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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Předložená práce představuje autorskou analýzu genealogie konceptu globalizace na vzorku 

odborných časopisů z let 1990-2012 s cílem zachytit proměnu argumentů. Cíl práce i hypotézy, které 

studie ověřuje, jsou jasně definované. 

  

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Genealogie konceptu globalizace je originálním, leč nelehkým záměrem, diplomantka prokázala 

široký přehled a orientaci v tématu, což je patrné na pečlivě zpracované kapitole mapující přehled 

bádání. Rozsáhlá bibliografie čítající 23 stran i samotný analyzovaný vzorek obsahující téměř 200 

odborných článků svědčí o maximální snaze o erudovaný výklad vývoje konceptu. 

 

Použitá metodologie kvantitativní obsahové analýzy za použití počítačově zpracovaných se pokouší 

předložit terminologickou statistiku pojmů, s nimiž v souvislosti s uchopováním globalizace autoři 

pracovali, a je vhodně doplněna o nezbytnou kvalitativní analýzou nabízející potřebný subtilnější 

vhled do kontextualizace konceptu. Slabinou této části je fakt, že zvolené časopisy nevycházely po 

celou dobu časového záběru práce, čímž je zhoršena vypovídající hodnota výsledků.  

 

Struktura textu je srozumitelně členěná, samotná strategie jádra práce založená na vlastním výzkumu 

je velkou přidanou hodnotou, argumenty a myšlenky na sebe logicky navazují. Samotný výsledek 

analýzy nepřináší překvapivé silné závěry, nabízí však řadu empiricky podložených důkazů pro jinak 

intuitivní chápání vývoje pohledu na globalizaci. Otevírá se tím dle mého zajímavý prostor pro diskusi 

o konzervativnosti a do jisté míry i sebereplikaci sociálně-vědního výzkumu, který jen pomalu a 

omezeně překračuje zažité mentální rámce, v nichž se my jako vědci pohybujeme. K případnému 

doplnění je možné navrhnout porovnání mezi jednotlivými časopisy, čímž by čtenář mohl získat 
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představu o tom, jak disciplinární ukotvení a orientace konkrétního časopisu ovlivňují debatu 

k dopadům globalizace.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je psána bohatou a odstíněnou angličtinou precizně formulující myšlenky. Citační norma, 

odkazování i formální náležitosti práce jsem shledala v pořádku. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):  

Práci musím jednoznačně hodnotit jako jednu z nejlepších, které jsem měla možnost vést. Barbořin 

cit pro jazyk kombinovaný se zápalem pro téma a pozornou analýzou textů činí z předkládané práce 

vysoce nadprůměrnou diplomovou práci. 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

Příkladná. 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

1. Prosím o diskusi nad úskalími a limity provedené kvantitativní obsahové analýzy, a to jak 

z hlediska výběru vzorku textů, tak sestavování slovníku. 

2. Odhalila analýza nějaké větší rozdíly v chápání konceptu mezi jednotlivými časopisy?  

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.  
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