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Téma práce se týká  aktuálního tématu, ekologicky šetrného hospodaření. Jeho zasazení do rámce 

udržitelného rozvoje je komplexním přístupem ke zvolené problematice. 

Členění práce odpovídá formě vyžadované od diplomových prací. Jde o logickou strukturu obsahující 

teoretický  úvod s vymezením pojmů. Stanovené otázky, které práce řeší, vlastní případová studie  - 

hospodaření konkrétní farmy ve Skotsku, která se rozhodla před 25ti lety pro ekologickou konverzi 

hospodaření. Na závěr práce je shrnutí výsledků a některá doporučení a možnosti využití výsledků 

diplomové práce. 

Mám určité připomínky, pokud jde o emotivní styl vyjadřování na některých místech textu. Příklad: 

Úvod: „palčivým problémem, před kterým lidstvo nemůže již déle zavírat oči, je stav životního 

prostředí“. Další drobná výhrada  se týká některých nepřesných informacím jako např. na str. 51- „farmu 

navštěvuji již mnoho let. Odborný text by měl obsahovat počet let. 

Práce, vzhledem k použité kvalitativní metodě výzkumu,  nemá stanovenu hypotézu, ale rozebírá tři 

výzkumné otázky: 1. Z jakých hledisek je ekologicky šetrný způsob hospodaření výhodný?  

2. Z jakých hledisek není ekologicky šetrný způsob hospodaření výhodný 

3. Jaké jsou nástrahy ekologicky šetrného způsobu hospodaření? 

Domnívám se, že otázka 1. a 2. by sedaly spojit do jedné:  Jaké jsou výhody a nevýhody ekologicky 

šetrného způsobu  hospodaření. Jde ale o formální, nikoli zásadní připomínku. 

Metoda rozhovoru a zúčastněného pozorování, které jsou v práci použité, jsou velmi dobře vysvětleny. 

Interpretace výsledků polo strukturovaných  rozhovorů je přehledná a odpovídá zadání a stanoveným 

otázkám. 

Podle mého názoru práce přispívá především  k netradičnímu pohledu a hlubší analýze farmy, která se 

rozhodla pro alternativní způsob hospodaření. Interpretace získaných informací podle 4 pilířů 

udržitelného rozvoje poskytuje originální vodítko získanými informacemi. 

Práce ve formě případové studie není přímo zaměřena na posun v teoretickém chápání problému, ale 

spojení s filozofií udržitelného rozvoje překračuje pouhou praktickou í rovinu. 

Jak sama autorka uvádí v závěru své diplomové  práce,  její výsledky mohou sloužit jako inspirace pro 

farmáře, kteří se rozhodují o změně formy hospodaření i jako určité vodítko v případě srovnávání 

zkušeností obdobných farem v EU. 

Práce s literaturou je pečlivá, citace jsou uváděny na správných místech i správnou formou. Interpretace 

autorů i účastníků rozhovorů jsou organicky včleněny do textu.  



Po formální stránce  text odpovídá požadavkům na diplomovou práci, je dobře logicky strukturován, 

jazyk čtivý. Grafická stránky i citace literatury jsou v pořádku. Autorka uvádí adekvátní množství 

teoretické literatury, která je základem praktické části práce. Určitou výhradu mám k délce práce, která 

přesahuje doporučených 60 stran diplomové práce. 

 

Domnívám se, že předložená práce splnila požadavky kladené na diplomovou práci po formální i 

odborné stránce. Detailní studie, provedená na farmě Raintonu v jižním Skotsku, může sloužit jako  

zdroj inspirace a důležitých informací pro další farmáře, kteří uvažují o změně způsobu hospodaření 

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně a počtem bodů 17. 

Otázky: 

1) V textu se pracuje s důležitým pojmem welfare zvířat. Mohla byste uvést, v které z reforem 

společné zemědělské politiky EU se tento požadavek objevil  poprvé? 

 

2) V úvodu uvádíte: 

„Počet obyvatel planety každým dnem roste a ukazuje se, že nasytit je představuje nelehký úkol. Jeden 

ze způsobů, jakým je toho možné v současné době dosáhnout, je přehodnotit způsob získávání potravy 

pro miliardy lidí na Zemi.  

Mohla byste uvést i další způsoby,  kromě změn produkce potravin, které by mohly vyřešit problém 

nasycení světové populace, především hlad v tzv.  třetích zemích? 
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