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Oponentský posudek DP Jany Brojerové: „Referenční vokalizace papouška žako kongo 

(Psittacus erithacus)“ 

 

 

Vypracoval: Mgr. Richard Policht, Ph.D. 

 

 

Diplomová práce, kterou předkládá Bc. Jana Brojerová se zabývá zjišťováním 

potenciální přítomnosti referenční vokalizace u žaka konga experimentálním testováním 
kontextově specifické vokalizace. Práce se skládá ze dvou částí, rešerše a vlastního výzkumu. 

Úvodní rešerše na sedmdesáti stranách představuje problematiku funkčně referenční vokalizace 

komplexním pojetím z celé řady hledisek. Autorka zde porovnává vokalizaci zvířat s lidskou řečí, 

funkci a kontext referenční vokalizace, její náklady, adaptivní význam, ontogenezi i evoluci, na 

příkladu varovných, potravních a některých sociálních signálů. Experimentální část má pak 

standartní členění. 

 Stosedmdesátjedna stran textu představuje více než nadstandartní rozsah pro diplomovou 

práci. Rozsah textu pak často bývá na úkor kvality práce a mnohé partie textu pak představují 

balast často nemající mnoho společného s řešenou problematikou. S očekávanou skepsí jsem byl 

příjemně překvapen, že to se netýká této práce, zejména její první poloviny, teoretické části, která 

představuje detailně propracovanou rešerši zpracovaného tématu na úrovni, které dosahují jen 

málokteří diplomanti.   

Navzdory rozsáhlosti předložené práce, se zde vyskytuje překvapivě málo překlepů, 

gramatických chyb, stylistických neobratností a rešerše je pak velmi čtivá.  

 

Z formálních připomínek bych zmínil pouze některé. Nekonzistentnost u citací více prací. 

Většinou je autorka řadí chronologicky, někdy ale také abecedně nebo ani jednou z těchto variant 

(např., Frederiksen & Slobodchikoff 2007; Templeton a kol. 2005), (Macedonia & Evans 1993; 

Blumstein & Armitage 1997b);  (Placer & Slobodchikoff 2000; Kiriazis & Slobodchikoff 2006; 

Slobodchikoff 2002; Slobodchikoff & Placer 2006), (např., Van Krunkelsven a kol. 1996; 

Slocombe a kol. 2010; Clark 1993). 

 

Řadové číslovky uprostřed věty by v tomto případě byly lepší v závorce než s tečkou (viz 

př.  „komunikaci.; a/nebo, 3. Vydáváním akusticky… „) například takto: (3) 

 

Za zkratkou např. a následujícím slovem nedělat čárku“ např., u hlodavců: Warkentin a 

kol. 2001;,,,).“ 

 

  Ze zásadnějších připomínek mám následující, týkající se jak rešerše, tak metodického 

zpracování výsledků experimentů. Přestože autorka vyjmenovává základní typy reakcí na varovné 

signály (např. na str. 19), uvítal bych detailnější zpracování možných typů reakcí, jelikož se jedná 

o klíčovou část jejího vlastního experimentu. Zejména pak případné porovnání reakcí zvířat 

v přírodě a zajetí, kde mnohé experimenty například v případě ptáků se přímo nabízí. Moc se 

nedozvídám o lokomočních aktivitách v klecích jako takových, přitom přesuny do odlišných míst 

klecí obývaných papoušky byly podstatou analytického zpracování vlastních experimentů 

vyjádřené „lokalizací strachu“. 

 

V případě některých tvrzení bych doplnil pro úplnost některá fakta. např. na str. 19., 

varovné signály nejenom pro členy vlastní skupiny ale i jako signál pro predátora. 

 

Varování mohou vedle vzdálenosti informovat i o poloze predátora. 
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U českých překladů použít alespoň v závorce příslušný anglický ekvivalent (audience 

effect, eavesdropping, apod.). 

 

Předposlední odstavec na str 22: „Přímou komunikací s predátorem může potenciální 

kořist snížit svou zranitelnost a získat prospěch pro vlastní fitness (Hasson 1991; Blumstein 

1999). Takové chování nevyžaduje žádné složité vysvětlení. Pokud jsou však tyto signály 

orientovány na jedince stejného druhu, aby je upozornily na přítomnost predátora, je jejich 

adaptivní smysl méně zřejmý.“ Vážně autorku nenapadá žádný adaptivní smysl? 

 

Energetické náklady spojené s varovnou vokalizací (str. 23). Velmi záleží také na typu 

signálu. Např. frkání některých kopytníků či známé bekání u srnců nebo ohlušující řev některých 

primátů zcela jistě bude energeticky náročnější než hvizdy některých hlodavců. 

