
Školitelský posudek na bakalářskou práci Martina Navrátila: Datlík tříprstý (Picoides 

tridactylus) a lesnické hospodaření: vliv fragmentace, změn ve věkovém složení a 

zdravotním stavu lesních porostů 
 

K zadání tématu bakalářské práce Martina Navrátila mě přivedla současná „diskuse“ o 

horských smrčinách Šumavského národního parku. Její „ornitologická část“ se soustřeďuje na 

vlajkový druh tohoto biotopu – tetřeva hlušce. V jeho stínu zůstává pták mnohem méně 

nápadný, na horské smrčiny však vázaný neméně pevně – datlík tříprstý. Považoval jsem za 

užitečné nechat shromáždit pokud možno vše, co je známo o jeho stanovištních nárocích a 

potravní ekologii a následně se pokusit detailně zhodnotit potenciální vliv různých způsobů 

lesnického hospodaření na jeho výskyt a populační dynamiku. S jistým překvapením jsem 

zjistil, že se jedná v zemích s jeho souvislým výskytem o relativně intenzivně studovaný druh 

(zvláště pokud využijeme i literaturu věnovanou dvěma severoamerickým příbuzným) a že 

není nutno téma rozšiřovat, k čemuž jsem byl připraven. 

 Jak jsem již naznačil, Martin Navrátil se velmi iniciativně zhostil shánění literatury  a 

myslím, že se mu podařilo shromáždit všechny podstatné podklady. Zvláště bych vyzdvihl to, 

že řada z nich se nacházela v druholigových periodicích, a jejich získaní muselo být dosti 

náročné. Další postup se ale bohužel značně zpomalil. Dosti dlouho trvala již excerpce 

pramenů, nicméně se ji alespoň podařilo více méně dotáhnout do zdárného konce. Ještě 

pomaleji ovšem probíhala následná analýza získaných dat a převod jejích výsledků do podoby 

soudržného textu. Nemyslím si, že by na vinně byla neschopnost Martina Navrátila analýzu 

provést, úzký profil bych spatřoval spíše v jeho limitovaných spisovatelských schopnostech. 

Se studenty vyjadřujícími se převážně v holých větách se dnes setkávám dosti často, Martin 

Navrátil však mezi nimi bohužel dosti vyniká. Je nepochybné, že práce je nedotažená, některé 

kapitoly hodně, jiné ještě více. Vcelku nepřekvapivě se ty druhé soustřeďují do druhé 

poloviny práce.      

 Musím přiznat, že jsem se dosti dlouho rozmýšlel, zda důrazně nedoporučit, aby byla 

obhajoba přesunuta na podzim. Práci by to určitě prospělo. Nakonec jsem však usoudil, že 

základní požadavky kladené na bakalářské práce Martin Navrátil splnil a nezasluhuje si proto, 

abych mu v obhajobě bránil, s tím, že jsem ho ovšem varoval, že nemůže počítat s příliš 

příznivým hodnocením.         
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