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Bakalářská práce

Piedložená bakaiářská práce obsahuje celkem 49 stran, které jsou doplněny 12 pří1ohaml.
I{romě samotného textlr autoÍka práce hojně lyňívá i množství gtafŮ a tabulek 121, ,.,p. 1 i kousků).
Seznam literatury a dalších pramenů čítá 28 položek. Veškerá literatura je pouze domáci pro...ni",..",
což 1e ovšem ďo značné míry dáno tématickým zaměŤenim práce, Všechny zdto1ejsou řádně citovány.

Práce obsahuje včetně úvodu a závětu 7 kapitol, logicky a přehledně uspořádaných' k čemuž
slouží i ďlčí podkapitolky. Po úvodu ptácě, kde autorka nastlňuje zá|ďaďní h1potézy, pÍtcházíkapitola o
metoďce a přehledu lrteratury. Vlastní jádto práce pak tkví v následujících dvou kapitábch' wkafcích se
charakteristiky zemědělswí v okrese Litoměřice a v modelovém území.

Tato klíčová část 1e zprucována kva]rtně a nemám k nt ýtaznější připomínky. Jedrnou větší
připomínku mám v případě dotazníkového šetření, s jehož l.ýsledky autorka pracuje. Áutorka sama
připouští, že r,rysledky šetření vzhledem k pouhým třem (!) dotazníkům nelze přeceňovat. Přesto se
domnívám, že pouhé tři dotazníky jsou velml máIo a dělat nějaké závěty z takto malého vzorku
por.ažuji za opravdu, ale opravdu ttoufalé.

Po těchto stěže1ních kapitolách pÍicbází Ss7oT ana\ýza, ktetá )e však pouhým rýčtem bez
jakéhokoJrv komentáře, což pokládám za zcela nedostaču1icí. Áutotka by měla S!7oT analýzualespoň v
minimální míře komentovat, a to zeyména z hledrska závažnosti a důležitosu jednoúvÝch bodů tétc,
analýzy'

Naopak se mr líbí poslední kapitolka, což 1e )akési zamyšIení nad budoucností zemědělství na
Litoměřicku,Y závěru celé ptáce se pak autorka r.rací k hypotézám, které zde komenruje.

Z formá]ntho hlediska 1e púce zptacována vcelku dobře' i kdvž čárkám v souvěú se autorka
občas r,ryhýbá, naopak se však ner'ryhýbá občasným překlepům _ např. již v úvodním ptohlášení, kde
autorka tvrdi, že literaturu požlJa a nikoliv použl7a.Taktéž pouhé jedno,,ÍI.. ve slor-ě rostlinná výroba (s'
i1) považuji za poněkud překvapivé; zde bych však ner.ini.l autoÍku, ale spíše funkci Áutámatlcké
opÍaq/ v pÍogÍamu Word. Doporučuji tuto funkci \,-ypnout'

Závětem bych si dovo]rl něko]rk dotazů:
- kteté díIčí bodv ze SWoT ana|ýzy autorka považu1e za nejd,3|ežitější a proč?
_ exlstuje něiaký ýznamný rozdil' mezi s,\,uživáním dotačních titulů mezt družstvem a soukromýmr

zemědělcr?
_ 

l^k r'iď soukromí zemědělci v tomto regionu svoji budoucnost l' zemědělském sektoru?

Celkorry dojem z pŤedLožené ročníkor.é púce je pŤízný
úspěšné obhajobě' Ptoto tuto práci k^obhajobě doporučuji.

a ýše uvedené připomínky nebrání

Y Praze dne 13. 9.2006 tvrgÍ' J1Í1 Stockmann


