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Základní charakteristika práce.
Předložená práce se zabývá konkrétní formou environmentálně-signifikantního chování, a to
spotřebou ekologicky certifikovaného textilu. Práce předkládá přehled teorií spotřebního chování
i chování environmentálně-signifikantního. V návaznosti na tento přehled provedla autorka práce
kvalitativní šetření mezi spotřebiteli ekologicky certifikovaného textu, jehož cílem byla
identifikace motivátorů a bariér nákupu certifikovaného textilu. Práce je v tomto ohledu v českém
prostředí poměrně ojedinělým počinem.
KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry?
Cílem práce je „identifikovat motivátory a bariéry spotřebitele při nákupu ekologicky
certifikované módy a dalších textilních produktů a získat hlubší pochopení těchto motivátorů a
bariér“ (str. 9). Cíl práce považuji za jasně formulovaný a adekvátní rozsahu i povaze práce.
Výzkumná otázka není explicitně stanovena, byť by na základě přehledové části práce mohla
konkretizovat cíl vzhledem k využitým teoretickým východiskům. Závěry práce odpovídají cíli, i
když jejich diskuse by mohla být hlubší (viz dále).
Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení?
Ano, metoda řešení práce je vyložena jasně a srozumitelně. Je zvolena adekvátně možnostem
autorky (tj. dostupnosti respondentů) i stanovenému cíli práce, který si neklade příliš velké
ambice (netestuje teorii či model motivačních faktorů a bariér, cílem je pouze jejich identifikace,
dále využitelná ve výzkumu, jak sama autorka zmiňuje v diskusi).
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené,
vytváří text konzistentní celek?
Empirická část práce do značné míry vychází ze závěrů a poznatků teoretické části, což je ale
omezeno povahou výzkumné metody, které je explorativní. V diskusi nicméně autorka propojuje
teoretická východiska a zjištění empirické části práce, byť tak činí v poměrně omezené míře
(doplnění modelu TPB o jednu položku mohlo být ještě rozšířeno návrhem konkrétních
přesvědčení, která by mohla být v rámci TPB testována při aplikaci na spotřebu ekologické módy
a textilu).
Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce
přehlednou strukturu?
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Struktura práce má základní logiku, postrádá ale jasnou a srozumitelnou strukturu. Již v Úvodu
(str. 7) je stuktura útržkovitá, jednotlivé odstavce na sebe navazují pouze volně a není jasný směr
a logika výkladu. Druhá kapitola se zabývá environmentálně šetrným chováním, přičemž je
rovnou prezentována teorie Nového environmentálního paradigmatu – není přitom zcela zřejmé,
proč a k čemu je zde tato teorie představena a proč zrovna tato. Podobně není jasný například
smysl posledního odstavce na str. 10, kde je diskutován dopad ekonomického růstu na sociální
nerovnosti. Hned poté je diskutována spotřební chování (kap. 2.2), přičemž není zřejmá návaznost
na předchozí kapitolu. Na mnoha místech se objevují jedno-větné odstavce, které přehlednosti a
čitelnosti textu nenapomáhají. Přitom ve většině případů by bylo možné tyto odstavce sloučit a
zpracovat funkční odstavec jako stavební jednotku strukturovaného textu. Jako příklad lze uvést
odstavec na str. 13: „Spotrebné chovanie je socio-kultúrne podmienené a opvlyvňuje ho mnoho
faktorov.“
OBSAH PRÁCE
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka,
vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…).
Teoretická část práce se snaží poskytnout obšírný přehled nejrůznějších faktorů spojených se
spotřebním a environmentálně šetrným chováním. Činí tak ale zřejmě až příliš obšírně, a tedy
místy povrchně a stručně, někde na druhé straně poskytuje zbytečné informace. Například
v kapitole 2.2 probírá autorka různé modely spotřebního chování (přičemž nezdůvodňuje, proč
vybrala zrovna tyto dva modely a jiné ponechala stranou) a dále celou plejádu faktorů, které
mohou takové chování ovlivňovat. Je přitom otázkou, proč zde probírat např. subkultury – nikde
v textu není doloženo, že nošení ekologicky certifikované módy má původ v subkultuře a případně
jaké. V jedné větě (= odstavci) je dále například zmíněno zaměstnání a plat (str. 16). V následující
osobnost spotřebitele a v další souvislosti životního stylu (včetně, opět, zaměstnání). Na této
straně také autorka zmiňuje vliv emocí, na další vliv paměti, přičemž zbytečně vkládá do textu
základní definice obou pojmů. Bez členění pak autorka přechází k ponákupnímu chování.
