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Podrobné hodnocení práce:
1. Aktuálnost řešeného tématu
(téma práce vychází z požadavků praxe, téma práce předchází současnost, …)

Řešená problematika diplomové práce je aktuální a řeší problematiku rozvoje
vinařství v Jihomoravském kraji.
2. Cíl práce
(přesnost formulace, pracovní hypotézy, náročnost cíle, …)

Cíl práce je zformulován v souladu se zadáním práce.
3. Přehled literatury
(rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací,
využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých citací,
syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, …)

V práci je dostatečně využito dostupných tuzemských literárních zdrojů včetně
aktuálních internetových zdrojů. Rešerše je zpracována do tří základních částí a to
pozice zemědělství v rámci ekonomiky ČR, struktury financování vinařství v
letech 2000 - 2006 a v následných letech 2007-2013 a marketingových nástrojů
pro rozvoj vinařství.
4. Volba vhodné metodiky
(přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl,
diskuze volby metod a komparace s jinými přístupy, …)

Zvolený metodický postup odpovídá cílům a zadání diplomové práce.

5. Přínos pro praxi, originalita
(častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané
podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, …)

Provedená analýza postavení vinařství v Jihomoravském kraji doplněná o základní
charekteristiku vinařství v Rakousku umožnila autorce doplnit a rozšířit již
uvedené návrhy finančních a marketingových nástrojů pro podporu rozvoje
vinařství v regionu Jmk.
6. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti
(prokázání hlubší znalosti problematiky, míra specifických znalostí o problematice, míra
schopnosti správně aplikovat poznatky na konkrétní problém, …)

Předložená práce vychází z odpovídajících teoretických vědomostí a znalostí
autorky, které uplatňuje při řešení rozvoje vinařství v regionu Jmk.
7. Vlastní práce
(hloubka provedené analýzy, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra
splnění cíle, zodpovězení hypotéz, …)

Vlastní práce řeší v prvé části postavení vinařství v Jihomorsvském kraji, kde mj.
uvádí institucionální zabezpečení podpory vinařství, produkty vinařství, SWOT
analýzu vinařství, strukturu financování vinařství a také charakteristiku vinařství
v Rakousku. Ve druhé části vlastní práce jsou posouzeny finanční a marketingové
nástroje sloužící k rozvoji vinařství v Jmk. Obě části vlastní práce jsou shrnuty
v diskuzi a v závěru práce.

8. Aplikace zvolených metod
(schopnost aplikace teoretických poznatků, vhodnost použitých vzorků, ošetření chyb a nedostatků
metod, komparace výsledků za využití více metod, zdůvodnění odchylek, …)

Uvedeno v bodě 4.
9. Závěry a doporučení
(správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů,
aplikovatelnost doporučení, …)

Závěry práce přehledně shrnují výsledky vlastní práce a jsou vhodná pro další
rozvoj vinařství v Jihomorsvském kraji.
10. Logická stavba práce, formální náležitosti
(správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost
a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, …)

Práce má logickou stavbu a splňuje stanovené formální náležitosti.

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor
vyjádřit v rámci rozpravy:
Autorka by při obhajobě diplomové práce mohla uvést, které instituce či
zainteresované organizace se mají zabývat řešením slabých stránek uvedných ve

SWOT analýze na s.73 tak, aby byl významněji podpořen rozvoj vinařství v ČR a také
v Jihomorsvském karaji.
S ohledem na využívání podpor je pro vinaře významná podpora integrované
produkce. Jaký je v podmínkách Jihomoravského kraje zájem vinařů o tuto podporu,
která je oproti minulým létům značně navýšena?
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