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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce odpovídá plně zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení práce
přílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Autorka vhodně zařadila na začátek práce
seznam použitých zkratek. Vhodné by bylo na konec práce zařadit seznam tabulek a grafů.
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. Autorka zdařile naplnila cíle práce. Z obecných informaci a znalostí o
hladomorech ve světě pojmenovala příčiny problému ve vybraném regionu Afriky a v kapitole
8 formulovala možná řešení.
Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň
práce
s disponibilní
literaturou
je
na
výborné
úrovni.
Citace
jsou uváděny zcela korektně.V seznamu literatury je velké množství cizojazyčných zdrojů
hlavně internetových, protože dostupné literatury v češtině je málo. Dále je v textu v
poznámkách pod čarou vhodně zařazeno vysvětlení některých termínů, které se vyskytly
v textu.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je výborná. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh je dle
formálních a kartografických požadavků na standardní úrovni.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
K práci nemám připomínek, jen podnětů do diskuse.
Je možné jmenovat nějaký konkrétní rozvojový projekt z Evropy i malého rozsahu, který řeší
problém hladomoru v zájmovém území??
Angažuje se Česká republika v tomto problému někde jinde v Africe?
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je aktuálnost zpracovaného tématu a jeho pečlivé a systematické
zpracování. 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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