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 Předložená bakalářská práce má logickou strukturu, je strukturována do sedmi 
hlavních kapitol (včetně úvodu a závěru), připojen je seznam použité literatury a 
internetových zdrojů. Ani po formální stránce v práci neshledávám podstatné nedostatky. 
 Práce se zabývá relativně novým socioekonomickým konceptem, totiž konceptem 
komunitou podporované zemědělství, jakožto specifické formy lokálních potravinových sítí. 
Předmětem výzkumu autora je tak koncept, který představuje určitou alternativu ke 
globalizovaným potravinovým řetězcům, koncept stojící poněkud stranou hlavním 
dosavadním tématům výzkumu v tradiční geografii zemědělství. Chtěl bych zdůraznit, že si 
autor téma vybral a koncipoval sám. Také v průběhu zpracování práce autor pracoval 
samostatně se zřetelným zájmem až zanícením pro danou tematiku. Na pravidelné 
konzultace se školitelem přinášel k diskusi vždy promyšlené varianty dalšího postupu 
zpracování. 
 Podstatnou část práce tvoří teoretická část, v níž autor formou kritické diskuse 
literatury vysvětluje a konceptualizuje komunitou podporované zemědělství. Pracuje při tom 
s poměrně rozsáhlým souborem zdrojů a pramenů, v němž převažuje literatura zahraniční. 
Rozsah použité literatury je vzhledem k typu práce – jedná se o práci bakalářskou – 
pozoruhodný. 
 Ve druhé části práce pak autor prokázal schopnost provést vlastní empirický výzkum. 
Zvolil kvalitativní formu výzkumu, při němž metodou strukturovaných rozhovorů pracuje se 
třemi respondenty – zemědělci zapojenými do komunitou podporovaného zemědělství. 
Výsledky vhodně a přehledně vyhodnocuje, prezentuje a komentuje. 
 Závěrem mohu konstatovat, že autor předloženou bakalářskou prací prokázal 
schopnost pracovat s dostupnou literaturou, v analytické části pak prokázal schopnost 
aplikovat vybranou metodiku hodnocení a zejména provést vlastní šetření s respondenty. 
Výsledky pak prezentuje srozumitelně, s vlastním komentářem. Celkově předložená 
bakalářská práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu, práci doporučuji 
k obhajobě. 
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