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Kláře Kuncové patří uznání za odvahu, s níž vybrala téma své diplomové práce. Je svojí 

povahou interdisciplinární a pohybuje se na pomezí přírodních věd, jejich dějin i moderních 

dějin Chile a mezinárodních vztahů této země. Potom, co se v první kapitole snaží zachytit 

hlavní rysy fenoménu biodiversity obecně a biodiversity Chile zvlášť, za cenné zde považuji 

konstatování o významu biodiversiy ve specifických chilských podmínkách, sleduje chilské 

závazky v oblasti zachování biodiversity v podobě přístupu Chile k mezinároním úmluvám a 

politiky chilské vlády k sousedním zemím. Diplomantka přitom píše: "Záměrem je potvrdit či 

vyvrátit stereotypní představu o spatných sousedských vztazích latinko amerických států." (str. 

8) Jistě si přitom ovšem uvědomuje, že Chile není typickým latinskomerickým státem a 

závěry o vztazích této země se sousedy nemusejí vypovídat o vztazích mezi 

lainskoamerickými státy vůbec. Tady hraje roli patrně spíše tradice i současné politické 

rozdíly (Venezuela - Kolumbie), popř. zcela nové zdroje napětí. Paradoxně někdy právě 

spory o narušování (či ochranu) životního prostředí, cožje případ současného konfliktu 

Argentiny a Uruguaye. Při sledování vztahů Chile se sousedy v oblasti, která je předmětem 

Kuncové zájmu, konstatuje jejich různou úroveň, aniž by hledala pžíčiny těchto diferencí. 

Diplomantka vychází v celém textu celkem logicky především z internetových zdrojů, 

v odkazech na klasickou literaturu se nepřidržuje zavedené praxe, přičemž však naštěstí ani 

její způsob nebrání dohledat eventuálně podle poznámek další informace. Jisté pochybnosti 

vzbuzuje i uspořádání použité literatury a dalších zdojů, kde autorka mísí prameny (např. 

v podobě chilsko-kanadské zprávy o přírodním prostředí s klasickou literaturou (proč včetně 

ISBN?) s texty dostupnými na internetu. 

Okrajovým problémem je pak diplomantčin jazyk. Problematika životního prostředí 

představuje v poslední době velké mediální téma aje pochopitelně těžké ubránit se používání 

pokleslého jazyka novinářů i v odborném textu Výraz, jakým je floskule "trendy udržitelného 

rozvoje" (str. 112) je tak už zcela bezobsažným žuralismem. Navíc je jeho užití projevem jisté 

nekritičnosti, která se v práci objevuje na několika místech. Tam, kde se diplomantka pokouší 

zobecňovat, popř. uvažuje o předmětu svého zájmu v širších souvislostech, přejímá 

v podstatě náboženská dogmata počátku jedenadvacátého století nebo dochází k mylným 



závěrům založrným na těchto dogmatech. Na str. 10 tak říká: "Problematika ohrožení 

biodiversity velmi úzce souvisí s globálními ekologickými problémy (např. kontaminace 

půdy, vody a ovzduší) a můžeme tedy tvrdit, že iniciativy směřující k ochraně popř. nápravě 

životního prostředí vyústí i ve zlepšení stavu rozmanitosti života." Tvrdit to sice můžeme, 

realita však může být zcela odlišná. Jeden z významných cílů "ochránců" životního prostředí 

Ca stoupenců programu "udržitelného rozvoje") představovalo v uplynulém období snížení 

emisí (a závislosi moderní společnosti na ropě a jejích derivátech), čehož mělo být dosaženo 

mísením "biosložek" do benzínu a nafty. Třebaže cíle stoupenců této myšlenky v podobě 

desetiprocentního podílu těchto biosložek v palivech spalovacích motorů nebylo ještě ani 

zdaleka dosaženo, zdá se, že jedinými dosud patrnými efekty provádění této politiky je 

masivní zvýšení cen potravin na světovém trhu (což ovšem pravověrné ekology nemusí 

zajímat a nezajímá, předmětem jejich zájmu je příroda a ne lidská společnost, kde je cena 

potravin doslova otázkou života a smrt milionů lidí v chudých částech světa) a zrychlení 

likvidace deštného lesa v Indonésii a Brazilii. Tento fenomén, tedy ochrana deštného lesa, 

patřil, a patrně oprávněně, celá desetiletí ke klasickým tématům ochrany přírody (a teorie 

udržitelného rozvoje). Protože je pak deštný prales z hlediska biodiversity mimořádně 

důležitým fenomén, obávám se, že "úspěch", jehož dosáhli "ochránci" přírody v oblasti 

biopaliv není zlepšením situace pro rozmanitost života, abych užIl slov diplomankty, ale 

naopak jejím zhoršením. Vůbec nemluvě o tom, že podle závěrů seriózního zkoumání vlivu 

"biopaliv" na životní prostředí působí tato paliva přírodnímu prostředí větší škody, alespoÍl 

podle stávajících teorií ekologických aktivistů, než paliva klasická. 

Přes všechny výhrady však nepochybuji, že text Kláry Kuncové splňuje požadavky kladené 

na diplomovou práci. Nesporným kladem je pokus sledovat probleamtiku biodiverzity 

v širším kontextu. Větší pozornost měla věnovat formálním náležitostem, jak v podobě 

způsobu citací či segmentace literatury, tak v péči o jazyk. Závěr je pak spíše emocionální 

proklamací než výsledkem analýzy materiálu, jež Klára Kuncová pečlivě shromáždila. 

Navrhuji hodnotit práci jako dobrou až velmi dobrou. A 

V Praze, 17. ledna 2008. Prof. 


