
Posudek oponenta na diplomovou práci Barbory Lipanské

Předložená diplomová práce shrnuje výsledky krmítkových playbackových experimentů,
jež měly objasnit funkci specifického typu vokalizace sýkory koňadry (Parus major) a
porovnat, zda je pouŽíván ve stejném kontextu jako hlasy typu,'chick-a-dee"' dobře
prozkoumané u některých druhů severoamerických sýkor roď:u Poecile'

Autorka strávila mnoho času v terénu už pŤi přípravě pokusných nahrávek, kdy během
jedné sezóny pořídila IO4 záznarny hlasových reakcí na čtyři typy predátora. Úctyhodný se
jeví i počet pokusů provedených na krmítku - 138. Následné zpracovánívideozéunama
muselo b1.t rovněŽ časově náročné a je tedy z1evné, že autorka odvedla velký kus práce.
Bohužel' předložená diplomová práce tomu neodpovídá.

Až na některé pasážeje práce psána obstojnou češtinou a bez většího mnoŽství formálních
nedostatků. Překlepy a občasné nelogičnosti v textu nebo omylem dvakrát zařazená stejná
tabulka se samozřejmě najdou, ale nepřekračují normu.

Vlastní text čitá 62 stran a jeho největší část, necelých dvacet Stran, tvoří úvod. Jeho první
část je zqímavá a vcelku čtivá, ale osm stran, kde je formou 

',čtenářský 
deník" slovně

popisována vokalizace mnoha druhů sýkor, tento dojem poněkud kazí. CelápasáŽby
vhodným propojením šla jistě zlcátit minimálně na polovinu a doplňkové spektrogramy by
určitě byly nánornější než slovní popisy zpěvu. Cituji: ,,Vysokofrekvenční slabiky rnají malou
amplitudu a rychlou frekvenční modulaci. Jsou krátké a ostré... Slabiky se střední frekvencí
jsou klesající jednoduché tóny. Širokopásmové slabiky jsou velmi krátké (50-100 mS...)'
kratší a dvakrát rychleji opakované, než u sýkory tužni..." Přestavit si zpěv podle tohoto
popisu' je poněkud obtížÍé i pro člověka obeznámeného se spektrograff|y a problematikou
ptačího zpělu. osm stran textu v tomto duchu je pak naprosto vyčerpávajících. obdobně by
spektrogramy byly užitečné i pro lepší představu pokusných nahrávek typu B - F spíše neŽ
tabulka 2 na straně 35.

Dalším částem diplomové práce rozhodně nelze r,ytknout rozvleklost, ale možnáprávě
přílišná stručnost je důvodem řady mých připomínek a dotazi. Zásadní výhrady mám
k použité metodice' která ovšem může byt chybná i díky špatnému zaďáni:

o Na str. 34 autorka píše, že pro playbackový experiment vybrala jednu vhodnou
nahrávku, jako základní az ní qtvořila osm modifikovaných testovacích nahrávek.
Dále vybrala další nahrávku obdobných parametrů, kde vokalizovali dva ruzní jedinci.
Rozumím tomu správně, že všechny pokusy proběhly se sadou těchto 10 pokusných
nahrávek? Pokud ano' jde o zjevnou pseudoreplikaci a moŽnost publikovat práci
v renomovaném časopise by tím byla radikálně sníŽena. Navíc mi není mi jasné
k čemu posloužilo zbylých 702 zžznanlů nahraných jako reakce na predátora... Jistě,
ne všechny byly kvalitní a použitelné pro tvorbu pokusné nahrávky, pochybuji však'
že ze 34 hodin a 40 minut záznamu vokalizace sýkor byly vhodné právě jen ty dvě.

o K čemu tedy slouŽily zbyIé nahrávky?
o Nedá mi to a musím se zeptatnatoÍéŽ, co mě zajimalo užpÍi zadánitéto práce,když

se ke mně Bara přišla poradit ohledně programu Avisoft: Proč pokusy probíhaly jen na
jednom místě a jednom krmítku? Lze předpokládat, i podle mých zkušeností
z pozotování dění na několika krmítkách, že na něj z okolí přilétají většinou titíŽ
jedinci a jen málo ,'nováčků". Ztoho vypl1vají i následující dotazy:

o Nemohlo tedy během dlouhého období testování (začátek prosince * polovina
března) dojít k habituaci?

o Pauzamezi jednotlivými sekvencemi,trvajicí minimálně 20 minut, nemusela
byt zdaleka dostatečná. Kolik pokusů za den pruměrně proběhlo?



o Bylo nějak otestováno, zda se nelišil průběh pokusů během sezóny, případně i
v rámci pokusovacího dne?

Y pasétži výsledků postrádám souvislejší a propojený text. Dále mě zarazilo, že u žádného
grafu není uveden počet experimentů na jednotlivé typy playbacku. Vyhodnoceno bylo sice
úctyhodných 128 pokusů, ale pokud bylo testováno deset typů playbacku, je to necelých 13

experimentů na jeden typ, coŽ už tak závratné číslo není. Navíc bylo-li pořadí playbacků
určováno náhodně, mohly být některé typy testovány méně častěji než jiné. Toto by mohl bý
i jeden z důvodů' proč se rczďíly mezi typy playbacku nepodařilo ptokázat.

o Jak to tedy bylo?

Diskuse je poměrně krátká, čítápouze pět stran. Toto by nevadilo, kdyby však zhruba
třetina textu nebyla popisem výsledků, který sem nepatří a v příslušné kapitole naopak chybí.
Zauj a|o mě nás leduj ící :

o PřestoŽe se rozdíly v působení jednotlivých playbacků se nepodaÍilo prokázat,
pozorovala autorka určité trendy, napÍ. že nejméně ptáků přilétalo při playbacku, kde
varovali dva ptáci současně, což je podle autorky v souladu s poznatky zjištěnými
v obdobných studiích. To zni sice logicky, přesto by mě ale zqimalo, jak tato pokusná
nahrávka vypadala. Pravděpodobně nebyla sestříhána od dvou varujících jedinců a
jednotliví ptáci varovali různě hlasitě. Pokud nebyla upravena' mohla při přehrávání
vzniknout nepřirozená situace, kdy zjednoho místa vychází varování dvou jedinců,
nestejně hlasité a rychlý od|et z krmítka mohl bý reakcí na nepřiměŤený a zvláštní,
,,neznámý" podnět spíše než na varování jako takové. Co o tom autorka soudí?

o V závěru diskuse se autorka podivuje nad faktem, že se vzrůstající teplotou roste i
délka pobytu ptáků na krmítku. Nemohlo by to bý právě tim, že teplota rostla během
testovacího období azároveí se testovaníptáci postupně habituovali na přehrávané
zvuky, a tím pádem v průběhu sezóny stále méně ochotně reagovali?

Samotný závěr je psán na jedné straně formou podrobnějšího abstraktu a v bodech. Na
konci autorka zmiňuje' že pro lepší objasnění funkce sledovaných parametrů by bylo potřeba
sledovat i chování sýkor v okolí krmítka.

o Co bránilo při pokusech, nahrávaných na videokameru, sledování okolí krmítka?

Přes všechny uvedené výhrady si myslím' že auÍotka splnila požadavky kladené na
diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím stupněm dobře.
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