
Posudek na bakalářskou práci Valentýny Heřmánkové 

 

Podle jednoho z kouzelných esejů Stanislava Komárka se les v lidské mysli pojí s jistou 

dávkou temného mysticismu a archaické hrůzy. Právě zde přebýval šavlozubý tygr, baba Jaga 

a další potvory, které nám po tisíciletí otravovaly život. Že našly útočiště právě v lese, souvisí 

zřejmě s jeho nepřehledností – na rozdíl od široširé stepi zde obzor nesahá dál než do 

nejbližšího okolí a za tamhleto husté křoví kousek vedle už raději nechodit, kdo ví, co tam na 

nás bude číhat… Podobně se to má s poznatky o ekologii lesních ptáků: tušíme, že jejich 

rozmístění v lese ovlivňuje spousta faktorů, ale není jaksi zřejmé, co je vlastně důležité a co 

ne. Sympatickým pokusem o prořezání této houště vědění je předložená bakalářská práce 

Valentýny Heřmánkové. Měla za úkol vytvořit přehled o tom, co rozhoduje o složení 

společenstev lesních ptáků v našich zeměpisných šířkách, a podle toho doporučit postupy, 

které povedou k optimální péči o lesní porosty z hlediska ptačí fauny. Valentýna se zadaného 

tématu chopila zodpovědně a dokázala shromáždit úctyhodné množství relevantní literatury. 

Výsledkem je práce, která hezky shrnuje nejdůležitější vědění o lesních ptácích a nápaditě se 

zamýšlí nad tím, co lze vlastně z těchto poznatků vyvodit užitečného. Přes občasné 

formulační neobratnosti, které textem tu a tam problesknou, hodnotím práci jako velmi 

zdařilou. Zejména bych chtěl vyzvednout pokrok, který autorka vykonala od poněkud 

děsuplné první verze k tomu, co nyní vidíme svázané před sebou. Práci proto bez obav 

doporučuji jako podklad k udělení bakalářského titulu. 

Všetečná otázka na závěr: Práce se v souladu se zadáním důsledně drží mírného klimatického 

pásu, a proto se vkrádá na mysl otázka, jestli to jinde funguje tak jako tady. Proto bych se 

zeptal, které poznatky v ní uvedené by se daly aplikovat např. na ptačí společenstva 

tropického lesa a které ne? Stačí velmi stručně… 
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