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 Autorka se  v bakalářské práci zabývá projektovým záměrem  vybudovat  rodinnou 

farmu , která by fungovala jako komunitní centrum, prozkoumává okolností a skutečností 

souvisejícími s jeho realizací a uvažuje také o  motivech, které ji k tématu  dovedly. 

 Ke zvolené problematice přistupuje z několika pohledů.  Jako velmi významný se jeví 

osobní  vztah k regionu a místu, kde dlouhá léta   hospodařila její rodina a kde by chtěla 

navázat na tradici a obohatit ji  o aktuální prvky a trendy. Zná velmi dobře  historii, tradice i 

současnou situaci  dotčeného regionu, dobře se orientuje  ve změnách , které  zemědělcům 

přinesl vstup ČR do EU ,  seznámila se a uvádí také  řadu  příkladů  ekologických farem u nás 

i v zahraničí. 

 Samostatnou kapitolu autorka věnovala  farmaření v Norsku.   Poznatky a zkušenosti 

načerpala na měsíční stáži a považuje je za inspirativní a uplatnitelné  i v našich podmínkách. 

 V  následujících kapitolách  vysvětluje  vlastní  pojetí  farmy rodinného typu 

s komunitním centrem , uvádí ho do souvislostí  se sociálními službami a   komunitním 

plánováním  obecně  i ve vztahu k obci Díly   a regionu Domažlicko.  Popis zamýšlené farmy, 

náplň činností,  sociální služby a cílové skupiny uživatelů a hodnoty, na kterých  je budována 

a chce je dále předávat svědčí jak o velmi dobrých znalostech , tak i  zaujetí pro zvolenou 

problematiku. Velmi dobrý přehled prokázala autorka i v otázkách financování a získávání 

zdrojů pro realizaci projektového záměru. O promyšlenosti a komplexním pojetí zvoleného 

tématu  svědčí i rozsáhlý  seznam použitých zdrojů. 

 Podmínky pro  realizaci svého záměru autorka ověřuje v praktické části práce, zjišťuje 

názory a zkušenosti lidí, kteří se v regionu  farmařením sami zabývají nebo zabývali. 

V závěrečné  kapitole neztrácí optimismus a zaujetí, záměr  vybudovat farmu s komunitním  

považuje za prospěšný,  současně si je vědoma  těžkostí,  se kterými by realizace byla 

spojena.  

 Předkládaná práce splňuje formální náležitosti. Autorka věnovala náležitou pozornost  

úpravě, obsah přehledně a logicky strukturovala, připojila řadu vhodně zvolených  příloh 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A – výtečně. 

 

         PaedDr. Marie Vorlová  

  


