
Oponenský posudek na disertační práci Ireny Schneiderové:  

„Akustická komunikace a její variabilita u vybraných populací 

syslů rodu Spermophilus“ 

 

 

 
Předkládaná disertační práce se opírá o 5 samostatných studií, z nichž čtyři byly již 

publikovány v renomovaných časopisech s recenzním řízením a poslední studie byla zaslána 

redakci prestižního časopisu Current Zoology. Propojující a zhodnocující text je prezentován 

na 13 úvodních stránkách a je podpořen 96 prameny citovaných údajů. Před vlastními 

studiemi je ještě na 4 stránkách předsazen „Komentář k jednotlivým publikacím“. Na konci 

disertační práce je připojen dvoustránkový „Závěr“ s hlavními poznatky.  

Vokalizace živočichů, vzhledem k tomu, že člověk je schopen vokalizací komunikovat 

pomocí pojmů, láká pozornost pochopitelně mnoha badatelů. Výchozí otázka se dá snadno 

zobecnit: co všechno si zvířata „říkají“? Předpokladem něco zjistit, je dobré technické 

vybavení a adekvátní analýza získaných dat. Tato technická stránka problematiky byla dobře 

zvládnuta a jsou používány osvědčené parametry a jejich statistické testy. V tomto ohledu 

přináší disertace mnoho nových věrohodných informací jak pro sysla obecného tak pro 

několik dalších zástupců rodu Spermophilus. Některé poznatky ale přímo volají po jejich 

verifikaci v terénním experimentu s modulací zvukového záznamu a při použití možná i atrap 

predátorů nebo naopak volajících syslů. Tedy poněkud mi scházel určitý akční přístup 

k problematice, ve kterém by se např. zjistilo, jestli je vnitrodruhová variabilita vokalizace 

stabilní v čase a jestli je tato variabilita skutečně využívána pro individuální rozpoznávání. 

Protože důležitá není jen variabilita na straně vysílače, ale také schopnost na straně přijímače 

umět signály dekódovat. 

        K disertační práci mám ještě několik následující dotazů a poznámek:  

1) Kolik syslů (jedinců) celkem bylo pozorováno a u kolika z nich byla zachycena 

vokalizace? Byl podíl ve všech populacích stejný? 

2) Některé vokalizace byly nahrány za nestandardních podmínek, tzn. buď v pasti, nebo 

dokonce po stimulaci. Za takových podmínek se jistě mění motivace zvířat 

k vokalizaci - z varovné k obranné. Jak bylo naloženo s těmito zvuky?    

3) Str. 16 úvodu – nerozumím myšlence, že je zakódována informace o identitě jedince a 

méně o jeho věku a pohlaví? Jak to jde dohromady? Identita jedince – takto 

formulováno, by měla obsahovat informace o věku a pohlaví.  

4) Str. 20 úvodu, odst. dole – Proč jsou subharmonické tóny a deterministický chaos 

označovány jako nelineární jevy? 

5) Jaký je osud příspěvku zaslaný do Current Zoology? 

Uvedené poznámky a dotazy jsem zformuloval pro lepší pochopení problematiky a nikoliv 

pro zpochybnění výsledků. Kolegyně Irena Schneiderová prezentuje ucelený soubor prací 

zabývající se různými aspekty vokalizace několika druhů syslů. Poznatky již byly nebo budou 

uplatněny v odborných časopisech, což je kritérium úspěšné disertační práce. Doporučuji 

proto tuto práci k obhajobě. 

 

 

V  Č. Budějovicích 15.8. 2012                   

 

                                                                                           Doc. RNDr. F. Sedláček, CSc. 

 



 

 

 

 

 


