
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Jany Brojerové Referenční vokalizace 

papouška žako kongo (Psittacus erithacus)  

 

Práce Jany Brojerové vznikala velmi dlouho a málem by se už zdálo, že nebude dokončena 

nikdy. Naštěstí se ale ukázalo, že celou dobu Janina magisterského studia vše směřovalo ke 

zdárnému cíli. 

Práce má teoretickou část a praktickou, z čehož především teoretická část je naprosto 

ojedinělým počinem. Na první pohled upoutá svou délkou, což bychom v dnešním 

uspěchaném světě mohli mít tendenci hodnotit negativně. Jako člověk, který tento text přečetl, 

vám teď ale mohu prozradit, že je tak dlouhá proto, že naprosto vyčerpávajícím způsobem 

shrnuje veškerou literaturu k problematice referenční vokalizace volně žijících zvířat. Text se 

navíc, kromě naprosté obsahové kompletnosti a perfektního členění vyznačuje vynikajícím 

stylem. Úplně nejlepší je začátek, kde Jana diskutuje problematiku referenční vokalizace 

zvířat v kontextu studia lidského jazyka a z historického pohledu. 

Několik nejasností jsem našla, ale jde vesměs o naprosté podružnosti. Není mi stozumitelný 

efekt sobeckého stáda (str. 21). Kapitola 2.3.1.4 by podle mého názoru mohla být podčleněna 

pod 2.3.1.2.3. Čímž se dostávám k tomu, že práce má velmi mnoho úrovní členění. Bylo by 

možná lepší vyřešit nejjemnější členění například pouze odstavci, nebo alespoň odlišit typy 

písma nadpisů jednotlivých úrovní. Na str. 65 bych uvítala specifikovat, na co odkazují 

jednotlivé referenční vokalizace spojené s agresivními střety – co je daná reference a proč 

jsou vlastně referenční. 

Praktická část je také na velmi dobré úrovni. Bohužel trpí tím, že ptáci v reakci na predátory 

nevokalizovali a nebylo tudíž příliš co analyzovat. Za to ale autorka práce nemůže. Precizní 

behaviorální analýza ale ukazuje, že autorka umí používat etologické metody, systematicky 

zpracovávat data a také to, že dizajn pokusu vyvolával u papoušků očekávané chování a tudíž 

pravděpodobně i odpovídající emoční stav, ačkoli nevyvolával specifickou vokalizaci.  

Možné příčiny absence specifických volání v pokusu Jana opět perfektně rozebírá v Diskuzi. 

Opět pár drobností k praktické části: Domnívám se, že v pokusném uspořádání testovaný pták 

ostatní ptáky neviděl, ačkoli Jana tvrdí opak (str. 72). Ne zcela vhodné je nazývání předmětů 

umísťovaných v zorném poli papouška experimentální podněty, pokud jsou dále členěny na 

kontrolní a experimentální. Není vysvětleno, proč je člověk brán také jako kontrolní podnět. 

Na str. 74 by mělo být asi specifikováno, jaké chování jsme očekávaly. Dále chybí postup při 

sestavování etogramy, tak aby byly obhájeny jeho jednotlivé položky (str. 76). Lépe je to 

provedeno u sestavování kompozitních proměnných. U analýzy vokalizace by zase bylo 

potřeba lépe vysvětlit a obhájit postup, např. proč byly zvoleny dané situace pro porovnávání 

výskytu vokalizací. Možná by mělo být také vysvětleno, že náš postup zjišťuje pouze, jestli se 

nějaký typ vokalizace vyskytuje víc v reakci na podnět než bezprostředně předtím či potom, 

než jestli je specifický. Protože úplnou specifičnost bychom ověřili pouze, kdyby se 

vyskytoval výhradně nebo téměř výhradně v reakci na určitý podnět. Nepříliš propracovaná 

pak je část o shodě repertoáru. Například není diskutován výsledek, že vokalizace se liší víc 

od běžného repertoáru u obou samic než mezi samicemi v experimentálních sezeních. To by 

mohlo být doplněno u obhajoby. 

Navrhuji hodnotit známkou výborně 
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