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Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1. Jaký je Váš názor na používání ekologického značení v České republice?  
2. Zemědělský podnik jste označila jako rodinný podnik. Ovlivňuje tato skutečnost chod podniku 

(např. přístup k využívání půdy) a postoj jednatele k možnosti certifikace?   
3. Vysvětlete, co znamená výsledná hodnota 3,2 (s. 62) a jak je z ní možné odvodit, že přechod na 

ekologické zemědělství pro podnik není vhodné.  
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Diplomová práce je zaměřena na problematiku udržitelného a odpovědného podnikání 
v zemědělském podniku. Hlavním cílem bylo zmapovat problematiku udržitelného podnikání 
v zemědělském sektoru v České republice a navrhnout možnosti financování v konkrétním 
zemědělském podniku.  

V rámci rešerše literatury autorka zpracovala přehlednou charakteristiku zemědělských systémů: 
konvenčního, ale především systémů, které usilují o dlouhodobě udržitelný rozvoj v zemědělství.  

V textu je přehledně vysvětlen postup při podání žádosti o registraci ekologického zemědělství (obr. 
1, s. 21) a shrnuty hlavní výhody a nevýhody vyplývající z přechodu podnikatelského subjektu 
z konvenčního na ekologický systém zemědělství (tab. 1, s. 25). V souladu s dílčím cílem práce je 
dále zařazen přehled možností finanční podpory zemědělským podnikům a obecný postup žádosti o 
dotaci.  

Praktická část diplomové práce na úvod popisuje situaci udržitelného podnikání v zemědělském 
sektoru v České republice v letech 2013 a 2014. Autorka pro zpracování vhodně použila upravenou 
metodu PESTE a zaměřila se na vlivy politické, ekonomické, sociální, technologické a ekologické; 
shrnutí poznatků je uvedeno v tab. 6 na s. 52.  

Pro konkrétní zemědělský podnik H + H Jiří Hladík, s.r.o. autorka zpracovala nejprve SWOT analýzu 
a následně postup pro podání žádosti o dotaci na chov telat masného typu. Zda je pro podnik 
vhodné realizovat přechod z konvenčního systému na systém ekologického zemědělství je odvozen 
z váženého hodnocení a výsledné hodnoty na s. 62. Bylo by vhodné doplnit komentář a vysvětlení 
tohoto závěru. Z přehledu možných finančních podpor (s. 30) se autorka s ohledem na plánované 
záměry podniku zaměřila na Podporu na chov telete masného typu a vypracovala návrh projektu 
na získání dotace. Autorka využila teoretických znalostí projektového řízení. Závěry a vyhodnocení 
jsou zjednodušená, především proto, že v době zpracování práce nebyly k dispozici všechny 
potřebné informace pro podání žádosti v roce 2017 (s. 65). Přesto je zpracovaný postup dobrým 
vodítkem pro podání žádosti o dotaci – jak je uvedeno v závěru na s. 81, zemědělský podnik 
projekt realizuje.  

Po formální stránce je diplomová práce poměrně zdařilá. Autorka správně citovala vhodnou 
literaturu především v českém jazyce a zpracovala velké množství informací týkajících se specifické 
oblasti zemědělské produkce a udržitelného zemědělství, což se odrazilo v širokém záběru práce. 
Stanovené závěry a formulace jsou místy zjednodušené a popisné, občas chybí logické 
odůvodnění. Viz např. „Mezi silné stránky lze jistě zahrnout kapitál a zdraví řešené firmy v podobě 
osobního vlastnictví zemědělské půdy…“ (s. 56). V textu se objevují gramatické a stylistické chyby. 

Proto hodnotím práci známkou velmi dobře. 


