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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Předkládaná diplomová práce má 76 stran textu, 5 stran literatury, 2 přílohy a další 

doprovodný materiál. Je kromě úvodu a závěru sestavena do následujících pěti hlavních 

kapitol:  Teoretický exkurz do problematiky globalizace, Vybrané důsledky spojené 

s globalizací a jejich klasifikace, Globalizace a její důsledky ve světové ekonomice, 

Globalizace a její důsledky v České republice, Metodologický výzkum.  

 První části práce jsou věnovány teoretickým východiskům tématu a dále vybraným 

aspektům důsledků spojených se sledovanou problematikou. Tato vstupní a následující 



kapitola jsou zpracovány přehledně, jsou dobře strukturovány; autorka vybírá závažný a 

podstatný úvodní potenciál daného tématu a představuje jej na odpovídající úrovni. 

 Ve třetí a čtvrté kapitole se diplomantka věnuje konkrétním důsledkům sledovaného 

fenoménu ve vybraných regionech a světových mocnostech a v následující kapitole analyzuje 

důsledky dopadající na Českou republiku. Obě části jsou koncipovány promyšleně, jejich 

zpracování je voleno velmi přehledným komparativním způsobem. Většina dat je vztažena 

k poslednímu roku 2013; vzhledem k faktu, že autorka práci odevzdala již v roce 2014, což 

však nesnižuje její hodnotu. 

 Velmi vhodně navazuje závěrečná pátá kapitola na předcházející, přímo z ní vychází a 

nápaditě ji doplňuje. Tuto část považuji za stěžejní přínos celé diplomové práce. Šetření je 

dobře promyšleno, nápaditě provedeno a pečlivě zpracováno s  řadou významných a 

zajímavých údajů.   

  Dále oceňuji samostatnost diplomantky, schopnost promyšleného provázání 

teoretických i konkrétních pasáží a především vlastní invenci v praktickém šetření. 

Předkládaná práce je střízlivě a promyšleně zpracována, stylisticky na dobré úrovni, formálně 

a graficky také bez problémů. Autorka se daného tématu zhostila svědomitě, snažila se využít 

řady podkladových materiálů, kde je nutné ocenit snahu i po vlastní interpretaci. Snad 

k tomuto – by bylo ještě vhodné doplnit zdroje o více titulů klasických monografií; nemyslím 

si ale, že by to výrazně ovlivnilo úroveň celé práce. 

 Celkově je předkládaná diplomová práce přehledně a zajímavě řešena s důrazem na 

vlastní inspirativní šetření, které významně pozitivně ovlivňuje kvalitu závěrečných pasáží i 

celé předkládané práce. Autorka v ní prokázala zájem o téma, pečlivý přístup, pracovitost, 

promyšlenost tvorby i vlastní invenci. 

 Diplomovou práci posluchačky Bc. Evy Vavruškové, z výše uvedených důvodů, 

doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V práci se zabýváte tématem globalizace. Řada odborníků hovoří v souvislosti  s tímto 

primárním ekonomickým fenoménem také o termínu glokalizace. Vysvětlete jej prosím 

a dejte do souvislostí s globalizací. Jak jejich vztahu rozumíte? 

2. Vaše dotazníkové šetření je velmi zajímavé. Domníváte se, že je využitelné i v praxi. 

Pro jaké aktéry?  

3. Co přineslo šetření Vám osobně? 



 

 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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