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Formální splnění zadání práce:
Práce je z formálního hlediska bezvadná. Snad jen bych upozornil na Národní park Band-eAmir s psaný s malým „n“ (str. 39). Osobně upřednostňuji nahrazování cizích slov těmi
českými (deforestace - odlesnění, reforestace - zalesnění či výsadba stromů), ale toto je
v kompetenci autora.
Obsahová úroveň práce:
Předkládanou práci jsem si četl s velkým zájmem. Žádné závažné připomínky nemám, pouze
několik poznámek.
V práci je vhodné využívat buď všude míru "hektar" nebo "km2" (např. str.16, str.33).
Domnívám se, že je vhodné nemíchat "odlesnění" a "degradaci lesa změnou pralesů na
sekundární lesy" (např. kap 6.1.3.), z práce vyznívá, že Vietnam ztratil polovinu svých
primárních lesů. Spíš tyto lesy byly poničeny těžbou, i když pochybuji o tak velkém procentu.
Na straně 39 bych místo "hruška" vhodněji použil "hrušeň", místo "ořecháč" (str.66) pak
"ořešák". Místo pojmu „rezervace divočiny“ je vhodnější využít český pojem „přírodní
rezervace“ (str. 39). Na straně 86 správně "palma olejná" - příloha 1.
V rámci řešení by bylo zajímavé se zamyslet nad budováním malých vodních elektráren. Více
by bylo možné rozpracovat prevenci proti povodním, z odlesnění území Afghánistánu, které
proběhlo v posledních letech,bych měl velké obavy z dramatických povodní. Rovněž
environmentální vzdělávání by mohlo být pro zemi užitečné. Protože má Česká republika v
Afghánistánu řadu rozvojových projektů, bylo by zajímavé zmínit jejich případný vliv na životní
prostředí
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Výtečný.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Bezvadná.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
viz případně výše
Celkové hodnocení práce:
Práce byla zpracována pečlivě a velmi promyšleně, četl jsem ji rád.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.

V Brně 31.5.2007

Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
oponent bakalářské práce

