoc test) 

Atrapa diff lwr upr p adj

amputovaná DP x krahujec 1.6327344 1.12541850 2.1400503 0.0000000

ukrytá HP x krahujec 2.4001929 1.89367276 2.9067130 0.0000000

amputovaná HP x krahujec 2.7459221 2.23860619 3.2532380 0.0000000
holub x krahujec 3.2308417 2.72432156 3.7373618 0.0000000
ukrytá HP x ukrytá DP 1.7036857 1.19716561 2.2102059 0.0000000
amputovaná HP x ukrytá DP 2.0494150 1.54209904 2.5567309 0.0000000
holub x ukrytá DP 2.5343345 2.02781441 3.0408547 0.0000000

amputovaná DP x amputovaná HP 1.1131877 0.60507722 1.6212982 0.0000000

holub x amputovaná DP 1.5981073 1.09079135 2.1054232 0.0000000
amputovaná DP x ukrytá DP 0.9362273 0.42891135 1.4435432 0.0000025
holub x ukrytá HP 0.8306488 0.32412866 1.3371689 0.0000476
ukrytá HP x amputovaná DP 0.7674585 0.26014255 1.2747744 0.0002491
ukrytá DP x krahujec 0.6965071 0.18998702 1.2030273 0.0012937
holub x amputovaná HP 0.4849196 -0.02239634 0.9922355 0.07046
amputovaná HP x ukrytá HP 0.3457292 -0.16158671 0.8530451 0.3746833 
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Rozdíl mezi atrapou krahujce s amputovanou horní polovinou a atrapou holuba byl 

pouze marginálně průkazný. Počet příletů na experimentální krmítko narůstal od 

kompletní atrapy krahujce přes atrapu krahujce s ukrytou a amputovanou dolní 

polovinou k atrapě krahujce s ukrytou a amputovanou horní polovinou. Statisticky 

neprůkazný byl pouze rozdíl mezi atrapou krahujce s ukrytou horní polovinou a 

amputovanou horní polovinou.  

 Přítomnost atrapy snižovala počet příletů na experimentální krmítko průkazně 

více v případě sýkory koňadry než v případě sýkory modřinky (Obr. 22).  

 

 

Obr. 22 Relativní počet příletů sýkory koňadry a sýkory modřinky na experimentální krmítko 
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3. 2 Faktory ovlivňující počet příletů na krmítko – jednotlivé druhy sýkor    

 

3. 2. 1 Sýkora koňadra (Parus major) 

Počet příletů sýkor na experimentální krmítko ovlivňoval pouze druh atrapy zde 

umístěné (ATR) (Tab. 6).  

 

Tab. 6 Faktory ovlivňující relativní počet příletů sýkory koňadry na krmítko (glm, aoy) 

Df Deviance Rezid. Df Rezid. Dev F Pr(>F)    
ATR 5 575.46 474 1244.86 42.5634 <2e-16 ***
ALT 5 3.57 469 1241.29 0.2637 0.9327
TEPLOTA 1 1.52 468 1239.78 0.5616 0.4541
SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 3.92 467 1235.86 1.93 0.2294
ATR:ALT 19 65.63 448 1170.23 1.74 0.1948
ATR:TEPLOTA 5 8.62 443 1161.61 0.6378 0.6710
ALT:TEPLOTA 5 6.60 438 1155.01 0.4878 0.7854
ATR:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 4.83 433 1150.19 0.3569 0.8777
ALT:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 10.2 428 1140.16 0.7414 0.5929
TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 0.70 427 1139.46 0.2607 0.6099
ATR:ALT:TEPLOTA 19 26.29 408 1113.17 0.5117 0.9573
ATR:ALT:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 19 41.06 389 1072.11 0.7992 0.7085
ATR:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 15.88 384 1056.23 1.1746 0.3211
ALT:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 20.49 379 1035.74 1.54 0.1841
ATR:ALT:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 19 62.30 360 973.44 1.27 0.2437  

(Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1) 

 

 

Druh atrapy umístěné k alternativnímu krmítku (ALT), okolní klimatické podmínky 

(teplota, výška sněhové pokrývky) ani žádné interakce mezi nimi průkazný vliv na 

množství příletů sýkor na experimentální krmítko neměly.  

 Všechny varianty atrapy krahujce průkazně více snižovaly počet příletů na 

krmítko než atrapa holuba (Obr. 23, Tab. 7).  
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Obr. 23 Relativní počet příletů sýkory koňadry k atrapám na experimentálním krmítku (A= 

počet příletů v experimentální fázi pokusu, K= počet příletů v kontrolní fázi pokusu)  

 

 

 

Tab. 7 Atrapa na experimentálním krmítku (sýkora koňadra) (Tukey HSD post hoc test) 

Atrapa  diff lwr upr p adj 

amputovaná DP x krahujec 1.5915185 0.8583189024 2.324718 0.0000000 

ukrytá HP x krahujec 2.1117764 1.3785767561 2.844976 0.0000000 

amputovaná HP x krahujec 2.5048109 1.7716112277 3.238011 0.0000000 

holub x krahujec 3.2381462 2.5049465447 3.971346 0.0000000 

amputovaná HP x ukrytá DP 1.8584606 1.1252609307 2.591660 0.0000000 

holub x ukrytá DP 2.5917959 1.8585962477 3.324996 0.0000000 

holub x amputovaná DP 1.6466276 0.9134279988 2.379827 0.0000000 

ukrytá HP x ukrytá DP 1.4654261 0.7322264591 2.198626 0.0000003 

holub x ukrytá HP 1.1263698 0.3931701451 1.859569 0.0001970 

amputovaná DP x ukrytá DP 0.9451682 0.2119686054 1.678368 0.0034135 

amputovaná HP x amputovaná DP 0.9132923 0.1800926818 1.646492 0.0053572 

holub x amputovaná HP 0.7333353 0.0001356735 1.466535 0.0499265 

ukrytá DP x krahujec 0.6463503 -0.0868493465 1.379550 0.1196290 

ukrytá HP x amputovaná DP 0.5202579 -0.2129417898 1.253457 0.3266087 

amputovaná HP x ukrytá HP 0.3930345 -0.3401651719 1.126234 0.6425024 
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Sýkora koňadra se nekompletním atrapám krahujce vyhýbala až na atrapu s ukrytou 

dolní polovinou méně než kompletní atrapě krahujce. Dále se průkazně více vyhýbala 

atrapě s  ukrytou dolní polovinou než atrapě s  amputovanou dolní polovinou. V případě 

atrapy s amputovanou a ukrytou horní polovinou však nerozlišovala. Obdobně se nelišil 

ani počet příletů k atrapě s amputovanou dolní polovinou a ukrytou horní polovinou. 

