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Ekologické zemědělství a produkce tzv. biopotravin je v posledních desetiletí velmi aktuální a 

živé téma pro řadu diplomových prací na fakultách zemědělských a ekonomických, které se 

ekologickým zemědělstvím zabývají zejména z hlediska agroekologického, resp. 

ekonomického. Studentka Michaela Kučerová tuto problematiku studovala z jiného úhlu: „Jaké 

skutečnosti způsobily, že vybraní zemědělci se zabývají ekologickým, nikoliv konvenčním 

způsobem hospodaření?“ 

Na základě empirického šetření provedeného formou hloubkových polostrukturovaných 

rozhovorů diplomantka zjistila a popsala vnitřní pohnutky, které ovlivnily vybrané zemědělce 

orientovat se na ekologické zemědělství.  

Práci hodnotím z následujících hledisek, která považuji u diplomových prací za důležitá: 

 

Význam a náročnost tématu: 

Význam ekologického zemědělství je nesporný – jednak je šetrnější k přírodním zdrojům a 

životnímu prostředí, zároveň tento způsob hospodaření se jeví být více udržitelný než 

zemědělství konvenční a v neposlední řadě je významné, že produkuje pro člověka příznivější 

potraviny. Zdánlivě jednoduché téma se díky zvolené metodě výzkumu, jakým je výzkum 

kvalitativní, stalo jak časově náročným, tak náročným na vyhodnocení tzv. měkkých dat. 

 

Logická struktura práce: 

Práce je rozsáhlá, dobře koncipovaná a standardně strukturována, jednotlivé kapitoly jsou 

vyvážené, není opomenuta žádná nezbytná kapitola. Zcela zásadní je kapitola „Výsledky a 

diskuse“, která přehledně shrnuje dosažená zjištění a hodnotí je v kontextu výsledků ostatních 

autorů zabývajících se obdobnou problematikou. 

 

Metodický postup:  

Studentka zvolila kvalitativní výzkum a techniku sběru dat pomocí hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů včetně analýzy dokumentů spadajících do dané tématiky. 

Domnívám se, že metodický postup byl zvolen adekvátně k určenému cíli práce. Bylo 

vygenerováno celkem osmnáct kategorií, které hrají rozhodující roli pro volbu uvedeného 

způsobu hospodaření. 

Dílčí hodnocení/shrnutí  1 až 18 se trochu ztrácejí v celkově hutné práci, přestože jsou to vlastně 

důležité dílčí výsledky a zjištění autorky práce. Možná si zasloužily více pozornosti. Rovněž 

tak může čtenáři uniknout důležitá informace, jako je výběr 18 kódů. 

 

 



Formální stránka 

Po formální stránce práce odpovídá požadované struktuře diplomových prací. Obsahuje 

všechny nezbytné části (kapitoly) včetně obsáhlé a správně vedené diskuse. Celkově je práce 

podrobně členěna a je přehledná. Teoretická část má 60 stran včetně rozsáhlé úvodní Literární 

rešerše (40 stran; přes 100 citací celkově). 

Práce je i přes svůj velký rozsah čtivá včetně doslovných přepisů jednotlivých rozhovorů 

s respondenty.  

 

Naplnění cíle práce 

Cíl diplomové práce, kterým byla identifikace faktorů, které ovlivňují zemědělce při jejich 

rozhodování věnovat se ekologickému zemědělství, byl splněn. Přestože nelze zjištěné 

výsledky paušalizovat na všechny zemědělce v České republice, práce ozřejmila uvažování 

vybraných zemědělců, kteří se rozhodli pro nekonvenční způsob hospodaření.  

 

Hodnocení teoretického, případně praktického přínosu práce 

Práce rozšířila obecné poznání o důvodech zemědělců věnovat se ekologickému zemědělství a 

rozšířila znalosti o dalších faktorech, které hrají v podmínkách České republiky podstatnou roli 

pro zemědělce, kteří se rozhodují pro tento typ hospodaření (kromě vlastní filozofie 

„ekologického hospodaření“ je to vnitřní přesvědčení, vliv dotací, úloha rodinné tradice a 

další). Velký zdroj informací je v rozsáhlých a přepsaných rozhovorech. Tyto rozhovory 

mohou sloužit k další analýze, případně pro srovnání s jinými respondenty nebo s obdobným 

průzkumem avšak v jiném časovém horizontu. 

 

Práce s literaturou: 

Počet i reprezentativnost citovaných zdrojů odpovídá zaměření práce. Rozsah literární rešerše 

je vhodně zvolený a přes sto citovaných prací svědčí o tom, že se autorka zabývala důkladně 

zvolenou problematikou. 

 

Otázka: 

Ekologické zemědělství se ukazuje jako perspektivní způsob hospodaření do budoucna, neboť 

vykazuje znaky trvalé udržitelnosti. Rozveďte a zdůvodněte jednotlivé znaky udržitelnosti 

„ekologického způsobu hospodaření“. 

 

Celkové hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně při počtu bodů 19. 

 

V Praze, dne 1. června 2017      Ing. Michael Bartoš, CSc. 