V kapitole 2.3 je předložen přehled teorií a faktorů „vysvětlujících environmentálně signifikantní
spotřební chování“ (str. 18), konkrétně výběr teorií, které podle autorky „nejlépe vysvětlují
environemntálně šetrné (spotřební) chování“. Kromě toho, že autorka používá bez většího
rozlišení pojmy environmentálně signifikantní a environmentálně šetrné, zde není rovněž jasné,
podle jakých kritérií hodnotila teorie a vybrala ty, které takové chování „nejlépe vysvětlují“.
Přehled existujících výzkumů a jejich výsledků je stručný, což je částečně dáno limitovaným
množstvím zdrojů, na několika místech je ale nabídnut prostý výčet vlivných faktorů bez kontextu
výzkumu.
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem
k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…).
Autorka zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů, což hodnotím jako adekvátní volbu
vzhledem k cíli práce a možnostem empirického výzkumu tohoto tématu. Dotazováni byli
zákazníci firmy, která prodává ekologicky certifikované výrobky, a to kvůli jejich dostupnosti i
statusu early-adopters (zde autorka využívá teorii difuzi inovací, přičemž zmíněný argument by
mohl být ještě posílen a rozpracován). I přesto by možná bylo vhodné provést i několik rozhovorů
s respondenty, kteří nejsou zákazníci firmy a ekologicky certifikovanou módu nenakupují. Jejich
dostupnost by mohla být samozřejmě problematická, ale ne nemožná. Výsledky šetření autorka
prezentuje nejprve v trochu zmateném úvodu (kap. 4.2 na str. 34 až 36) a dále strukturovaně dle
jednotlivých faktorů. Závěry doplňuje citacemi z rozhovorů.
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Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických
analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení
výzkumných otázek, naplnění cílů práce).
Diskuse závěrů práce je spíše dobrým nástinem možné hlubší diskuse. Spojení výsledků a závěrů
s teoretickými východisky je provedeno jak v Diskusi, tak v Závěru, což je poněkud nepřehledné a
ubírá to na síle obou kapitol. V Závěru autorka předkládá návrh hypotéz a možnosti dalšího
empirického výzkumu (kvantitativního šetření), což oceňuji. Na druhé straně mohl být
rozpracován návrh aplikace TPB na spotřebu ekologicky certifikované módy (nebo módy obecně).
Celkově nicméně práce naplnila stanovené cíle a podařilo se jí rovněž propojit výsledky
s teoretickými východisky.
FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE
Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora
od převzatých, seznam literatury atd.)
Na mnoha místech práce chybí odkazy na zdroje. Například v Úvodu jsou na str. 7 předkládány
informace o dopadech pěstování bavlny, není zde ale uveden odkaz na zdroj těchto informací o
dopadech, podobně na str. 8 informace o dopadech používaných chemikálií na zdraví apod.
Tvrzení o mírnějších dopadech ekologické módy rovněž nejsou dokládána odkazy na zdroje. Chybí
zdroj popisu Maslowovy pyramidy potřeb (str. 16). Dále na str. 26 opět chybí zdroje informací o
pěstování organické bavlny. S výjimkou těchto příkladů je nicméně v práci řádně citováno a
odkazováno. Uvedené příklady zřejmě čerpají ze znalosti autorky ze zaměstnání (u Maslowa se
jedná o všeobecně známou teorii), to však neopodstatňuje nepodložení informací odkazy.
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze,
zahraniční literatura, datové zdroje,…)
Autorka v práci využívá velkou paletu zdrojů, a to včetně celé řady zahraničních.
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu,
označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.)
Jazykově je práce na dostačující úrovni. Jak jsem zmínila již v předchozích částech posudku,
členění textu je místy problematické a nepřehledné. Grafy a tabulky jsou v pořádku značeny a
srozumitelné.
Celkové hodnocení práce
Celkově má práce značný potenciál – autorka si dobře zvolila cíl i metodu práce, je schopná
propojení vlastního výzkumu s teoretickými východisky a to i v závěru práce při diskusi výsledků.
Práce však trpí jistou nedotažeností a zřejmě spěchem – struktura práce by potřebovala revizi a
korekturu, stejně tak výsledky a závěry by si zasloužily více času a hlubší diskusi.
Vzhledem k výše uvedenému a zmíněným dílčím problémům s odkazováním doporučuji práci
k obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře.
Otázky a náměty k obhajobě
1) Na základě jakých kritérií byly zvoleny teorie plánovaného chování a model ABC?
2) Proč je v práci diskutováno NEP a jak mohou být s jeho pomocí výsledky práce interpretovány
či diskutovány?
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