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Posudek: 

1. Význam práce 

Předložená diplomová práce měla za cíl analyzovat rozsah a význam diverzifikace pro 

zemědělské podniky v rámci ČR s hlubším studiem v jednom modelovém území (ORP 

Kralovice). Autorka si správně vytýčila cíle a čtyři hypotézy, které mohou přinést nové 

poznatky zvoleného tématu v podmínkách ČR. Metodika je postavená na dosavadních 

poznatcích, které autorka využila a rovněž rozšířila o další sběr dat, analýzu dat. Diplomová 

práce přináší cenné výsledky vzhledem k tomu, že v současné době je nedostatek podobných 

studií nebo sledování, které se zabývají příčinami a motivy zemědělců, a to například 

diverzifikovat svou činnost na venkově. Diverzifikace činností zemědělců, jak také autorka 

v diskuzi s literaturou také uvádí, ovlivňují zejména ekonomické a sociální faktory. Společná 

zemědělská politika (SZP) umožňuje do jisté míry rozvoj venkova finanční podporou formou 

opatření s diverzifikací činnosti zemědělců. Ať již s pomocí SZP nebo bez ní, je potřebné 

těmto faktorům správně rozumět a pochopit je. Autorka také dobře vystihla, že studií 



zkoumající faktory, motivy diverzifikace existuje velmi málo a téměř chybí výzkum na 

mikroregionální úrovni.

2. Struktura práce a připomínky k textu

Práce je členěna do částí, které jsou dobře provázané. Úvodní část se věnuje literárnímu 
přehledu a vymezení důležitých pojmů, využitých dále v diplomové práci. Autorka velmi 
dobře zvládá práci s literaturou a vede přehledně dilema pro vlastní práci a studium. 

Následná část diplomové práce je metodická a zabývá se specifiky diverzifikace v ČR, 
jejímu vývoji, rozsahu a vlivu na venkov v širším kontextu. Je zde dobře popsán vývoj 
diverzifikace činností před a po roce 1989. Zde oceňuji pokročilé posouzení společenských 
změn, vývoje diverzifikovaných aktivit a regionální diferenciaci diverzifikace v rámci krajů.
Část práce, kdy autorka vychází z primárních a sekundárních dat, kdy jejich analýzou
vyplynuly dílčí závěry, které pak byly potvrzeny nebo vyvráceny v rámci terénního šetření by 
zasloužila transparentnější shrnutí vlastních poznatků s odlišením literatury a respondentů. 
V práci byla také použita SWOT analýza a zde mi nebylo zcela zřejmé, jak se s touto metodou 
pracovalo v rámci metodiky. 

Výsledky šetření jsou uvedeny v další části práce, kde kladně hodnotím popis významu 
diverzifikace pro jednotlivé podniky a soukromé zemědělce, rozbor motivů, významu 
nezemědělských činností a vlivu na zaměstnanost v regionu. Uvedené výsledky z dotazníků 
jsou popsány v textu. V této části by mohlo být přehledněji vysvětleno, jak byly výstupy
dotazníku hodnoceny, například uvést výsledky dílčích otázky nebo části dotazníku 
v tabulkách či grafech. Nedocházelo by tak k nejasnostem, zda uvedené tvrzení je názorem 
jednoho respondenta, většiny respondentů, nebo celkové hodnocení autorky. Použitý 
dotazník a výsledky šetření mohly být také uvedeny v příloze. Celkově však hodnotím kladně 
vyspělost úsudku a hodnocení závěrů šetření.

Poslední část práce je závěr, který dobře vystihuje poznatky práce. Shrnutí diverzifikace 
činností v dílčím území ORP Kralovice je postaveni do kontextu příslušného kraje a ČR. 
Autorka se v závěru věnuje srovnáním výsledků se čtyřmi položenými hypotézami a hodnotí 
stanovené cíle své práce. Mnoho zjištěných závěrů by si zasluhovalo pokračování studia a to 
jak plošně v dalších regionech, tak do hloubky, například prozkoumání příčin, efektivity a 
dopadů diverzifikace zemědělské činnosti na venkově. 

3. Jazyková a grafická úroveň

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá a v podstatě k ní nemám připomínek. Grafická 
úroveň textu by si možná zasloužila vice přehledných tabulek a grafů. Množství 
shromážděných a analyzovaných dat by tak získalo transparentnější syntetické zpracování.



4. Otázky k obhajobě

a) Zajímavé zjištění je, že v letech do roku 1989 měl zisk z přidružené výroby význam 
především v horších přírodních podmínkách pro zemědělskou výrobu, kde byla také 
více rozšířena. 

Otázka: 
Současná společná zemědělská politika, (např. Program rozvoje venkova 2007–2013 
pro ČR), podporuje méně příznivé oblasti pro zemědělce formou LFA, domníváte se, že 
je tato podpora motivující pro zemědělce diverzifikovat svou činnost?

b) V práci uvádíte: „Zemědělství bylo odsunuto na okraj pozornosti, na okraj života 
obyvatel venkova. Hovoří se o přechodu k multifunkčnímu zemědělství vymezenému 
množstvím produkčních i neprodukčních aktivit, pro který jsou charakteristické některé 
významné změny: přechod z intenzifikace k extenzifikaci zemědělství, přechod od 
koncentrace k disperzi zemědělského hospodaření a přechod od specializace 
k diverzifikaci zemědělství.“

Otázky: 
Znáte také názory respondentů (občanů venkova a „návštěvníků“ venkova), jak vnímají 
současné zemědělství, např. jako správce krajiny, zásobitelé potravin, nedílnou součást 
venkova, přežitou součást venkova, .. aj? 
Jak by mohlo povědomí občanů o zemědělství ovlivnit rozvoj diverzifikace na venkově? 

c) V práci je uvedena SWOT analýza.
Otázka: 
Kdo se podílel na formulaci jejich stránek (S, W, O, T)? Jednalo se o Vaši úvahu, nebo 
byla vytvořena na základě místních aktérů, např. formou participační metody?

d) Dotazníkové šetření v diplomové práci a pracování dat z dotazníků zůstává v úrovni 
zobecnění získaných poznatků, to pak lze považovat za poněkud problematické. Při 
obhajobě by bylo vhodné tyto informace doplnit.

e) Zajímavá je hypotéza ověření sociálního motivu pro diverzifikaci směrem k 
nezemědělským činnostem a zjištění, že zásadním faktorem ovlivňujícím rozsah a 
význam diverzifikace pro podnik je lidský potenciál, důležitou roli hraje jejich věk, 
osobní kvality, entusiasmus a schopnosti zavést a řídit nezemědělské činnosti.

Otázka: Jaké opatření byste navrhla pro zvýšení diverzifikace na venkově a to 
především u strukturní diverzifikace (např. v oblasti rozvoje turistiky)?



5. Předepsaná formulace závěrů

1. Autor ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatní tvůrčí práce v daném 
oboru.

2. Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci v daném oboru.

3. S ohledem zvolené téma, na práci s literaturou a samostatný výzkum v případové studii a 
rovněž formulací závěrů, hodnotím práci: 

V Opavě dne 9. 9. 2013 
Ing. Marie Trantinová Ph.D.
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