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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Název práce: Permakulturní zemědělství v geografických souvislostech   

  

Autor práce: Hana Bučková   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Jsou položeny tři výzkumné otázky, poměrně široce, ale vhodně a inovativně. Cíle jsou stanoveny v 

podstatě pouze skrze otázky; hypotézy nebyly stanoveny vůbec. 

 

Práce s literaturou 

Práce s literaturou je na vynikající úrovni a přesahuje i poměry běžných diplomových prací. Seznam 

literatury obsahuje desítky položek vč. zahraničních; literatura byla v práci skutečně využita a v textu 

je bohatě a správně citována. 

 

Metodika práce 

Metody byly zvoleny vhodně a náročností odpovídají bakalářské práci. Zvl. v kap. 4.2 je však jejich 

popis málo podrobný; po přečtení není plně jasný typ a rozsah prací (týká se zejm. výzkumu 

komunitních zahrad). Neškodila by 1 strana detailnějšího popisu navíc. 

 

Analytická část práce 

Analýza splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, nicméně ve srovnání s předcházejícím 

rozsáhlým popisem permakultury je spíše mírným zklamáním a působí poněkud nedotaženým 

dojmem. Autorka vesměs zůstala u prostého popisu a neponořila se do hlubší analýzy. To se týká jak 

geografického rozšíření permakultury, tak zvláště výsledků dotazníkového šetření, kde mechanicky a 

do detailu vypisuje odpovědi respondentů, což je únavné a zbytečné, často navíc málo přehledné. 

Autorka se naopak měla snažit výsledky kategorizovat, zobecnit, vysvětlit, a výpovědi citovat pouze 

na ukázku. Za zbytečné a velmi nevhodné považuji přímé jmenování respondentů u jednotlivých 

citací. Naopak si cením porovnání výsledků s literaturou. 

 

Závěry práce 

I v tomto bodě autorka splnila požadavky na bakalářské práce, i zde se však nemohu ubránit pocitu 

nedotaženosti. Autorka uspokojivě zodpověděla všechny tři výzkumné otázky; avšak odpovědi mohly 

být jasnější, navíc se místy nepodařilo úplně oddělit výsledky analýzy, vlastní názory a literaturu. 
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2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Kvalitní a čtivý jazyk je jen místy narušen torzy vět bez přísudku; po formální stránce by si text 

zasloužil pár hodin práce navíc (týká se i zpracování grafů). 

Dovoluji si však upozornit na extrémní délku práce. Zvláště popis permakultury (přes 30 stran!) je 

neúnosný; ač je mimořádně zajímavý, čtivý a opřený o množství literatury, mohl by být redukován na 

desetinu. Podobně i dlouhé pasáže popisující jednotlivé výpovědi z dotazníkového šetření mohly být 

výrazně kráceny nebo přesunuty do příloh. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Práce je z hlediska rozsahu, využití literatury a dalších zdrojů, objemu práce a šíře záběru na úrovni 

prací diplomových; oceňuji i zjevný zájem a fundovanost autorky. Celkově výborný dojem poněkud 

kazí určitá nedopracovanost, resp. popisnost analytické části a závěrů. Pro bakalářskou práci je 

nevhodný též rozsah textu. I přes tyto výtky práci vřele doporučuji k obhajobě a věřím, že autorka 

zůstane u tématu alternativního zemědělství i v práci diplomové. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jakým způsobem by bylo možné hlouběji analyzovat vyplněné dotazníky? Uveďte konkrétní příklady. 

Jak si vysvětlujete geografické rozdíly (např. mezi kraji) v rozšíření permakultury? 

Na s. 44 citujete práci D. Tomáškové, podle níž je permakultura „jediným východiskem“, pokud 

dojdou zásoby fosilních paliv. Ztotožňujete se s tímto názorem, a proč (z textu to není zřejmé)? 

 

Datum: 15. 8. 2020  

Autor posudku: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D.  
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