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Posuzovaná bakalářská práce je rozdělena do 4 textových kapitol, k nimž je třeba 
přičíst také úvod a závěr. Rozsahem (80 s., včetně SBC a příloh) a 49 použitými 
prameny (z toho je 8 cizojazyčných) posuzovaný text přinejmenším naplňuje 
požadavky kladené na uvedený typ prací.

Autorka si pro svoji bakalářskou práci vybrala téma relevantní profilaci katedry a 
zároveň spadající do oblasti jejího odborného zájmu. Po relativně standardně 
zpracované teoretické části práce (kapitoly 1 a 2), z níž je patrná dobrá orientace 
v problematice vazby národní a firemní kultury a ve specifikách řízení 
v mezinárodních pracovních organizacích, následuje část empirická. V té dle mého 
názoru diplomantka využila jak znalost výstupů z mezinárodních výzkumů národních 
a firemních kultur (včetně stanovení jejich dimenzí a kulturních standardů vybraných 
kultur), tak svoji schopnost podrobit tyto výzkumy kritickému, avšak relativně 
vyváženému hodnocení z hlediska vlastní zkušenosti z práce v mezinárodní 
organizaci. 

Právě druhou část práce považuji z hlediska naplnění požadavků kladených na 
bakalářskou práci za více než zdařilou. Autorce se v ní (zejména v kapitole 4) 
podařilo označit základní možné problémové oblasti plynoucí ze střetů české a 
francouzské kultury (národní i firemní). 

Pozitivně hodnotím rovněž samostatnost diplomantky a její aktivní přístup ke 
zpracování bakalářské práce. Pravda, projevený téměř na poslední chvíli. Z práce 
však – po formální ani obsahové stránce – není patrný jistý chvat při jejím 
dokončování. Vyznačuje se relativně velmi dobrou kulturou jazyka i stylu. 

Závěr:
Celkově hodnotím bakalářskou práci Martiny Liškové zpracovanou na téma 

Kultura mezinárodní firmy pozitivně. Autorka v ní prokázala solidní orientaci 
v tématu, schopnost pracovat s odbornými prameny a využívat vlastní pracovní 
zkušenost pro vytvoření odborného textu.

Domnívám se, že předložená bakalářská práce odpovídá požadavkům 
kladeným na tento typ prací, a proto ji  d o p o r u č u j i   k   o b h a j o b ě.

V Praze 5. června 2011 PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
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