 

 

3. 2. 2 Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 

Počet příletů sýkor na experimentální krmítko ovlivňoval pouze druh atrapy zde 

umístěné (ATR) (Tab. 8).  

 

Tab. 8 Faktory ovlivňující relativní počet příletů sýkory modřinky na krmítko (glm, aoy) 

Df Deviance Rezid. Df Rezid. Dev F Pr(>F)    
ATR 5 682.93 472 1124.78 54.5946 < 2e-16 ***
ALT 5 1.2 467 1123.76 0.0818 0.99503
TEPLOTA 1 1.15 466 1122.61 0.4599 0.49809
SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 2.62 465 1119.99 1.0461 0.30710
ATR:ALT 19 22.3 446 1097.96 0.4635 0.97501
ATR:TEPLOTA 5 6.70 441 1091.26 0.5354 0.74946
ALT:TEPLOTA 5 12.94 436 1078.32 1.0347 0.39693
ATR:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 20.22 431 1058.09 1.68 0.15473
ALT:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 8.23 426 1049.87 0.6579 0.65567
TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 0.50 425 1049.36 0.2004 0.65468
ATR:ALT:TEPLOTA 19 31.14 406 1018.22 0.6551 0.86202
ATR:ALT:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 19 30.9 387 988.13 0.6330 0.88091
ATR:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 36.86 382 951.27 2.70 0.01273 *
ALT:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 3.56 377 947.71 0.2846 0.92146
ATR:ALT:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 19 52.06 358 895.65 1.0951 0.35359 

(Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1) 

 

Druh atrapy umístěné na alternativní krmítko (ALT), klimatické podmínky (okolní 

teplota, výška sněhové pokrývky) neměly průkazný vliv na počet příletů sýkor na 

experimentální krmítko. Interakce mezi druhem atrapy na experimentálním krmítku 

(ATR) a okolní teplotou a výškou sněhové pokrývky však průkazný vliv na množství 

příletů sýkor na krmítko měla.  

  Pouze kompletní atrapa krahujce a atrapy s amputovanou a ukrytou dolní 

polovinou snižovaly počet příletů sýkor na krmítko průkazně více než atrapa holuba 

(Obr. 24, Tab. 9).  
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Obr. 24 Relativní počet příletů sýkory modřinky k atrapám na experimentálním krmítku (A= 

počet příletů v experimentální fázi pokusu, K= počet příletů v kontrolní fázi pokusu) 

 

 

 

Tab. 9 Atrapa na experimentálním krmítku (sýkora modřinka) (Tukey HSD post hoc test) 

Atrapa  df lwr upr p adj 

amputovaná DP x krahujec 1.6746981 0.97406223 2.3753341 0.0000000 

ukrytá HP x krahujec 2.6886094 1.99018021 3.3870386 0.0000000 

amputovaná HP x krahujec 2.9903115 2.28967561 3.6909474 0.0000000 

holub x krahujec 3.2235372 2.52510802 3.9219664 0.0000000 

ukrytá HP x ukrytá DP  1.9419454 1.24351621 2.6403746 0.0000000 

amputovaná HP x ukrytá DP  2.2436475 1.54301160 2.9442834 0.0000000 

holub x ukrytá DP  2.4768732 1.77844401 3.1753024 0.0000000 

holub x amputovaná DP  1.5488391 0.84820314 2.2494750 0.0000000 

amputovaná HP x amputovaná DP  1.3156134 0.61277766 2.0184491 0.0000020 

ukrytá HP x amputovaná DP  1.0139113 0.31327533 1.7145472 0.0005825 

amputovaná DP x ukrytá DP  0.9280341 0.22739822 1.6286701 0.0023365 

ukrytá DP x krahujec 0.7466640 0.04823482 1.4450932 0.0282164 

holub x ukrytá HP 0.5349278 -0.16350138 1.2333570 0.2435622 

amputovaná HP x ukrytá HP 0.3017021 -0.39893379 1.0023380 0.8209049 

holub x amputovaná HP 0.2332257 -0.46741024 0.9338616 0.9323841 
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Sýkora modřinka se všem nekompletním atrapám krahujce vyhýbala méně než 

kompletní atrapě krahujce. Dále se průkazně méně vyhýbala atrapě s amputovanou 

dolní polovinou než atrapě s ukrytou dolní polovinou. V případě atrapy krahujce 

s amputovanou a ukrytou horní  

polovinou však průkazně nerozlišovala.  

 

3. 2. 3 Sýkora babka (Poecile palustris) 

Počet příletů sýkor na experimentální krmítko ovlivňoval pouze druh atrapy zde 

umístěné (ATR) a výška sněhové pokrývky (SNĚHOVÁ POKRÝVKA) (Tab. 10).  

 

Tab. 10 Faktory ovlivňující relativní počet příletů sýkory babky na krmítko (glm, aoy) 

Df Deviance Rezid. Df Rezid. Dev F Pr(>F)    
ATR 5 99.387 200 564.04 8.88 8.463e-07***
ALT 5 15.219 195 548.82 1.82 0.255346
TEPLOTA 1 4.818 194 544.00 2.1181 0.149011
SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 35.142 193 508.86 15.4498 0.000165***
ATR:ALT 19 32.222 174 476.63 0.7456 0.762376
ATR:TEPLOTA 5 50.321 169 426.31 4.46 0.001186**
ALT:TEPLOTA 5 24.460 164 401.85 2.1507 0.066432
ATR:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 6.151 159 395.70 0.5408 0.744873
ALT:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 8.947 154 386.76 0.7867 0.561894
TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 1 7.314 153 379.44 3.57 0.076258
ATR:ALT:TEPLOTA 19 44.265 134 335.18 1.0242 0.442342
ATR:ALT:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 18 40.665 116 294.51 0.9932 0.474791
ATR:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 31.835 111 262.68 2.91 0.021324*
ALT:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 5 13.097 106 249.58 1.1516 0.339248
ATR:ALT:TEPLOTA:SNĚHOVÁ.POKRÝVKA 15 42.589 91 206.99 1.82 0.251988 

(Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1) 

 

Druh atrapy umístěné na alternativním krmítku (ALT) a okolní teplota (TEPLOTA) 

neměly na množství příletů sýkor na experimentální krmítko průkazný vliv. Interakce 

mezi atrapou na experimentálním krmítku (ATR) a okolní teplotou a interakce mezi 

atrapou na experimentálním krmítku a celkovými klimatickými podmínkami okolí 

(teplota, výška sněhové pokrývky) však měly na množství příletů sýkory babky 

průkazný vliv.  

