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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Potravinová bezpečnost a základní plodiny    

Autor práce: Lenka Čermáková  

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Za téma své práce si autorka zvolila vysoce aktuální problematiku, která zastává jedno z předních 

míst rozvojové agendy mezinárodního společenství. Navíc téma potravinové bezpečnosti  není 

v českém prostředí příliš často diskutováno, a tak je jeho rozbor velmi přínosný. Autorka v práci 

poukazuje na to, že potravinová bezpečnost je ideálním stavem, ale v realitě jsou lidé v méně 

rozvinutých zemích zasaženi určitým druhem potravinové nejistoty a potýkají se s hladem. Dále 

zohledňuje široký kontext a všechny důležité faktory spojené s naplňováním konceptu potravinové 

bezpečnosti: politické, ekonomické i environmentální. Nicméně více prostoru mohlo být věnováno 

geografickému rozšíření hladu, z hlediska kontinentů a nejvíce zasažených regionů (je škoda, že 

v práci není původně plánovaný obrázek FAO o procentuálním rozšíření hladu na světě). Hlad je také 

dán do souvislostí se zvyklostmi bohatých zemí – plýtváním potravin a využívání plodin 

k průmyslovému využití, což má zásadní vliv na celosvětovou produkci potravin. Část věnovaná 

čtyřem základním plodinám popisuje jejich roli v naplňování potravinové bezpečnosti z výživového 

hlediska, poukazuje na jejich postavení v mezinárodním obchodě a výstižně přibližuje problematiku 

spojenou s jejich pěstováním. Autorka píše, že se tématu chce věnovat i ve své diplomové práci, pro 

kterou bude tato bakalářská práce jistě přínosným základem.  Kromě plánovaného propojení 

s didaktikou bych doporučila věnovat se konkrétněji zemím s největší incidencí hladu a roli 

analyzovaných plodin v těchto zemích. 

Z hlediska struktury je práce řádně i logicky členěna. Cíl, definovaný jako představení konceptu 

potravinové bezpečnosti a zhodnocení významu čtyř základních plodin, je v práci naplněn. V závěru 

se však objevuje graf č. 9 srovnávající množství základních živin všech analyzovaných plodin, který by 

měl být součástí třetí části práce, protože přináší nové informace.  Z formální stránky práce 

odpovídá rozsahu, autorka náležitě odkazuje, grafy i tabulky jsou řádně očíslovány. 

Autorka prokázala schopnosti vypracovat literární rešerši, zahrnula do práce nejdůležitější zdroje 

poskytující informace o dané problematice, z velké části práci konzultovala a zajímavým způsobem 

propojila oba studijní obory (biologie a geografie), kterým se věnuje. Právě tato vlastnost se mi jeví 

pro učitelství jako klíčová.  
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