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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Cíl je celkem jasně formulován až na nedostatek, že není předem definován pojem dvoufázového 

měření WTP. Tento pojem není běžně používán. Také výzkumné otázky jsou dobře formulované. 

V hypotéze H1 je použito slovo „dobře“, což má v této souvislosti pochybnou vypovídací hodnotu. 

Hypotéza H2 obsahuje dvě různá tvrzení. 

 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka využívá současnou literaturu, rešerše byla provedena důkladně. V převážné míře se opírá o 

zahraniční anglicky psanou literaturu (počet položek 92). 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy? 

  

Kvalita použitých dat je dobrá. Používá vlastní data a data pro sekundární analýzu z průzlumů 

institutu INESAN. 

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 

Autorka podrobně komentuje své vývody a závěry a používá odpovídají argumentaci, která svědčí o 

logických schopnostech autorky i o pochopení nuancí problematiky.. 

 

 

5. Jsou v práci autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Autorka vychází z vlastních dat a jejich analýzy a z vlastní sekundární analýzy, přitom je patrné, 

kdy využívá úvahy provedené někým jiným. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Autorka se odkazuje na literaturu správně a na adekvátních místech. Doporučuji zarovnávat seznam 

literatury doleva. V kvantitativní a smíšené analýze dostatečně nepřihlíží k povaze kvantitativních 

výsledků a potřeby jejich zobrazení. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Autorka jasně nerozlišuje vymezení měřeného konceptu a vlastní měření. Autorka na místech, kde 

se odvolává na statistické testy, přikládá jejich výsledkům neadekvátní význam. Nezohledňuje 

koncept věcné významnosti. Chybně používá koncept statistické významnosti (s. 38).  Také 

nepřihlíží k požadavkům na sílu statistického testu.  

Při hodnocení výsledků sekundární analýzy není jejich popis dostatečně nepřehledný a neodpovídá 

požadavkům na zobrazení výsledků kvantitativní analýzy. Nedostatečně komentuje zaokrouhlování 

výsledků respondenty při zjišťování WTP (příloha 5 a 6). 

 

Autorka na s. 9 použije zbytečně anglické slovo ve větě „…dáva respondentovi incentivu…“ 

 

Na s. 28 použije pojem dvoufázové měření WTP, tento pojem předtím není definován. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

V kterém úseku práce autorka rozlišuje mezi vymezením konceptu hlavního pojmu (WTP) a jeho 

operacionalizací? Jak to provádí?   Protože autorka využívá výsledky statistických testů, měla by 

znát příslušné definice pojmů v tomto konceptu. 

 

Celkové hodnocení práce: výborně 

Důvodem pro mé hodnocení je originalita zvoleného přístupu k závažné problematice uplatňování 

fair trade konceptu a hluboké proniknutí do nuancí této oblasti. Provedení studie svědčí o zvládnutí 

postupů vědecké práce. 
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