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Průběh obhajoby: Předseda komise doc. Buriánek přivítal diplomantku a představil

průběh obhajoby. Autorka přednesla záměr své práce a její kontext.
Představila také cíle práce, východiska a teoretickou i empirickou
část své práce. Dále blíže přiblížila zvolenou výzkumnou metodu a
její průběh. V závěru autorka shrnula zjištění, ke kterým ve své práci
došla. Dále také ukázala přínosy svých zjištění a jejich samotnou
aplikaci pro pozdější využití.

Vedoucí práce považuje koncepční stránku práce za kvalitní.
Strukturálně je práce nedotažená, chybí jí revize pro čitelnost a
přehlednost textu (především v teoretické části). V empirické části
práce odpovídá dobrému předvýzkumu, což autorka dobře rozvádí v
závěru a navrhuje možné další rozměry pro srovnání. Vedoucí práce
oceňuje závěrečnou syntézu. Ve formálních aspektech práce je
problematická práce se zdroji. Nakonec byly předneseny otázky viz
posudek.

Dle oponenta práce se velmi dobře podařilo naplnit cíl první,
nicméně ten druhý, který jde více do hloubky, již tolik ne. Autorka
dobře vztahuje výsledky k modelům, ale už chybí, kde je přesně ten
soulad (čtenář se musí vracet pro porozumění, o co se jedná). Zmínil
také nejasnost v novém navrženém modelu oproti původnímu, ze
kterého vycházelo. Nakonec byly zopakovány otázky viz posudek.

Autorka ve zodpovězení otázek vysvětlila, proč do své práce
zahrnula nové enviromentální paradigma, volbu teorie plánovaného
chování a model ABC a legislativní přesah, který není přesně
nastaven. Velmi v tom také figuruje i faktor neznalosti, a tedy může
docházet ke klamání spotřebitele. Doc. Buriánek ještě dodal, že by
bylo vhodné v rámci kvalitativního výzkumu byly určeny hypotézy,
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zda jsou různé skupiny dle motivační síly, zda jsou přítomny
případné trendy ve vybraném vzorku. Empirie se také omezuje na
pouhý popis.
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