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Bakalářská práce Nely Bendové se zabývá zjišťováním vokálních reakcí na videoprojekci 

predátora. V úvodní rešerši autorka shrnuje dosavadní poznatky o varovných vokalizacích, 

zabývá se tématem strachu a problematikou vnímání obrazu videozáznamu u zvířat. 

Experimentální část má členění standardní. 

Bohužel se v této práci hojně vyskytují chyby v interpunkci, stylistické chyby, neobratnosti a 

překlepy, čímž velmi utrpěla především její teoretická část. Taktéž o formální stránku, jejíž 

naplnění by mělo být v rámci vysokoškolské práce samozřejmostí, je dbáno nedostatečně 

(chybějící zarovnání do bloku). Dále postrádám určitou „linku“ vedenou celou teoretickou 

částí, která tak budí dojem „přeskakování z tématu na téma“, a to dokonce i v rámci jednoho 

odstavce (např. str. 10, 11…). S tím také souvisí, že se autorka občas opakuje (např. zmínky o 

„efektu publika“). Při přejímání cizích slov do textu je vhodné použít uvozovky (str. 23: „U 

sýkorek černohlavých (Parus atricapillus) studovali tzv. gargle (kloktavé) volání, které 

,,používají dva ptáci během antagonistických setkání a gargler téměř vždy vyhrává” (Baker a 

kol. 1996).“). Hojně používané slovo „video“ dle mého názoru budí dojem hovorové češtiny, 

která do odborné práce nepatří. Bylo by vhodnější nahradit jej např. slovem 

„videozáznam“/“videoprojekce“ (což v některých částech práce autorka i činí).  

V experimentální části pak autorka střídá první osobu jednotného a první osobu množného 

čísla. Měla by vše sjednotit, lépe však spíše používat pouze jednotné číslo, neboť referuje o 

vlastní práci. Také časování (bylo – je – bude) je zcela nejednotné (např. str.26: „Zkoumáni 

byli tři jedinci papoušků šedých.“; na téže straně: „Druhou skupinou papoušků budou tři 

ochočení jedinci vylíhlí v laboratoři mezidruhové komunikace UK v roce 2003, dva samci 

Titilayo (12.6 2003), Shango (13.4 2003) a samice Tokumbo (9.4.2003).“ a ihned na 

následující straně (27): „Třetí skupinou jsou dvě samice Jarina a Kaimah, které se vylíhly v 

laboratoři v roce 2013.“).  

 

 

K teoretické části mám připomínky k několika tvrzením/zpracováním témat: 

Na straně 7 autorka uvádí: „Pro experiment byli jako sledované subjekty použiti papoušci 

žako, kteří jsou charakterističtí svým sociálním chováním a referenční vokalizací.“ Výzkum 

přirozené vokalizace těchto ptáků je zatím „v plenkách“. Nicméně, existují důkazy pouze o 

schopnosti referenčně používat lidská slova (např. Pepperberg 1994; Giret et al. 2010). 

V přirozené vokalizaci pak máme určité důkazy o kontextově specifické vokalizaci (např. 

Giret a kol. 2012) – kontextově specifická vokalizace však nemusí být referenční! 

Dále na str.9: „Je pozoruhodné, že ačkoli mají ptáci mnoho vzdušných i pozemních predátorů, 

tak formálně bylo prokázáno rozlišování mezi nimi pouze v případě zmiňovaného kura 

domácího (Leavesley a Magrath, 2005).“ Je možné, že většina ptáků má pouze jednu 

strategii, pokud jde o únik před predátory – uletět. Jinak tomu může být u „pozemního“ druhu 

jako je např. kur domácí… 

Co se týká kapitoly „Strach u zvířat“, zde by bylo vhodné pojmout více do hloubky, zvláště 

pak vzhledem k výsledkům vlastního experimentu, téma vrozeného a získaného strachu. 

Stejně tak téma „mobbingu“. Naopak, téma fobií by stačilo zmínit pouze okrajově. 



V kapitole „2.5 Experimenty s použitím videoprojekce“ jsou experimenty popisovány až 

příliš detailně. Autorka uvádí i zcela nadbytečné informace – např. v případě popisování 

experimentu Marlera a Evanse (1991) (např. věta: „Všechny klece byly vybaveny dostatkem 

potravy a vody.“). Dále pak uvádí i informace, které se sice zdají být pro samotný experiment 

důležité (např. experiment Bakera a kol. 1996 se sýkorami černohlavými: „V kleci byla 

umístěna čtyři bidla vzdálena 12, 33, 58 a 80 cm od plastového konce klece.“), nicméně 

následně pak už roli, kterou v experimentu hrály, vůbec nezmiňuje. Moje další připomínka je 

k relevantnosti zmiňování některých experimentů – je nadbytečné uvádět reakce agam (Ord a 

kol. 2001) na videoprojekci, máme-li výsledky podobných experimentů s ptáky. 

