
Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Lucie Marhounové: „Testování schopnosti object permanence u sýkor 
a vliv neofobie a individuálních exploračních strategií na úspěšnost sýkor v kognitivních úlohách  “ 
 
Psát školitelský posudek na DP Lucie Marhounové je pro mě velké potěšení a píše se mi v tomto případě velice 
snadno.  Kognitivní úloha hledání skrytého objektu je jedna z mála srovnávacích kvalitativních kognitivních testů 
používaná s principiálně sjednocenou metodikou jak u lidí tak u celé řady druhů zvířat, zejména u krkavcovitých a 
primátů. Test object permanence (OP) je jedna z mála úloh, kde je přesně vymezena stoupající obtížnost a 
komplexnost nároků na kognitivní schopnosti v průběhu řešení jednotlivých stádií úlohy. Hlavním tématem práce 
bylo porovnat za pomoci adaptovaného testu druh sýkory, která ukládá potravu (Periparus ater) s druhem, který 
potravu neukládá (Parus major). V kognitivní literatuře totiž existují rozpoluplné evidence o lepších kognitivních 
schopnostech ukládajících druhů asociovaných s prostorovou orientací a dlouhodobou pamětí. Test hledání skrytého 
objektu vlastně sleduje obě výše zmíněné kognitivní schopnosti zároveň a je tedy pro danný účel ideální. Nicméně 
studentka musela celou metodiku adaptovat pro nově testované druhy, tak aby podstata experimentu zůstala stejná, 
ale aby lépe vyhovoval jejich přirozenému chování. Dále zařadila jako doplňěk test neofobie, která by mohla u 
extrémně neofobických zvířat ovlivňovat performanci v kognitivních testech. Za pomoci testování ručně 
dochovaných mláďat a porovnání jejich schopností s ptáky odchycenými ve volné přírodě studentka otestovala vliv 
zkušenosti s přirozeným získáváním potravy na celkovou úspěšnost v testu OP. Po metodické stránce nebylo ani 
snadné nově  a pokud možno exaktně stanovit hranici, kdy už zvířata test nezvládala řešit, což se projevovalo buď 
neaktivitou nebo používáním jednodušších alternativních strategií. Práce přinesla řadu zajímavých zjištění: stupeň 
performance u ovou druhů v testu OP, lepší výsledky u foodstorujících uhelníčků a větší ochotu odchovaných sýkor 
řešit kognitivní úlohy. Zajímavý je i souvislost s neofobií v iniciálních fázích testů, nikoliv však její prokazatelný vliv na 
celkovou performanci.  

Lucie však nejen odvedla spoustu experimentální práce, ale musím vyzdvihnout i její teoretické zázemí, o němž 
svědčí obsáhlý a propracovaný úvod, ale i diskuze, kde nad získanými výsledky přemýšlí. Svá zjištění zasazuje je do 
celkového kontextu a předestírá i několik neotřelých kritických názorů  ohledně  dosavaních známých výsledků  
v oblasti testování OP. Kriticky, ale velmi korektně se vyjadřuje k selektivnímu zaměření většiny publikovaných prací 
jen na některé druhy (s komplexními kognitivními schopnostmi), což znemožňuje jakýkoli smysluplný pohled na 
případnou evoluci této kognitivní schopnosti. Domnívám se, že tyto výsledky mohou být po úpravách publikovány 
v příslušném odbornám časopise. 

 Lucie Marhounová na zadaném tématu pracovala samostatně a po počátečních obtížích s adaptací metodiky testu 
již pracovala samostatně ve spolupráci s kolegy z PřFJčU, kde dlouhodobé testy kognitivních sýkor probíhaly. Přesto 
se mnou studentka v klíčových momentech vždy konzultovala a práci vyhodnocovala, počítala a sepisovala 
v dostatečném předstihu. Tedy ideální obtěžování školitele, jenom u věcí podstatných, ale vždy, kdy je třeba. 
V neposlední řadě je třeba říci, že Lucie extendovala zadanou problematiku v současně řešeném projektu GAUK, kde 
se zaměřila na měření stresových hormonů. Správný postup a metodiku měření se v loňském roce odjela učit do 
Vídně do uznávané laboratoře prof. Palmeho. Své předběžné výsledky prezentovala v loňském roce na mezinárodní 
konferenci ECBB (European Conference of Behavioral Ecology) pořádané v Praze. 

Případné kritické připomínky, které se jistě najdou ke každé zajímavé práci přenechám oponentovi. Jako školiteli mi 
nezbývá, než práci plně doporučit k obhajobě i ke kladnému hodnocení (výborně) a popřát studence hodně energie 
do další fáze studia. 
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