Posudek vedoucího k diplomové práci Lenky Hinkové: „Nadnárodní korporace z
rozvojových zemí a jejich zapojování do procesu globalizace“
Lenka Hinková si pro svou diplomovou práci vybrala aktuální ekonomickogeografickou problematiku, která se týká rostoucího významu nadnárodních korporací
z rozvojových (resp. rozvíjejících se) zemí. Vedle úvodu a závěru je DP obsahově
rozdělena do dvou hlavních částí. V prvé z nich se autorka snaží o zarámování
problematiky (kapitoly 2-4). Druhá obsahuje vlastní hodnocení (kapitola 2), které
spočívalo v kvantitativní analýze dostupných dat a případové studii indického
konglomerátu TATA Group. Cílem je zde prověřit některé hypotézy o odlišnostech
nadnárodních korporací z rozvojových zemí od těch ze zemí rozvinutých a některá
specifika také demonstrovat v uvedené případové studii.
K prvé polovině práce lze poznamenat, že v ní mohlo být lépe využito potenciálu
ekonomicko-geografické literatury, která nabízí v řadě ohledů odlišnou a zajímavější
perspektivu na danou problematiku než některé z použitých prací ekonomů. Možná právě
volba využité literatury stojí za určitou rozvláčností úvodních částí. Myslím, že by práce
neutrpěla na kvalitě, kdyby byly z někdy dosti základního rozboru v kapitolách 2, 3 a 4
odfiltrovány pasáže přímo nesouvisející s dalším hodnocením.
Analytická část je zajímavější. Byť jsou na vzorku 185 největších nefinančních
korporací světa ověřovány poměrně jednoduché předpoklady, nevím o tom, že by se již
někdo o něco podobného empiricky pokusil a jde tedy o originální poznatky. Konkrétně
jde o zjištění, že v porovnání s firmami pocházejícími z rozvinutých zemí jsou
společnosti z rozvojových zemí v průměru více diverzifikované, uplatňují se v jiných
sektorech a operují v méně zemích. Navazující otázkou jsou vysvětlení pro tyto rozdíly.
K nim se pochopitelně na základě daných dat dobrat nelze, byť se autorka nad některými
z nich zamyslet pokusila. Přínosný je i detailní rozbor vývoje společnosti TATA a její
globální expanze (sahající mimochodem až do Jemnice).
Během naší spolupráce v průběhu tvorby předložené studie jsem nezaregistroval
závažnější problémy. Studentka téma zpracovala samostatně, držela se vytyčené struktury
a jednotlivé otázky se mnou čas od času konzultovala. I proto doporučuji práci Lenky
Hinkové k přijetí.
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