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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce v podstatě odpovídá zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení
práce přílohami odpovídá zpracovávanému tématu.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle. Studentka prokázala schopnost samostatného sběru a analýzy dat (tab. 1 a
2. s využitím dat ČIŽP)

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je velmi dobrá. Citace jsou uváděny zcela korektně.
Vytknout lze umísťování citačních odkazů (v závorce) před tečku na konci vět.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je výborná. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je velmi
dobrá, studentka
samostatně zpracovala mapu č. 1 v programu ArcView. Obrázky
umísťované do textu by podle mne bylo lépe zařadit do příloh na konec práce. V práci se
vyskytuje jen menší množství překlepů.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Seznam (str.8) obsahující výčet obrázků, schémat a tabulek umístěných v textu je nesprávně
označen jako seznam příloh.
Str. 3 - zkratka ''gis'' uvedena s malými písmeny, chybí v seznamu použitých zkratek.
Str. 15, 18 - chybí interpunkční znaménka na koncích vět v odrážkách.
Nejednotné umísťování citačních odkazů v rámci textu.
V případě citace ''Chmelík, Jan a kol...'' nedodržela autorka jednotný styl citace (malá
písmena).
Jak autorka hodnotí projekty na ochranu biodiverzity uvedené v kapitole 8 ve vztahu
k potřebám lokálních komunit a boje proti chudobě?
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je kvalitní zpracování v české literatuře opomíjeného tématu
nelegálního obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů. České zdroje k tomuto tématu
prakticky neexistují, anglické zdroje často referují pouze o legálním wildlife trade a jeho
nelegální formu opomíjejí. Přínosné je také propojení tématu wildlife s problematikou boje
proti chudobě. Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení či pokračování. Slabé stránky
práce nemá.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
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