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Hodnocení bakalářské práce
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Vliv multinacionálních korporací na trh práce v rozvojových zemích
Kristýna Lipková

Autorka práce si za své téma zvolila módní problematiku globalizace ve formé vlivu
multinacionálních korporací na trhy práce v rozvojových zemích.
Bakalářská práce začíná obecným vymezením rozvojových zemí a
multinacionálních korporaci (část 1, resp. 2), pokračuje diskusí problematicky
přímých zahraničních investic (Část 3) a následné se dostává k vlastnímu tématu práce,
problematice dopadu multinacionálních korporací na trhy práce (části 4-6).
Práce částečně trpí neSvarem obecné typickým pro řadu textů věnujících se
problematice globalizace - příliš široký záběr (klasifikace rozvojových zemí, vývoj
globalizace, problematika FDI, problematika multinacionálních korporací,
problematika trhů práce obecně, problematika dětské práce) a s tím související
tendence zůstávat na povrchu, v rovině obecných argumentů a frázi, místo skutečně
rigorózní analýzy. Pozitivně je tak nutno hodnotit snahu autorky s tímto problémem
alespoň Částečně bojovat formou úžeji zaměřených a více detailních případových
studii. Druhým problémem (silně souvisejícím s příliš Širokým záběrem) je i misty
méně přehledná struktura a nekonzistentnost práce.
Je velká škoda, že se autorka neodhodlala ke zúžení práce a zaměření se např.
jen na otázku dětské práce (část 5.5), popř. jen na analýzu rozdílů chováni domácích a
zahraničních firem na trzích práce (část 6.2) a možná teoretická vysvětlení zjištěných
rozdílů (možné příčiny jsou sice lehce naznačeny, hlubší teoretická analýza však
chybí).
Pozitivní prvky bakalářské práce;
• Zajímavé a relativně detailní případové studie (např. vliv multinacionální
korporací na trh práce v Namibií v části 6.1 či Indonésie v Části 6.2.1)
• Standardně zpracovaný přehled konceptu rozvojových zemí a vývoje
multinacionálních korporaci.
Nedostatky:
• Deskriptivní a neformalizovaný přístup a chybějící teoretický pohled na
multinacionální korporace.
• Příliš široký záběr a související nutný nedostatek prostoru pro skutečně
detailní analýzu.
Celkové hodnocení
S ohledem na fakt, že se jedná o bakalářskou práci, přes s určité výhrady doporučuji
k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře, popř. velmi dobře v případně velmi kvalitní
obhajoby. Pro případné další využití textu doporučuji výrazné zúžit předmět zájmu a
zaměřit se na detailní analýzu vybrané části problematiky (případně se zaměřit jen na
konkrétní region či o d v ě t v í ) . _________________ _____
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