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Cílem předkládané diplomové práce je popis a analýza 
jednoho z nejvýznamnějších fenoménů moderní doby – 
globalizace; a dále i z tohoto procesu plynoucích 
socioekonomických důsledků v současné společnosti. 

VEDOUCÍ  diplomové práce RNDr. Šárka BRYCHTOVÁ, Ph.D. 
OPONENT diplomové 
práce 

PhDr. Miloš CHARBUSKÝ, CSc. 

 
 
 
Připomínky a otázky k obhajob ě: 
 
 

Práce posluchačky Bc. Evy Vavruškové je řešena zajímavě a zabývá se velmi 

aktuální a současnou problematikou. Diplomová práce byla jistě náročná na 

zpracování a metodologické šetření, zapracované v páté kapitole - obsahuje mnoho 

zajímavých dat a z jeho zpracování lze poznat, že se autorka danou problematikou i 

osobně zabývala a na tématu a jeho zpracování měla i výraznou osobní 

zainteresovanost. Šetření v páté kapitole lze tedy považovat za nejsilnější autorčin 

přínos a hodnotím jej velmi pozitivně 

Práce má logickou stavbu, autorka se snaží jak do teoretických částí tak i 

praktických zakomponovat podstatná fakta a data zadaného tématu. Teoretické části 

jsou, dle mého názoru, voleny vhodně a téma z teoretické podstaty vystihují. 

Při hodnocení diplomové práce jako celku lze konstatovat, že práce splňuje 

zadaný účel. Je zpracována přiměřeně, zvláště uvědomíme-li si, že jde 

pravděpodobně o první větší zkušenost autorky s  konkrétním empirickým 

výzkumem. 

 

 

 

 



 

Otázky k obhajob ě: 

• Jaký je, po prostudování všech fakt, Váš osobní názor na problematiku 

globalizace a její vlivy v České republice? Jak ovlivňuje úlohu veřejné 

správy?  Podejte vlastní názor. 

• V práci jste provedla zajímavý metodologický výzkum. Jak 

problematické bylo získat potřebné údaje?  

 

Práce    je   doporu čena k obhajob ě. 

Navržený klasifika ční stupe ň: Výborn ě 

OPONENT diplomové práce:  

Jméno, tituly:           

PhDr. Miloš CHARBUSKÝ, CSc.                                                                             

Podpis: 
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