
Posudek oponenta na diplomovou práci Pavly Cvachovcové Politická role 

nadnárodních korporací 

Formální stránky práce:  

Text práce má 94 stran, což je na diplomovou práci vcelku úctyhodný rozsah. Text práce je 

rozdělen do čtyř kapitol. Struktura práce je přehledná a srozumitelná. Autorka správně 

cituje. Samotný text je vcelku čtivý a srozumitelný, i když autorce občas uniknou některé 

jazykové neobratnosti. Je však potřeba přiznat, že zde se jedná do určité míry o otázku 

osobního vkusu. 

Obsahová stránka práce: 

Tématem práce je – jak napovídá název – role nadnárodních korporací v mezinárodní 

politice. Hned na začátek je však potřeba říct, že práce má – i když to autorka realisticky 

popírá – ještě jeden, skrytý a podstatně ambicioznější cíl, totiž uchopit prostřednictvím 

vztahu nadnárodních korporací k enviromentálním otázkám metateoretickou diskusi v teorii 

mezinárodních vztahů mezi racionalistickým a konstruktivistickým paradigmatem. V tom 

spatřují největší klad a zároveň zápor práce. Začněme kladem: Oceňuji, že autorka dokázala 

aplikovat tato rozdílná paradigmata na empirickou matérii a ukázat, jak vedou k odlišné 

interpretaci role nadnárodních korporací, kdy z pohledu prvního paradigmatu firmy primárně 

racionálně (a chtělo by se říct téměř pokrytecky) maximalizují svůj zisk, zatímco z pohlede 

druhého paradigmatu diskurzivně proměňují svoji identitu. 

Co se záporů týče, autorka má nepochybně pravdu, když tvrdí, že jedna omezená případová 

studie nemůže tento spor paradigmat rozhodnout, a možná by bylo naivní – jak ukázal Kuhn 

– vůbec předpokládat, že spory paradigmat mohou být nakonec rozhodnuty. Na druhou 

stranu se lze tázat, zda autorka nemohla své závěry více specifikovat a aspoň o něco více 

naznačit. Omezením pro autorku byla nedostatečná empirická materie a to, že se 

v empirické části soustředila především na výroční zprávy jednotlivých korporací. Nabízí se 

tak otázka, zda by nebylo lepší zaměřit se pouze na jednu korporaci nebo na jeden případ, 

k němuž by bylo možné získat více empirické materie, neboť takto práce nakonec působí 

nedokončeně. 

I přes uvedenou výtku považuji předloženou práci za zajímavý text, který splňuje všechny 

náležitosti diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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