
Školitelsk;i posudek na diplomovou práci Barbory Lipanské: Reakce sýkor na varovné hlasy
v krmítkových experimentech

Diplomovou prací Barbory Lipanské jsme se pokusili rozšířit výzkum antipredačního chování ptáků,
především při krmítkových experimentech, o varovné hlasy. Naším vzdáleným cílem bylo ''yužití
varování jako doplňkové informace, at' jiŽ pravdivé nebo falešné, k optickým stimulům, tedy
atrapámpotenciálních predátorů. Aby to bylo možné uskutečnit, bylo třeba poznatýznam
jednotlivých sloŽek varování a naučit se je manipulovat.

Východiskem pro nás byly ýsledky získané při výzkumu severoamerických zástupců rodu Poecile,
který se však od našich sýkor liší jak detailní podobou varování tak i sociálními vztahy v zimních
hejnech. Bylo tedy nutno ověřit si funkci jednotliých slabik a dalších parametrů varování (počet
opakován' frekvence aj ) S dosaženými qfsledky jsem bohužel spokojen jen částečně. Podařilo se

získat zák\adní představu o reakcích sýkor na krmítku na varovný hlas koňadry i o vlivu, ktery na ně

mají některé jeho modifikace, především přítomnost a opakování r,rybraných slabik. Pro získání
určitějších závěrů' by však byla třeba o něco více materiálu i jeho detailnější analýza. Poněkud mě

mrzí, že něco z toho by bylo moŽné vykonat, neby časové tísně.

Na práci Barbory Lipanské oceňuji především, to jak se postavila ke zpracování stávajících
poznatků. Některé části její literární rešerše si svojí kvalitou nezadqi s profesionálním review, což je
pro řadu studentů meta zcela nedosažitelná. Jen si nemohu odpustit poznámku, Že by bylo krásné,

kdyby byla rešerše k dispozici o dva roky dříve. Také práci v terénu q'konávala Barbora Lipanská
pečlivě a s invencí' opět ale p|ati povzdech nad nevelkou rychlostí. Situace se později dále
zkomplikovala, tentokr át ale bezj akékoliv j ej í viny.

Proto se domnívám, že mohu konstatovat, Že Barbora Lipanská vykonala vzhledem k okolnostem
solidní kus práce. Prokáza|a schopnost získat originální ďata, zpracovatje a prezentovat výsledky'
Její práce si tedy přes určitou nedotaženost zasluhuje úspěšnou obhajobu.
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