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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Práce je logicky strukturovaná do teoretické a praktické, resp. výzkumné části. V teoretické části autorka 

zasazuje fair trade i do širšího rámce trvale udržitelného rozvoje, naopak v praktické části se zabývá jak 

nabídkou fairtradových produktů v ČR či vývojovými trendy, tak zejména výzkumem obeznámenosti 

českých spotřebitelů s principy fair trade a s cílenou spotřebou fairtradových produktů. Po teoretické i 

praktické stránce je práce silná a splňuje veškeré běžné požadavky na tento typ studentských závěrečných 

prací. Mezi slabší stránky patří pouze poměrně obecnější stanovení cíle diplomové práce. Cíl by měl být 

jasně definován, ideálně stanoven metodou SMART. Po jazykové stránce vykazuje práce pouze drobné 

zejména stylistické chyby v teoretické části, způsobené především syntézou rozličných zdrojů odborné 

literatury. Zdrojová literatura je velmi bohatá a informačně hodnotná, nicméně použití zahraniční literatury, 

která tvoří asi jen 1/7 všech použitých zdrojů, bych očekával u tématu z oblasti mezinárodního obchodu 

větší. Odborný přínos je v rámci zadaného rozsahu diplomové práce velmi dobrý, pro další použití v teorii 

či praxi by bylo potřebné jej dále rozpracovat, což sama autorka v závěrech uvádí. Základní stavební 

kameny diplomové práce, jako je odbornost, kvalita použitých informačních zdrojů, stanovení a 

vyhodnocení hypotéz, vlastní šetření, stanovení cílových skupin pro dotazníkové šetření, vyhodnocování 

výsledků a formulace závěrů jsou na velmi vysoké úrovni. Velmi oceňuji zejména detailně provedené 
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šetření v praktické části prostřednictvím dotazníku, šetření na místě v obchodních prostorech a rovněž 

analýza nabídky e-shopů vybraných obchodů. Dílčí výsledky jsou kromě textové části rovněž vhodně 

graficky zobrazeny. Velmi pozitivně hodnotím aktuálnost práce, kdy autorka mimo jiné zařadila dopady 

krize nového typu koronaviru na obchodní vazby v rámci fungování fair trade. Rovněž volba cílové skupiny 

pro dotazníkové šetření z řad studentů a osob starších 55 let dává prostor pro zajímavá zjištění. Přes drobné 

výhrady výše uvedené navrhuji udělit klasifikační stupeň "výborně". 

 

 
 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Čím si vysvětlujete, že je skupina respondentů 55+ z Vašeho šeření tak polarizovaná, tzn., buď znají pojem 

fair trade (37 %), anebo naopak o pojmu nikdy neslyšeli (39 %)? 

 

Jak vnímáte budoucí spotřebu fairtradových produktů v ČR? Domníváte se, že se spotřební chování Čechů 

stále ještě mění ve prospěch trvale udržitelných produktů, anebo se již nacházíme na pomyslném vrcholu a 

nelze do budoucna očekávat výraznější změny ve spotřebě? 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 24. 5. 2020       Podpis hodnotitele  


