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Hodnocení obsahu práce:    
Cíl práce (popište vlastními slovy):    

Autor vyhodnocuje aktuálně provozované praktiky Fair Trade za účelem dosažení 
přesnějšího vymezení jejich ekonomické hodnoty. 
Zformuloval/a autor/ka cíl práce jasně?    
Zvolil/a pro jeho dosažení vhodný přístup?    
Byl zvolený postup práce náročný na zdroje/data?    
Je hloubka analýzy dostatečná?    
Využívá autor/ka relevantních vědeckých zdrojů?    
Naplnil/a svůj cíl?    
Přináší práce nějakou přidanou hodnotu?    

Slovní hodnocení (alespoň několik vět):    
Zvolenou metodu analýzy hodnotím jako vhodnou pro vzájemné oddělení ekonomických 
a mimoekonomických kriterií hodnocení posuzovaných praktik, bez kterého by autor 
nemohl provést dostatečně jednoznačné vyhodnocení přínosů a nákladů tohoto 
v současnosti se šířícího způsobu vstupu účastníků na lokální i světové trhy. Jeho závěry 
považuji za teoreticky dostatečně zdůvodněné a doložené získanými údaji z poměrně 
širokého a autoritativního literárního zázemí jeho bakalářské práce. Také užití údajů o 
stavu praktik Fair Trade ve vybraných  evropských zemích svědčí o schopnosti autora 
shromažďovat a vyhodnocovat relevantní údaje z praxe za účelem  ověření přijatých 
výkladů. 

    

Hodnocení formy a stylu práce:    
Je práce logická a přehledná?    
Je funkčně vybavena daty, tabulkami, grafy, přílohami apod.?    
Pracuje autor/ka správně s odkazy a citacemi?    
Odpovídá autorův/autorčin styl akademické práci?    
Je abstrakt skutečným abstraktem, nikoli jen původním  
zadáním? 

   

Slovní hodnocení (alespoň několik vět):    
Práce napsaná na velmi dobré stylistické úrovni a  v solidní angličtině svědčí o 
akademickém stylu autorova způsobu myšlení a o jeho schopnosti formulovat vlastní 
závěry. 

    

Další hodnocení či připomínky (v případě opakované obhajoby zde vedoucí práce také 
zhodnotí úspěch přepracování původní práce): 

  
    



 
Otázky k obhajobě (alespoň dvě): 

Jaké okolnosti podporují respektive brání šíření praktik Fair Trade v našem domácím a 
zahraničním obchodě? Které z nich považujete za pozitivní ve smyslu přispívající 
k ekonomickému růstu našeho národního hospodářství a které naopak za negativní a jaké 
teoretické zdůvodnění jste pro Vaše stanovisko nalezl? 
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