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 Předložená diplomová práce má celkem 95 stran textu 11 příloh (grafy, tabulky, 
mapy). Přímo do textu je zařazeno 31 obrázků. Práce je podle mého názoru vhodně 
strukturována do šesti hlavních kapitol (včetně úvodu a závěru), připojeny jsou ostatní 
náležitosti (seznam použité literatury, seznam obrázků, použitých zkratek, abstrakt). 
K celkovému členění práce nemám připomínky. Po formální stránce je práce kvalitní, řádně 
je citována literatura, u tabulek a grafických příloh jsou uváděny prameny. Ani po stránce 
jazykové jsem v práci neshledal zásadnější nedostatky, chyby a překlepy se prakticky 
nevyskytují, po stránce stylistické je práce kvalitní. 
 Autorka dodržela hlavní zásady tvorby diplomových prací, zejména mám na mysli 
uvedení cílů práce, základních výzkumných otázek a hypotéz výzkumu v úvodních 
kapitolách a návrat, resp. ověřování hypotéz a jejich diskusi v závěru práce. Autorka pracuje 
se 4 výzkumnými otázkami, ke každé z nich pak definuje jednu hypotézu. 
 V práci autorka pracuje s relevantním souborem literatury, v kapitole věnované 
diskusi literatury tento soubor prací kategorizuje do několika skupin, postupuje od prací 
zabývající se obecně tematikou geografie zemědělství ke specializovaným dílům zaměřeným 
na ekologické zemědělství, zastoupeny jsou nejen práce geografické, ale i ze zemědělského 
sektoru. 
 Vlastní empirická část práce má dvě části. První z nich je založena na práci se 
statistickými daty, autorka prezentuje výsledky své statistické a kartografické analýzy 
(používá kontingenční tabulky, korelační koeficienty, grafy, kartogramy, kartodiagramy). 
V další fázi výzkumu pak autorka provedla vlastní šetření v pražské obchodní síti, kdy 
sledovala nabídku bioproduktů ve vybraných pražských obchodech (výběr byl proveden tak, 
aby byly zastoupeny různé typy obchodů především podle velikostní hierarchie – 
supermarkety, maloobchod, prodejce biobedýnek). Výsledky vlastního šetření jsou v práci 
prezentovány přehledně a srozumitelně. 
 Kritickou připomínku mám k obrázkům 17–20, kde jsou absolutní hodnoty 
vypovídající o ploše ekologického zemědělství v jednotlivých okresech Česka vyjádřeny 
v ploše (kartogramem), ale měly by být vyjádřeny kartodiagramem nebo by bylo vhodnější 
v ploše kartogramem vyjádřit podíl ekologicky obhospodařované půdy na celkové výměře 
zemědělské půdy v jednotlivých okresech Česka. Na s. 77 je odkaz na obrázek xx. 
 Závěrem mohu konstatovat, že autorka prokázal jak schopnost pracovat se základní 
literaturou k danému tématu, tak schopnost empiricky ověřit vstupní hypotézy. Dílčí problémy 
jsme diskutovali na pravidelných konzultacích s diplomantkou v průběhu zpracování práce.
 Celkově předložená diplomová práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené 
na práce tohoto druhu, práci doporučuji k obhajobě. 
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