
Oponentský posudek 

bakalářské práce 

Iveta Hosnedlová – Multifunk ční zemědělství: modelové území ORP Sušice  
 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

 

Posuzovaná bakalářská práce se věnuje tématu multifunkčního zemědělství. Hlavním cílem 

této práce je „přispět k analýze multifunkčního zemědělství v Česku a zejména jeho vybraným 

formám: ekologickému zemědělství a agroturistice“. Cílem provedeného terénního šetření 

bylo „hlouběji analyzovat hlavní důvody vzniku ekologických farem na Sušicku“. 

Práce má celkový rozsah 53 stran, je psána čtivou formou. Z formálního hlediska je celá 

práce zpracována velmi pečlivě. Práce je strukturovaná do pěti kapitol, neobvykle působí 

zařazení metodiky před teoretickou část práce. Hierarchické uspořádání kapitol působí 

v několika případech nelogicky (např. kapitola Metodika zahrnuje podkapitolu Diskuze 

literatury). Neodpovídá také název podkapitoly Multifunkční zemědělství v Česku, kde je 

podrobněji rozpracováno zemědělství Česka, ovšem otázka multifunkcionality se zde neřeší.  

V práci s literaturou shledávám pouze drobné nedostatky. Při popisu konceptů 

multifunkčního zemědělství (s. 14.) autorka nejasně cituje Wilsonův koncept 

multifukcionality. Multifunkcionalita jako spektrum faremních aktivit se objevuje až v knize 

(Wilson 2007). Dále není uveden zdroj údajů o agroturistice na farmách (str. 36 a obr. 12). 

Jaký je tedy zdroj dat počtu argoturistických zařízení v ORP Sušice? 

V práci postrádám definici forem multifunkčního zemědělství, autorka se zaměřila na dvě 

formy – agroturistiku a ekologické zemědělství. Ovšem již není uvedeno, jak tyto formy 

začleňuje do multifunkčního zemědělství. Práce se tedy stává teoreticky neukotvenou, což je 

patrné v celkově širokém zaměření práce. I když autorka cituje v teoretické části hlavní 

koncepty (Wilson 2007 a Van Huylenbroeck a Durand 2003), další kapitoly již nejsou 

s teoretickou částí provázány. 

Z metodologického hlediska je nutné vytknout absenci výzkumných otázek, které by zlepšily 

celkové zaměření práce a ulehčily zacílení a vyhodnocení vlastního empirického výzkumu.  

Z práce není patrné, proč se autorka v terénním výzkumu zaměřila pouze na ekologické 

farmy? Pokud by byly provedeny rozhovory také s konvenčními farmáři, šlo by porovnat, 

nakolik se tyto skupiny farmářů odlišují – z hlediska spektra vykonávaných aktivit (Wilson 

2007) a nekomoditních výstupů (Van Huylenbroeck a Durand 2003). 



Na druhou stranu je z předložené práce patrné, že autorka zpracování bakalářské práce 

věnovala náležitou pozornost (získání interních dat MZe, provedení terénního šetření, 

grafické výstupy).   

I přes uvedené připomínky považuji hodnocenou bakalářskou práci za poměrně zdařilou a 

doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze 4. 6. 2013        Mgr. Jiří Hrabák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


