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Kritérium zdůvodnění  

Typ BP Předložená bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o vlivu 
obhospodařování zemědělské půdy a struktury krajiny na diverzitu a 
abundanci opylovačů. 

Vlastní přínos Autorka prostudovala na úroveň bakalářské práce obdivuhodné množství 
odborné literatury, v níž se pokusila najít pojítka, na jejichž základě 
vyvodila odpovědi na stanovené cíle práce. Oceňuji zadání určitých kritérií 
pro výběr analyzovaných odborných publikací tak, aby byly výsledky 
z nich vyplývající dle těchto kritérií porovnatelné. Kladně dále hodnotím, 
že autorka do své práce zahrnula i problematiku vlivu struktury okolní 
krajiny obhospodařovaných pozemků, neboť právě ta může mít značný vliv 
na zaplevelení (potravní nabídku) zemědělské půdy a může tak ovlivnit 
diverzitu a četnost opylovačů na daném pozemku. Získané informace 
autorka následně vhodně využila při diskuzi závěrů rešerše. Z práce 
vyplynuly další směry, kterými by se měl následující výzkum zabývat, 
klíčové je komplexnější pojetí výzkumu s jednotnou metodikou.  

Náročnost práce 
a formulace cílů1  

Zvolené téma bakalářské práce považuji za velmi aktuální, zajímavé, ale 
zároveň i dosti náročné. Intenzita obhospodařování zemědělských půd je 
značně široký pojem, který nelze jednoznačně definovat. Na intenzitu 
obhospodařování půdy, ačkoliv v souladu s platnými právními předpisy, 
mají významný vliv nejen klimatické podmínky, ale také bonita a velikost 
jednotlivých pozemků, pestrost osevního sledu pěstovaných plodin, ročník 
a samozřejmě i podnik, který celý systém hospodaření řídí. Obecně platí, že 
každý podnik má vlastní zavedený systém hospodaření. Ačkoliv se právně 
konvenční systém hospodaření významně od ekologického systému 
hospodaření odlišuje, v praxi nemusí být tyto dva systémy tolik rozdílné. 
Integrované systémy hospodaření představují pomezí těchto dvou systémů, 
ačkoliv jsou oficiálně vedeny v konvenčním systému hospodaření. 
Zemědělců, kteří si uvědomují negativní vliv intenzivní zemědělské 
činnosti na životní prostředí, stále přibývá, což postupně rozšiřuje i počet 
integrovaně hospodařících podniků. Paradoxně existuje i řada ekologicky 
hospodařících podniků, které splňují přísné právní předpisy, ačkoliv jejich 
hospodaření zemědělské půdy ohrožuje. Domnívám se tedy, že je poměrně 
obtížně vyvodit jednoznačný závěr o vlivu intenzity obhospodařování na 
základě dvou stupňů hodnocení (extenzivní a intenzivní).  

Uvedené cíle jsou formulovány logicky, v návaznosti na sebe. 

Data a jejich zpracování 
 

Předložená práce je vypracována na základě recenzovaných mezinárodně 
uznávaných studií a platných právních předpisů EU a ČR. Množství a 
skladbu využitých zdrojů hodnotím pro úroveň bakalářské práce jako 
nadstandardní. 

Prezentace dat  Tabulky uvedené v textu jsou přehledné, nicméně sjednotila bych zarovnání 
textu ve sloupcích, které je zcela náhodné a činí je na první pohled 
nejednotnými. V kapitole 4. 3 Analýza výsledků postrádám bližší popis a 
vysvětlení u jednotlivých tabulek.  

Obrázky v textu jsou dobře čitelné, výstižné. 

Logika textu a formální 
úprava 

Domnívám se, že v průběhu řešení zadaných úkolů autorka narazila na 
úskalí rozsahu zemědělské problematiky, které se promítlo v někdy 

 poněkud zavádějících tvrzeních (např. str. 10 „Přesto je v České republice 
každý měsíc rozšiřován seznam povolených látek a v současnosti je 
schváleno přes 3 600 přípravků (Ministerstvo zemědělství, 2022).“, kdy 
tvrzení je správné, nicméně je potřeba dodat, že současně zase končí 
registrace jiných přípravků. Dále nesouhlasím s tvrzením uvedeným na str. 
12 („Jako země s velmi výraznou intenzifikací můžeme označit Českou 
republiku, Německo a Velkou Británii."), které se dle sledu textu opírá 
pouze o průměrnou velikost farmy pro daný stát. Velikost farmy znamená 
celkové množství obhospodařované půdy jedním zemědělským 
podnikem/zemědělcem a nemá žádnou souvislost s intenzifikací.  

Z práce mám celkově dojem negativního postoje k současnému zemědělství 
v České republice, který možná vyplývá z umístění České republiky 
v jednotlivých tabulkách v textu. Ráda bych upozornila, že je na tyto 
tabulky nutno nahlížet z vyšší perspektivy. Jedná se o souhrnná čísla, která 
v žádném případě nevypovídají o způsobu hospodaření v jednotlivých 
státech. Není na místě zde diskutovat tuto problematiku, nicméně ráda bych 
upozornila, že Česká republika bohužel nedisponuje přirozeně úrodnými 
půdami jako jiné evropské státy, a ekologický způsob hospodaření na orné 
půdě je tedy u nás velmi náročný (např. řepku není možné v ekologickém 
systému hospodaření prakticky pěstovat) v porovnání s jinými státy, které 
se v tabulkách umisťovaly lépe. Na každé takové hodnocení v tabulkách, 
nejen v této práci,  je tedy nezbytné pohlížet objektivně.  

Text práce je logicky strukturovaný, psaný srozumitelně s některými 
nedostatky, kterými jsou místy chybějící tečky za větami v textu, latinská 
jména nejsou psána kurzivou a používané zkratky nejsou v textu vysvětleny 
(např. ZPF). V kapitole 7 Citovaná literatura jsem shledala drobné 
nedostatky ve formální úpravě citací.  

Předložená práce splňuje požadavky na BP, doporučuji ji jako podklad 
k udělení titulu Bc. 

Výsledná známka 
 

 

 


