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Samotný název diplomové práce slibuje široký záběr, protože neobsahuje podtitul, který by vysvětlil
její zaměření. Takto čtenář očekává teoretické zakotvení relativně neznámého konceptu „sociální
zemědělství“ v ČR. V úvodní části se dozvídáme, že se práce zaměřuje definování problémů, které má
koncept sociálního zemědělství v konfrontaci s praxí.
Už samotný koncept je spíše pseudokonceptem (jak ostatně uvedl i zástupce jedné z farem
oslovených pro výzkumnou část). Jedná se v podstatě o jedno z odvětví sociálního podnikání, které
samo o sobě také nemá v ČR žádnou legislativní oporu. Přesto se sociálním zemědělstvím seriózně
zabývá Ministerstvo zemědělství v rámci své dotační politiky. Navíc autorka směšuje do sociálního
zemědělství legislativně rigidní sociální služby. Bohužel však autorka kriticky nereflektuje ani v úvodu,
ani v dalším textu výše uvedenou problematiku – legislativní vakuum, odlišnost sociálního
zemědělství a soc. podnikání, paradox souběhu sociálního podnikání se sociálními službami apod.
Teoretická část je přehledová, je sice komplexní, ale jde spíše po povrchu, má parametry práce
bakalářské. Světlou výjimkou teoretické části jsou zahraniční příklady, kde sociální zemědělství má
rysy uceleného konceptu s legislativními ambicemi.
Empirická část je metodologicky pojatá solidně, jako sada rozhovorů s provozovateli farem a klienty
(respektive zaměstnanci). Otázek pro vedoucí je příliš mnoho, aby přinesli relevantní výpověď. Otázky
rozhovoru pro zaměstnance postrádají tah na cíl. Není divu, když cíl práce je vágní. Nicméně,
v praktické části by čtenář očekával konkrétní výstupy. A zatím se dozvídá jen povrchní sdělení typu,
že sociální zemědělství je pro všechny zapojené přínosem. A hlavním nedostatkem to, že se o
konceptu ve společnosti zatím moc neví. Výsledkům by jistě prospěla hlubší analýza.
Jako stěžejní k obhajobě práce bude schopnost studentky obhájit, že práce se sociální zemědělství
tematicky vejde do kontextu sociální práce nebo sociální politiky.
Po formální stránce obsahuje práce všechny náležitosti, i grafické zpracování je přehledné. Použitá
literatura je relevantní a její rozsah je v normě.
Práci doporučuji k obhajobě a pouze v případě úspěšné obhajoby navrhuji hodnocení dobře.
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