 Všechny atrapy krahujce až na atrapu krahujce s amputovanou horní polovinou 

průkazně více snižovaly počet příletů sýkor na krmítko než atrapa holuba (Obr. 25, Tab. 

11).  
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Obr. 25 Relativní počet příletů sýkory babky k atrapám na experimentálním krmítku (A= počet 

příletů v experimentální fázi pokusu, K= počet příletů v kontrolní fázi pokusu) 

 

 

 

 

Tab. 11 Atrapa na experimentálním krmítku (sýkora babka) (Tukey HSD post hoc test) 

Atrapa diff lwr upr p adj

holub x krahujec 2.1683296 1.011277126 3.325382 0.0000029

holub x ukrytá DP 1.8886253 0.698973448 3.078277 0.0001243

holub x amputovaná DP 1.4899338 0.309061847 2.670806 0.0047741

holub x ukrytá HP 1.1762936 0.003759962 2.348827 0.0487555
amputovaná HP x krahujec 1.1413330 -0.006690333 2.289356 0.0523310
ukrytá HP x krahujec 0.9920359 -0.147408657 2.131481 0.1274647
holub x amputovaná HP 1.0269966 -0.153875414 2.2078690.1282558
amputovaná HP x ukrytá DP 0.8616287 -0.319243298 2.042501 0.2917018

ukrytá HP x ukrytá DP 0.7123317 -0.460201980 1.8848650.5017493

amputovaná DP x krahujec 0.6783957 -0.469627595 1.826419 0.5331294
amputovaná HP x amputovaná DP 0.4629373 -0.7090891281.634964 0.8655440
amputovaná DP x ukrytá DP 0.3986914 -0.782180559 1.579563 0.9264493
ukrytá HP x amputovaná DP 0.3136402 -0.849984426 1.477265 0.9713470
ukrytá DP x krahujec 0.2797043 -0.877348158 1.436757 0.9822704
amputovaná HP x ukrytá HP 0.1492970 -1.014327630 1.312922 0.9990941 
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Babka průkazně nerozlišovala mezi kompletní atrapou krahujce a jejími nekompletními 

variantami až na atrapu krahujce s amputovanou horní polovinou – rozdíl byl však 

pouze marginálně průkazný. V rámci neúplných variant atrapy krahujce babka taktéž 

nerozlišovala.  

 

S rostoucí výškou sněhové pokrývky se počet příletů babek na krmítko zvyšoval (Obr. 

26).  

 

Obr. 26 Vliv sněhové pokrývky na množství příletů na experimentální krmítko (sýkora babka) 

 

 

 

Při pouhém rozlišování na dny se sněhovou pokrývkou a bez sněhové pokrývky bylo 

zjištěno, že babky ve dnech bez sněhové pokrývky na krmítko nepřilétaly (Obr. 27).  
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Obr. 27 Vliv přítomnosti /nepřítomnosti sněhové pokrývky relativní počet příletů sýkory babky 

na experimentální krmítko 
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3. 3 Vliv atrapy na alternativním krmítku 

Přestože vliv atrapy na alternativním krmítku na množství příletů sýkor na 

experimentální krmítko není průkazný, z grafického znázornění je ale patrný určitý 

trend. Počet ptáků přilétající na experimentální krmítko poněkud stoupá s rostoucí 

„nebezpečností“ (ve smyslu výsledků získaných na experimentálním krmítku) atrapy na 

alternativním krmítku (Obr. 28).  

 

Obr. 28 Relativní počet příletů na experimentální krmítko v přítomnosti různých atrap na 

alternativním krmítku 
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4. Diskuse 

Sýkory rozpoznaly predátora ve všech nekompletních atrapách krahujce (atrapa 

s amputovanou a ukrytou horní či dolní polovinou trupu), protože je hodnotily jako více 

nebezpečné než atrapa holuba. Pouze v případě atrapy s amputovanou horní polovinou 

nebylo hodnocení zcela jednoznačné, což je výsledkem odlišného chování jednotlivých 

druhů sýkor na krmítku. 

Sýkora koňadra vyhodnotila jako nebezpečné všechny neúplné varianty atrapy. 

Pečlivé rozlišování koňadry mezi jednotlivými atrapami lze vysvětlit její zvýšenou 

opatrností a nedůvěrou ke krmítku (Stokes 1962 a, b). Koňadra je v zimních hejnech 

sýkor dominantní, a tudíž není nucena zdaleka tolik riskovat jako menší druhy sýkor a 

přilétat na krmítko, které pro ni představuje potenciální nebezpečí (Ekman 1989).  

Sýkora modřinka vyhodnotila jako nebezpečné pouze atrapy s amputovanou a 

ukrytou dolní polovinou. Atrapy s chybějící horní polovinou považovala za stejně 

neškodné jako atrapu holuba. Chování modřinky je možné vysvětlit její zvýšenou 

odvážností (Moreno et al. 2001), která jí umožňuje úspěšnou koexistenci společně 

s větší dominantní koňadrou (Dhondt & Eyckerman 1980, Moreno et al. 2001). 

