
z obhajoby disertační práce paní Gabriely Théindlové konané dne 4. 4. 2012 

téma práce: ., Komparativní analýza agroturistiky v České republice a ve Svobodném státu Bavorsko." 
přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise doc. PhDr. Buriánek CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku. 

Školitel představil doktorandku a seinámll komisi s uchazečkou a její dizertační prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Obsah prezentace: Základní charakteristika _agroturistiky. 
Problematika vymezení agroturistiky. Srovnání situace v České republice a Bavorsku. Cíle práce á použité nietody, výsledky výzkumu. 

Poté oponenti přednesl_i závěry svých posudků: 

RNDr. Dana Fialpvá, Ph.D.: Ocenila, že její připomínky k publikované verzi byly zohledněny. Shledala práci zajímavou a predzně 
provedenou. Největší přínos vidí v aplikační části a doporučeních pro další rozvoj agroturistiky v české republice. 

Doc. ing. Josef Vlček, CSc.: Uvedl, že práce splňuje všechny náležitosti, a ocenil, že se práce·věnuje tématu, které není často 
zpracováváno. Z formálního hlediska neměl k práci připomínky. 

Kandidátka se v odpovědi na posud_ky věno.vala problematice vymezení agroturistiky a agrofarem. Konkretizovala 
agroturistiku jako odnož venkovské turistiky, která rekreantúm poskytuje hodně prostoru, je v kontrastu s masovou turistikou, je 
spjata s přírodou á osobním kontaktem provozovatelů s hosty. Poznamenala, že z prúzkumu byly vyřazeny některé farmy, které 
nesplňOvaly tato kritéria. Dáie polemizovala s definicí agroturistiky jako způsobu poznání alternativního způsobu života„ kde se hosté 
aktivně účastní zemědělských činností. 

Rozebírala možnosti dalšího rozvoje agroturistiky a možnosti užší spolupráce farem, která podle ní zatím není ze stran'y 
proVozovatelG příliš vyhledávána. Hovořila o častějším kontaktu provozovatelů s hosty v Bavorsku a o větší zaměřeni na biopotraviny 
a ekologii agrofarem v České repu_blic_e. 

Oponenti k V'fStoupení kandidátky: Doc. ing. Josef Vlček, CSc.: Upozornil na rozvoj agroprůmyslu v Rakousku pqmocí věrnostních 
karet a možnosti kontaktu s provozovateli při snídani v zahraničních agrofarmách. Jinak žádné doplňující dotazy. 

Prof. Majerová: Vyjádřila svou skepsi vůči agroturistice a obavy o finanční zabezpečení tohoto oboru. 
Kandidátka uvedla, že _dle. provozovatelů v česf(é republjce i v Bayorsku se hospodářská krize na jejich podnikáni neprojevila a že 
nedostatkem zájmu netrpí.. 
Doé. ing. JosefVlčék, CSc. hovořil o problematice primárního výdělku agrofarem z agroturistiky, nikoli ze zemědělství. 
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. vznesl.a dotaz, jak dalece jsou agrofarmy využívány pro různě alternativni skupiný. 
Kandidátka odpověděla, že jsou takto využívány minimálně, ale problém je spíše v propagací, provozovatelé nezaměřují na tyto 
skupiny rek.lamu. 
Doc. Matoušek se zeptal, zda se dají vysledovat nějaké speciální skupiny návštěvníků. 
Kandidátka popsala 2 základní skupiny a uvedla jejich zastoupení v celkovém počtu návštěvníkÓ. 
Doc:. Šubrt se d_otázal na názory okolí agrofarem na jejicJi podnikání. 
Kandidátka odpověděla, Že negativní vnímáni agroturistiky některých občanů je zanedbatelné a podnikání agrofarem nezl}en,ožňuje. 
Dále sé diskutóva_lo o certifikaci ekofarem a požadavků Evropské unie na jejich služby. 

Shrnutí předsedy: Dle předsedy komise jasně vyplynulo, že práce pojednává o aktuálním tématu a že přinesla řadu přínosných 
poznatků, uchazečka dobře reagovala na dótazy v diskuzi. 

Vyhláš_ení výsledků tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.O.) 

Zapsala: Barbora Haplová 

POdpis předsedy komise: -�0--' 


