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DP 

terénní observační studie, název viz výše  

Vlastní přínos a 

náročnost 

Šlo o intelektuálně celkem prosté téma, coţ je ovšem dáno spíše charakterem 

studijního oboru ÚŢP, a vědecky neambiciózní. Zato však bylo mistrně 

vybrané z praktického hlediska – málokdy se vidí takto jednoduchá práce, 

která by zároveň přinášela zcela zásadní vhledy pro ochranu přírody. Řekl 

bych „malý krok pro datlíka, velký pro národní parky“. 

 

Otázky a hypotézy Hypotézy a otázky byly celkem v pohodě. Trochu mi v Úvodu chyběl rozbor 

teritoriálního chování studovaného druhu, které je pak ve Výsledcích 

zkoumáno jako taková doplňující analýza a které je zároveň zásadní pro 

nasbírání drtivé většiny dat pro tuto práci (např. nelze při bubnování vyloučit 

záměnu s jinými druhy šplhavců?). 

 

Design metody a 

data 

 

Data a metody byly tématu zcela odpovídající, resp. jak se to vezme. Kdyby 

ten název zněl nějak jako „Rozšíření a potravní ekologie datlíka tříprstého 

(Picoides tridactylus) v Národním parku Šumava“, neřeknu půl slova. 

Jelikoţ je tam ta „kůrovcová gradace“, trochu by člověk čekal nějaké 

velkorysejší srovnání v čase či prostoru (např. Šumava před Kyrillem a po 

něm; pohoří s datlíkem stiţené kalamitou vs. podobné pohoří s datlíkem bez 

ní atp.), coţ ale v rámci DP na ÚŢP není moţné zvládnout. Proto by byl spíš 

na místě přízemnější název… 

 

U definice jednotlivých proměnných schází bliţší informace o způsobu 

určení (i dalším pouţití) stáří porostu – tajemné sdělení „odhadováno přes 

výšku stromů“ mi připadá nedostatečné. 

 

Jinak, jak jsem uţ naznačil výše, nemám k metodické stránce práce 

zásadnějších výtek, oceňuju studentovo terénní úsilí – pár bodových 

transektů jsem v horském terénu také absolvoval a není to ţádný med… 

Moţná bych se ale zeptal – jak velký problém mohlo představovat přilákání 

datlíka na místo, kam by dobrovolně nepáchnul? Co ti ptáci dělali po 

odeznění nahrávky? Šlo by z toho něco vyvodit o vhodnosti biotopu? 

 

Zpracování dat 
 

Také celkem odpovídající, oceňuju pouţití náhodných efektů, akorát se 

divým, proč tam mezi nimi nebyla zahrnuta i proměnná transekt, kdyţ uţ tam 

byl bod? Vím, ţe figuroval mezi pevnými efekty, ale stejně bych rád slyšel 

nějakou rozvahu na toto téma. Jinak se ale s prostorou autokorelací není 

nutné na této úrovni babrat, ono by to vzhledem k promíchanosti bodů 

s datlíkem a bez datlíka dopadlo stejně jako předloţené výsledky. 

 

Presentace dat  Tohle byl trochu kámen úrazu, obecně to moc přehledné není. Jednak je na 

vině jednostranný tisk a dosti málo materiálu zanechané na kaţdé straně, 

takţe člověk pořád někam listuje a něco hledá, coţ ale není aţ tak podstatné, 

důleţitější jsou nejasné a špatně čitelné popisky u řady grafů. Dále u PCA 

nebylo na první pohled jasné, jestli do toho nějak vstupuje datlík, anebo jde 

jen o redukci vysvětlovaných proměnných před analýzou (na druhý pohled 

člověk pochopí, ţe správná je druhá moţnost, aspoň doufám; ostatně proč 

bylo nutné tu PCA dělat? – opět si důvody dovedu představit, ale uvítal bych 

nějaké ospravedlnění v textu, resp. při obhajobě). Moţná bych také doporučil 

 



nahradit termín „ţral“ něčím méně expresivním (třeba „sbíral potravu“), na 

druhou stranu to čtenáře zaručeně pobaví, i kdyby tuto práci „moc neţral“. 

 

Celkově ale prezentace výsledků nepředstavuje pro jejich pochopení 

zásadnější problém. 

Interpretace dat 
 

Tohle bylo fajn. Autor svým výsledkům rozumí a umí o nich přemýšlet, 

dobře chápe i to, co leze ze statistických modelů s mnoha proměnnými. Jak 

jsem jiţ předznamenal úplně nahoře, připadá mi velmi důleţité, ţe práce 

naprosto průzračně ukazuje, jak klíčová je pro zachování tohoto druhu 

bezzásahovost. Jde o vynikající podklad pro rozhodování o tom, jakým 

způsobem lesy pro datlíka opečovávat (resp. nechat na pokoji). Je to opravdu 

hezká ukázka studie typu „conservation biology of birds“, coţ v našem 

kulturním prostředí představuje zářivou výjimku (zde se zkoumají spíše 

evolučně-ekologické otázky), ač třeba v Británii či Španělsku jsou podobné 

studie běţné. Cením si toho zvláště proto, ţe se sám o něco podobného 

pokouším, ale na rozdíl od autorovy DP jsou moje na různých místech 

publikované práce z praktického hlediska vlastně k ničemu. 

 

Určitý problém mám se vzájemnou korelovaností pouţitých vysvětlujících 

proměnných. Např. v grafu 17 vidíme jasný rozdíl mezi výskytem datlíka 

v porostech bez zásahu a se zásahem, ale pokud to správně chápu, jde o 

zobrazení bez odfiltrování vlivu zdravotního stavu porostu, není-liţ pravda? 

Pak je to trochu zavádějící, autor mohl vyvinout nějaké úsilí, aby z modelu, 

který tohle řeší, pro svůj graf vytřískal predikované hodnoty, které by byly 

od tohoto problému očištěny. Ostatně zajímavá by byla i interakce „zásah x 

zdravotní stav“… 

 

Literatura 
 

Shledávám po faktické stránce bez závad, ovšem nejsem datlíkolog.  

Logika textu a 

formální úprava 
 

Uţ jsem něco naznačil v jiném oddíle – ţádná sláva. Resp. logika docela 

dobrá, autor jde přímočaře od popisu problému k jeho řešení a vysvětlení, 

avšak formální úprava uţ horší. Práce je celkově dosti strohá, překlepů a 

drobných formálních nedotaţeností v ní najdeme dostatek, stylisticky 

neoslňuje, ale na druhou stranu k předání potřebných informací to stačí. 

 

výsledná 

známka 

 

Práci doporučuji k obhajobě se známkou velmi dobře.  

 

 

Otázky k obhajobě: 

Kromě těch poloţených v textu výše bych na závěr přidal ještě jednu. Jak občas zdůrazňují škodolibí 

recenzenti mých studií zabývajících se početností ptáků, vysoká denzita ještě nemusí vypovídat o 

kvalitě prostředí, protoţe nevíme, jak se kde těm ptákům skutečně daří. Kritizovat z tohoto titulu 

předloţenou DP by bylo nízké, sám to nemám rád, ale jako myšlenkový experiment to poslouţit můţe. 

Tak tedy: jak by autor svou studii naplánoval pro účely zjištění, jak studované populace prosperují 

z hlediska reprodukčních parametrů? Co by očekával? Jak reálné by bylo něco takového v terénu 

zjistit? 