Modřinka, jež představuje v zimních hejnech sýkor menší druh, je ochotná riskovat a 

přiletět na krmítko, které pro ni představuje zvýšené nebezpečí (Ekman 1989, 

Tvardíková & Fuchs 2010, 2011). Vysvětlením, proč modřinka hodnotí atrapy 

s chybějící horní polovinou jako neškodné, může být absence většiny klíčových znaků 

nacházejících se právě na horní polovině těla krahujce, konkrétně žlutých očí, světlého 

pruhu v oblasti obočí a zahnutého zobáku.  

Sýkora babka vyhodnotila jako nebezpečné všechny nekompletní atrapy 

s výjimkou atrapy s amputovanou horní polovinou. Chování babky lze vysvětlit její 

mimořádnou opatrností (Ekman 1989).  

 

Atrapu krahujce částečně ukrytou ve větvičkách považovaly sýkory za více 

nebezpečnou než amputovanou atrapu pouze v situaci, kdy měla ukrytou dolní 

polovinu, což dokládá využití schopnosti „amodal completion“. V případě atrapy 

s ukrytou a amputovanou horní polovinou již sýkory nerozlišovaly a obě varianty pro ně 

představovaly stejnou míru nebezpečí. Toto chování je možné vysvětlit tak, že sýkory 

v tomto případě nevyužívají „amodal completion“, ale rozhodují se pouze na základě 

dostupných znaků klíčových pro rozpoznání predátora. Ovšem slabý náznak rozlišování 
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mezi oběma atrapami krahujce bez horní poloviny vysledovat lze, jelikož rozdíl mezi 

atrapou holuba a atrapou s amputovanou horní polovinou byl pouze marginálně 

průkazný a naopak rozdíl mezi atrapou holuba a atrapou s ukrytou horní polovinou byl 

vysoce průkazný. Nabízí se tedy zajímavější interpretace, tedy že sýkory považují 

atrapu s ukrytou horní polovinou za málo nebezpečnou jen proto, že má zakrytý výhled.  

Ke stejným výsledkům dospějeme, hodnotíme-li sýkoru koňadru i sýkoru 

modřinku samostatně. Sýkora babka naopak mezi atrapami s amputovanou a ukrytou 

dolní a horní polovinou nerozlišovala. Atrapa, jejíž část těla byla ukryta ve větvičkách, 

tedy pro ni nepředstavovala větší nebezpečí než atrapa, její část viditelně chybí. 

Chování babky je možné opět zdůvodnit zvýšenou opatrností charakteristickou pro 

tento druh.  

 

Kompletní atrapa krahujce představovala pro sýkory větší nebezpečí než atrapa, jejíž 

horní nebo dolní část byla ukryta větvičkami. Chování sýkor může být vysvětleno 

jednak jejich sníženou pozorností či v případě mladých sýkor jejich nezkušeností, ale 

také skutečností, že kompletní atrapa krahujce, respektive krahujec, jehož pohyb není 

limitován žádnou překážkou v tomto případě větvičkami, představuje pro sýkory větší 

nebezpečí proto, že je schopen snáze a rychleji zaútočit (Tvardíková & Fuchs 2010).  

Hodnotíme-li jednotlivé druhý sýkor odděleně, neplatí předchozí závěr jen pro 

koňadru. Ta považovala atrapu s ukrytou horní polovinou za méně nebezpečnou a 

naopak atrapu s ukrytou dolní polovinou za stejně nebezpečnou jako kompletní atrapu 

krahujce, což opět dokládá využití schopnosti „amodal completion“. Sýkora modřinka 

považovala atrapu krahujce s ukrytou dolní i horní polovinou za méně nebezpečné než 

je kompletní atrapa krahujce.  Zdůvodnění rozdílů v chování sýkory modřinky a sýkory 

koňadry v případě atrapy s ukrytou horní polovinou je stejné jako v případě, kdy 

srovnáváme jejich hodnocení jednotlivých atrap krahujce a atrapy holuba. Sýkora babka 

považovala obě varianty ukryté atrapy krahujce za stejně nebezpečné jako je kompletní 

atrapu krahujce, což by mělo v obou případech dokazovat využívání schopnosti 

„amodal completion“. Avšak je možné, že takovéto chování je v případě babky 

způsobeno spíše její zvýšenou opatrností a ochotou přiletět téměř výhradně na krmítko 

s atrapou holuba. Ovšem oba závěry mohou být negativně ovlivněny nedostatečným 

množství dat o příletech sýkory babky na krmítko.  
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Atrapa s chybějící dolní polovinou pro sýkory představovala vyšší míru nebezpečí než 

atrapa s chybějící horní polovinou. Tento výsledek může opět souviset s distribucí 

znaků klíčových pro kategorizaci torza jako predátora. Znaky, které jsou pro sýkory 

zásadní při rozpoznávání predátora, se pravděpodobně nachází na horní polovině jeho 

těla.  

Testujeme-li sýkoru koňadru odděleně, platí tento výsledek pouze částečně. 

Atrapě s dolní polovinou ukrytou koňadra přisuzovala vyšší míru nebezpečí než oběma 

atrapám s chybějící horní polovinou, avšak atrapě s dolní polovinou amputovanou 

nikoliv. Tuto atrapu považovala za stejně nebezpečnou jako atrapu s ukrytou horní 

polovinou a naopak více nebezpečnou než atrapu s amputovanou horní polovinou. Toto 

rozlišování dokládá schopnost koňadry provádět „amodal completion“. Správně si 

doplnila, že v případě atrapy s ukrytou horní polovinou se pod větvičkami skrývá 

zbytek chybějícího těla predátora, avšak i takto v její mysli zkompletovaná atrapa pro ni 

nadále představovala stejné nebezpečí jako atrapa se zcela chybějící dolní polovinou. 

Příčinou může být to, že tato atrapa nese pro koňadru klíčové znaky pro rozlišení 

predátora, ale i to že koňadra ví, že ji atrapa s ukrytou horní polovinou nemůže vidět.  

Sýkora modřinka svým chováním hypotézu o větší nebezpečnosti atrap 

s chybějící dolní polovinou potvrdila. Atrapě s dolní polovinou ukrytou i amputovanou 

přisuzovala vyšší míru nebezpečí než atrapám s chybějící horní polovinou. Vysvětlením 

tohoto chování může být jednak již zmiňovaná zvýšená odvážnost modřinky, pro kterou 

tak má větší význam, to zda ji krahujec může vidět, ale také absence části znaků 

klíčových pro kategorizaci predátora v dolní polovině atrapy.  

