
Posudek na bakalářskou práci Nad'y NOVOTNÉ
„Fair trade -možná alternativa ke konvenčnímu obchodu s rozvojovými

zeměmi«
PřF UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Bakalářská práce Naďy Novotné si klade za cíl přiblížit princip fair trade, který je v České
republice relativně novým fenoménem, a pokládá si otázku, zda by se tato foma obchodu
mohla stát plnohodnotnou altemativou ke konvenčnímu obchodu. V úvodu práce autorka
předkládá základní výzkumné otázky, na které se snaží v práci odpovědět.

V úvodních kapitolách je diskutována dostupná literatura o fair trade, v další kapitole je
stručně popsána metodika práce, založená především na dotazníkovém šetření a následném
zpracování dat metodami statistické analýzy. Nejobsáhlejší částí práce je kapitola věnovaná
teoretickému zarámování a představení principu fair trade a etické spotřebě. Pátá kapitola se
zabývá již výsledky vlastního Šetření prováděného na skupině zákazníků fair trade obchodu a
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informovanost, popř. Že zákazníci, kteří již tento princip znají, j sou ochotni platit v průměru
více za vybrané fair trade výrobky. V závěru práce pak autorka konstatuje, že vzhledem
k relativně vysokému procentu spotřebitelů, kteří by se potenciálně rozhodli pro koupi fair
trade produktu ®okud by byl tento k dispozici), mohl by se fair trade způsob obchodu stát
významnou altemativou ke konvenčnímu mezinárodnímu obchodu.

K práci nemám zásadní výhrady, pouze několik obecných připomínek - autorka často volí
spíše populámě naučný styl psaní své odbomé práce. Zásadnější výtka se však týká toho, Že
autorka neuvedla v seznamu literatury poměmě velké množství titulů, se kterými pracuje
v textu: Ronchi 2002, Beccheti 2006, Miller 2000, Pelsmacker, Driesen, Rayp 2005, von
Ziehlberb, von Alvensleben 1998, popř. práce citovanájako FINE 2008. Z metodického
hlediska vidím jako problém také rozhodování o zamítnutí / přijetí hypotézy pouze na základě
nadpoloviční většiny respondentů v dané otázce. Je také velká škoda, Že autorka v závěru
tvrdí, že „přišla na několik možných nápadů pro další výzkum" (s. 31), nicméně neprozrazuje
o jaké „nápady" se jedná (tj . návrh budoucí výzkumné agendy).

Po stránce fomální a jazykové odpovídá práce (až na pár gramatických chyb) požadavkům
kladeným na obdobný typ prací. Tyto moje poznámky však nesnižují přínos a infomativní
hodnotu práce a navzdory výše uvedeným připomínkám doporučuji tuto diplomovou práci
k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou 2-3.
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