POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Autor práce: Simona Šipošová, studijní obor Mezinárodní rozvojová studia
název posuzované práce: Historie a současnost Fair Trade ve světě a jeho perspektivy
v České republice

Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce formálně odpovídá zadání.
Obsahová úroveň práce:
Struktura práce je poměrně logická. Cíle práce jsou uvedeny v úvodu ("napsat práci právě o
Fair Trade, přiblížit způsob jeho fungování, vysvětlit, proč je pro producenty v rozvojových
zemích tento způsob obchodování důležitý, jak vlastně Fair Trade vznikal a postupně se
dostával do podvědomí lidí na celém světě"), práce se těmito okruhy zabývá, výsledky práce
jsou dobře formulovány v závěru.
Práce má příliš popisný charakter. Bylo by lepší, kdyby práce nebyla tak široká a zabývala se
užší otázkou. Část 6.2 mohla být zpracována důkladněji.
Pozitivní je snaha provést výzkum povědomí lidí ČR o formách rozvojové pomoci a fair trade.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s literaturou je přijatelná.
Autorka využila poměrně rozsáhlý počet zdrojů, mohla však využít více kvalitnější literatury.
Způsob uvádění zdrojů v seznamu literatury je korektní. Je zde však uvedeno několik
knižních zdrojů, na něž se odkazy ve vlastním textu práce nevyskytují (Dijksterhuis, Griffith a
Thurston, Stiglitz a Charlton).
Výhrady mám ke způsobu uvádění zdrojů v textu. Někdy nejsou k převzatým textům uváděny
zdroje, popř. jsou doslovné citace uváděny jako parafráze (např. str. 13–15).
Poznámky (odkazy na zdroje i poznámky autorky) jsou v práci uváděny až za textovou částí.
Nejde o věcnou chybu, avšak čtenáři to znesnadňuje čtení práce.
Jazyková a grafická úroveň práce:
K jazykové úrovni práci nemám v zásadě výhrady, překlepy a gramatické chyby nejsou časté.
V češtině bych spíše používal výrazu spravedlivý obchod s malým než velkým "s" (str. 10),
záměna slova "podvědomí" za "povědomí" (str. 8).
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
V textu je dvakrát poznámka č. 7, označení poznámek č. 25 a 27 jako citace mate (jde-li o
citaci, má být v uvozovkách, pokud jde o parafrázi, nemá být psáno "citace").
Není mi jasná věta "pomocí generalizace vybrala ty, které byly pro mou práci nejpodstatnější"
(str. 9).
Některé věty s číselnými údaji jsou bez dodatečných informací obtížně interpretovatelné:
např. "z Fair Trade výrobku jde producentům 1,26 dolaru za libru" (str. 50), "Od roku 2001
začala klesat cena bavlny, což způsobilo, že africké země ztrácí každý rok průměrně 441
milionu dolarů" (str. 35).

"Na rozdíl od výše zmíněných organizací je však právě tato jedinou, která spíše než na
pomoc lidem v rozvojovém světě (samozřejmě prostřednictvím prodeje FT výrobků), myslí na
zisk." (str. 39) – Není zřejmé, z čeho autorka takto usuzuje.
"Povědomí o Fair Trade se zvyšuje se vzděláním (do Fair Trade se zapojilo 40 % dotázaných
lidí s vysokoškolským vzděláním, 19 % s maturitou, 6 % se středoškolským vzděláním bez
maturity a nikdo se vzděláním základním)." – Výsledky výzkumu je nutné interpretovat
pečlivě. Spíše než o povědomí o fair trade jde o zapojení se do fair trade (nicméně
v dotazníku autorka tyto koncepty přesně rozlišuje).
Otázky k diskusi:
"Díky Fair Trade mají producenti jistotu, že za svou úrodu nebo výrobky v předem sjednaném
množství dostanou slušnou cenu ještě před sklizní." (str. 8) – Bylo by dobré, kdyby na těchto
principech fungoval veškerý obchod?
Má dle autorky samotný koncept fair trade nějaké nevýhody? Jsou nějaké výrazné problémy
spojené s realizací fair trade?
Celkové hodnocení práce:
Celkově jde o poměrně kvalitní bakalářskou práci. Kladem práce je poskytnutí dobrého
přehledu o konceptu fair trade a jeho realizaci v České republice a ve světě. Slabou stránkou
je příliš obecný a popisný charakter práce (který však do jisté míry odpovídá zadání práce) a
práce s literaturou.
Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.
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