Sýkora babka svým chováním na krmítku stanovenou hypotézu nepotvrdila. 

Atrapy s amputovanou a ukrytou dolní polovinou považovala za stejně nebezpečné jako 

atrapy s amputovanou a ukrytou horní polovinou. Chování babky tedy potvrdilo její již 

zmiňovanou mimořádnou opatrnost.  

 

Společně vyhodnocené chování sýkor ani chování jednotlivých druhů nepotvrdilo 

hypotézu o vlivu atrapy na alternativním krmítku na počet ptáků přilétajících na 

pokusné krmítko. Tento výsledek je v rozporu s prací, jež byla východiskem pro můj 

výzkum (Tvardíková & Fuchs 2010).  

Jednou z příčin mohlo být rozdílné spektrum atrap, které byly umisťovány na 

alternativní krmítko. U Tvardíkové & Fuchse (2010) se jednalo pouze o atrapu holuba a 

kompletní atrapu krahujce, tedy o atrapy z hlediska predikované nebezpečnosti 
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extrémní.  V mé práci byly na alternativní krmítko umísťovány jak tyto atrapy, tak i 

atrapy krahujce s amputovanou a ukrytou dolní a horní polovinou, jejichž nebezpečnost 

by měla být vyšší než u holuba ale nižší než u kompletního krahujce.  

Další příčinou mých odlišných výsledků mohla být lokalita, na které výzkum 

probíhal. Experimenty Tvardíkové a Fuchse (2010) probíhaly na okraji lesa nedaleko 

vesnice Chodská Lhota, čili ve venkovské kulturní krajině. Můj výzkum probíhal 

v Lesoparku Hostivař na území Hlavního města Prahy, tedy v městské kulturní krajině. 

Zásadním rozdílem mezi oběma lokalitami bylo, že se v Chodské Lhotě nenacházela 

žádná další krmítka. Naopak v okolí místa, kde se odehrával můj experiment, se 

nacházelo několik krmítek různého typu. Naší snahou bylo ptákům dočasně zabránit 

tato krmítka navštěvovat, ať již jejich úplným odstraněním nebo alespoň odebráním 

jejich obsahu, avšak jejich negativnímu vlivu na probíhající experiment nebylo možné 

zcela zabránit. Hodnověrnost tohoto vysvětlení podporuje to, že návštěvnost mých 

krmítek byla v průměru nižší než u Tvardíkové & Fuchse (2010). Například, zatímco u 

mě přilétalo na atrapu krahujce s amputovanou dolní polovinou „v průměru“ 12% 

z ptáků zaznamenaných při předcházející kontrole, u Tvardíkové a Fuchse (2010) to 

bylo 20% (na alternativním krmítku holub) respektive 48% (na alternativním krmítku 

krahujec). Lze předpokládat, že při mých experimentech dala část ptáků přednost 

některému z dalších krmítek nalézajících se v okolí. 

 
Výsledky této studie, která jako jedna z mála prací věnovaných fenoménu okluze 

pracovala s netrénovanými jedinci v jejich přirozeném prostředí, schopnost využívání 

„amodal completion“ vybranými druhy sýkor potvrdily. Atrapě krahujce, jejíž dolní 

polovina byla ukryta ve větvičkách sýkory (sýkora koňadra a sýkora modřinka) 

přisuzovaly vyšší míru nebezpečí než atrapě, jejíž dolní polovina byla amputována. 

Správně si uvědomily, že se pod větvičkami ukrývá zbytek těla predátora. Nicméně i 

v amputované atrapě predátora rozpoznaly a zůstává otázkou, proč jej hodnotily jako 

méně nebezpečného.  

V případě atrapy s ukrytou a amputovanou horní polovinou však oba výše 

zmiňované druhy sýkor nerozlišovaly a tím využívání „amodal completion“ 

nepotvrdily. Pravděpodobně se řídily pouze dle dostupných znaků klíčových pro 

kategorizaci atrapy jako predátora. Druhou možností je, že ani zakrytá atrapa není 

nebezpečná, protože „nevidí“.  
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Sýkora babka nepotvrdila využívání schopnosti „amodal completion“ ani 

v jednom z případů nekompletních dvojic atrap. Tento mimořádně opatrný druh sýkory 

hodnotil míru nebezpečí představovanou atrapami pouze na základě přítomnosti alespoň 

nějakých klíčových znaků.  

Sýkora koňadra znovu potvrdila svou schopnost „amodal completion“, když 

atrapě s ukrytou dolní polovinou přisuzovala stejnou míru nebezpečí jako kompletní 

atrapě krahujce. Správně ji totiž považovala za kompletní. V případě atrapy s ukrytou 

horní polovinou již tuto schopnost nedoložila, jelikož ji přisuzovala menší nebezpečí, 

než atrapě kompletní. Příčiny mohou být stejné jako v případě nerozlišování mezi 

atrapami ukrytou a amputovanou horní polovinou. 

Sýkora modřinka považovala obě částečně zakryté atrapy za méně nebezpečné, 

než byla atrapa kompletní, čili využívání schopnosti „amodal completion“ za těchto 

podmínek nepotvrdila. Příčinou může být buď jejich nepozornost či nezkušenost (u 

mladých ptáků) nebo také vyšší pravděpodobnost útoku predátora, jehož pohyb není 

omezen vegetací, za kterou je částečně ukryt. To by bylo ve shodě s větší ochotou 

modřinky riskovat (Ekman 1989, Tvardíková & Fuchs 2010, 2011) 

Sýkora babka považovala obě částečně zakryté atrapy za stejně nebezpečné jako 

kompletní atrapa krahujce, což, ale samo o sobě není důkazem o využívání „amodal 

completion“. Spíše je možné, že toto chování zapříčinila už zmiňovaná bázlivost 

charakteristická pro tento druh (Ekman 1989).  

