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Základní charakteristika práce. 

Práce se zabývá problematikou toho, jak spotřebitelé reagují na certifikáty ekologických 

produktů při nákupu módy. V teoretické části autorka představuje několik teoretických 

přístupů, které se týkají spotřebního chování. V empirické části pak shrnuje výsledky své 

kvalitativní sondy mezi spotřebiteli, kteří alespoň někdy nakupují módu s ekologickými 

certifikacemi, a zabývá se motivátory a překážkami, které vstupují do jejich spotřebního chování. 

Práce může posloužit jako inspirace pro návazný kvantitativní výzkum, což autorka sama 

navrhuje. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Cíl práce autorka definuje následovně: „Cieľom tejto práce je identifikovať motivátory a bariéry 

spotrebiteľa pri nákupe ekologicky certifikovanej módy a ďalších textilných produktov a získať 

hlbšie pochopenie týchto motivátorov a bariér“ (s. 9). Domnívám se, že práce naplňuje cíle 

především z hlediska identifikace zmiňovaných motivátorů a bariér. V rovině cíle „hlubšího 

pochopení“ by práce mohla jít trochu dále a pokusit se více rozkrýt některé hlubší vrstvy 

problému. Částečně k tomu dochází například v momentě, kdy autorka respondentům ukazuje 

různé certifikáty a zkoumá jejich znalost certifikátů, která se ukazuje jako nízká. Tuto rovinu už 

ale příliš nerozpracovává a ze závěrečné diskuse tato rovina úplně zmizela, což je podle mě 

trochu škoda.  

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda je popsaná jasně, a to včetně vzorku a výzkumného nástroje, který je součástí příloh.  

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

Celkově jsou jednotlivé části práce solidně propojené a vyvážené. Místo pro určitě zlepšení vidím 

v lepším vysvětlení toho, jak konkrétně modely a koncepty identifikované v teoretické části 

informují vlastní šetření a jak také souvisí s výsledky vlastního šetření. Autorka sice své 

výsledky k modelům vztahuje, ale někdy by bylo toto vztažení potřeba lépe vysvětlit, resp. 

„dotáhnout“.  
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Uvedu příklad: „Avšak aj keď sú ich postoje ku konvenčne vyrábanej móde negatívne, v súlade s 

modelom ABC naopak často zakúpia konvenčný textil, ak je vyhľadávanie a získavanie ekologicky 

certifikovaného textilu časovo náročné alebo je taký textil nad ich finančné možnosti či nad 

rámec čiastky, ktorú sú ochotní zaň minúť, čo je v rozpore s ich postojmi a hodnotami.“ 

 

Čtenáře automaticky napadá otázka, v jakém smyslu je toto pozorování v souladu s modelem. To 

je v teoretické části nějakým způsobem v textu obsaženo, ale je potřeba poměrně hodně listovat 

dopředu a dozadu, aby si to čtenář propojil. Toto propojení by mohlo být explicitnější. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Ano, text je vystavěn logicky a jeho struktura je vhodně zvolená.  

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část je standardně zpracovaná. Představuje nejprve širší paradigmatický kontext 

(NEP) a potom konkrétnější teorie/modely spotřebitelského chování. 

 

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Scénář rozhovorů je kvalitně připravený, i když by bylo možné více vyzdvihnout (vysvětlit) jeho 

propojení s teorií – například mi v dotazovaných otázkách trochu chybí důraz na to, jak 

respondenti vnímají vnější kontrolu svého chování, což je jeden ze tří pilířů používaného modelu 

ABC.  

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Oceňuji, že se práce v diskusi a závěrech snaží popsat implikace pro možný následný 

kvantitativní výzkum. Jen formální poznámka: Doporučil bych pouze formulovat hypotézy 

konkrétněji a zaměřit se na kvalitu („směr“) vztahu. Jinými slovy, hypotézy jsou formulované 

například takto: „Medzi socioekonomickým statusom a nákupom ekologicky certifikovanej módy 

je štatisticky signifikantný vzťah.“ Lépe by bylo explicitně říct, že socioekonomický status 

zvyšuje míru/častost/objem nákupu ekologicky certifikované módy. Naopak to, že jde o vztah 

statisticky signifikantní, není třeba v hypotéze formulovat. To, jakou míru síly vztahu bude 

následně výzkumník používat a jestli bude používat i statistickou významnost je aplikační otázka 

pro kvantitativní výzkum, která se dotýká diskusí, které jsou mimo rámec této práce.  

 

Ne zcela jasný mi je ale model navržený v závěru (obr. 7). Bylo by vhodné více se zabývat tím, jak 

přesně se liší od modelu v obrázku 4 a jak tyto rozdíly vyplývají z předložené práce. Také by bylo 

třeba ozřejmit, v čem se liší plné a přerušované šipky. Nakonec mi není jasné, co znamená šipka, 

která nesměřuje k měřitelnému konceptu, ale k jiné šipce.  
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FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

V pořádku. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…)  

Nemám výhrady.  

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Z hlediska stylistiky, srozumitelnosti i grafického zpracování je práce v pořádku.  

 

 

Další poznámky 

Nemám. 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Velmi dobře 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

Zajímalo by mě, jak autorka vnímá skutečnost, že i mezi motivovanými spotřebiteli je znalost 

konkrétních certifikátů, resp. jejich významu nízká. Co to znamená například z hlediska možných 

doporučení pro požívání certifikátů? A z hlediska legislativy na ochranu spotřebitele? 

 

Dále bych potřeboval vysvětlit, co přesně znamenají inovace v modelu na obr. 7 oproti modelu 

na obr. 4 a jak tyto inovace vyplývají z empirického šetření autorky.  

 

Děkuji za zajímavě zpracované důležité téma, práci jsem si rád přečetl! 

 

 

Datum:  20. 8. 2019 

 

Podpis:  Jaromír Mazák 


