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Diplomová práce se zabývá aktuálním problémem  role místních potravin  v souvislostech 

ekonomického rozvoje vybrané lokality, s konkrétním výpočtem  indikátoru lokálního multiplikátoru.  

Práce je členěna do 12ti kapitol, úvodu a závěru. První, teoretická část práce (kapitoly 1-8) se věnuje 

vymezení základních pojmů, které souvisí s řešenou problematikou. V této části je problematika 

potravin zasazena do širšího rámce potravinové bezpečnosti, dostatku kvalitních potravin a jejich 

spravedlivé distribuce  v globálním světě. Autorka vymezuje globalizaci, ekonomický a regionální růst 

na straně jedné a lokalizaci a udržitelný rozvoj na straně druhé.  Oceňuji logickou strukturu, kdy u 

všech popisovaných jevů je vždy subkapitola věnovaná roli potravin, což umožňuje kontinuitu obecně 

teoretické části s vlastním tématem diplomové práce. 

Těžištěm konkrétní části práce je lokální multiplikátor a jeho výpočet pro zvolenou lokalitu. Teorii 

lokálního multiplikátoru a metodám jeho výpočtu je věnována samostatná kapitola 8, kde autorka 

uvádí dobrou analýzu zdrojů literatury, která se danou problematikou zabývá.  V této části je rovněž 

uvedena obecná metodika výpočtu lokálního multiplikátoru.  Metodice konkrétního výpočtu pro 

zvolené území jsou pak věnovány ještě subkapitoly 10.2.2. „Vymezení místního území, subkapitola 

10.3 „Metoda výpočtu“ a 10.4 „Přípravná fáze výzkumu“. V těchto kapitolách je uvedeno, že byla 

použita metoda rozhovoru i dotazníkového šetření.  Součástí popisu použitých metod zpracování je i 

subkapitola 10.5 „Dotazníky“, které jsou pak k dispozici v příloze D a E. Autorka se inspirovala již 

existujícími výzkumy a dotazníky, provedla však některé vlastní úpravy (do dotazníku byla vložena 

tabulka s nejčastějšími výdaji respondentů- dodavatelů a zaměstnavatelů) kladně hodnotím tento 

aktivní přístup ke zvolenému tématu. 

 Těžiště vlastní práce je v kapitolách 10-12. V kapitole 10 je formulován cíl a hypotéza. Cílem práce 

bylo ověření významu role lokálních potravin v místní ekonomice, prostřednictvím výpočtu lokálního 

multiplikátoru pro konkrétní prodejnu v městě Plzni. Hypotéza předpokládá, vysokou hodnotu 

lokálního multiplikátoru, zvolené prodejny, což by mělo potvrdit pozitivní vliv prodeje lokálních 

potravin i z hlediska udržitelnosti rozvoje vymezené lokální ekonomiky. Výběr lokality - území je Plzeň 

město a Plzeň jih, je v práci dobře zdůvodněn. 

Začlenění cíle a hypotézy a metodiky do textu práce a neuvedení hned na začátku, jak bývá u 

diplomových prací obvyklé, je poněkud  netradiční. Domnívám se však, že logická struktura práce 

tímto uspořádáním není narušena a je možné s tímto členěním souhlasit. 

Diplomová práce obsahuje i  kapitolu „Diskuse“  společně s podkapitolu „Náměty a doporučení“,  

Oceňuji, že autorka tuto část, která  je nedílnou součástí vědeckých článků a  u   diplomových prací 

není vždy součástí, do své práce zařadila. Bohužel „Diskuse“ je velmi krátká, pouze jeden odstavec a 

nemá charakter diskuse vědecké, kdy se zjištěné hodnoty a jejich interpretace nějakým způsobem 

srovnávají s jinými hodnotami nebo teoriemi obdobných výpočtů.  Závěry práce shrnují podstatná 

zjištění a získané výsledky a srovnávají je s cíli práce i hypotézou, i když autorka nehovoří explicitně o 

tom, zda byla hypotéza potvrzena nebo vyvrácena. Věta v závěru práce „není možné jednoznačně 



hovořit o výrazném přínosu pro danou lokalitu“ víceméně říká, že hypotézu nebylo možné 

bezvýhradně považovat za potvrzenu. 

Práce s literaturou a jejími citacemi v textu i v „Seznamu použité literatury“ má standardní dobrou 

úroveň. Také formální úprava práce, až na několik málo překlepů jako například překlep v názvu  

kapitoly 9.2 benýnkové systémy, je kvalitní. Také jazyk, kterým je diplomová práce psaná  je 

srozumitelný.  

 V závěru bych chtěla zdůraznit, že oceňuji především náročnost a určitou inovativnost vybraného 

tématu výpočtu lokálního indikátoru síly místní ekonomiky, kterým se v ČR málokdo zabývá. Existuje 

jen metodika aplikovaná v moštárně Hostětín, několik málo diplomových prací a jedna práce 

disertační.  Z tohoto pohledu vidím hlavní přínos práce již v samotné aplikaci výpočtu lokálního 

multiplikátoru LM3, který rozšiřuje řady „průkopníků“ v rámci ČR a je krokem k možné standardizaci a 

obecnému využití tohoto indikátoru pro hodnocení udržitelnosti lokální ekonomiky a její vnitřní 

ekonomické síly. Je to práce velice náročná na čas pokud jde o sběr dat a podkladů pro samotný 

výpočet multiplikátoru, který sám o sobě již není příliš složitý.   

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a s ohledem na výše uvedené skutečnosti práci, i přes dílčí 

nedostatky, hodnotím počtem 17 bodů a navrhuji známku výborně. 

                                                                                                               Vedoucí diplomové práce 

 V Českých Budějovicích dne 29.7. 2015                                        Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 

 

  

 

 

 

 


