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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Zásady pro zpracování jsou definovány v 5 bodech a je možné konstatovat, že
byly splněny.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Studentka vhodně cituje jak knižní zdroje, z nichž je většina v anglickém jazyce,
tak i internetové zdroje, které se vztahují ke studované problematice.Tím, že
velká část studijní literatury byla překládána z angličtiny, některé odborné pojmy
jsou přeloženy s určitou nepřesností.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Obsahová úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Studentka se v literární rešerši
zabývá mírou obchodu s palmovým olejem v potravinářství ČR včetně možností
jeho substituce. Formou dotazníků provedla průzkum mezi vybranými
potravinářskými společnostmi, kde analyzovala jejich postoj a přístup k využívání
palmových olejů. Důležitou součástí práce bylo studium možnosti substituce
palmového oleje jinými druhy olejů a omezit tak negativní environmentální dopady
při pěstování palmy olejné. Na základě získaných poznatků studentka vhodně
diskutuje danou problematiku, navrhuje určitá doporučení a v závěrech
sumarizuje získané poznatky.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Formální úroveň práce je standardní, kdy práce je vhodně doplněna o přehledné
tabulky, 6 barevných grafů a 5 obrázků.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
1) Platí i v současné době citace Lai a kol. (2012), že "Mezinárodnímu obchodu
s palmovým olejem vládne Malajsie, která obchoduje se 45 % z celkového výstupu
palmového oleje" (str. 11-12).
2) Na jaké výměře (ha) se pěstuje palma olejná v Malajsii a Indonésii a jaké je to %
zastoupení z celkové výměry zemědělské půdy v obou státech?
3) Minerální hnojiva mohou za určitých okolností přispět ke znečišťování
povrchových či podzemních vod (zvláště dusíkatá), ale nikoliv vždy a automaticky,
jak je citováno na str. 17., naopak jejich racionální používání přispívá k nárůstu
výnosu palmy a jeho kvality (olejnatosti) - komentář oponenta, není třeba reagovat.
4) V ČR se pěstuje druh (nikoliv odrůda) brukev řepka = řepka olejná (Brassica
napus, L.) a to zejména jako ozimá forma (méně jarní forma) a nikoliv Brassica rapa,
jak je uvedeno na str. 24 - upřesnění oponenta, není třeba reagovat.
5) Celková doba na vyplnění dotazníku činila u 25 % respondentů 1-2 minuty,
zatímco u dalších 25 % to bylo 2-5, resp. 10-30, resp. 30-60 min. Čím si vysvětlujete
tak vysoký rozptyl hodnot, resp. můžeme odpovědi realizované do 2 min považovat
za objektivní a seriózní?
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