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Předložená diplomová práce nese stručný, ale výstižný název. Zabývá se významnou součástí 

problematiky teorie a praxe personálního řízení, které řeší otázky spjaté s procesem 

globalizace. Téma je bezesporu z hlediska zaměření katedry vhodné. Oceňuji i pojetí práce, 

pro něž se autorka rozhodla. Problém je logicky probírán na pozadí popisu (ekonomické) 

globalizace a širších souvislostí mezinárodního řízení lidských zdrojů, kdy obecně 

formulované otázky předcházejí svou aplikaci ve sféře konkrétní firmy. Dále chci 

vyzdvihnout použití vlastního průzkumu a práci s jeho výsledky. Právě v příslušných částech 

textu spatřuji hlavní autorčin přínos a jádro celé práce. Ambicí práce bylo analyzovat situaci 

ve vybrané firmě, ukázat její specifika a problémy spojené s probíranou problematikou, stejně 

jako formulovat návrhy doporučení.  

Celek práce tvoří necelých 70 stran textu, které jsou rozděleny do 6 hlavních kapitol. Styl 

práce je věcný a promyšlený, a proto spíše průměrný rozsah textu nabízí relativně velké 

množství strukturovaných informací a závěrů.  

Kladnou stránkou práce je již zmíněná snaha aplikovat teoretické poznatky, resp. srovnat je 

s praxí (praktikami) konkrétního prostředí a na základě této konfrontace formulovat závěry, 

které poskytují zpětnou vazbu umožňující reformulaci existujících přístupů. V této souvislosti 

by měl být zmíněn např. autorčin zájem o genderové otázky a možnosti slaďování osobního a 

pracovního života. Odsud by mohla vycházet úvaha o obecné povaze vývoje, rozporů a 

problémů soudobého personálního řízení, do níž se ale autorka z pochopitelných důvodů 

nepouští.  

Pokud bych měl uvést své kritické výhrady, týkají se jen drobností. Poněkud podrobnější (a 

snad i jasnější) komentář by si zasloužily motivy a další okolnosti vzniku (přesný vztah 

k předložené DP) průzkumu expatriantů představovaný v 5. kapitole. Odkazy na Štrachovu 

publikaci se v příslušných pasážích práce objevují možná až příliš často. Nedávné (a vlastně 

také ještě současné) arabské revoluce se nerozšířily z Egypta. Z hlediska přesnosti upozorňuji 

na psaní názvu Evropské Unie (str. 42) a slova stádium (str. 45). V češtině se spíše než 

označení Střední používá Přední východ (str. 58). 

Jazyk práce je na velmi dobré úrovni, totéž platí o způsobu zacházení s literaturou. Z hlediska 

základní povahy tématu díla je zřejmé, že velké procento použitých publikací nutně musely 

tvořit zahraniční zdroje. 

 



Doporučuji k obhajobě. 
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