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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod    x 
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Obchodování označované jako Fair trade se začalo rozvíjet ve druhé polovině minulého století. V současné době 
je nepřehlédnutelnou součástí mezinárodního obchodu a svým důrazem na etické, sociální a environmentální 
aspekty se stalo i významným příspěvkem v boji proti chudobě. Autorka se ve své práci věnuje fenoménu Fair 
trade z obecného hlediska a analyzuje rovněž situaci v České republice. Obsah práce odpovídá zadání a cíl práce 
byl splněn. 
 
V úvodní kapitole je vysvětlen pojem Fair trade a jsou uvedeny hlavní principy a cíle, kterými se Fair trade řídí. 
Historii hnutí Fair trade, které má kořeny v poválečné solidaritě s rozvojovým světem, přibližuje druhá kapitola. 
Pozornost je věnována i České republice, v níž se myšlenky Fair trade začaly šířit v průběhu 90. let. Ve třetí 
kapitole jsou uvedeny hlavní produkty, s nimiž se v rámci Fair trade obchoduje. Způsob tohoto obchodování je 
detailně popsán ve čtvrté kapitole. Je zde uveden konkrétní příklad fairtradové kávy Tanzánie, její cesty od 
pěstitele ke spotřebiteli a tvorba její ceny. V páté kapitole je analyzována současná situace Fair trade v České 
republice a šestá kapitola je věnována srovnání situace v jiných zemích. V poslední kapitole jsou rozebrány 
hlavní problémy, které jsou s obchodováním Fair trade spojeny. 
 



Autorka prokázala schopnost orientovat se v dané problematice, samostatně zpracovat vybrané téma, vyhledávat 
a vyhodnocovat dostupné informace a rovněž přinášet vlastní  závěry. Po formální stránce má práce všechny 
náležitosti, její struktura je logická a přehledná. Je napsána srozumitelně a po gramatické i stylistické stránce je 
vyhovující. 
 
Otázka k obhajobě: 
 

• Jak byste reagovala na argumenty odpůrce Fair trade, podle kterého z Fair trade profitují hlavně jeho 
organizátoři a neexistují data prokazující pozitivní vliv Fair trade na životní úroveň zemědělců v 
rozvojových zemích? 

 
 
 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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