
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Evy Chmelařové:  
 
Cílem diplomové práce byla analýza tří globálních hierarchií. Konkrétně se jednalo o 
hierarchii center osídlení podle i) lokalizovaných ústředí velkých nadnárodních firem, ii) 
ústředí bank a iii) podle vědeckovýzkumných institucí. Význam poznání těchto tří hierarchií a 
jejich vzájemných souvislostí vyplývá ze skutečnosti, že ústředí nadnárodních firem, ústředí 
bank a instituce VaV jsou široce považovány za klíčové aktéry současné fáze ekonomické 
globalizace.  
 
Metodicky je diplomová práce založena na kombinaci tří datových zdrojů, které jsou v práci 
adekvátně popsány. Je však třeba zdůraznit, že se jednalo o velmi pracný výzkum, neboť 
databáze byly jen omezeně kompatibilní a řadu údajů bylo nutno dohledávat z dalších zdrojů. 
Velmi oceňuji s jakou pečlivostí autorka provedla přiřazování ústředí jednotlivých institucí do 
příslušných metropolitních regionů. Dosavadní výzkumy totiž ukázaly, že je to právě 
vymezení metropolitních území, které do značné míry ovlivňuje pořadí jednotlivých center 
v globální hierarchii. Autorka proto pracuje s funkčními regiony, jejichž vymezení přebírá od 
renomovaných institucí. Přiřazení ústředí tisíců institucí do jednotlivých metropolitních 
regionů však bylo mimořádně pracné a časově náročné, nicméně autorka tím prokázala svoji 
geografickou erudici.  
 
Výsledkem autorčina výzkumu je nejen vytvoření tří globálních hierarchií a jejich porovnání, 
ale její výsledky umožnily alespoň odhadnout míro koncentrace institucí těchto tří klíčových 
nositelů ekonomické globalizace. Hlavní zjištění jsou v práce přehledně prezentována, proto 
bych na tom místě rád zdůraznil jen skutečnost, že z autorčina kritického rozboru metodiky 
existujících žebříčků vyplývá, že význam globálních center je v řadě z nich spíše podceněn, 
neboť pracuje jen s počtem lokalizovaných institucí, nikoli tedy i s jejich velikostními 
charakteristikami. Je přitom zřejmé, že v globálních centrech bude lokalizován nejen značný 
počet významných institucí, ale v metropolích na vrcholu globální hierarchie budou současně 
s vysokou pravděpodobností sídlit i instituce nejvýznamnější.   
 
Určitým metodickým omezením bylo doprovázeno zejména zpracování globální hierarchie 
v oblasti vědy a výzkumu. Vzhledem k nedostupnosti jiných dat bylo nutno využít údaje 
z databáze Scopus. Jedná se tedy o databázi pokrývající publikace ve vědeckých časopisech, 
což však nelze považovat za adekvátní pokrytí aktivit zejména soukromých vědecko-
výzkumných institucí technického zaměření. Adekvátní podchycení globální hierarchie 
v oblasti výzkumu je tedy velkou výzvou pro budoucí výzkum.  
 
Po formální stránce má práce standardní úroveň, v práce se místy vyskytují drobné formulační 
neobratnosti.  
 
Při zpracování práce autorka prokázala až mimořádný stupeň samostatnosti. 
  
 
Závěr: Na diplomové práci oceňuji samotnou volbu tématu a skutečně geografický 
přístup při vymezení metropolitních regionů, neboť toto vymezení má zásadní vliv na 
výslednou pozici jednotlivých center v globální hierarchii. Zvláště je třeba ocenit 
pracnost provedeného výzkumu a schopnost pracovat se třemi rozsáhlými databázemi. 
Konečně oceňuji i velkou míru samostatnosti při zpracování celé práce. Práci proto 
doporučuji k úspěšné obhajobě.  
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