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Typ BP I když typ bakalářské práce není explicitně vytčen, podle povahy 
obsahu se dá usuzovat, že se jedná o literární rešerši. Jejím hlavním 
cílem je srovnání živočišné produkce v rozvojových a rozvinutých 
zemích a její dopady na životní prostředí, jak uvádí autorka v závěru 
první kapitoly. 

Vlastní přínos1 Práce vychází ze zprávy FAO (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations) z roku 2006, která se věnuje poměrně podrobně 
tomuto tématu. To zřejmě způsobilo, že autorka ve všech kapitolách 
vychází většinou z tohoto zdroje a odbornou literaturu publikovanou 
za uplynulých více než deset let téměř opomíjí. I když se v práci 
objevuje několik odkazů na odbornou literaturu ve změti dalších 
informací čerpaných z populárně naučných knih a zpráv na Internetu, 
má vše značně nesourodý charakter. 

Náročnost práce 
a formulace cílů 

Z pohledu literární rešerše, která by měla pokrývat aktuální stav 
tématu s odkazy na nejnovější odborné příspěvky, nejsou hlavní cíle 
práce zcela naplněny. 

Data a jejich zpracování 
 

Pro vyhotovení grafů byla použita aktuální data zveřejněná na FAO 
v roce 2019. Ve zpracování dat však autorka nedotáhla vše úplně do 
konce. K bodům na obrázcích 5 a 6 by se hodilo připojit alespoň 
zkratky názvů států. Vyznačení lineárních trendů je z hlediska 
prezentovaných dat sporné, čemuž napovídají i hodnoty koeficientů 
determinace a hodnoty parametrů v regresních rovnicích.  

Prezentace dat  Zpracování dat na obrázcích v Excelu se zřejmě promítlo i do legendy, 
kde se například vyskytují termíny „lineární (prasata)“ a podobně. 
Přiložené tabulky, kde se autorka snaží shrnout výsledky, opět 
vychází ze zprávy FAO z roku 2006 a nejsou nijak dále obohaceny 
aktuálním stavem tématu z hlediska odborné literatury. 

Logika textu a formální 
úprava 
 

Text obsahuje minimum překlepů a větných nejasností. Seznam citací 
je však nutno zrevidovat s doplněním údajů u některých zdrojů podle 
platných zvyklostí. Z hlediska rešerše je však nutno doplnit práci o 
řadu dalších aktuálních odborných publikací a ty dále vhodně 
začlenit do textu práce s dalšími komentáři. 

Výsledná známka 
 

Závěrem lze konstatovat, že téma bakalářské práce je velice 
zajímavé a z hlediska literární rešerše poměrně ambiciózní. 
Vzhledem k použité odborné literatuře a jejímu zpracování však 
práce obsahuje řadu nedostatků a její celkové hodnocení nechávám 
na širší diskuzi i podle úrovně prezentace při její obhajobě. 

 


	Hodnocení bakalářské práce