 

 

Práce Tvardíkové & Fuchse (2010) sledovala reakce sýkor na neúplnou atrapu krahujce 

(s amputovanou a ukrytou dolní polovinou) umístěnou na experimentální krmítko 

v situaci, kdy na alternativním krmítku byla umístěna kompletní atrapa krahujce či 

holuba. Sýkory rozpoznaly predátora v obou neúplných atrapách krahujce, avšak 

v případě, kdy se na alternativním krmítku nacházela atrapa holuba, mezi těmito 

atrapami nerozlišovaly a přisuzovaly jim stejnou míru nebezpečí. Naopak v situaci, kdy 

byla na alternativní krmítko umístěna kompletní atrapa krahujce, přílety sýkor k atrapě 

s amputovanou dolní polovinou výrazně vzrostly. Tedy sýkory považovaly atrapu 

s ukrytou dolní polovinou za více nebezpečnou než s amputovanou dolní polovinou, 

čímž potvrdily svou schopnost „amodal completion“.  

V mé práci byla taktéž sledována reakce sýkor na atrapu umístěnou na 

experimentálním krmítku v závislosti na atrapě umístěné na alternativním krmítku, 
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ovšem na obě krmítka byly umísťovány jak kompletní atrapy (holub, krahujec), tak i 

atrapy nekompletní (atrapa krahujce s amputovanou a ukrytou dolní a horní polovinou).  

Sýkory rozpoznaly predátora ve všech variantách neúplné atrapy krahujce a 

ukryté polovině přisuzovaly (bez ohledu na atrapu umístěnou na alternativním krmítku) 

vyšší míru nebezpečí než amputované, avšak pouze v případě, že se jednalo o atrapu 

s chybějící dolní polovinou.  

Dalším výsledkem studie Tvardíkové & Fuchse (2010) bylo, že sýkory 

považovaly kompletní atrapu krahujce za více nebezpečnou než atrapu s ukrytou dolní 

polovinou. Moje práce dosáhla v případě obou nekompletních atrap (s chybějící dolní i 

horní polovinou) stejného výsledku, výjimky byly zjištěny pouze v rámci chování 

jednotlivých druhů sýkor (těm však u Tvardíkové & Fuchse 2010 nebyla věnována 

pozornost).  

Moje výsledky potvrdily použití „amodal completion“, ovšem jen v případě 

atrap s chybějící dolní polovinou. U atrap s chybějící horní polovinou buď není tato 

schopnost využita a proces jejich rozpoznání probíhá jinak nebo se při hodnocení 

uplatňují i jiné faktory, konkrétně „neschopnost atrap s chybějící horní polovinou“ 

zaznamenat přilétající sýkory. Pro druhou možnost by svědčily rozdíly mezi koňadrou a 

modřinkou. To by ukazovalo na to, že proces rozpoznávání predátorů ptáky je 

komplexní a uplatňuje se v něm celá řada dílčích prvků. Výsledkem je pak nejen 

rozpoznání ale i zhodnocení aktuální nebezpečnosti, což ptákům umožňuje volbu 

efektivní obrany. 

  

 

Fenoménu „amodal completion“ je v posledních desetiletích věnována zvýšená 

pozornost. V průběhu těchto let se objekt zájmu přesunul od člověka, respektive 

kojenců, k ostatním živočišným druhům. V rámci výzkumu byli zástupci ryb, ptáků a 

savců v naprosté většině trénováni k rozlišování mezi kompletními a nekompletními 

(částečně zakrytými či amputovanými) objekty (review Fujita 2004).  

Experimenty probíhaly vždy v laboratorních podmínkách. Vedle Tvardíkové & 

Fuchse (2010) pouze studie Okanoya & Takahashi (2000 ex. Tvardíková & Fuchs 2010) 

pracovala s netrénovanými zvířaty a stimuly, které byly pro ně relevantní. Samci 

chůvičky domácí (Lonchura striata domestica) se dvořili videonahrávce samičky 

v případě, kdy byla její horní polovina těla ukryta, zatímco na pohybující se torzo 

samičky s chybějící horní polovinou těla nereagovali. Tím doložili svou schopnost 
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„amodal completion“. Regolin & Vallortigara (1995), Lea et al. (1996), Regolin et al. 

(2004) ve svých experimentech s právě vylíhnutými kuřaty slepice domácí (Gallus 

gallus) nahradili diskriminační trénink filiálním imprintingem, při kterém kuřata získala 

znalost určitého dvojrozměrného geometrického symbolu (kompletního či 

nekompletního trojúhelníku -  Regolin & Vallortigara 1995, tyčinky Lea et al. 1996, 

čtverce – Regolin et al. 2004). V následujícím testu pak bylo sledovanou reakcí kuřat 

množství času stráveného v přítomnosti jedné ze dvou upravených variant 

imprintovaného symbolu. Například kuřata, která byla imprintována na trojúhelník, 

jehož střední část byla zakryta, v testové fázi preferovala trojúhelník kompletní a ne 

amputovaný (Regolin & Vallortigara 1995). Lea et al. (1996) nahradili trojúhelník 

tyčinkou částečně zakrytou a pohybující se za obdélníkem (obdoba experimentu 

prováděného u šimpanzů a kojenců) a výsledky úvodní práce s kuřaty potvrdili. Tyto 

výsledky byly později doplněny o zjištění, že v případě kuřat je za schopnost „amodal 

completion“ zodpovědná pravá hemisféra (Regolin et al. 2004). Práce Forkmana (1998) 

a Forkmana et al. (1999) již na základě obvyklého diskriminačního tréninku doložily 

schopnost „amodal completion“ i u dospělých slepic domácích (Gallus gallus).  

Další studie založené na operantním podmiňování nedosáhly tak jednoznačných 

výsledků jako v případě ostatních skupin. Celá řada studií věnovaná výzkumu „amodal 

completion“ u holubů domácích (Columbia livia) doposud nepřinesla jasný důkaz, zda 

holubi využívají tuto schopnost při rozlišování mezi částečně zakrytými a 

amputovanými objekty. Cerella (1980) ve své studii zjistil, že poté, co se holubi naučili 

rozlišovat kompletní trojúhelník, preferovali více trojúhelník s amputovanou částí než 

trojúhelník částečně zakrytý, což dokazovalo, že nejsou schopni „amodal completion“. 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v dalších pracích, ve kterých měli holubi za úkol 

rozlišovat mezi kompletními a nekompletními geometrickými symboly (kruh - Sekuler 

1996, čtverec – Fujita & Ushitani 2005).  

