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Cílem školitelova posudku je spíše objasnit okolnosti vzniku obhajované práce a skutečnosti 
z jejího průběhu, které nemusí být na první pohled při její obhajobě zřejmé. Proto se v tomto 
posudku nevěnuji příliš silným a slabým stránkám práce a toto pole přenechávám oponentce. 

Práce se sestává ze dvou hlavních částí – kapitoly 2 srovnávající podmínky pro 
ekologické a konvenční zemědělství v EU a kapitol 3 a 4 pokoušející se o kvantitativní 
vyhodnocení vlivu ekologického zemědělství na opylovače. Výsledky obou částí pak 
kombinuje v kapitole 5 – Diskuse. 

Studentka mne oslovila v létě minulého roku se žádostí, zda bych byl ochoten jí vést práci, 
která by se zabývala ekologickým zemědělstvím, které ji zajímá. Od počátku byla aktivní při 
společné formulaci tématu a jejím výsledkem je mimo jiné přidání, dle mého soudu, kvalitní 
kapitoly srovnávající právní podmínky pro ekologické a konvenční zemědělství, které se 
studentka věnovala s velkou energií a do detailu.  

Stejně tak musím ocenit metodický přístup studentky k vypracovávání kapitol 3 a 4, kdy 
nebrala prohlášení autorů studií, že studují vliv ekologického zemědělství za bernou minci, 
nýbrž skutečně vyhodnocovala podle kritérií zjištěných při zpracovávání kapitoly 2, zda lze o 
dané studii říci, zda srovnává ekologické a konvenční zemědělství. Při pohledu zpět (a to padá 
i na mne jako na školitele, že jsem to nenavrhl) vnímám jako nedostatek, že nebyla uvedena 
statistika, jaké procento studií takto bylo vyloučeno ze srovnání. 

V průběhu psaní práce (cca dva týdny před odevzdáním) nám vyvstala otázka, jestli 
ekologické zemědělství působí na opylovače přímo či pouze nepřímo zvýšením diversity a 
hojnosti květní nabídky. Na to konto studentka zařadila do práce kapitolu 3. Překvapivě se 
této otázce však věnuje pouze minimum článků (tak, aby bylo možné z výsledků článku 
usoudit, zda má ekologické zemědělství nějaký přímý vliv na opylovače nad vliv změněné 
květní nabídky, a tak studentka nemohla objektivně kapitolu zpracovat se stejnou podrobností 
jako kapitolu 4. 

Z pohledu školitele vnímám jako největší slabinu studentčina výkonu její pochopení 
statistických metod použitých při vyhodnocování studií, s nímž jsem jí musel pravidelně 
pomáhat na našich konsultacích. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že studie na 
téma práce patří obecně k obtížněji analysovatelným a statistika v nich použitá je pravidelně 
nad úroveň, kterou ovládají absolventi magisterských programů naší fakulty. Pokud něco 
tento nedostatek odhaluje, tak především naši nedostatečnou přípravu studentů k tomuto 
během studia. Naopak bych rád zdůraznil, že pozorované rozhodně nepřipadá na vrub 
studentčiny schopnosti kriticky myslet, kterou považuji pro danou fázi studia za 
nadprůměrnou (jak myslím dokazuje i v Diskusi) a cením si jí. 

Celkově musím ocenit studentčinu důslednost a disciplínu, s níž se připravovala na 
konsultace a vypracovávala dílčí úkoly, jež jsem jí zadával. Stejně tak mám radost z pokroku, 
který učinila, srovnám-li její první a finální texty. Práce, dle mého soudu, zcela naplňuje 
standardy a očekávání kladené na BP, a vřele ji doporučuji jako podklad k udělení 
bakalářského titulu. 
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