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Formální splnění zadání práce:
Studentka po formální stránce splnila zadání bakalářské práce. Struktura práce je v zásadě
v souladu se zadáním. Cíle práce jsou v odpovídající míře naplněny.
Obsahová úroveň práce:
Práce se věnuje poměrně novému a aktuálnímu tématu human security (lidské bezpečnosti).
Práce je rozdělena do tří částí. V první se autorka věnuje vymezení pojmu human security a
jeho chápani v širokém a úzkém smyslu. Druhá část se věnuje charakteristice regionu
východní Afriky a přináší také mozaiku aktuálních problémů v této oblasti, které mají vztah
k široce vnímanému konceptu human security (například problematika odlesňování nebo
šíření AIDS). Třetí část je věnována připadové studii dopadů změn klimatu na pastevecké
hospodářství v regionu východní Afriky. Autorka tuto kapitolu doplňuje o vlastní poznatky,
které získala při studijní cestě v popisovaném regionu.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Autorka využila větší počet relevantních knižních a elektronických zdrojů a prokázala
schopnost analyzovat tuto literaturu a vhodně volit části, které souvisí se zvoleným tématem.
Zvolený způsob citací přispívá k přehlednosti práce.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Práce je v anglickém jazyce. V práci je používán odpovídající pojmový aparát, práce je
stylisticky a gramaticky bez významných chyb. Obrázek na str. 17 je chybně označen jako
mapa (postrádá měřítko).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Práce nemá zásadní chyby, následující body jsou podnětem k doplnění informací nebo
k diskusi.
Kap. 6.1.1. From scientific paper: Ve výčtu vědeckých zpráv věnujících se extrémním
klimatickým jevům v oblasti postrádám aktuální IV. zprávu Mezivládního panelu pro změny
klimatu - IPCC (Full Report "The Physical Science Basis") vydanou 6. dubna 2007 a
přístupnou na internetových stránkách IPCC. Tato zpráva přináší na str. 866 - 870 poznatky o
změnách klimatu v regionu východní Afriky. Zpráva uvádí předpoklad zvýšených srážkových
úhrnů v této oblasti v průběhu následujících let.
Kap. 6.1.2. From local people: Autorka staví tuto kapitolu pojednavající v zásadě o percepci
environmentálních změn v oblasti severozápadní Keni na výpovědi pěti osob, včetně jednoho
řidiče taxi. Takto sestavený vzorek dotazovaných je nereprezentativní a získané informace
poměrně banální. Informace se vztahují ke krátkému časovému období, byly získány na
omezeném území, chybí analýza dlohodobějších změn, která by podporovala tvrzení, že
počasí se stává hůře předpověditelné.
Jak podle autorky korespondují závěry zmiňované zprávy Mezivládního panelu pro změny
klimatu – IPPC s poznatky získanými během studijní cesty? Jsou v tomto smyslu relevantní

adaptační opatření k omezení dopadů klimatických změn na pastevce zmiňované v kap.
6.2.2. Adaptation?
Celkové hodnocení práce:
Práce se zabývá aktuálním tématem human security s důrazem na možné vlivy klimatických
změn na region východní Afriky a následné dopady na různých aspekty široce vnímaného
konceptu human security. Vysoce hodnotím kvalitní zpracování v anglickém jazyce. O velkém
zájmu autorky o zvolené téma vypovídá její studijní cesta do Keni a Tanzanie. Tato cesta byla
jistě velmi cenná z osobního hlediska. Z bakalářské práce je však zřejmé, že tato měsíc
dlouhá cesta nemohla výrazně přispět k poznání natolik komplexního tématu, jakým je otázka
dopadu klimatických změn na human security v regionu východní Afriky. Pro účel bakalářské
práce je však i takovýto typ výzkumu přínosem.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně.
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