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Adam Klimeš, dále autor, předložil přepracovanou, doplněnou práci z oblasti environmentální etiky.
Práce je prima facie přehledovou studií, která mapuje možné přístupy k řešení problémů spojených
s biologickými invazemi (zjednodušeně řečeno s  výskytem nepůvodních  druhů,  jejichž  členové
ohrožují povahu původního prostředí). Dle jeho vlastních slov by výsledkem práce měl být „přehled
výrazných  proudů  v  environmentální  etice  konfrontovaný  s  teoretickými,  ale  i  praktickými
obtížemi“ (s. 9).

Po krátkém úvodu, který čtenáře seznámí s významem hlavních pojmů a plánem samotné práce (s.
7-10) následují dvě kapitoly věnované samotnému konceptu biologických invazí (kap. 2) včetně
několika ilustrativních příkladů (kap. 3). Zbývající kapitoly se pak týkají hodnot a jejich užívání v
argumentaci o biologických invazích. Po velmi krátkém úvodu (s. 21) autor představuje slovníkový
katalog možných přístupů k diskusi o hodnotě živočicha, biologického druhu či ekosystému (kap.
5). Autor prochází diskusi ohledně vnitřní a instrumentální hodnotě (kap. 5.1). Následně čtenáře
seznamuje s dvojím možným přístupem: individualistickými koncepcemi hodnoty založenými v
konsekvencialismu či deontologických teoriích (5.3) na straně jedné a holistickými koncepty na
straně druhé (5.4).

Práce poměrně dobře plní zadání bakalářské práce, prokazuje jisté porozumění tématu a dobrou
znalost relevantní odborné literatury. Oproti původní verzi práce je patrné značné zlepšení zejména
ve snaze  porozumět  různým typům hodnot  a  s  nimi  spojenými argumenty.  Závěrečné  kapitoly
dokonce  vykazují  snahu  o  vlastní  argumentaci,  resp.  hodnocení  nedostatečných  pojetí  hodnot
(antropocentrické a individualistické koncepce).

Nicméně i v této podobě práce podle mne platí, že jde spíše o přehledový výčet, než text s vlastní
argumentační  linií  (což  ostatně  autor  přiznává  i  v  úvodu).  Dále  není  jasné  spojení  příkladů
biologických invazí  a  jednotlivých metaetických úvah o povaze hodnot  –  autor  nakonec nabízí
mnohem širší spektrum přístupů k hodnotě, než o kterém hovoří v kapitole s příklady biologických
invazí. U každého z „typů“ hodnot představených v kapitole 5 by bylo možné požadovat hlubší
propracování vlastní argumentace a obhajoby dané hodnoty.

Nicméně se domnívám, že práci je možné obhájit a navrhuji hodnocení  dobře až  velmi dobře  v
závislosti  na  výsledku  obhajoby,  během  které  by  se  autor  mohl  pokusit  představit  vlastní
argumentační strategii ohledně hodnot v případě biologických invazí (případně konkretizovanou na
jeden z uvedených příkladů).
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