
vazby třetí generace na kooperativu se však uvolňují - s. 76-77), nicméně například vztah 

pěstitelú k púdě a dúvody pro respektování ekologicky šetrných pěstitelských postupú byly 

z mého pohledu objasněny velmi nedostatečně. Zároveň bych uvítala alespoň letmou predikci 

vývoje v nejbližší budoucnosti. Autorovo přesvědčení, že družstva EI Ceibo představují 

"možnost fungování sociálního modelu, který se zdá být úspěšný v ekonomické oblasti a 

šetrný k přírodě a lidem" (s. 10), by bylo možné zpochybnit právě poukazem na rozvolňování 

sociálních vazeb v komunitách, které se díky hospodářským úspěchúm začínají více zapojovat 

do života většinové společnosti, seznamují se s jejími výdobytky (např. díky sledování 

televize) a uvědomují si svou chudobu; ajejichž příslušníkúm se nyní otevírá možnost 

sociálního vzestupu a úniku z pout domovské obce. 

Navzdory těmto dílčím výhradám je ale předložená diplomová práce velmi 

informativní. Nikoli zanedbatelným přínosem je detailní vylíčení všech fází pěstování a 

prvotní úpravy kakaových bobú, tedy procesu, který v českém prostředí není příliš znám. 

Práce (a tím spíše pak k ní připojený dokumentární film) tedy múže být i vhodným 

popularizačním médiem pro širší veřejnost. Tímto směrem ukazuje také autorúv odlehčený 

literární styl, který zejména v úvodu a závěru někdy hraničí s esejistikou. Díky pevnému 

faktografickému zakotvení se ale ubránil sklouznutí do plytkosti. 

Diplomová práce Lukáše Lédla splnila požadavky na samostatnou, na vlastním výzkumu 

založenou studii, která přinesla konkrétní a pro další bádání využitelné výsledky. 

Navrhuji její hodnocení známkou výborně. 

Ii~~, 
Praha, 15. září 2008 Doc. Markéta Křížová, Ph.D. 

Středisko ibero-amerických studií FF UK 
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Oponentský posudek diplomové práce: 

Lukáš Lédl: Fair Trade na příkladu bolivijského kakaa (Středisko ibero-amerických studií FF 

UK, 2008), 122 str. rkp. 

Ve své diplomové práci se Lukáš Lédl zaměhl na fenomén "Fair Trade", tedy "alternativní 

obchod zaměřující se na znevýhodněné producenty z rozvojových zemí" (s. 9). Jeho hlavním 

motivem byla snaha ověřit si "skutečné" fungování tohoto fenoménu na straně producentů -

do jaké míry se dodržují standardy etického obchodu v rozvojové zemi, jak vnímají Fair 

Trade místní obyvatelé. Za konkrétní objekt svého zájmu zvolil kakao. 

Úvodní pasáže diplomové shrnují informace o této plodině, dějinách jejího pěstování 

(bohužel převážně na základě české, spíše popularizující literatury - zde by bylo na místě 

obohatit bibliografii o cizojazyčné texty) a statistiky současné světové produkce kakaa. 

Těžištěm je ovšem druhá polovina práce, uvozená představením fenoménu Fair Trade (což, 

jak uvádí diplomant, je téma v literatuře v podstatě nezpracované, proto se v této části opíral 

především o internetové zdroje). Nejrozsáhlejší, pátá kapitola pak shrnuje výsledky 

tříměsíčního pobyt v oblasti Alto Beni (Bolívie), kde studoval život a práci členů organizace 

drobných producentů kakaa, sdružených do kooperativy EI Ceibo. Zde kombinoval Lédl 

studium sekundárné literatury i dokumentů vztahujících se k činnosti tohoto družstva a 

k historii osídlení Alto Beni s etnografickou metodou "zúčastněného" (aje třeba dodat, že 

nezastřeně sympatizujícího) pozorování. Zapojil se do práce na sklizni a zpracování 

kakaových bobů, vedl rozhovory se členy kooperativy, pobýval v rodinách. Součástí práce 

jsou nejen fotografie, tabulky a mapky, ale také krátká filmová reportáž. 

Je třeba ocenit konkrétnost projektu a snahu autora ověřit si informace ze 

sekundárních zdrojů doslova na vlastní kůži. V posledních letech bohužel vzniká stále více 

diplomových prací omezujících se na internetové zdroje a bezobsažné fráze o "horkých" 

tématech současné doby. Lédl naproti tomu příliš nezobecňuje. Jeho cílem bylo věrně popsat 

jeden konkrétní úsek sítě Fair Trade, včetně mikrostudie jedné z pěstitelských rodin, a tento 

cíl úspěšně splnil. Některé otázky, které si položil v úvodu, ovšem ve vlastním textu pojednal 

jen velmi stručně. Zásadní je především otázka, "jak vnímají Fair Trade místní lidé" (s. 10). 

Diplomant sice postihl generační proměny členů družstva (první generace měla především 

zájem "prodat své kakao", druhá již přejímá sociální zodpovědnost za fungování družstva; 


