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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce  X    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    

Hloubka provedené analýzy  X   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  X   

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   

Formulování vlastních názorů diplomantem  X   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   

Stylistická úroveň práce  X   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   X  
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využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  

 

Otázky k obhajobě diplomové práce:  
 

Jaký byl hlavní přínos pro autorku při zpracování této diplomové práce? 
  
Proč, popřípadě z jakých důvodů byla vybrána pro zhodnocení podniku na ekologické 
zemědělství SWOT analýza? 

 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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Předkládaná diplomová práce „Udržitelné a odpovědné podnikání“ odpovídá zadání a dle 

zásad pro vypracování je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První hlavní kapitola, která je 

autorkou práce velmi dobře zpracovaná, je popisnou, teoretickou částí diplomové práce 

zabývající se aspekty udržitelného podnikání v zemědělství. Tato kapitola je rozdělena do 

čtyř podkapitol, které se dále člení, a mimo jiné popisují podstatu udržitelného rozvoje v 

zemědělství a vybrané poskytované finanční podpory. Druhá hlavní kapitola popisuje 

situaci a faktory ovlivňující udržitelné podnikání v zemědělském sektoru v České republice. 

Autorka práce vychází při svém hodnocení především z roků 2013 a 2014 a vlastní 

hodnocení je vhodně doplněno o tabulky a grafy. Ve třetí hlavní, stěžejní kapitole autorka 

práce ve čtyřech samostatných podkapitolách popisuje vybraný zemědělský podnik, 

zhodnocuje možnost přechodu podniku na ekologické zemědělství pomocí vhodně 

zvolené metody „SWOT analýzy“, navrhuje možnosti financování udržitelného rozvoje 

podniku přes dotaci „Podpora na chov telat masného typu“. Ve třetí a čtvrté podkapitole 

autorka práce navrhuje a vypracovává projekt, který umožní zvolenému zemědělskému 

subjektu realizovat dotaci na chov skotu.  Celá hlavní kapitola je též dobře doplněna o 

vlastní tabulky, grafy a výpočty. 

V závěrečné části autorka shrnuje své poznatky, názory a doporučení o udržitelném 

rozvoji v zemědělství. Zejména se autorka práce zmiňuje o některých úskalích a 

problémech při realizování projektu především pak se stanovením časového 

harmonogramu a částečným nesplněním vedlejšího cíle. Toho si je ostatně autorka práce 

dobře vědoma i vhodně to v závěru zdůvodňuje. 

Cíl práce, který byl navrhnout projekt pro splnění zemědělské dotace pro určený podnik, 

byl splněn. Hodnocená diplomová práce odpovídá zadání a zásadám pro vypracování, 

svým rozsahem splňuje podmínky diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.   

 

 


