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Diplomová práce Kristýny Hoftové s názvem Hodnoty v životě lidí žijících ekologickým 

způsobem života zkoumá životní hodnoty ekologicky hospodařících farmářů, jejich postoje, snaží se 

nahlédnout do životního stylu lidí, kteří vlastní biofarmu, na které hospodaří.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuje na 

základní pojmy týkající se trvale udržitelného způsobu života, obrací se k ekologickému 

zemědělství a zabývá se životním stylem a hodnotami, které jsou spjaty s ekologickým 

hospodařením. 

V praktické části je provedena analýza kvalitativního výzkumu, který probíhal formou 

strukturovaných rozhovorů s hospodařícími ekofarmáři. Autorka se zaměřila na menší farmy, sedm 

farem osobně navštívila, našla 10 respondentů, dva rozhovory byly provedeny on-line. Součástí 

práce je popis metodologie výzkumu a analýza vybraných témat na základě výzkumu. Mezi 

zkoumaná témata patří návaznost na rodinnou tradici, pohled na přírodu, vztah k technice, trávení 

volného času. Největší částí analýzy je téma životních hodnot a postojů, zajímavý je také vztah 

farmářů ke společnosti a jejich pohled na budoucnost. Tato témata autorka propojila a zpracovala 

z nich ucelený text, který odráží odpovědi respondentů.

Autorka používá odbornou literaturu k tématu, správně ji cituje. Některé knihy, o které se 

zásadně opírá, jsou ale již staršího data (např. Honzík, 1958; Keller, 1995; Librová, 1994). Za 

posledních dvacet let se toho v přístupu a v pohledu na ekologické zemědělství přece jen změnilo

velmi mnoho.

Jazyková úroveň práce je dobrá, přesto se v práce objevují drobné chyby a překlepy. Některé 

kapitoly trpí tím, že autorka opakovaně cituje pouze z jednoho zdroje. Příjmení respondentů autorka 

změnila – tuto změnu ale v jedné pasáži (str. 58, první odstavec) zapomněla uskutečnit. 

Přes uvedené nedostatky práce odpovídá nárokům na diplomovou práci, je kvalitně 

zpracována, autorka prokázala schopnost napsat odborný text.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Otázka k obhajobě: 

Jaký je Váš osobní pohled na používání pojmu farmář, farma – není pro naše území vhodnější 

tradičnější označení – zemědělec, rolník, hospodář, hospodářství, statek, atd.? 

V Praze 28. prosince 2012

Mgr. Markéta Dvořáková




