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jméno 
 příjmení název 

práce 

Martin Navrátil – Datlík t říprstý (Picoides tridactylus) a lesnické 
hospodaření: vliv fragmentace, změn ve věkovém složení a 
zdravotním stavu lesních porostů 

 

kritérium zd ůvodnění (stávající text slouží jako návod, přepište jej vlastním hodnocením) známka 
 

Typ BP rešeršní práce 
 

 

Vlastní přínos1  Zrovna tohle je největší problém. Jako skutečné review vypadají jen 
fragmenty celé práce, na větší části jsou prezentovány výsledky jednotlivých 
přečtených studií jeden za druhým bez nějaké hlubší myšlenky. Tyto 
„výpisky z povinné četby“ mohou sloužit jako výborný podklad pro sepsání 
vlastní bakalářky, za její výslednou podobu bych je však nevydával. Velmi 
nedostatečně jsou rozvinuty ochranářské implikace nasbíraných poznatků, 
což ve skutečnosti měla být hlavní náplň celé studie. Třířádková závěrečná 
poznámka, že datlík má rád mrtvé dřevo a bezzásahovost, takže by se tento 
režim měl aplikovat i na Šumavě, je velmi zjednodušující. Jak si autor mohl 
všimnout ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, prosazení bezzásahovosti 
není v tomto národním parku, ale i v jiných oblastech úplně jednoduché. 
Klíčovým intelektuálním počinem zde tedy mělo být nalezení způsobu 
soužití datlíka, lesnického hospodaření a turistického ruchu, které zde ovšem 
nenajdeme. 
Z biologického hlediska by nebylo od věci srovnání všech tří popisovaných 
druhů datlíků. Práce se totiž nezabývá pouze datlíkem tříprstým, jak praví 
její (v tomto smyslu zavádějící) název, ale hned třemi blízce příbuznými 
taxony. Když už autor nashromáždil prameny o všech těchto druzích, proč 
nedošlo na nějaké zhodnocení a srovnání z evolučně ekologického hlediska, 
najmě když chybí vyústění lokálně ochranářské? 

3 

Náročnost1 a 
formulace cílů  

Cíle nejsou nijak ambiciózní, nepovažuji to však za žádný problém. Zvolené 
téma je totiž zajímavé, aktuální a přínosné zejména v kontextu současného 
dění v naší ochraně přírody. Cíle jsou srozumitelně zformulovány. 

1 

Data a jejich 
zpracování 
 

Práce neobsahuje vlastní data; množství a úplnost literárních pramenů se jeví 
jako dostatečná, zahraniční prameny jsou využité v hojné míře. 

1 

Presentace dat  Práce by nemusela žádné tabulky či obrázky obsahovat, autor do ní však 
vložil několik grafů. Ty jsou prezentovány dost bídně: popisky nejsou 
samovysvětlující, není jasné, odkud pocházejí data a kdo je vlastně vyrobil 
(zda jde o převzetí celého obrázku z původní studie, anebo o nakreslení 
vlastního obrázku z převzatých dat).  

3 

Logika textu a 
formální úprava 
 

Text je v tomto ohledu nevyrovnaný, některé pasáže jsou ucházející, jinde 
sloh drhne a text neplyne (zejména ve „výpiscích z četby“). Pravopisných 
chyb zde najdeme docela dost, naopak nalézt některé prameny v seznamu 
literatury není možné. Je pravda, že jsem stran formální a stylistické úrovně 
četl řadu daleko děsivějších prací, to však nepovažuji za polehčující 
okolnost. 

3 

výsledná 
známka 
 

Nevyužitá příležitost. Místo úderné studie na zajímavé téma jde spíše 
o souhrn faktů. Na druhou stranu student prokázal schopnost práce 
s odbornou literaturou a tvorby závěrů na jejím základě, takže práci 
bez váhání doporučuji k obhajobě. 

3 

1 práce, u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a náročnost hodnotitelnou  jako výbornou, 
nemohou být hodnoceny jako výborné. 



Otázky k obhajobě: 
 
1. Jak rozmístit na Šumavě jednotlivé ochranné zóny s odpovídajícím způsobem managementu, aby se 
uspokojily nároky datlíka i lidí hospodařících mimo bezzásahové zóny? Je současný model dostatečný na 
zajištění jeho dlouhodobé existence? 
 
2. Jak vypadají šance na dlouhodobě úspěšné hnízdění datlíka v ČR mimo Šumavu? 
 
3. Jaké faktory mohly vést ke vzniku ekologických odlišností mezi v práci popisovanými druhy datlíků? 


