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 Předložená diplomová práce má celkem 103 stran, v práci je zařazeno 14 tabulek, 
8 grafů, jeden obrázek a 2 mapy. Práce má logickou strukturu, je strukturována do sedmi 
hlavních kapitol (včetně úvodu a závěru), připojen je seznam použité literatury a ostatní 
náležitosti (seznam obrázků, tabulek a zkratek). Na závěr práce je zařazena grafická příloha, 
z níž zejména příloha 3 (soubor nečíslovaných fotografií) vhodně dokumentuje zkoumanou 
tematiku v modelovém území. K celkovému členění práce nemám připomínky. Po formální 
stránce je práce kvalitní, řádně je citována literatura, u grafických příloh jsou uváděny 
prameny. Ani po stránce jazykové jsem v práci neshledal nedostatky. 
 Téma práce je aktuální, autorka se zaměřuje na diverzifikaci činností zemědělských 
podniků, jejímž cílem je udržení, příp. vytvoření, nových pracovních míst na venkově. Téma 
si autorka zvolila samostatně a navazuje tak na její bakalářskou práci obhájenou na naší 
katedře v roce 2011. Je potřeba také zdůraznit, že autorčino výzkumné téma je součástí 
grantového projektu GAUK řešeného na naší katedře již v tomto roce. Autorka participovala 
na tvorbě přihlášky tohoto projektu a je členkou řešitelského týmu probíhajícího projektu. To 
jistě není v pregraduálním studiu obvyklé. Je zřejmé, že autorka využila i svých zkušeností 
získaných při jejím úspěšně absolvovaném studiu na VŠE. 
 Autorka dodržela zásady tvorby diplomových prací, v úvodu formuluje cíle práce, 
výzkumné otázky i základní předpoklady, v závěru práce se pak k jednotlivým cílům a 
hypotézám vrací a hodnotí jejich naplnění, resp. jejich (ne)potvrzení. Předložený text lze 
členit do tří logických částí: v první, teoreticko-metodologické části, autorka na základě 
dostupné literatury a její rešerše a diskuse vymezuje pojem diverzifikace a diskutuje její 
typologii a faktory, které ji ovlivňují. Ve druhé části se autorka zabývá specifikami 
diverzifikace v Česku (od přidružené výroby před rokem 1989 až po současnost), kapitolu 
vhodně zakončuje analýzou SWOT. Ve třetí části práce autorka prokázala schopnost provést 
terénní šetření, resp. kvalitativní výzkum prostřednictvím řízených rozhovorů se zástupci 
15 zemědělských subjektů hospodařících v modelovém území. Autorka při tom získala 
odpovědi od zástupců zemědělských podniků hospodařících na 98 % výměry zemědělské 
půdy v modelovém území. Výsledky výzkumu vhodně prezentuje. Jsem přesvědčen o tom, 
že závěry výzkumné práce autorky mají potenciál být publikovány v odborném tisku. 
 Závěrem mohu konstatovat, že k práci nemám zásadní připomínky, autorka prokázala 
jak schopnost pracovat s relevantní literaturou k danému tématu, tak i schopnost samostatně 
provést terénní šetření (řízené rozhovory s vybranými zemědělci v modelovém regionu). 
Opětovně zdůrazňuji samostatnost autorky při volbě a koncipování výzkumného problému a 
zejména pak v průběhu jeho řešení. Práci považuji za kvalitní jak po stránce obsahové, tak 
i formální. Zároveň zdůrazňuji zájem autorky o dané téma a zejména pak to, že se již 
v průběhu magisterského studia stala členkou řešitelského týmu grantového projektu GAUK 
(hlavní řešitel Mgr. Hrabák). Celkově předložená bakalářská práce splňuje požadavky 
kladené na práce tohoto druhu, práci doporučuji k obhajobě. 
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