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Formální náležitosti práce

Práce splňuje veškeré formální náležitosti vyžadované od bakalářské diplomové práce.

Téma, stanovení cílů práce a jejich dosažení 2

Tématem práce je  ochrana malých domácích mazlíčků v Indonésii,  přiblížení jejího
právního  i  sociokulturního  rámce  a  popis  organizace  AFJ,  která  se  ve  městě
Yogyakarta a v jejím okolí snaží o osvětu k uvedenému tématu. Dalším cíle práce je
„...analýza přístupu Indonésanů k ekonomicky nepodmíněnému chovu domácích zvířat
na konkrétním příkladu obyvatel města Yogyakarta..“  

První tři kapitoly (1. Defice pojmu domácí zvíře a 2. Právní rámec vlastnění domácích
zvířat a 3. Organizace Animal Friends Jogja) přinášejí obecný vhled do problematiky a
přibližují sociokulturní rámec vztahu Indonésanů k domácím zvířatům. Velmi oceňuji
historicko-kulturní informace vkládané do textu s přesností téměř mistrnou – když už
se zdá vnitřní gradace textu vyčerpána, téměř vždy se v textu objeví  nějaká velmi
zajímavá a ne zcela známá souvislost (např. na s.14 informace o prvním indonéském
prezidentovi Sukarnovi a jeho domácích mazlíčcích). Tyto kapitoly naplňují stanovené
cíle bezezbytku.

Čtvrtá  kapitola  bohužel  naplnila  stanovené  cíle  jen  částečně.  Důvodem  bylo
dotazování  jen jedné strany respondentů  a to  pracovníků AFJ.  Zcela  chybí  názory
ostatních obyvatel.  Podrobněji  k  tomuto v následujícím odstavci.  Přesto  je vhodné
ocenit i tento, byť jen dílčí přínos, popisující motivaci pracovníků AFJ.

Struktura, metodologie, argumentace a 
interpretace

1

Struktura a metodologie práce je příkladná, text je členěn do logických a vzájemně
propojených kapitol.  Vše je logické, přímé, srozumitelné,  velmi dobře informačně na
sebe navazující.. nikde nic nechybí ani nepřebývá. Pozastavím se ale u čtvrté kapitoly
(4. Praktická část) přibližující výsledky a průběh terénního výzkumu. Jako pozitivní
přínos hodnotím informace o členech organizace AFJ, o jejich každodenních aktivitách
a vnitřní motivaci vykonávat tento druh ochranářsko-osvětové práce, ale neodpustím
si poznámku, že chybí pohled ze „duhého břehu“, tedy od obyvatel města Yogyakarta
či blízkého okolí. Na druhou stranu chápu, že v době probíhající epidemie Covid-19 je
obtížné  potenciální  respondenty  motivovat   k  vyplnění  on-line  dotazníku.  Proto
zdánlivě rozporuplně vytýkám nedostatek informační objektivity, ale zároveň oceňuji
provedení online dotazníku alespoň na vzorku členů organizace AFJ.  Argumentačně-
interpretační stránka je bez připomínek.



Jazyk, stylistika 1

Práce je psána čtivě, bez zbytečných jazykových  a gramatických eskapád  a drží si
svou vnitřní strukturu od Úvodu až po Závěr.  Oceňuji plynulost textu a stavbu vět
rozvitých. 

Odborná literatura, bibliografický aparát 1

Množství  a  výběr  odborné  literatury  je  zcela  v  souladu  s  nároky  kladenými  na
bakalářskou práci.

Navrhované celkové hodnocení 2

Práci doporučuji k obhajobě.

Témata pro obhajobu a doplňující otázky:

1) Jaký máte po vypracování páce názor na danou problematiku v kontextu současné 
Indonésie v porovnání např. se stavem v České Republice?

2) Myslíte si, že do této problematiky v Indonésii vstupují také globální kulturní 
aspekty? Pokud ano, jaké?

3) Pořídila byste si domácího mazlíčka, pokud byste žila v Indonésii? Pokud ano, jakého?
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