 

 

K samotnému designu experimentu, mám následující připomínky: 

Jestliže např. Marler a kolegové (1990) jasně prokázali, že je samotný videozáznam 

dostatečným stimulem (str.„Tyto studie jasně prokázaly, že video (bez zvuku) je dostatečný 

stimul pro vyvolání spontánního rozpoznání (Marler a kol., 1990 ; Bird a Emery, 2008).“), 

proč nebyl experiment proveden nejprve bez použití zvukových podnětů? Také mi z textu 

není zřejmé, proč nebyl zvukový podkres použit u všech videozáznamů (i u „habituačního“ a 

„kontrolního s balonkem“). V případě experimentálního videozáznamu zachycujícího jestřába 

je pak na zvážení použití pouze jednoho druhu videozáznamu (např. letící dravec při pohledu 

zepředu, oproti čtyřem situacím – kroužící dravec, sedící dravec…).  

Co se týče samotného výběru predátora, pro zvolení jestřába lesního bylo argumentováno 

podobností s druhem, který žaky loví ve volné přírodě a se kterým se tedy naši ptáci 

z odchytu mohli setkat. Proč pak byl zvolen pro kontrolní videozáznam neznámého papouška 

jiného druhu jihoamerický druh Ara ararauna? 

K etogramu, který je využit pro behaviorální analýzu autorka uvádí, že byl pro potřeby této 

studie modifikován (byly z něj vyjmuty některé prvky chování, vzhledem k designu 

experimentu nerelevantní), nicméně na následujících stránkách uvádí etogram celý – i 

s vyjmutými kategoriemi chování (např. zhoupnutí, broušení zobáku atp.). Zde by bylo 

přehlednější uvádět pouze tento „částečný“ etogram, se kterým se při analýze skutečně 

pracovalo. Mám také určité nejasnosti v popisovaných výsledcích, které mi, jak doufám, 

budou objasněny při obhajobě.  

 

 

Bohužel, dosud není k dispozici repertoár obou skupin „ochočených“ papoušků. Tak by bylo 

možné s určitostí rozlišit, zda jsou jejich vokální reakce kontextově specifické či nikoliv. 

Tvrzení, že „Vzhledem k povaze zvuku nepředpokládáme, že by jej papoušci používali pouze v 

případě ohrožení. Toto tvrzení vychází ze známosti této vokalizace. Autorka této práce je 

zároveň ošetřovatelkou papoušků a setkává se s tímto zvukem i během běžných denních zpěvů, 

kdy se papoušci krmí, hrají si atp.“, tak není dostatečně podložené.  
Zvuk, který vydávala Toku, byl „vzhledem k jeho nízké intenzitě“ jako varovné volání odmítnut. 
Nicméně, vokalizace, kterou Giret a kol. 2012 popsali jako varovnou u své skupiny papoušků šedých, 

také není zrovna prototypem pronikavé, intenzivní vokalizace.  

Co však považuji za velmi zajímavé, je zjištění „vrčení“, které je zde přirovnáváno k vokalizaci 

popsané u divoké populace žaků (May 2004). 
Pro vysvětlení absence varovných volání uvádí autorka dva důvody (str.69): „Prvním je, že papoušci 

tento typ vokalizace nemají a dál je zde možnost, že situace, které byli papoušci vystaveni, 

nebyla vhodná na to, aby vyvolala varovnou vokalizaci.“ Tvrzení, že papoušci tento typ 

vokalizace nemají je v rozporu např. s výsledky experimentu Gireta a kol. (2012). A 

vzhledem k tomu, že je přirozená vokalizace papoušků žako (a obzvláště pak těch divokých) 

téměř neprostudovaná, je toto tvrzení nepodložené. Přiměřenější by bylo méně striktní 



tvrzení, např.: „Protože je pravděpodobné, že je repertoár papouška šedého z podstatné části 

naučený, je možné, že se v repertoáru našich tří experimentálních skupin varovná volání 

nenalézají.“  

Nevidím jako nezbytné rozebírat rozdílnou délku vystavení kontrolnímu videozáznamu 

s balonkem, jestliže na výsledek experimentu, jak autorka sama uvádí, neměla vliv. Nicméně, 

argumentace, „Na tuto chybu jsem přišla až po analýzách a nedostatkem času jsem ji nestihla 

opravit.“, je ve vysokoškolské práci zcela nepřijatelná! 

 

V rámci diskuse pak autorka dostatečně vysvětluje získané výsledky i limity své studie 

(ekologická relevantnost a omezení vzorkem) a navrhuje další experimenty, které by se 

s tímto mohly „vypořádat“. Nicméně, přála bych si, aby více diskutovala o zjištěné 

potenciálně druhově-specifické vokalizaci „vrčení“.  

 

 

Celý experiment prokázal, že ačkoli je vidění papoušků (resp. papoušků šedých) od lidského 

odlišné, reagují adekvátně na videoprojekci, což otevírá pole pro další výzkum. Jeho autorka, 

i přes výše uvedené připomínky, prokázala schopnost samostatné přípravy a provedení 

experimentu. Velmi pozitivně hodnotím rozsah použité literatury.  Bohužel, jazyková stránka 

vytváří dojem práce „šité horkou jehlou“.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dostatečně, při dobré obhajobě chvalitebně. 

 

 

V Mladé Boleslavi, dne 27.8.2015. 

 

 

Jana Brojerová 

 

 

 

 

 

 

 


