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Hodnocení bakalářské práce

Název: Fair trade
Autorka: Zuzana BČHková

Autorka se ve své práci zaměřila na problematiku „fair trade“, tj. „spravedlivého 
obchodu“, související spokusy o podporu rozvojových zemí formou přerozdělení 
marží v distribučních řetězcích ve prospěch původních producentů.

Bakalářská práce postupně diskutuje historii a institucionální zastřešení „fair 
trade“, základní rysy zahraničního obchodu rozvojových zemí (a možný prostor pro 
„fair trade“) a následně i problémy $ praktickou aplikaci (včetně pokusů o 
„zneužívání“ konceptu). Práce obsahuje i zajímavé kratší „případové 
studie“ diskutující konkrétní případy (viz např. obchod kávou na str. 54).

Při zpracovávání své studie se autorka rozhodla pro méně formalizovaný a 
více deskriptivní přístup zaměřený spíše na historii a vývoj konceptu a institucí, které 
se problematikou „fair trade“ zabývají, a praktických dopadů na účastníky tohoto typu 
obchodu. Není zde tedy teoreticky analyzována problematika „spravedlivých 
cen“ (zdá se, že autorka automaticky předpokládá, že spravedlivé ceny pro farmáře 
jsou prostě vyšší než ty současné) ani teoretické aspekty problematiky dobrovolné 
certifikace. Současně je  však nutno uznat, že obě tyto oblasti by svým rozsahem 
mohly být tématem pro samostatné odborné práce.

Z textu se zdá, že autorka stojí výrazně na straně zastánců přístupů „fair 
trade“ a vidi tradiční formy a rozdělení marží v distribučních řetězcích jako 
nespravedlivé. Přesto se pečlivě a poctivě pokusila analyzovat i problematické prvky 
konceptu a nezakrývá ani pokusy o „mateni“ spotřebitelů, které se v souvislosti s „fair 
trade“ objevily (4. část).

Pozitivní prvky bakalářské práce:
• Pokus o vyvážené hodnocení problematiky „fair trade“ včetně problémů 

s aplikací v reálném světě
• Autorce se podařilo získat zajímavá data (např. tab č. 5 na str. 43) o rozdělení 

marží v distribučních řetězcích a o celkovém vývoji významu „fair trade“.

Nedostatky:
• Převážně deskriptivní, méně formalizovaný přístup.
• V práci často používaný a z hlediska současné ekonomie poněkud 

problematický koncept, „spravedlivá cena“, není analyzován teoreticky.

Celkové hodnocení
S ohledem na fakt, že se jedná o bakalářskou práci, práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení velmi dobře (případně výborně v případě přesvědčivé obhajoby). 
Pro případné další pokusy o publikaci či jiné využiti práci však současně doporučuji 
zaměřit se i na pokus o formalizovanější analýzu problematiky „spravedlivých cen“.
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