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Jádro dizertační práce Ireny Schneiderové tvoří pět vědeckých článků, z nichž čtyři 

byly publikovány v roce 2012 a pátý je zaslán k uveřejnění, ve všech případech ve velmi 

solidních časopisech. Tato bilance vypovídá o kvalitě dizertace. Všechny studie jsou založeny 

na původních nahrávkách hlasů syslů získaných autorkou v terénu Česku a v Turecku. Studie 

jsou kompaktně soustředěny kolem jednoho ústředního tématu, a tím jsou mezidruhové a 

interindividuální rozdíly v poplašných hlasech tří druhů euroasijských syslů (sysla obecného 

Sphermophilus citellus, sysla anatolského S. xanthoprymnus a sysla taurského S. taurus), 

k čemuž v jednom článku s ruskými spoluautory přistupují také sysel perličkový S. suslicus a 

sysel žlutý S. fulvus). Autorka získala v terénu dostatečný zvukový materiál. I když neměla 

jedince trvale označené, vynalézavě odstranila riziko opětovného nahrávání týchž jedinců. 

Metody akustické analýzy jsou pečlivě zvoleny, používají uvážlivě buď automatické či 

manuální v softwarech Avisoft a Raven. Také statistické postupy, jež zahrnují mnohé 

multivariátní statistiky, jsou na profesionální úrovni. Oceňuji hezky provedené sonagramy, 

které například pěkně ilustrují jednotlivé typy nelineárních fenoménů zachycených 

v materiálu. Články jsou důkladné a přitom přehledné a stručné. Potenciální význam pro další 

výzkum i ochranu druhů je značný, zejména s ohledem na možné monitorování populací 

pomocí hlasového rozlišování jedinců. 

Soubor článků je v dizertaci zarámován třináctistránkovým Úvodem a krátkým 

Závěrem. Úvod přehledně shrnuje současný stav znalostí o varovných zvukových signálech 

pozemních veverkovitých hlodavců a pomáhá tak čtenáři ponořit se do tématiky dizertace. Je 

nejen sestaven s velkým přehledem, ale také napsán lahodnou češtinou v pěkně klenutých 

souvětích. Jak velmi čtení usnadní a zpříjemní, když jsou čárky správně umístěny! K Úvodu 

snad jen dvě poznámky – snad mohl být spojen s Předmluvou, která v mnohem stručnější 

podobě říká totéž, a možná i pro přehlednost rozčleněn několika mezinadpisy. Dvoustránkový 

Závěr je velmi střídmý – ale proč také znovu rozpitvávat či nadouvat výsledky, které v  

článcích mluví samy za sebe? 

 

 K obhajobě si dovoluji položit několik otázek, a to nikoli jako vyjádření pochybností, 

nýbrž  jako podnětů k doufám zajímavé diskusi. 

 

1. Na str. 12 dole je přítomnost dvou strukturálně odlišných signálů varovných signálů u 

severoamerických syslů hodnocena jako fakt, který komplikuje problém adaptivního významu 

těchto signálů. Není tomu ale tak, že přítomnost dvou různých signálů naopak může pomoci 

studovat jejich adaptivní hodnotu, protože můžeme jejich rozdílnou akustickou strukturu 

vztáhnout k situacím, ve kterých jsou používány, a tedy ke konkrétním nebezpečím, která 

v dané situaci hrozí? Například, zda je z hlediska konkrétní hrozby riskantní, či naopak pro 

účinek signálu žádoucí, prozradit/sdělit informaci o vlastní lokalizaci? 

 

2.  Na str. 17 uvádíte, že počet současně varujících jedinců může signalizovat stupeň hrozby. 

Jaká je sociální dynamika spouštění varovných signálů? Domníváte se, že v koloniích 

studovaných druhů syslů dochází k „lavinovitém“ šíření poplachu, kdy se další sysli přidají 

jen na základě slyšeného varování, nebo si každý jedinec nebezpečí sám prověří? Může 

docházet k sociálnímu učení, např. k akustickému „označení“ konkrétního druhu predátora 

jako velmi nebezpečného zkušeným jedincem, kteréžto označení pak další jedinci 

převezmou? 



 

3. Dvě studie zaměřené na interindividuální rozdíly v hlasech používají diskriminační analýzu 

a ukazují, že pomocí ní lze jednotlivé nahrané hlasy s velkou přesností přiřadit konkrétním 

jedincům. Jak snadné a přesné by bylo odhadnout počet jedinců z nahrávek hlasů v kolonii, 

kdybychom neměli u hlasů předem k dispozici informaci, kterému jedinci patří? Kdybychom 

takto začínali se směsí hlasů od různých jedinců, museli bychom použít jinou statistickou 

metodu, např. klastrovou analýzu. Jak úspěšná by asi byla? 

 

4. Jak by se snadnost rozlišování jedinců podle hlasů snížila, kdyby nahrávky byly pořízeny 

ve velmi rozdílných vzdálenostech od zvířete? Ovlivnilo by nerovnoměrné tlumení různých 

frekvencí signály natolik, že by byly hůře přiřaditelné konkrétním jedincům? 

 

5. Ve studii Matrosova et al 2012 v Acta Theriologica uvedeno „calls may be subdivided into 

two structural classes, of tonal and wideband calls. Tonal calls show signs of production from 

a vocal source (larynx with vocal folds): a tonal spectrum with the fundamental frequency and 

its harmonics, sometimes bearing nonlinear phenomena. Wideband call types lack the 

fundamental frequency and have an explosive wideband spectrum, revealing their production 

not with vocal folds but with another source, most probably vorticity in the vocal tract.“ Platí 

pro hlasy syslů obecně a pevně souvislost, že tonální hlasy mají jako zdroj kmitání vždy 

hlasivky, a atonální zvuky mají vždy jiný zdroj kmitání? 

 

6. K práci Schneiderová and Policht 2012 Bioacoustics: v jak dlouhém časovém rozpětí byly 

zvuky od každého jedince nahrávány? Byla pozorována změna akustických vlastností hlasu 

s postupujícím časem? Buď proto, že hlasy byly nahrávány po delší dobu, a pak mohla 

stabilita hlasů klesat (Matrosova et al 2008), anebo proto, že hlasy byly nahrávány v krátkém 

intervalu, a došlo ke změně motivace či celkové aktivace? 

 

Kvality předložené dizertační práce přesvědčivě dokládají, že autorka dosáhla schopnosti 

samostatně vědecky pracovat na velmi dobré mezinárodní úrovni. Dizertační práci proto 

jednoznačně doporučuji k obhájení. 
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