Ushitani et al. (2001) dále zjišťovali, zda pohyb částečně zakrytého objektu 

usnadní holubům vnímat jeho celistvost. Východiskem pro tuto práci byl experiment 

prováděný u šimpanzů a kojenců, který schopnost „amodal completion“ v obou 

případech potvrdil. U holubů byly však výsledky negativní a to i tehdy, když bylo 

manipulováno s rozměry překrývajícího objektu. Také v úloze, kde se objekt (tyčinka) 

dotýkal jiného objektu, holubi nepředpokládali jeho pokračování za tímto objektem, jak 

bylo doloženo u makaka rhesuse (Macaca mulatta) (Fujita 2001).  
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Další testovanou možností bylo, že holubi budou snáze kompletovat pro ně více 

přirozené stimuly. Ushitani & Fujita (2005) předkládali holubům barevné fotografie 

celých, částečně ukrytých a z poloviny uříznutých semen s předpokladem, že budou 

klovat pouze do celých a částečně zakrytých semen. To se v případě celých semen 

potvrdilo, avšak v případě částečně ukrytých semen ne – holubi klovali více do polovin 

semen, což jejich schopnost „amodal completion“ opět nepotvrdilo. Obdobného 

výsledku dosáhla i studie Watanabe & Furuya (1997) a Aust & Huber (2006), ve 

kterých byly holubům předkládány barevné fotografie jiných holubů.  

Dokonce ani kombinace přirozeného stimulu a pohybu nebyla dostačující pro 

úspěšnou kompletaci. Shimizu (1998) sledoval reakce samců holuba (námluvy) na 

videonahrávku samice v situaci, kdy byla horní nebo dolní polovina monitoru překryta 

lepenkou. Samci reagovali na nahrávku samice pouze tehdy, když měli možnost vidět 

její horní polovinu těla, v opačném případě již ne. Tyto výsledky ostře kontrastují 

s chováním chůvičky domácí v obdobně prováděném experimentu (Okanoya & 

Takahashi 2000 ex. Tvardíková & Fuchs 2010).  

Některé další studie ovšem ukazují, že schopnost používat „amodal completion“ 

by přece jen mohla být holubům vlastní.  DiPietro et al. (2002) zkoumali, zda vzor a 

vystínování usnadní holubům rozpoznávat geometrické symboly, jež budou umístěny 

před a za jiným objektem. Poprvé byly výsledky experimentu neprůkazné, avšak po 

speciálním opakovaném tréningu bylo u holubů dosaženo úspěšného rozlišování mezi 

těmito objekty. Rozpoznání částečně zakrytého objektu tedy musela předcházet fáze, ve 

které se holub naučil rozeznávat sledovaný objekt od toho, který jej zakrýval. 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v pracích Nagasaka et al. (2007) a Lazareva & 

Wasserman (2007).  

Jedna z posledních studií na toto téma (Nagasaka & Wasserman 2008), ve které 

byly holubům předváděny amputované, částečně zakryté i kompletní objekty, přinesla 

zjištění, že pohyb těchto objektů pravděpodobně usnadňuje jejich následné rozpoznání. 

Příčinou odlišnosti výsledků této a starší práce Ushitani et al. (2001) byl dle autorů 

odlišný testovací aparát. Nepřímý důkaz o schopnosti holubů užívat „amodal 

completion“ přinesla i práce Cavoto & Cook (2006), ve které bylo zjištěno, že holubi 

využívají okluzi jako jeden z hlavních podnětů při vnímání hloubky.  

 Nejednoznačnost výsledků studií může být v některých případech způsobena 

nevhodně zvolenými stimuly (Cerella 1980, Ushitani et al. 2001) či prostředím, ve 

kterém experiment probíhá (Fujita 2004). Fujita (2001) a Fujita & Ushitani (2005) 
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interpretovali opakované doklady o neschopnosti holubů užívat „amodal completion“ 

tak, že v případě určitých živočišných druhů (obvykle s malým mozkem) může právě 

tato neschopnost představovat adaptivní znak. Holubi se živí semeny, kterých bývá ve 

většině případů dostatek, a tedy pro ně nemusí být schopnost kompletace částečně 

zakrytých objektů nijak zásadní. Naopak pro predátory, jejichž kořist není zdaleka tak 

hojná a navíc bývá často zcela nebo částečně ukryta, je schopnost „amodal completion“ 

mimořádně důležitá (Ushitani et al. 2001, Fujita 2004, Fujita & Ushitani 2005). Moje 

výsledky ukázaly, že holubi rozpoznávají krahujce či přinejmenším predátora i 

v nekompletních atrapách. Zvláště zajímavé je to u atrap s chybějící horní polovinou, 

kde chybí většina prvků považovaných za klíčové znaky predátora.   

 

 

Schopnost diskriminovat (a kategorizovat) neúplné objekty byla poměrně intenzivně 

testována pomocí operantního podmiňování, především na holubech domácích. V těchto 

experimentech jsou nejčastěji využívány jednoduché kresby (a méně často pak 

fotografie), pomocí nichž jsou odhalovány znaky zodpovídající za jejich správnou 

kategorizaci.  

 V práci Cerelly (1980) se holubi v průběhu tréninkové fáze naučili rozpoznávat 

kreslenou postavičku Charlieho Browna (pozitivní kategorie) od ostatních hrdinů 

dětského animovaného seriálu Peanuts (negativní kategorie). V následujícím testu byla 

na některých obrázcích polovina postavy Charlieho Browna zakryta jiným objektem 

(např.: strom, plot, televize, atd.), na dalších obrázcích polovina jeho těla chyběla a na 

zbylých obrázcích zůstala jeho postava nadále kompletní. Obě úpravy obrázků 

způsobily pouze minimální pokles úspěšnosti, holubi rozpoznali Charlieho Browna 

v obou jeho neúplných variantách (v rámci všech třech nabízených variant holubi 

průkazně nerozlišovali). Z těchto výsledků autor usoudil, že pro úspěšnou kategorizaci 

není nutná přítomnost všech znaků nacházejících se na určitém stimulu.  

