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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOUOVÉ PnÁCr

Jméno diplomanta; Bc. Aneta Vávrová

Název diptomové práce: Fair Trade v České repubIice

CÍ! práce: Diplomová práce analyzuje Fair Trade trh v Č& snaží se i o éstečnou komparaci

se zahraniČÍm. Dále se práce zamě uje na rozbor marketingov ch nástroj , které mají
zv šit povědomí o Fair Trade v robcích v celé České republice.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. MaÉina Ortová, Ph.D.

Vyjádeníminimá!něvrozsahu10ádkkdip!omovépráci'
vyuŽití metod eŠení a návrh opat ení včetně formální ripravy, práce s literaturou a jeji
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové práce:

1) Jaké dalŠÍv robky, které jste v práci nezmínila, mají podlé Vás šanci, aby byty
obchodovány jako Fair Trade?

2) Uved'te konkrétní p íklady, jak a kde mohou využívat Fair Tradové v robky firmy
v České republice.

Práci doporučuji --nedeperuěrrii* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:
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r. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem:
SpIněnicíIe práce x
volba metod a jejich ap|ikace p i zpracování tématu x
Hloubka p|ovedené a nalÝzy x
rr. Hodnocení struktury a obsahu práce:
P eh|ednost a logická stavba (struktura) práce x
AKtuálnost a vhodnost použitVch pramenl3 x
óqpnost dip|omanta zpracavat získané podklady x

P imě enost a srozumitelnost závěr práce x
Formulování vlastních názorr3 diplomantem x
rII. Hodnocení formy a stylu práce:
FormáIní prava práce (text, tabulky, qrafi/) x
SWlistická uroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazl3 a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkaz a citací x
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Diplomová práce se zab vá aktuálním tématem. Fair Trade produkty se začínají

objevovat i v béžné distribuci supermarketrl v České republice. Diplomantka se

snažila zmapovat stav a distribuci těchto v robkri u nás. Z diplomové práce je

patrné, že v ČR zatím tento trh není zcela koncepčně ešen, a že si žádájisf ch změn

v budoucnosti. Ovšem to autorka práce nemriže p ímo ovlivnit. Oceňuji, že se

studentka spojila p ímo s organizací Asociace pro Fair Trade. V DP hodnotím

pozitivně práci se zahraničními zdroji. V DP je citováno více jak dvacet těchto

zdrojri. Graíická prava je standardní, p ílohy odpovídají diplomové práci a jsou

p ínosné k rozší ení některych podstatnych informací.
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