POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno a příjmení: Kristýna Lipková

Název práce: Vliv multinacionálních korporací na trh práce v rozvojových zemích

Vedoucí práce: Vilém Semerák, PhD.

Předložená práce se snaží detailně analyzovat vliv mezinárodních firem na trh práce
v rozvojových zemích. Autorka nejdříve obecně popisuje charakteristiky rozvojových zemí a
mezinárodních firem. Poté popisuje legislativní a ekonomické aspekty trhu práce v rozvojových
zemí. Hlavní hypotézou práce je zkoumat, zda přítomnost mezinárodních firem má pozitivní
dopad na mzdy a pracovní prostředí v rozvojových zemích.

Práce splňuje pravopisné, stylistické a formální náležitosti pouze částečně. Hlavním formálním
nedostatkem je, že značná část citovaných studií v textu chybí v literatuře (pomíjím drobné
překlepy a detaily typu, že autorka cituje stylem „pan Smith (1998) uvádí...“ místo „Smith (1998)
uvádí“, viz např. str. 24 a 41; a že na jedné straně tvrdí, že data k dané problematice nejsou
k dispozici a na další straně uvádí několik empirických studií na dané téma). Autorka rovněž
místo citace studií často uvádí, že „kritikové namítají“, kteří kritikové, to se již bohužel čtenář
nedozví.

Na některých místech by práci výrazně prospělo důslednější oddělení vlastních myšlenek od
citované literatury. Logická stavba práce a organizace kapitol je na celkově dobré úrovni.
Hloubka analýz provedených v práci bohužel neodpovídá úrovni požadované pro kvalitní
bakalářskou práci. Autorka činí předčasné závěry a řadu nepodložených tvrzení, např. str. 29
„Pracovnípodmínky se v řadě míst světa ... zhoršují...“. Ocenil bych, kdyby autorka zde alespoň
odkázala na jinou studii nebo předložila alespoň nějaká čísla. Autorka se rovněž často vyjadřuje
spíše novinářským než vědeckým stylem, např. str. 36 „Obě strany se naučily řešit spory
rozhovory a ne nekonečnými hádkami“. Ocenil bych, kdyby místo tvrzení, že minimální mzda je
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právo (str. 46), se dala v bakalářské práci najít ekonomická analýza dopadů (ne)existence
minimální mzdy na pracovní trh.

I přes uvedené výhrady se domnívám, že práci lze doporučit k obhajobě. Vzhledem k tomu, že
práce je čistě popisná a úroveň ekonomických analýz slabá, se domnívám, že lze udělit pouze
klasifikační stupeň dobře.

Práce je doporučena k obhajobě. Navržený klasifikační stupeň: dobře

Datum a místo
vyhotovení posudku

14. června 2006,
Praha

Podpis oponenta
bakalářské práce

Roman Horváth, M.A.