Kirkpatrick-Steger et al. (1998) svou práci zaměřili na vliv přítomnosti 

jednotlivých komplexnějších částí stimulu, tzv. geonů na výsledek kategorizace, čili zda 

je pro úspěšnou kategorizaci nezbytná přítomnost všech částí původního stimulu a 

současně na vliv znaků nově vzniklých v místech dotyku jednotlivých geonů. Ve studii 

byly použity jednoduché obrázky 4 předmětů (konev, lampa, plachetnice, žehlička), 

které byly v testovací fázi upraveny několika způsoby – vybraný geon byl mezerou 

oddělen od zbylých částí stimulu, byl zcela odstraněn či byl ponechán na svém 
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původním místě a zbylé části stimulu byly odstraněny. Výsledky přinesly zjištění, že 

posunutí či odstranění vybraného geonu nemělo na úspěšnost kategorizace zásadní vliv, 

čili výsledek kategorizace je závislý na přítomnosti vybraných znaků stimulu, ne na 

přítomnosti některého nebo všech geonů. Výrazné snížení úspěšnosti kategorizace 

v případě ponechání pouze jediného geonu tento závěr potvrdilo.  

V práci Aust & Huber (2002) byly namísto kreseb použity barevné fotografie. 

V tréninkové části se holubi učili kategorizovat fotografie dle přítomnosti/nepřítomnosti 

lidských postav. V testové fázi jim byly předloženy fotografie, na kterých se nacházely 

pouze vybrané části lidského těla (hlava, trup, ruce, nohy, části holé kůže). Holubi 

považovali za lidem nejvíce příbuzné osamocené ruce, méně pak už hlavy a trupy. Ve 

zbylých fotografiích již člověka nepoznali.  

 Jiný způsob úpravy stimulů byl zvolen v práci Wasserman et al. (1993), kde byly 

použity stejné kresby jako v práci Kirkpatrick-Steger et al. (1998). V testovací fázi byly 

kresby předmětů rozděleny na 4 části, jejichž vzájemná poloha byla následně 

pozměněna (tzv. scrambling). Z každé tréninkové kresby tak vznikly 4 nové. Výsledky 

doložily prudké snížení úspěšnosti holubů při kategorizaci upravených stimulů, kdy 

kategorizace původních stimulů byla úspěšná z 80% a v případě stimulů upravených 

pouze 52% (ovšem i tyto výsledky byly stále statisticky průkazné). Autor výsledky 

okomentoval tak, že holubi jsou schopni na základě pouhé přítomnosti geonů stimuly 

úspěšně kategorizovat, avšak tato úspěšnost je do značné míry ovlivněna polohou 

jednotlivých geonů. Obdobných výsledků dosáhly i práce Van Hamme et al. (1992) a 

Kirkpatrick-Steger et al. (1996), ve kterých byly holubům opět předkládány zamíchané 

verze kreseb 4 předmětů a jednoduchých kreseb zvířat.  

Watanabe (2001) ve své studii testoval celkem 4 kategorie stimulů (kresby lidí a 

ptáků, barevné fotografie lidí a ptáků). Těla ptáků i lidí byla rozdělena na jednotlivé 

části, které byly následně prostorově přeorganizovány. Úspěšnost kategorizace 

zamíchaných kreseb lidí a ptáků byla vyšší než u kategorizace barevných fotografií. 

Autor výsledky vysvětlil možností, že holubi vnímají postavy lidí a holubů na 

fotografiích jako skutečně reálné a tedy jejich zamíchané verze působí na holuby příliš 

nereálně, což se negativně projevilo na jejich odpovědích.  

 Výsledky mojí práce, čili zjištěná schopnost sýkor rozpoznat predátora ve všech 

nabízených nekompletních atrapách krahujce (upravených amputací či okluzí) se 

shodují s výsledky práce Cerelly (1980), který holubům nabízel obdobně upravené 

kresby komiksové postavičky Charlieho Browna. Rozdílem mezi výsledky obou prací 
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je, že sýkory mezi jednotlivými variantami atrapy krahujce průkazně rozlišovaly a 

holubi nikoliv. Tento rozdíl je způsoben odlišným designem experimentů a tedy i zcela 

odlišnými motivacemi zkoumaných živočichů.  

 

Chování sýkor na krmítku bylo do jisté míry ovlivněno okolními klimatickými 

podmínkami. Vztah mezi počtem příletů vybraných druhů sýkor na krmítko a okolní 

teplotou a výškou sněhové pokrývky nelze zcela jednoduše interpretovat, a patrně 

v něm hraje důležitou roli i druh atrapy umístěný na krmítku. Jisté je, že s klesající 

okolní teplotou a narůstající výškou sněhové pokrývky, se ochota sýkor riskovat a 

přilétat na potenciálně nebezpečné krmítko, zvyšuje (Källander 1981, Lahti et al. 1998).  
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5. Závěr 

Preferenční krmítkové pokusy se osvědčily při studiu „amodal completion“ u vybraných 

druhů sýkor.  

 

Všechny nabízené neúplné varianty atrapy krahujce (atrapa s amputovanou či ukrytou 

dolní a horní polovinou) sýkory kategorizovaly jako predátora, tedy v jejich přítomnosti 

přilétaly na krmítko méně než v přítomnosti atrapy holuba.  

 

Množství příletů sýkor k atrapě krahujce, jejíž určitá část (dolní, horní) byla zakryta 

větvičkami, bylo nižší než v případě atrapy, jejíž vybraná část byla amputována.  

 

Kompletní atrapa krahujce pro sýkory představovala větší nebezpečí než atrapa, která 

byla částečně zakryta větvičkami.  

 

Atrapě s chybějící dolní polovinou (amputovanou či ukrytou) sýkory přisuzovaly vyšší 

míru nebezpečí než atrapě s chybějící horní polovinou, rozlišovaly tak na základě 

distribuce znaků klíčových pro rozlišení predátora.  

 

S rostoucím nebezpečím představovaným atrapou na alternativním krmítku se počet 

příletů sýkor na experimentální krmítko nezvyšoval.  

 

V rámci chování jednotlivých druhů sýkor byly sledovány značné rozdíly, které byly 

vysvětleny odlišným sociálním postavením v rámci hejna a související ochotou riskovat.  
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