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Posudek na diplomovou práci Pavly Vašíčkové „Etologie a akustická komunikace kaloně 

egyptského (Rousettus aegyptiacus)“ 

 Předkládaná práce se podrobně zabývá etologií kaloně egyptského (Rousettus 

aegyptiacus) a vybranými aspekty jeho akustické komunikace. Hlavní pozornost věnovala 

autorka výzkumu studiu sociálního, komfortního a potravního chování, a také hlasové 

komunikaci mezi matkou a mládětem a sexuálními partnery. Mé hodnocení se týká 

především pasáží věnovaných akustické komunikaci, metodice pozorování a sběru dat a 

ekologické charakteristice druhu. Dále se zaměřuji na posouzení formální stránky práce, 

naopak relevantnost statistického zpracování nejsem schopen dostatečně kvalifikovaně 

posoudit. 

 Celkový rozsah práce zahrnuje 102 stran textu a 14 stran příloh a jednotlivé části jsou 

proporčně vyvážené. Z jazykového hlediska na mě práce působí velice dobrým dojmem. Celý 

text je psán v odborném stylu vysoké úrovně a to jak po gramatické, tak po stylistické 

stránce. Drobné překlepy a nepřesné formulace jsou vzácností a celkovou úroveň práce 

nikterak nesnižují. Snad jen poněkud úsměvně působí nedokončená věta na str. 21, kdy 

autorka píše: „Rovněž potrava v ZOO Praha není tak pestrá, zcela v ní chybí …“ či špatná 

shoda podnětu s přísudkem ve větě na str. 16: „Dalších šest míst mimo klastry obsazovaly 

osamocení jednotlivci či dvojice“. 

 Hned v první větě abstraktu by měla autorka použít latinský název studovaného 

druhu, neboť se zde jeho pojmenování objevuje v práci poprvé.  

 V úvodu se autorka vymezuje vůči poznatkům průkopnické, avšak dnes již značně 

zastaralé práce Erwina Kulzera (1958), který se jako první věnoval systematickému zkoumání 

etologie kaloně egyptského. Za úvahu by stálo, zdali by nebylo vhodnější konfrontovat svoje 

čerstvě získané poznatky s nějakou prací novějšího data, je-li taková k dispozici.  

 V podkapitole „Rozšíření a popis taxonu“ (str. 10) se autorka dopustila hned dvou 

geografických nepřesností. Tou první je záměna afrického Guinejského zálivu za americký 

záliv Golfský, a tou druhou pak domněnka, že součástí jižní a západní savany je oblast Afriky 

sahající od Kapska po Eritreu. Dovoluji si taktně upozornit, že stát Eritrea leží 

v severovýchodní části afrického kontinentu a tudíž nemůže patřit ani k jednomu z výše 

zmiňovaných savanových systémů. Navíc se jedná o oblast, pro kterou je typická spíše 

polopoušť a suchá buš než klasická savana (k nahlédnutí např. Kingdon 2004). Ve stejné 
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podkapitole dále postrádám citaci za výčtem čtyř hlavních subspécií studovaného druhu a 

jejich geografického rozšíření. 

 V pasáži „Ekologie taxonu“ je zmiňována zajímavá skutečnost, že šťáva z listů rostliny 

Balenites wilsoniana může působit na studovaný druh jako stimulant, či naopak jako 

inhibitor reprodukční aktivity. Bylo by možné tento zajímavý poznatek blíže specifikovat? 

 V podkapitole „Dosavadní poznatky o etologii kaloně egyptského (Rousettus 

aegyptiacus)“ postrádám citaci za výčtem druhů chovaných v českých zoologických 

zahradách. Zřejmě bylo čerpáno z Výroční zprávy UCSZ.  

 V podkapitole „Akustická komunikace“ (str. 24) autorka shrnuje dosavadní poznatky 

o hlasové komunikaci mezi matkou a mládětem u několika druhů kaloňů. Osobně se 

domnívám, že vzhledem k tomu, že hlasové projevy doprovázející tento typ vokalizace byly 

hlavním tématem akustické analýzy prezentované v této práci, nebylo by od věci, kdyby jim 

v teoretické části byla věnována o něco větší pozornost. Tato problematika byla totiž 

důkladně studována u celé řady jiných savců (např. ploutvonožců či hospodářských zvířat) a 

poznatky získané v rámci těchto studií tak mohly být pro autorku určitě přínosné. 

 Metodika pozorování i sběr dat byly v práci popsány srozumitelným způsobem a bez 

vážnějších pochybení. Pouze v rámci popisu analýzy nahraných hlasových projevů 

postrádám informaci o tom, jakým způsobem byly nahrávky ošetřeny od nežádoucích 

doprovodných jevů, jako jsou ozvěna či ruchy vznikající v důsledku provozu v chovném 

zařízení. Lze totiž právem očekávat, že malé prostory vnitřní ubikace a běžný provoz musely 

zákonitě ovlivnit kvalitu získaných nahrávek. Rád bych se proto zeptal, zdali byly tyto 

nahrávky zcela vyjmuty z následné akustické analýzy či byly dodatečně upraveny pomocí 

některých specifických funkcí v použitých počítačových programech? 

 Jádrem celé diplomové práce bylo 44 stran výsledků, které zahrnovaly 46 grafů, 14 

výsledkových tabulek a 4 obrázky spektrogramů. Zpracování výsledků i jejich množství je 

obdivuhodné a zaslouží si pochvalu. Vše je prezentováno exaktně a přehledně, jednotlivé 

grafy jsou doplněný stručným slovním komentářem a nezbytnými statistickými údaji. 

