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PoSudeh ofmenta bakalářshó i]ráce

Ačkoli tvoří zemědělství ve vyspělých zemích jen nepatmé procento zaměstnanosti a HDP,

potvrzuje vývoj na světových trzích v posledních letech, že téma píodukce potravin a dalších
zemědělských výrobků bude nanejvýš významné a aktuální. V tomto kontextu je třeba vnímat

téma bakalářské píáce Petra Zadražila - analýzu zemědělských podniků právnických osob
v okrese Havlíčkův Brod v letech 2005-07. Práce má 50 stfan textu, ktefý je členěn do čqrřech

kapitol. Text je vhodně proložen 26 obráz]qr (mapami a graĎ) a 17 tabulkami, práci doplňuje 13

(většinou tabulkových) příloh. Seznam hteratury obsahuje 19 položek, a dále statistické a
intemetové zdíoje. ]e přfložen abstrakt v češtině i angličtině.

V úvodu jsou nastiněny cfle, hypotézy a struktura práce, a dále je popsána metodika a

literatura. Ve druhé kapitole se autor věnuje charakterizování okresu Havlíčkův Brod, zvláště jeho

přírodních podmínek a zemědělské produkce. Ve třeti, nejrozsáhlejší kapitole autor rozebírá
výsledky svého dotazníkového šetření mezi 51 zemědělslými podniky ®rávnickými osobami).

]ejich charakteristiky - zejména zaměstnanost, rosdinná a živočišná výroba, nezemědělská
činnost, odbyt produkce, hospodářské výsledky apod. -jsou porovnávány podle právní fomy

(družstva, a.s., s.r.o.) pomocí široké škály kvantitativních metod. V zajímavém závěru autor
hodnotí splnění cflů práce, shmuje problémy a možnosti zemědělských podniků na
Havlíčkobrodsku, a navrhuje možnosti pro další výzkum této problematiky.

Na práci oceňuji značný rozsah dotazníkového šetření -z 62 relevantních podniků jich

autor analyzoval 51 ; přitom už rozsah dotazníku je opravdu značný a z hlediska zemědělské

produkce téměř vyčerpávající. Autor tak shíomáždil rozsáhlý empirický materiál, který vzhledem
k rozsahu práce ani nemohl úplně analyzovat, a tento materiál tedy také představuje cenný

podklad pro budoucí výzkum. Dále musím vyzdvihnout vysokou textovou i stylistickou úroveň

práce -text je čtivý, přehledný, lodclqr strukturovaný a je vhodně doplněn množstvím kvalitní
grafiky. Te evidentní, že autor věnoval práci (a to jak sběru dat, tak psani) množství času, že jej
téma zaujalo, a že o něm má širolý přehled. Také oceňuji aplikaci různých, i složitějších

statistických metod (např. chí-kvadrát test). Vyzdvihnout je též třeba autorovu schopnost

provázat staústická data s výsledlqr vlastního šetření. Osobně mě v práci nejvíce zaujalo
zpracování dodavatelských vazeb zemědělských podniků qapitola 3.2.5), a dále poznatky o

vztahu kvality zemědělské půdy a právní fomy podniků qap. 3.2).

Hlavní mou výhradou k práci je značně problematické uvádění konkrétních jmen, resp.

názvů zkoumaných podniků. I pokud by autor od dotyčných získal písemný souhlas (což nelze

vyloučit, ale v práci to není uvedeno), jednalo by se o věc značně nestandardní. Dalším

nedostatkem je (v kapitole 2) absence alespoň kratičkého hodnocení socio-ekonomických

podmínek zkoumaného okresu. Chybělo mi též více odkazů na podobné studie u nás či



vzahraničí,případněsrovnánívýsledkůsniflii.Platnostvšechhypotézbylasicevtextu

zhodnocena,neškodflobyaletaké,kdybybylovzávěruprácepřesněřečeno(zopakováno)která

hypotéza se potvrdila a která ne.
Zdrobnýchamožnásubjektivníchvýtekpotommůžujmenovattabuuqr12a15,kdeby

asimělobýtuvedenožesejednáokorelačníkoeficienqr(aspoňdoufám),ajednotlivéukazatele

bymohlybýtpodrobnějivysvětleny,resp.definovány(zejménaintenzitapráce,aleijiné).Trošku
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Navrhované hodnocení: 1
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