 

V první větě posledního odstavce kapitoly věnované individuálnímu rozlišování 

varovných volání:  „U některých druhů zvířat byla zaznamenána individuálně specifická varovná 

volání“,  bych uvítal i odkazy na novější práce!!! To se týká nejenom této kapitoly.  Největším 

nedostatkem jinak velmi kvalitní rešerše je ignorování výzkumu varovných hlasů 

palearktických hlodavců (zejména syslů) z dílny jak ruských tak českých autorů (např. 

manželé Volodinovi, Matrosová, Schneiderová, atd.).  Přitom práce na amerických druzích tvoří 

významnou část autorčiny rešerše. Intenzívní úsilí o doplnění poznatků od palearktických druhů 

z posledních let z mě neznámých důvodů autorka vůbec nezaznamenala, ačkoli jsou běžně 

dostupné v citačních databázích.  

 

Tvrzení „Výzkum vrozené schopnosti rozpoznávání predátorů byl prováděn na druzích 

zvířat žijících od vylíhnutí nezávisle na rodičích, např. duhovky (Melanotaenia eachamensis) 

(Brown & Warburton 1997), užovky býčí (Pituophis melanoleucus) (Burger 1998 )“ v rámci 

kapitoly věnované ontogenezi používání varovných volání nejsou relevantní jelikož se vůbec 

netýkají akustických signálů. 

 

Kapitola věnovaná vokálnímu učení a improvizaci na str. 23: „Dosud byla zjištěna pouze 

u několika druhů savců (primáti, netopýři a kytovci) a tří skupin ptáků (zpěvní ptáci, 

papoušci a kolibříci)“   

Imitují i sloni (viz Pool et al. 2006) a to dokonce i lidskou řeč !!!! (Stoeger et al. 2012) což 

by vzhledem ke studovaným papouškům mělo být součástí této rešerše.  

 

V experimentální části práce autorka výhradně používá první osoby množného čísla, 

měla by spíše používat (alespoň) většinou, jednotného čísla. Měla by referovat o vlastní práci, 

i když byla součástí týmu. 

 

V grafech výsledků by bylo velmi přínosné přímo v obrázcích označit signifikantní 

rozdíly.  

 

Nebyla by lepší jiná varianta kontroly než židle? Reakce na židli byla pro papoušky 

poměrně významná a signifikantně zvyšovala bazální úroveň zájmu ve srovnání s před-

pokusovou fází. Reakce na mnohé další podněty, včetně dravce se pak mnohdy signifikantně 

nelišili od reakce na židli.  

 

Analýzy vokalizací provedené pro jednotlivé jedince papoušků jsou klasickým 

případem pseudoreplikace. Jedná se o opakovaná měření na stejném jedinci, tato data nejsou 

nezávislá, chi-kvadrát test nelze v tomto případě použít. Možné by to bylo při analýze všech 

ptáků dohromady, i když chápu, že počet sdílených hlasových kategorií, a tedy těch 
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analyzovatelných se ještě sníží. Pokud dobře rozumím struktuře dat, možným řešením by 

mohla být Friedmanova ANOVA pro závislé vzorky.  

 

Reakce papoušků na rozdílné podněty byly analyzovány v rámci jednotlivých 

„kompozitních behaviorálních kategoriích“ stanovených ex-post z vybraných reakcí. Nebylo by 

lepší analyzovat reakce mnohorozměrně například pomocí PCA, a získat tak hlavní komponenty 

vypovídající o zásadních behaviorálních reakcích? 

 

Z popisu i obrázku uspořádání pokusu jsem pochopil, že vedle reakcí fokálního 

jedince byly simultánně nahrány i vokální reakce ostatních tří papoušků, tedy těch za 

zástěnou, kteří neviděli testové podněty. Možná jsem to přehlédl, ale byly reakce těch 

ostatních jedinců analyzovány? Porovnány například s reakcemi fokálního, a tedy podněty 

vidícího papouška? 

 

V metodice jsem nenalezl, jaký byl rozdíl vzdálenosti v obou typech uspořádání 

v případě prezentace dravce (dravec blízko vs. daleko?).  Jak daleko byl prezentován had? A 

židle?  Nemohly výsledky ovlivnit různé vzdálenosti u různých podnětů? Vhodné by bylo 

více diskutovat možný rozdíl vnímání vycpaniny vs. živého predátora nejenom osobním 

sdělením Dr. Fuchse.  

 

Neobvyklý rozsah předložené diplomové práce není na úkor kvality, zvláště pak 

rešeršní část s několika připomínkami představuje kvalitní a komplexní rešerši ke 

studovanému tématu. Studentka prokázala schopnost systematické a metodologické práce 

v behaviorálním výzkumu. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně.  

 

 

 

 

Richard Policht      V Praze 22.9. 2013 
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