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1. Stručný popis projektu/výzkumu 
 

Projekt se týkal výzkumu a sběru dat vztahujících se k problematice transformace zemědělství a 

perspektiv ekologického zemědělství (EZ) v Moldávii za účelem získat podklady k napsání diplomové práce na 

téma Perspektivy ekologického zemědělství v transformujících se ekonomikách.  

Výzkum trval 8 dní od 5. do 13.  září 2009.  Během svého pobytu jsem navštívila subjekty a instituce, 

které se obecně zemědělstvím a EZ zabývají a které mi poskytly požadované relevantní informace (zemědělská 

univerzita, nezisková organizace, ministerstvo zemědělství). Mým cílem bylo získat takové informace, které mi 

pomohou seznámit se se situací transformace zemědělství v Moldávii a možnostmi uplatnění EZ zde do potřebné 

hloubky tak, abych poté byla schopna tyto informace využít při zpracovávání diplomové práce.   

Pro vlastní potřebu jsem si vytvořila pracovní formulář, ve kterém jsem si stanovila klíčové informace a 

ty během svého výzkumu zjišťovala (blíže viz metodologie).   

2. Stručný souhrn vykonaných činností 
Během pobytu jsem navštívila tyto instituce:  

REC Moldova (Regional Environmental Centre Moldova) – bližší seznámení s projekty organizace, spolupráce 

v průběhu týdne.  

Zemědělská univerzita v Moldavě – rozhovor se zaměstnankyní univerzity o výuce ekologického zemědělství 

na místní univerzitě a možnostech dalšího rozvoje výuky EZ. V průběhu rozhovoru byly také zodpovězeny 

některé výzkumné otázky, které jsem měla připravené.  

Eco-Tiras – International Environmental Association of River Keepers – rozhovor s ředitelem organizace 

Ilyou Trombitskym. Byly zodpovězeny výzkumné otázky k EZ a získány tištěné a elektronické materiály. 

 Ecological Society BIOTICA – osobní setkání s ředitelem společnosti Alexeiem Andreevem a zodpovězení 

některých výzkumných otázek - ukotvení EZ v legislativě, politice (i Evropské ve vztahu k Moldávii) a jeho 

vývoj, podpora EZ v Moldávii.  

Ministerstvo zemědělství – rozhovor s pracovníkem ministerstva zemědělství. Získání odpovědí na výzkumné 

otázky. Ministerstvo poskytlo zejména statistické údaje vztahující se k EZ.  

Národní zemědělská asociace – rozhovor s ředitelem zemědělské asociace za účelem zodpovězení výzkumných 

otázek a získání podrobnějších informací o vztahu státu a ekozemědělců.  



SGS Moldova – certifikační a kontrolní organizace – návštěva organizace a rozhovor se zaměstnankyní o 

kontrole a certifikaci ekologických zemědělců. Zodpovězení některých výzkumných otázek.  

Miscarea Ekologista din Moldova – rozhovor s ředitelem neziskové organizace. Zodpovězení výzkumných 

otázek.  

3. Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 
 
Návštěva všech výše uvedených organizací mi umožnila získat odpovědi na předem vypracované výzkumné 

otázky k EZ. Zodpovězení otázek více zaměstnanci různých organizací je důležité pro získání více pohledů a 

objektivních informací na problematiku. Tímto způsobem se mi podařilo získat zajímavé informace a lépe 

pochopit problematiku ekologického zemědělství i obecně zemědělství v Moldavsku. Z odpovědí byl například 

patrný rozdílný pohled na problematiku EZ ze strany nevládních a státních organizací. Kromě cenných informací 

nabytých během rozhovorů jsem získala také různé publikace, které mi budou zdrojem dalších informací při 

psaní diplomové práce. Díky osobnímu setkání se mi také podařilo navázat další spolupráci s většinou 

respondentů, kterou jistě využiji při psaní diplomové práce, kdy mi budou vyvstávat další dosud nezodpovězené 

otázky.  

Věřím, že i pro ředitele mé partnerské organizace REC Moldova – Andreie Isaca – byla tato zkušenost přínosná. 

REC Moldova v současnosti připravuje projekt k ekologickému zemědělství zaměřený na moldavské zemědělce. 

Věřím proto, že i on touto cestou získal řadu cenných informací a kontaktů. 

4. Návrh prezentace výstupů 
 
Výstupy z výzkumu budou prezentovány formou diplomové práce. Je možné také poskytnout krátkou přednášku 

například v rámci výuky vztahující se k problematice udržitelného zemědělství.   

 
CELKOVÉ NÁKLADY: 6 850,- Kč (z Vavrouškova stipendia hrazeno 3000,- Kč) 
 
 
 


