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Souhrn 
 
Identifikace hlasových kategorií ať již se jedná o různé typy hlasu, individua, druhy, či jiné 
kategorie, je základním úkolem majícím za cíl jakoukoli klasifikaci hlasů živočichů. Některé 
hlasy, zvláště frekvenčně širokospektré signály obsahující variabilní frekvevenční i 
amplitudní modulace pak představují při klasifikaci problém. Akustická energie je v jejich 
případě rozprostřena napříč široké spektrum frekvencí, v důsledku čehož jsou signály nejasně 
ohraničeny. V těchto případech je pak obtížné rozhodnout, které parametry měřit. Pro analýzu 
takto komplexních vokalizací jsem použil mnohorozměrné metody zahrnující časové i 
spektrální parametry. Nejpřínosnější proměnné byly parametry popisující distribuci spektrální 
energie. Frekvenční parametry byly však také užitečné v případě tónických hlasů.  
 Popsal jsem hlasový repertoár severního poddruhu nosorožce širokohubého a 
velblouda dvouhrbého. Jmenovaní savci měli ve svém repertoáru nízkofrekvenční hlasy 
zasahující do infrazvukové hladiny. Je ale zřejmé, že tyto nejsou využívány pro komunikaci 
na dlouhou vzdálenost. Zdá se že se v tomto případě jedná o vedlejší efekt velikosti těla. 
Zajímavé je, že vrčivé hlasy velbloudů jsou využívány v kohezivním kontextu. Tento typ 
hlasů většinou totiž doprovází agresivní interakce ať již se jedná o nosorožce nebo jiné savce.  
 Zabýval jsem se také otázkou, zda velmi jednoduchá struktura ptačího zpěvu může 
kódovat individuální identitu. Pro tento případ jsem navíc zvolil neteritoriálního pěvce - 
zvonka zeleného s omezeným hlasovým repertoárem. Po analýze jeho jednoduchých “weezy” 
zpěvů, se překvapivě ukázalo, že tento zpěv je vysoce individualizován. Pěnkavovití ptáci 
obvykle nebrání teritorium. Vokální individualita v rámci pěvců je pak známa hlavně u 
teritoriálních druhů. Individuálně odlišnou vokalizaci jsem také dokumentoval na příkladu 
hlasitých volání zoborožců, jejichž hlasy jsou klasickým případem širokospektrých zvuků. 
Výzkum varovných hlasů sysla obecného a sysla taurského podpořil předpoklad, že tento typ 
vokalizace je užitečným nástrojem pro druhovou i individuální identifikaci sciuridů. 
 Srovnávací analýza samčích hlasitých signálů equidů pak ukázala, že nejdůležitějšími 
parametry pro druhovou distinkci jsou jednak délka signálu a pak frekvenční parametry 
korelující s velikostí těla, konkrétně prvním dominantním frekvenčním pruhem. Délka hlasu 
pak odděluje koně od teritoriálních equidů: kianga, osla Somálského a zebru Grévyho. 
Zmiňovaný frekvenční parametr pak separuje archaické plemeno (hucula) a koně Převalského 
od zástupců moderních koní. Reakce jednotlivých typů equidů na konspecifické a 
heterospecifické playbacky pak potvrdily tuto distinkci teritoriálních equidů od  equidů 
harémových.  
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