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Diplomovou práci tvoří 131 stran textu, včetně 15 tabulek a 5 grafických příloh. Sestává ze 
4 hlavních kapitol, které jsou dále podrobně členěny. 

Autorka jako studentka oboru iberoamerikanistika si zvolila za cíl představit aktuální 
téma, spjaté s mezinárodní spoluprací na ochraně biodiverzity Chile, jehož obsah leží 
v průniku několika vědních disciplín - především biogeografie a politické geografie a 
environmentální politiky, historie, diplomacie a práva. Tato průnikovost sama o sobě svědčí o 
značné obtížnosti pochopení tématu, s nímž se autorka pokusila odvážně a víceméně 

samostatně vypořádat. Nutno zmínit, že osobně nejsem specialistou ani na jednu 
z uvedených disciplín. K vedení práce mě přivedly účast a zájem autorky v přednáškových 
blocích z geografie Latinské Ameriky, tudíž se nemohu cítit povolán na příliš detailní 
fundované hodnocení obsahu práce. 

Práce je logicky uvedena pokusem o diskusi problematiky biodiverzity (velmi dobré 
shrnutí geografických faktorů) a zahraniční spolupráce v globální sféře a poté na hierarchicky 
nižších úrovních. Autorka správně zmiňuje, že problematika biodiverzity leží ve stínu jiných 
globálních environmentálních témat (např. změny klimatu), s nimiž však velmi úzce souvisí 
(tato propojenost mohla být např. v práci více rozpracována a dokladována daty, i když by to 
bylo pravděpodobně vhodné téma na samostatnou práci spíše pro klimatology či 

biogeografy). Velmi záslužným počinem je doložené posunutí tradičních představo špatných 
sousedských vztazích jihoamerických zemí, kde právě environmentální spolupráce sehrává 
velmi pozitivní roli. Za nejcennější výsledd{a přínos práce považuji přehled úmluv a 
protokolů v historickém sledu a kontextu. Především tato část je využitelná i pro další 
zájemce o tuto problematiku. Práce je nutně především kompilačního charakteru, s pokusy o 
diskuzi, polemiku a vlastní autorčiny komentáře. Tomu odpovídá i omezenější využití 
metodického aparátu, tj. zaměření především na studium relevantní literatury a zdrojů. O 
širokém rozhledu a poctivé přípravě autorky svědčí 12 stran seznamu použité literatury a 
zdrojů, včetně materiálů globálních a regionálních organizací, především v internetové 
podobě, drtivou měrou cizojazyčné. Zvládnutí náročné odborné španělštiny jistě zaslouží 
ocenění. Možná bych více doporučoval využít autorů, zabývajících se biogegrafií a obecnou 
environmentální problematikou a politikou i v Česku (např. vzešlých z albertovské geografie 
- Jehlička, Matějček, postgraduální studentka Klimentová apod.), jejichž práce by poskytly 
vhodný a přehledný teoretický, příp. metodický rámec. Vlastní regionální problematika je 
však široce zpracována, na základě mnohých vyhledaných zdrojů. Závěr (mohl být 
rozsáhlejší, více zamyšlení nad perspektivami, možnostmi dalších výzkumů apod.) i resumé 
vhodně zobecňují a završují práci. 

Práce je čtivá, občas se objevují určité stylistické neobratnosti či spíše novinářský styl, což 
však dokazuje autorčin vlastní přístup i ke slohovému zpracování práce, nikoliv jen přejímání 
převzatých textů, jedná se o její první větší vědecké pojednání. Dá se polemizovat s některými 
spíše subjektivními tvrzeními, např. str. 7: " ... Chile ... se stále neřadí mezi státy vyspělé". Dle 
mnohých kvantitativních ekonomických ukazatelů Chile náleží zcela jistě mezi 30-40 



nejvyspělejších zemí světa (srovnatelně s Českem ... ). I po finálním zpracování zůstaly jisté 
formální chyby, již titul práce by jistě lépe zněl např.: "Biodiverzita Chile: mezinárodní 
spolupráce při její ochraně". Oficielní název naší univerzity zní "Univerzita Karlova v Praze", 
v anglickém titulu je překlep v názvu fakulty, v prohlášení o samostatném vypracování jsou 
na 2 řádcích 3 překlepy. Nejednotné jsou mezery u % (např. str. 31). Práci výrazně obohatily 
grafické (tabulkové) přílohy (lépe užívat zkratku tab.) a jejich přehled, velmi nápomocný je 
seznam četných zkratek Sl. Kuncová se odhodlala i k vypracování několika obrázkových 
("mapových") příloh, zvláštní list legendy pro všechny je poněkud nepřehledný. Pokud bylo 
použito schema příhraničních chráněných území Česka, bylo by dobré jej rozšířit i o části 
území za hranicemi, velmi vhodné je uvedení mapy "hotspots" - zásadních center 
biodiverzity ve světě. Samozřejmě že z hlediska geografa by si práce zasloužila výrazně větší 
podíl grafických a mapových prvků (především alespoň lokalit s biodiverzitou světového 
(regionálního) významu např. do schematu bisoferických rezervací). Je ale pochopitelné, že 
hlavní dovednosti autorky spočívají mimo oblast tvorby mapy a její síla je hlavně 
v přehledném historickém zpracování tématu. Velmi pečlivý je poznámkový aparát k citacím, 
názorné jsou shrnující kapitoly ke každému bloku spolupráce (i když např. obchodní dohody a 
bilaterální spolupráce se navzájem prolínají aje obtížné je oddělovat). 

Závěrem nutno vyzdvihnout, že se sl. Kuncová pracovala velmi samostatně, vstřícně, 
s elánem a pravidelnými konzultacemi. Vypořádala se originálně s obtížným tématem, a 
proto její práci doporučuji (s výhradami především ke zmíněným formálním nedostatkům, 
které jsou snad částečně opravitelné) k obhajobě. Předloženou textovou verzi práci hodnotím 
obsahově velmi dobře, vzhledem k formálním nedostatkům ale celkově za dobře (3), 
s možností úpravy finálního známkového hodnocení s přihlédnutím ke kvalitě obhajoby. 
Práce se může stát přehledným zdrojem informací pro další studentské či jiné vědecké práce. 

V Praze dne 21. ledna 2008. 
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