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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Zásady pro vypracování jsou jasně definovány v 6 bodech zadání a je možno
konstatovat, že byly splněny.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autor práce cituje 31 kvalitních literárních pramenů (především knižních), z nichž
převažují anglicky psané, což je potřeba ocenit. Kromě toho uvádí 27
internetových zdrojů vztahujících se k uvedené problematice.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Bakalářská práce je zpracována na velmi vysoké úrovni (často takové úrovně
nedosahují práce diplomové), přičemž se komplexně zabývá problematikou
pěstování palmy olejné v Indonésii. V teoretické části je stručně nastíněn původ a
historie této plodiny, způsoby jejího pěstování i zpracování a současný stav
produkce palmy olejné v JV Asii. V praktické části - výsledcích se hodnotí
environmentální dopady produkce palmy olejné. Zde je velmi negativním trendem
odlesňování s cílem získání nové půdy pro pěstování palmy olejné. Další
kapitolou je vývoj a trend pěstování ve střednědobém horizontu a v závěru práce
se autor zamýšlí nad možnostmi uplatnění nástrojů pro snížení negativních
dopadů na životní prostředí v Indonésii (certifikace apod.).
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Formální úroveň práce můžeme rovněž hodnotit jako vysokou. Spis je napsán
jasně a přehledně, přičemž autor se vyjadřuje správně a výstižně, používá
vhodné formulace. Bylo radostí práci číst. Tečka se uvádí až na úplný konec věty
za vloženou citaci (autor, rok), nikoliv před ni. Text je vhodně doplněn o přehledné
tabulky a názorné barevné obrázky a grafy. V seznamu použitých zkratek mohly
být některé vypuštěny z důvodu jejich všeobecné znalosti (EU, HDP, USA).

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
1) V čem vidí autor především výrazně nižší konkurenceschopnost Afriky při produkci
palmy olejné oproti Asii, resp. které z prvků pěstitelské technologie zejména
zaostávají?
2) Jaký je % podíl výměry pěstované palmy olejné z výměry celkové zeměděské
půdy v Indonésii, Malajsii a v Thajsku a jaké jsou průměrné výnosy (t/ha)?
3) Můžete uvést srovnání kvality palmového oleje také oproti řepkovému a
slunečnicovému?
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