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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená diplomová práce je zpracována na velmi aktuální téma, které je stále častěji skloňováno 

v souvislosti s obchodem a udržitelným rozvojem ve světě, ale postupně i v České republice. Autorka 

přistupovala ke zpracování práce pečlivě a snažila se ji komplexně uchopit, proto konečný rozsah práce 

překračuje doporučený. Zkrátit by šlo snad jen teorii k marketingovému výzkumu a vyjmout pouze typ a 

metody, které byly uplatněny v praktické části. Výborné je doložení provázanosti problematiky fair trade 

s udržitelným rozvojem a naplňování 17 SDG. Za přínosné považuji zařazení kapitoly zabývající se 

dopady pandemie koronaviru na fairtradový obchod. Práce má celkově logickou a provázanou stavbu. 

Výsledky výzkumu jsou přehledně prezentovány a interpretovány a na ně pak navazují promyšlená 

doporučení se zacílením na dva předem vydefinované segmenty zákazníků. Vzorek respondentů činil pro 

každý segment počet 100, což je spodní hranici alespoň částečné vypovídací schopnosti, poněvadž 

zejména generaci 55+ musela autorka dotazovat spíše osobně, což bylo velmi časově náročné. Pozitivně 
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hodnotím i shrnutí analýzy nabídky faitradových produktů v ČR u vybraných obchodních 

řetězců v Tab.1. V práci se místy objevují nepodložené domněnky autorky, doporučuji vždy tvrzení 

doložit. Drobné nedostatky jsou patrné v gramatice. Dále by bylo vhodnější prezentovat prodejnost 

fairtradových produktů a i maloobchodní obrat na aktuálnějších datech než pouze do roků 2015 a 2014. 

I přes tyto mé připomínky hodnotím práci stupněm "výborně" vzhledem k novosti tématu, přístupu 

autorky a výsledkům uplatnitelným v praxi.  

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

1. Zkuste velmi stručně představit postup, který by musela ZČU přijmout, pokud by se chtěla stát 

fairtradovou školou.  

 

 

 

 

V Plzni, dne 31.5.2020        Podpis hodnotitele  


