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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Bakalářská práce Daniila Nenasheva se věnuje problematice samozásobitelství v Rusku. Představuje 

čtenáři zajímavý fenomén ruské dačy a s ní neodmyslitelně spojené domácí produkce potravin. 

Autor se ve své práci soustředil na porovnání tohoto fenoménu v Moskvě a Saratovu. Vycházel 

přitom z terénního šetření a rozhovorů pořízených s majiteli dač v těchto dvou městech. Cílem práce 

bylo zjistit jaká jsou specifika samozásobitelské praxe, jaké jsou motivace a důvody k pěstování 

potravin v ruských podmínkách a především, jak a proč se od sebe liší praxe v těchto dvou vybraných 

modelových oblastech.  

Teoretická část práce stručně popisuje fenomén samozásobitelství ve střední a východní Evropě na 

základě několika odborných článků, další část je věnována představení dačy jako určité formy 

druhého bydlení, a nakonec je připojena stručná charakteristika vybraných měst pro případovou 

studii, zasazená do kontextu celého Ruska. Výsledková část pak objasňuje použitou metodologii a 

přehledně přináší hlavní výsledky šetření rozdělené podle jednotlivých kategorií ze strukturovaných 

rozhovorů včetně demografické charakteristiky, motivací k samozásobitelství, praktikám pěstování, 

tradici samozásobitelství i vazbě na dobu působení a vlastnictví dačy. V závěru práce autor shrnuje 

svá zjištění a navrhuje další postup obdobného výzkumu. 

Předložená bakalářská práce alespoň v elementární podobě představuje zajímavou problematiku a 

reaguje na některé současné práce a polemiku ohledně samozásobitelských praktik ve východní 

versus západní Evropě (viz Jehlička a spol.). Oceňuji také to, že se autor rozhodl realizovat terénní 

šetření v Rusku a představuje tak českým geografům zajímavý a nepříliš často studovaný region. 

Autor pracoval velmi samostatně, zejména ve fázi sběru dat a vlastního terénního šetření, což se 

možná projevilo na konstrukci kostry rozhovoru a jednotlivých kategorií pro vlastní šetření. 

Teoretickému zarámování práce možná mohla být věnována větší pozornost a určitě šlo danou 

problematiku zasadit do širších souvislostí, české i zahraniční literatury k tématu je k dispozici 

poměrně dost. Z práce je ale znát zájem autora o danou problematiku a znalost prostředí, 

hodnocená práce může být považována za jakýsi vstupní exkurz pro další studium dané 

problematiky. 

Z obsahového hlediska práce obsahuje všechny náležitosti, které by bakalářská práce měla mít. Také 

z formálního pohledu je práce v pořádku, nenacházím mnoho překlepů či chyb, grafické výstupy jsou 

vhodným doplněním textu.  
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