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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

„Řízení expatriant ů“ – Marie Mesteková 

 

Předložená diplomová práci se zabývá problematikou řízení expatriantů, která je v 

současnosti bezesporu aktuální. Marie Mesteková si stanovila jako cíl své diplomové 

práce postihnout současné postupy v oblasti řízení expatriantů a jejich porovnání 

s aktuální praxí v DP DHL Supply Chain s vyústěním v doporučení ke zlepšení 

současné praxe. 

 

Soupis bibliografických citací předložené diplomové práce obsahuje celkem 29  

položek včetně internetových zdrojů, z toho 21 cizojazyčných zdrojů. Součástí práce 

jsou přílohy obsahující dotazník k průzkumu spokojenosti expatriantů a výsledky 

tohoto průzkumu. 

 

Práce má logickou strukturu, členěna je celkem do šesti tematických kapitol. Nejprve 

se autorka v první kapitole zaměřila v kontextu tématu na problematiku globalizace a 

na nadnárodní organizace. Navazující druhou kapitolu věnovala mezinárodnímu 

řízení lidských zdrojů – jeho vzniku, vývoji, přístupům k mezinárodnímu řízení 

lidských zdrojů a rozdílům mezi národním a mezinárodním řízením lidských zdrojů. 

Třetí kapitola postihuje proces řízení expatriantů – důvody jejich uplatnění, typy 

výjezdů a pracovní cyklus expatrianta. V této kapitole zaměřila Marie Mesteková 

pozornost na dílčí personální činnosti v kontextu expatriace a také na její problémy.  

 

Čtvrtá až šestá kapitola postihují expatriaci a expatrianty ve společnosti DP DHL. Ve 

čtvrté kapitole autorka představuje proces expatriace v DP DHL Supply Chain. 

Jádrem práce jsou pátá a šestá kapitola. Kapitoly představují průzkum spokojenosti 



expatrinatů v DP DHL, který Marie Mesteková realizovala a doporučení pro práci 

s expatrianty. 

  

Autorce se podařilo postihnout problematiku řízení expatriantů ve významných 

aspektech. Její práce je zdařilou komparací teoretických východisek, výsledků 

výzkumů v dané oblasti a výstupů průzkumu, který realizovala. Práce Marie 

Mestekové vyústila v její doporučení k  řízení expatriantů v oblasti diversity 

managementu, podpory duálních kariér a využití podpory lokálních pracovníků 

hostitelské země.  

 

Diplomovou práci Marie Mestekové hodnotím po obsahové stránce jako přínosnou, 

k formální stránce práce zásadní připomínky nemám. Předloženou diplomovou práci 

Marie Mestekové doporučuji k přijetí k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 13. června 2011 

 

 

                                                                        PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 

 

 

 

 