Formální výhrady mám pouze k úvodní podkapitole „Charakteristika kolonie a jedinců“ (str. 

35), která by svým obsahem patřila spíše do metodiky než do výsledků a která navíc 

částečně duplikuje již uvedené informace. Dále postrádám popis jednotek u grafů 

na obr. 16, 22, 23, 25. 
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 O něco podrobněji bych rád okomentoval výsledky zabývající se akustickou 

komunikací. Autorka se rozhodla zaměřit svou pozornost na čtyři typy hlasových projevů 

(výstražné hlasy, F-hlasy, V-hlasy a potravní V-hlasy), jež byly vydávány v odlišných 

behaviorálních kontextech (agonistické interakce, vábení samice samcem, komunikace mezi 

matkou a mládětem a potravní chování). Každý hlasový projev byl vizualizován 

prostřednictvím spektrogramu a byla kvantifikována četnost jeho výskytu v rámci pozorovací 

periody i v rámci celé sezóny. Navíc byly všechny hlasy slovně popsány z hlediska jejich 

fyzikální struktury, kontextu vokalizace a četnosti výskytu. F-hlasy a V-hlasy byly navíc 

doplněny o deskriptivní statistiku vybraných časových a frekvenčních parametrů, také byla 

podrobně studována jejich vnitřní struktura a testovány korelace mezi jednotlivými 

vybranými parametry. V neposlední řadě byla prokázána odlišnost adultních a juvenilních V-

hlasů v několika časových a frekvenčních charakteristikách a dále potvrzeno, že 

s přibývajícím věkem se snižuje celková frekvence juvenilních V-hlasů.  

 Všechny tyto poznatky jsou obohacující a rozšiřují naše znalosti o akustické 

komunikaci kaloně egyptského. Přesto považuji za politováníhodné, že se autorka 

nepokusila o popis celého hlasového repertoáru, neboť měla k dispozici dostatečné 

množství vhodného materiálu a přinejmenším deskriptivní pojetí se vysloveně nabízelo. Za 

hlavní slabinu však považuji skutečnost, že hlasy byly popsány a odlišeny pouze na základě 

vizuálního a audiálního zhodnocení nahrávek s přihlédnutím k danému kontextu vokalizace. 

Tento přístup je totiž značně subjektivní, a bylo by proto žádoucí provést ověření použité 

klasifikace prostřednictvím diskriminačně funkční analýzy, jež by prokázala oprávněnost 

použití zvoleného třídění a pomohla by identifikovat hlavní akustické parametry zodpovědné 

za distinktnost jednotlivých hlasových projevů. Tento typ poznatků by mohl značně usnadnit 

následnou interpretaci pozorovaných rozdílů.  

 Zároveň je však nutno zdůraznit, že práce není primárně akustická, a proto výše 

uvedené námitky doporučuji chápat nikoliv jako zásadní pochybení, ale spíše jako 

doporučení, jakým směrem by se mohl další výzkum ubírat. 

 Diskuze je značně rozsáhlá a zahrnuje plných 16 stran textu. Získané poznatky jsou 

zde zdařile konfrontovány s původními pozorováními Kulzera (1958) a doplněny o nové 

poznatky z nedávných výzkumů celé řady příbuzných druhů kaloňů. Celkově působí diskuze 

uhlazeným a logicky uspořádaným dojmem. Malá připomínka se týká pouze úvah o rozdílech 

mezi adultními a juvenilními V-hlasy, kdy autorka získané poznatky spíše shrnuje, než aby 
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věnovala pozornost jejich interpretaci. Rád bych se proto zeptal, co považuje za hlavní 

příčinu odlišné akustické struktury obou hlasových projevů. 

 Přehled literatury zahrnuje 117 primárních a 8 sekundárních zdrojů a svým rozsahem 

je pro potřeby diplomové práce plně dostačujícím. Z čistě estetického hlediska bych 

doporučil držet se v seznamu literatury zaběhnutého formátu řádkování. Jako drobné 

pochybení je nutno chápat skutečnost, že autorka sice v předloženém seznamu literatury 

označila sekundární zdroje, avšak v samotném textu je cituje v nesprávné podobě jakožto 

primární (viz např. Brian et al. 1987; str. 27). 

 Přes všechny připomínky je nutno říci, že předkládanou práci považuji za velice 

zdařilou a hodnou náležitého uznání. Autorce se podařilo naplnit všechny hlavní cíle, jež si 

na začátku svého výzkumu předsevzala, a to v náležité kvalitě. Velkým přínosem je aplikace 

moderních výzkumných metod, jež umožnily vnést nové světlo do celé řady otázek a 

nejasností týkajících se etologie kaloně egyptského. Široké pole působnosti, velké množství 

získaných a zpracovaných dat i celá řada jedinečných a originálních poznatků svědčí o 

poctivé práci, jež stála u zrodu této diplomové práce. Pevně věřím, že získané poznatky 

přispějí nejen k teoretickému poznání tohoto pozoruhodného druhu kaloně, ale že se také 

v brzké budoucnosti dočkají aplikace v chovatelské praxi. Zejména pro poznatky z oblasti 

bioakustiky se v poslední době daří čím dál častěji nacházet praktické uplatnění, ať již 

v oblasti welfare zvířat chovaných v zajetí či při studiu a monitorování těch volně žijících. Na 

základě těchto skutečností odporučuji tuto práci jednoznačně k obhajobě a to s nejlepším 

ohodnocením. 
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