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Předkládaná diplomová práce je krátkým shrnutím dílčích výsledků mnohaletého výzkumného 

úsilí věnovaného testování různých aspektů „inteligence“ u holubů. Celý projekt vlastně testuje 

přítomnost různých, avšak vzájemně provázaných kognitivních schopností holubů, tedy obdobu 

obecné inteligence (g).  Pro testování této hypotézy je potřeba otestovat tatáž zvířata 

v principiálně odlišných kognitivních úlohách. První úloha, kterou jsme začali testovat, je složitá 

abstraktní úloha, založená na asociaci mapových a tvarových stimulů s několika diskrétními 

body na počítačovém monitoru. Na této úloze začala Iveta Jánská pracovat spolu s kolegyní 

Mgr. Zuzanou Štorchovou již v roce 2010. Jejím úkolem bylo jednak ověřit, zda jedinci z tréninku 

vyřazení již v první fázi (z pěti postupně stále obtížnějších fází) pro „nespolupráci“ nezačnou 

úlohu řešit při větším počtu tréninků . Iveta tedy trénovala dále tyto neúspěšné jedince, tak aby 

byl jejich trénink srovnatelných s celkovým počtem pokusů u zvířat úspěšných ve všech fázích 

úlohy. Tato práce je z metodického hlediska nutná, avšak jelikož se vyřazená zvířata opravdu nic 

nenaučila, rozhodli jsme se tyto výsledky do diplomové práce nezařazovat.  Místo toho se 

diplomantka  soustředila na otestování schopností generalizace (flexibility) předchozích znalostí 

na nové prostorové vztahy u holubů úspěšně používajících mapové symboly i asociované tvary. 

Zatímco u mapových stimulů je generalizace bez ztráty úspěšnosti možná, u tvarů se musí 

zvířata nové asociace stimul-místo znovu učit. Holubi se podle těchto predikcí opravdu 

zachovali, jedinci používající mapové stimuly se v nové situaci rychle zorientovali. Nicméně míra 

generalizace byla stále individuální. Jedinec používající tvarové stimuly se musel celou úlohu 

učit jako novou, nicméně ji zvládnul poměrně rychle.  Tato prostorová úloha je však pro řadu 

jedinců náročná a do finálních fází dospěli pouze tři nejlepší jedinci. 

 Proto byla pro holuby designovaná úloha hledání středu (hledání potravy v prostřední 

misce ze tří misek srovnaných do řady), poloha řady misek se pak v průběhu testování měnila, 

aby holubi nemohli využívat doplňkové prosorové informace. Bohužel, i k této úloze byl nutný 

pretrénink, ve kterém se zvířata učila postupně odkrývat víčka z postupně stále více zakrytých 

misek (30) pokusů. Cílem této úlohy bylo na základní úrovni otestovat kognitivní schopnosti 

všech jedinců. Tento požadavek nakonec splnil právě pretrénink, kterým prošli všichni jedinci, 

ovšem někteří nebyli schopni dosáhnout kritérií nutných pro řešení této úlohy.  Dalším úkolem 

bylo otestovat zda tuto základní kognitivní výkonnost (úspěšnost v pretréninku) ovlivňuje věk, 

hmotnost, pohlaví jedince, nebo jeho dominanřční postavení. Ačkoliv bylo dominanční 

postavení ve studované skupině mezi lety celkově stabilní, zvláště u samic, dominanční index 

neměl vliv  na individuální míru úspěšnosti, stejně jako žádný ze studovaných faktorů. Ačkoliv 

tento výsledek celkový vliv dominančního indexu neprokázal, všichni jedinci testovaní 



v nejsložitější kognitivní úloze v první části práce měly dominanční postavení v první polovině 

pomyslného sociálního žebříčku. Nízký počet jedinců, kteří byli testováni v samotné úloze 

hledání středu nedovolil adekvátní statistické zhodnocení vlivu dominančního indexu. 

Nyní musím jako školitel posoudit nejenom dosažené výsledky, ale i přístup studentak 

k práci na zadaném tématu. Iveta Janská začala s experimentálním testováním a dalšími 

etologickými experimenty již v prvním ročníku. Postupně se stala skutečným etologem, který 

rozumí chování zvířat jež studuje. Stala se pak plnohodnotným partnerem v designování nových 

experimentů a účastnila se jejich pilotního testování. Řadu věcí, které dnes celá skupina používá 

jako zavedenou experimentální metodiku (testování hierarchie, testování přístupu k novým 

objektům, testování v novém prostředí, explorační pokusy, parametry jednoduchého 

diskriminačního učení a výše zmíněný prettrénink s odkrýváním misek a úlohu hledání středu) 

Iveta vyzkoušela a optimalizovala pro všechny další studenty. Stejně tak se podílela i na 

shapingu zvířat pro práci ve Skineově boxu a vytváření testovacích úloh v programu Visual Basic. 

Dodnes nejlépe pracující jedinci jsou ti, které na počátku trénovala spolu se Zuzanou 

Štorchovou. Celou dobu se o testovaná zvířata dokázala postarat i po stránce praktické, což bylo 

zvláště obtížné ve fázi kdy byla na tomto tématu jediným pracujícím studentem. Pilotní výsledky 

také spolu se školitelkou prezentovala na domácích konferencích (Zoologické dny, Konference 

ČSETS). Kritickou se ovšem ukázala fáze kolektování získaných behaviorálních dat a dalších 

parametrů. Data byla sice průběžně vyhodnocována pro účely prezentací na výše zmíněných 

konferencích, ale doplnit všechny údaje o stáří, době prvního testování, příbuznosti a testování 

dominance i vyhodnocení výsledků vlastních úloh si vyžádalo nepřiměřené množství času.  Tudíž 

na vlastní statatistické vyhodnocování očištěných dat zbylo minimum času. Diskuzní část ovšem 

touto limitací netrpí, protože studentka o předběžných výsledcích a o tom co vlastně ukazují 

přemýšlela už na základě zpracování pilotních dat dlouho předtím. Závěrečný chvat v sepisování 

práce je ovšem patrný a má vliv jak na formální stránku některých částí práce, tak třeba i na to, 

že studentka do výsledného pdf souboru zapomněla nahrát přílohy.  

Nicméně, jak shromážděný datový materiál (podložený nemalým množstvím 

experimentální práce), tak   i intelektuálně celkem zdařilé zpracování úvodních a diskuzních 

kapitol, mě jako školitele vede k tomu, že práci doporučuji k obhajobě. Pro závažné formální 

nedostatky však hodnotím stupněm tři. Na závěr chci opět podotknout, že mě závěrečný spěch 

při dopisování práce mrzí, protože se Iveta Jánská jako jeden z mála studentů v průběhu studia 

stala skutečným etologem, nikoliv však ryzím vědcem. Nechtěla pouze sepsat diplomovou práci 

a dostat titul, ale snažila se celý problém pochopit, navrhla metodiku řešení a pilotně otestovala 

její použitelnost a to všechno na základě porozumnění chování studovaného druhu. 
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