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Tématem hodnocené bakalářské práce je ochrana přírody v Indonésii. Autorka 

představuje historii a současnost této problematiky a konkrétně ji ukazuje na příkladu 

populace kriticky ohroženého slona sumaterského v národním parku Way Kambas na 

Sumatře. 

Text je rozčleněn do celkem šesti kapitol, z nichž první tvoří Úvod a pátou a šestou 

Závěr a Zdroje. Samotné jádro práce je tedy tvořeno třemi kapitolami, které na sebe logicky 

navazují a velmi přirozeným způsobem čtenáře postupně uvádějí do dané problematiky od 

obecných informací vztahujících se k danému tématu až po velmi konkrétní výpovědi 

zaměstnanců národního parku Way Kambas. Práce začíná pojednáním o zásadních 

antropogenních vlivech v indonéském souostroví a jejich dopadech na tamní krajinu. Další 

kapitola podává informace o historii, rozvoji a dnešním stavu ochrany přírody v Indonésii. 

Text uzavírá kapitola zabývající se ochranou slona sumaterského v národním parku Way 

Kambas. Její součástí jsou i informace získané během terénního výzkumu prováděného 

metodou kvalitativního dotazníkového šetření. Mou jedinou výtkou je, že sekce 4.5.2. 

Hypotézy by měla být spíše nazvána Výsledky terénního výzkumu. 

Až na zcela ojedinělé a marginální nedostatky (například: formální – u poznámek pod 

čarou č. 5 a 65 je chybě uveden nejprve číselný odkaz na poznámku a až pak tečka, resp. 

čárka; gramatické – str. 12 – „… docházet k růstu národnímu uvědomění…“ či str. 19 – 

Evropská Unie) je práce po jazykové i stylistické stránce na vysoké úrovni. Je napsána 

srozumitelně, věcně a v práci se neopakují slova. Jazyk je velmi kultivovaný a sofistikovaný.

  

Autorka zdařile pracuje s literaturou, získané informace dobře analyzuje, interpretuje a z 

výsledného textu je patrné její mimořádné zaujetí daným tématem. Použité množství literatury 

je pro bakalářskou práci tohoto zaměření zcela dostatečné. Velmi kladně hodnotím i 

skutečnost, že teoretickou část práce doplňuje terénní výzkum, jehož respondenty jsou 

zaměstnanci daného národního parku. Domnívám se, že by bylo přínosné v budoucnu 
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v terénním výzkumu pokračovat přímo na místě. Získaná data mohou být vhodným výchozím 

bodem pro následný výzkum.      

Po přečtení bakalářské práce by mě zajímalo, co by podle autorky textu měla 

indonéská vláda podniknout pro zvýšení povědomí o alarmujícím stavu životního prostředí 

v Indonésii obecně. A dále pak také co a kdo může ještě udělat proto, aby byla šance na 

záchranu tohoto endemitu – slona sumaterského – vyšší.  

 

Práce zcela splňuje veškeré formální náležitosti bakalářské práce.  

 

S přihlédnutím k všemu výše zmíněnému hodnotím práci jako výbornou a doporučuji 

ji k obhajobě bez výhrad. 

 

Vypracovala PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.                    V Praze dne 14. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


