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Hodnocení obsahu práce:    
Cíl práce (popište vlastními slovy):    

Autorka se snaží pomocí srovnání s Direct Trade zhodnotit úlohu Fair Trade na trhu 
s kávou a navrhnout, jak by mohl svých cílů dosahovat účinněji. 
Zformuloval/a autor/ka cíl práce jasně?    
Zvolil/a pro jeho dosažení vhodný přístup?    
Byl zvolený postup práce náročný na zdroje/data?    
Je hloubka analýzy dostatečná?    
Využívá autor/ka relevantních vědeckých zdrojů?    
Naplnil/a svůj cíl?    
Přináší práce nějakou přidanou hodnotu?    

Slovní hodnocení (alespoň několik vět):    
Autorka si za metodu zkoumání zvolila srovnání Fair Trade s jiným obchodním modelem 
(Direct Trade), který má podobné cíle. Považuji tuto volbu za šťastnou, jelikož pouhý 
rozbor toho, nakolik Fair Trade dosahuje svých cílů, by jí neumožňoval vynášet soudy o 
jeho efektivnosti. Teprve srovnáním s alternativou se může ukázat, zda lze nebo nelze 
daných cílů dosahovat účinněji. 

    

Hodnocení formy a stylu práce:    
Je práce logická a přehledná?    
Je funkčně vybavena daty, tabulkami, grafy, přílohami apod.?    
Pracuje autor/ka správně s odkazy a citacemi?    
Odpovídá autorův/autorčin styl akademické práci?    

Slovní hodnocení (alespoň několik vět):    
Po formální stránce je práce v pořádku. Její struktura je na počátku srozumitelně vyložena a 
celá práce působí poměrně sevřeně. 

    

Další hodnocení či připomínky (v případě opakované obhajoby zde vedoucí práce také 
zhodnotí úspěch přepracování původní práce): 

Práce je bezesporu přínosná v tom, že se snaží o kritickou analýzu Fair Trade. V tomto 
směru má jistě rezervy, jelikož se opírá především o sekundární zdroje produkované 
zainteresovanými stranami, a nemůže tak dokonale kontrolovat, zda nejsou zavádějící. Na 
druhou stranu, terénní výzkum v této oblasti by jistě přesahoval rámec balalářské úrovně, a 
proto hodnotím práci jako výbornou. 

    

Otázky k obhajobě (alespoň dvě): 
V souvislosti s Fair Trade se někdy hovoří o vytěsňování jedněch pěstitelů druhými. Mohla 



byste tuto myšlenku vysvětlit a rozebrat, zda by šlo o argument pro, nebo proti Fair Trade? 
Jakým způsobem byste postupovala, kdybyste chtěla zvýšit vypovídací schopnost, 
spolehlivost závěrů, ke kterým jste došla? 
 
Navržená známka: výborně  
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