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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ekonomická globalizace a její vliv na malé a střední podniky 
Jméno autora: Pavel Vraník 
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. 
Autor si vybral široké téma, které postupnými kroky konkretizoval a zaměřil na oblast malých a středních podniků. Vzhledem 
k horší dostupnosti vhodné literatury a nutnosti syntetizace poznatků o globalizaci jej považuji za náročnější. 
 

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 práce se studentovi podařilo zcela naplnit, odpověděl na výzkumné otázky a navrhl podniku TN promyšlená řešení. 
 

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. 
Student byl při psaní předložené práce velmi samostatný a přemýšlivý, postupoval systematicky, mé podněty vždy do práce 
zahrnul. Spolupráce byla na výborné úrovni. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretická část práce je na vysoké odborné úrovni, v praktické části student těží z teoretických znalostí, informací 
z rozhovoru a dotazníků v podniku a vše velice fundovaně doplňuje vlastními komentáři. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána čtivě a zároveň bez gramatických chyb, formálně vykazuje známky dobré kvality. Rozsah práce je odpovídající. 
Autor neplýtvá grafickými součástmi práce, kterými je občas uměle natahován rozsah textu. Využívá je uvážlivě. 

 

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. 
Musím mimořádně vyzdvihnout nadstandartní množství použité literatury, student pracuje s vice než čtyřmi desítkami 
odborných zdrojů, z nichž některé prostudoval v angličtině.  Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi 
Theses.cz i na základě jiných zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 1 %. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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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.  
 
Předložená bakalářská práce je vynikající ukázkou toho, jak se dá spojit talent a píle studenta ke stvoření čtivého a 
přínosného textu. Student velmi dobře pracuje s odbornou literaturou, nad tématem se zamýšlí a navrhuje 
rozumná řešení vycházející ze zjištěných informací v podniku TN. Původně měl student ještě vyšší ambice 
prozkoumat téma důkladněji, což by však natáhlo text nad požadované limity. 

Parametry, které tato práce vykazuje, se spíše blíží práci diplomové. Doporučuji komisi u SZZK navrhnout tuto 
práci na mimořádnou pochvalu. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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