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Předložená  bakalářská  práce  obsahuje  cemem  37  stran,  které  jsou  doplněny  přílohanri.
IGomě  samotného  textu  autorka práce  hodně  a vhodně využívá i  tabuHv  (13  ks)  a  obrázky  a
grafi7,  kterých  je  dohromady  |0.  Seznam  hteratury  čítá  24  položek vesměs  české  provenience.
Iúom toho autorka používá i mtemetové zdroje a kromě nich velmi zdařfle využívá i informace
získané osobními konzultacemi s českými odborníky na danou problematikou. Všechny uvedené
zdroje jsou řádně citovány.

Práce  obsahuje  včetně  Ťvodu  a  závěru  s  kapitol,  logicky  a  přehledně  uspořádaných.
V úvodu práce  autorka  stanovu)e  cfl práce  a  klade  si někohk základní výzkumných  otázek,  ke
kterým  se  pak  v  závěru  vrací  a  které  komentuje.  Po  metodice  práce  pak  následuje  rozbor
literatury,  který  spíše  než  diskusí hteratury je  krátkým  konstatováním,  že  hteratury  o  tématu  je
málo.  To  je  sice  pravda,  o  to  více  lze  ocenit  autorčinu  snahu  pustit  se  do  tohoto  tématu  i
s menším  množstvím  zdrojů,  leč  přesto  by  tato  dflčí  kapitolka  mohla  být  patmě  poněkud
obsáhlejší.  Vlastní jádro práce pak tkví v následujících kapitolách,  ýkajících  se  charakteristiky a
vývoje českého mlékáfenství, a to od 19. stoleti' až po současnost.

Všechny  tyto  klíčové  kapitoly jsou zpracovány pomocí analýzy  dostupných  statistických
dat.  Veškeré  analýzy  jsou  zpracovány  pečlivě  a  podrobně,  autorka  statistické  zdroje  vytěžfla
kvalitně a dobře je dophria různými tabulkami a obrázky, a zejména pak i komentáři odborníků.
Autorka  se  snažfla pokrýt celé výše uvedené  období,  což je  největší přednost,  ale  současně  tak
trochu  i  slabina  této  práce,  nebot'  vzhledem  k  rozsahu  práce  je  jasné,  že  jednothvá  období
nemohou  být zpracována  detahěji.  Nepovažuji však  tuto  skutečnost  za  nějaké výrazné  rnínus,
vzhledem k  charakteru  a rozsahu práce je  daná problematika  zpracována vehri  kvahtně.  Tedy
sjednou   drobnou  výjirnkou   -současné   období  po   vstupu   do   EU   mohlo   být   přeci  ]en
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srovnáváno např. se Slovenskem či dalšírni státy a'olsko apod.) a jaké jsou případné rozdfly mezi
mlékárenstvímmezizápadníEvropouastáty,kterédoEUvstoupilytepwenedávno.

Po formální stránce je práce zpracována velmi kvahtně, chyby či překlepy se v práci až na
pár vý)imek nevyskytují, práce je  též psána pěkným jazykem. Tedinou drobnou výtku bych měl
k některým tabulkám - pokud  srovnáváme  stejné charakteristiky ve více  časových horizontech,
bylobyvhodnéonycharakteristikyporovnatvjednétabulceanerozdělovatjedovícetabulekdle
jednothvých časových horizontů (viz např. tabulky 6 a 7).

I  přes  výše  uvedené  připomínky je  celkový  dojem  z předložené  bakalářské  práce  vehni

příznivý. Práci timto doporučuji k obhajobě a navrhui.i hodnotit stupněm výborně.

V Praze dne 12.9.2008 Mgr. ]iří Stockmanň`--


