
Oponentský posudek Dizertační práce Richarda Polichta 

"Akustická komunikace u vybraných savců a ptáků: identifikace hlasových kategorií a 

jedinců" 

 

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. 

 

 Na dizertační práci Richarda Polichta si cením následujících skutečností: 

  

1. práce je kompaktním celkem na jedno ucelené téma; 

2. práce je velmi důkladná ve své základní metodě; 

3. práce obsahuje úctyhodné množství výsledků, z nichž některé jsou průkopnické 

z hlediska sledovaných druhů; 

4. výsledky jsou velmi pečlivě a soustavně interpretovány v kontextu světové 

vědecké literatury. 

 

 Podrobněji k jednotlivým bodům: 

 

1. a 2. Téma práce a metoda. 

Dizertační práci spojuje jeden společný námět. Ve všech článcích Richard Policht se 

spoluautory ověřuje, jak spolehlivě lze na základě kvantifikovaných akustických vlastností 

rozlišit buď typy hlasů v repertoáru jednoho druhu, nebo hlasy rozdílných jedinců téhož 

druhu, nebo hlasy blízce příbuzných druhů. Z popisu metod analýzy, statistického 

vyhodnocení i výsledků je zřejmé, že autor velmi dobře zvládnul všechny fáze metodiky 

bioakustického výzkumu: pořízení nahrávek, vyhodnocení jejich kvality, přípravu pro 

počítačovou analýzu a především pak samotnou analýzu pomocí programu Avisoft, a 

v některých pracech i pomocí LMA. Je přitom třeba podtrnout, že zkoumané typy zvuků byly 

z hlediska akustických vlastností velmi různého charakteru, od čistě tonální hlasů syslů až po 

akusticky chaotické funění nosorožců, což vyžadovalo poučenou a citlivou volbu metody 

analýzy i výběru akustických parametrů, použitých do statistiky. V této souvislosti velmi 

oceňuji tabulku 1 na str. 22, které přehledně shrnuje provedené analýzy a jejich úspěšnost.  

 

3. Rozsah dat a výsledků 

 Dizertační práce Richarda Polichta se skládá z celkem sedmi statí. I když publikovány 

jsou dosud jen první dva články, všech zbylých pět je odesláno k publikaci jejich obsah je 



natolik solidní, že nemám pochybnosti o jejich konečném úspěchu, i když to nemusí být vždy 

v tom první časopise, kam byl článek zaslán. Rozsah dat a zároveň výsledků, která dizertace 

obsahuje, zaslouží uznání. Každý z rukopisů zakládá analýzu na dostatečně početném vzorku 

nahraných zvuků, byťsi autor vybíral z nahrávek jen ty kvalitní o vysokém poměru signálu 

k šumu. To mimo jiné umožnilo uplatňovat pravidelně korekce statistické hladiny 

významnosti na mnohonásobné testování, takže zjištěné statistické rozdíly jsou skutečně 

prokázány s velkou jistotou.  

 

4. Diskuse a interpretace výsledků 

 Ačkoĺi obecný úvod práce ani závěrečná shrnující diskuse nejsou příliš rozsáhlé, 

diskuse v jednotlivých článcích jsou přiměřeně rozsáhlé a hlavně velmi vyvážené. Autor 

dokáže střízlivě a přitom inspirativně ukázat na souvislosti a implikace jím nalezených 

výsledků z hlediska mechanismů, možných funkcí, ekologických souvislostí, i praktických 

implikací. Tato vyspělost je nepochybně založena jednom základním pilíři celé dizertace i 

dosavadní vědecké práce Richarda Polichta – totiž na jeho velmi důkladné znalosti hlasů 

zvířat i současných možností jejich analýzy. 

 

5. Připomínky a otázky k dizertační práci 

- str. 15: druhý odstavec: kvartily nerozdělují signál na tři, ale na čtyři úseky 

- str. 16: doporučil by autor použití sofwaru LMA 2008 pro všechny typy hlasů zvířat, které 

nemají jasnou harmonickou strukturu? 

- str. 69 a násl. (studie o hlasech velbloudů) – má autor nějaké vysvětlení, proč vyluzují 

mláďata tolik různých, kvalitativně odlišných typů zvuků v jedné a téže situaci? Domnívá se, 

že tyto typy mají různou komunikační funkci? 

- str. 122 a 134. úspěšnost rozlišení jedinců podle hlasů pomocí DFA je u sysla taurského 

uváděna velmi vysoká (95%), a to podle prvních dvou kanonických funkcí, které vystihují 

95% variability. Figure 4 ale ukazuje téměř úplný překryv v těchto dvou funkcích u jedinců 6 

a 7 a také u jedinců 8 a 10. Jak to vysvětlíte? Jsou potom grafy opravdu ilustrativní (tj. 

vystihující výsledky), když tímto způsobem neodpovídají statistickým výsledkům? 

- str. Domnívá se autor, že jedinci žijící v téže skupině (stádě) můžou své hlasové projevy 

navzájem přizpůsobovat? Pokud by přizpůsobení existovalo ve směru určitého sjednocení 

hlasových kvalit, pak by to mohlo být alternativní vysvětlení například pro rozdíly mezi 

koňovitými v poslední studii, neboť zde všechny jedinci téhož druhu či plemene pocházeli 

z téže farmy/skupiny.  



 

 

 

 6. Celkové zhodnocení dizertační práce 

 

 Kvality předložené práce přesvědčivě dokládají, že Richard je mladou 

vědeckou osobností plně zasluhující udělení titulu Philosophiae Doctor.  
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