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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv globalizace na mezinárodní společnosti 
Jméno autora: Nikol Pecháčková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště oponenta práce: MUVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analýza vlivu globalizace patří obecně mezi náročnější témata s ohledem na správnou aplikaci, stupeň náročnosti ovšem 
závisí na způsobu a rozsahu zpracování. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Považuji za splněné, v souladu se zadáním bakalářské práce, i když anotace práce je formulačně upravená. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Správné metody k analýze vzájemných vazeb, které však je přirozeně možné ještě doplnit a rozšířit, zde je limitován 
doporučeným rozsahem bakalářské práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odpovídající využití znalostí získaných studiem i teoretickou přípravou této závěrečné práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Přehledné a graficky čisté zpracování. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Kvalitní práce s nadstandardní počtem zdrojů včetně mnoha zdrojů zahraničních, bezproblémová citace. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou fluktuace, jejími příčinami a dopady, které s sebou vysoká 
míra fluktuace nese.  

 

Cílem této bakalářské práce je (podle schváleného zadání) porovnat výsledky šetření s teoretickými poznatky 
projevů globalizace v prostředí mezinárodních korporací.  

Vymezený cíl práce považuji za splněný. 

Teoretická rešerše s nadstandardní počtem zdrojů. 

V praktické části je zkoumána personální agentura Grafton Recruitment s.r.o. (pobočka této mezinárodní 
společnosti).  

Při identifikaci faktorů vnějšího prostředí (politické, ekonomické, sociální a technologické faktory) využila autorka 
analýzu PEST. V rámci popisu ekonomické situace a vývoje nezaměstnanosti v ČR by bylo zajímavé zařadit některé 
statistiky, např. jakým způsobem se projevuje kolísání míry nezaměstnanosti v podnikání/výkonech personálních 
agentur. Výkony jsou samozřejmě souběžně ovlivněny několika dalšími faktory, zejména pak rozvojovými 
aktivitami firemních klientů, částečně demografickým vývojem a některými dalšími vlivy. Je ale pochopitelné, že 
data jsou bez důsledné anonymizace zkoumaných subjektů obtížně dostupná. 

Následně provedla autorka analýzu mikroprostředí, a to nejdříve vymezením odvětví a jeho základní 
charakteristikou, pak informacemi o změnách v odvětví a stavu konkurence. Analýza konkurenčního prostředí je 
orientována především na zdroje konkurenčních tlaků a na současnou a budoucí konkurenční situaci.  

Autorka pak identifikovala konkurenci a definovala přímé konkurenty. K tomu použila matici identifikace 
konkurentů, ve které se jedná se o určení přímých, nepřímých, potenciálních a začínajících konkurentů. Podnikání 
hlavních konkurentů stručně charakterizovala. 

Jako poslední krok vypracovala autorka analýzu SWOT včetně popisu a vyhodnocení. V tomto místě bych 
doporučil více rozpracovat možná opatření pro využití příležitostí, současně s návrhem protiopatření pro eliminaci 
nebo snížení hrozeb (rizik). Při anonymizaci společnosti by bylo možné být ještě konkrétnější a praktická 
doporučení podrobně rozpracovat včetně jejich prioritizace. 

Chválím celkovou přehlednost a obsah bakalářské práce. 

 

Otázky k diskuzi: 

1. Při popisu příležitostí (viz SWOT) uvádíte možnost spolupráce s ostatními evropskými pobočkami. Jedná 
se podle Vašeho popisu například o situaci, kdy resident jedné země touží po práci v jiné zemi a evropská 
pobočka by jej mohla přeposlat do příslušné české pobočky. Dokážete si obdobně představit využití 
dlouhodobě vyšší nezaměstnanosti v některých zemích západní Evropy pro klientelu českých poboček 
společnosti Grafton Recruitment a za jakých podmínek?     

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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