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POSUDEK VEDOUCÍHO  

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 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka si zvolila téma globalizačního působení v mezinárodním prostředí, které je vzhledem k jeho šíři obtížnější 
smysluplně a konzistentně uchopit. 

 

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. 

Zadání se podařilo splnit vzhledem ke stanoveným cílům. Autorka rovněž navrhuje doporučení na základě provedených 
analýz, která svědčí o jejím hlubším prostudování tématu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala průběžně, konzultace probíhaly konstruktivně. S doporučeními vedoucí si vždy dokázala obratně 
poradit. Je schopná samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
BP je na nadstandardní odborné úrovni, autorka dokáže pracovat s odbornými poznatky i vlastní zkušeností, které vhodně 
propojuje. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce neobsahuje formální ani jazykové chyby, je psána čtivě a srozumitelně se zachováním dostatečné odbornosti 
odpovídající stupni bakalářského studia. 

 

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. 
Studentka pracuje s takřka třiceti odbornými zdroji, z toho významná část jsou zdroje anglické. Využila podstatné texty, jak 
v tištěné, tak elektronické podobě. Vše převzaté korektně cituje. Závěrecňá práce byla zkontrolována na plagiátorstvi ́v 
databázi Theses.cz i na základě jinyćh zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 4 %. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce studentky postihuje zajímavé téma, které bude čím dál více aktuální. Pro praktickou část si zvolila méně 
tradiční cestu analýzy PEST, SWOT a analýzy konkurenčního prostředí. Tyto postupy dokázala s vysokou mírou 
kreativity naplnit a dospěla k odpovídajícím závěrům. Splnila stanovené cíle, odpověděla na sledované výzkumné 
otázky. Během celého procesu tvorby BP pracovala pilně a systematicky. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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