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Komentář 

Práce je psaná velmi pěkně a dobře se čte. Gramatických chyb a překlepů v práci není mnoho, 

formální úprava textu je na výborné úrovni. Většina citací je až na několik dílčích nedostatků 

(kolektivní práce citovaná jako publikace jednoho autora, sekundární zdroje) formálně v pořádku, 

stylisticky vhodně zapadají do textu. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy 

Téma práce je velmi zajímavé a přínosné, autorka v úvodu vysvětluje jeho zvolení. V práci se však 

zabývá pouze úzkým výsekem výrobních řetězců (výroba konečného výrobku – prodej), přestože 

název práce slibuje rozsáhlejší analýzu. Stanoveny byly dva cíle odpovídající zaměření práce. 

Výzkumné otázky navazují na diskutovanou teorii a jsou všechny zodpovězeny. 

 

Práce s literaturou 

Autorka cituje dostatečné množství publikací nejvýznamnějších autorů zabývajících se zvolenou 

tematikou. Mohla se ale také inspirovat publikacemi dalších významných autorů, kteří pro svůj 

výzkum využívají podobnou teorii byť v jiných průmyslových odvětvích (např. Pavlínek). Citace jsou 

adekvátní tomu, co jimi chce autorka dokázat či podpořit. Pouze se až příliš koncentruje na způsoby 

řízení sítí/řetězců, přestože tuto teorii v práci příliš nevyužívá. Teorie by se naopak mohla více 

věnovat diskuzi otázky, zda je její práce opravdu zaměřena na komplexní globální produkční sítě 

nebo spíše na lineární globální komoditní řetězce. 
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Metodika práce 

Metodický postup je pěkně popsaný a odpovídá stanoveným cílům práce. Využita jsou veřejně 

dostupná data o firmách a data z vlastního šetření autorky v obchodech, které lze pro bakalářkou 

práci považovat za adekvátní. Autorka využívá převážně metod deskriptivní statistiky, což je 

vzhledem k zajímavému tématu a získaným datům trochu škoda. Výtka však směřuje k označení 

zkoumaného vzorku oblečení za reprezentativní v analytické části práce (str. 25). Vzhledem k šíři 

prodejní nabídky a úzkému vzorku výrobků, u kterých byla zkoumaná výrobní země, jej nelze takto 

označit i přesto, že země původu zkoumaného zboží více méně odpovídají národním statistikám 

dovozu. Formulace by měla být opatrnější. Přesto je nutné dodat, že jde o ojedinělou nepřesnost. 

 

Analytická část práce 

Analýzy jsou zajímavé, využívají většinou popisu zjištěných údajů z vlastního šetření ve vhodně a na 

základě tvrdých dat vybraných oděvních obchodech firem z různých evropských zemí, které lze najít 

na českém oděvním trhu. Autorka postupuje po stanovených cílech a postupně zodpovídá jednotlivé 

výzkumné otázky. Přesto by u interpretace výsledků prováděných analýz měly být přesnější 

formulace, místy by bylo vhodné činit méně silné závěry. Bylo by vhodné také zahrnout vysvětlení, 

proč autorka došla ke konkrétním výsledkům, hledat hlubší souvislosti mezi mateřskými firmami a 

výrobními zeměmi. Závislost ceny na zemi výroby či na sídle společnosti (a rozdíly v těchto dvou 

statistikách) jsou velmi zajímavé, ale mohly být zkoumány za pomoci nějaké silnější statistické 

metody. 

 

Závěry práce 

Práce je uzavřena přehledným závěrem, kde jsou představeny její hlavní výsledky, které se autorka 

snaží podat s důrazem na obecnější tendence. K čemu dochází ve své práci, je stručně navázáno na 

teoretické zarámování práce. Při trochu jiném důrazu v zaměření teorie (viz výše) a zvolení silnější 

metodiky s ním mohlo být propojeno více. Na konci kapitoly autorka uvádí svoji představu o dalším 

výzkumu tohoto tématu, mohla ještě přidat pokus o zasazení svých výsledků do obecnějšího rámce. 

 

Celkové zhodnocení práce 

Autorka poukázala na zajímavé téma, kde geograficky zkoumaný vztah sídelní země firmy, výrobních 

zemí, složení výrobku a jeho ceny i do budoucna slibuje další zajímavé závěry. Práce má logickou 

strukturu, postupně představuje všechny důležité aspekty zvoleného tématu, vlastního výzkumu a 

učiněné závěry. Text je stylisticky, formálně i akademicky velmi pěkně zpracovaný. Největší slabinu 

práce je možné spatřovat v zaměření teorie, která mohla být lépe zacílená, a v metodice práce, která 

mohla být pojatá rigorózněji. Přesto považuji tyto výtky vzhledem k nárokům na bakalářské práce 

spíše za inspiraci pro další výzkum autorky na toto téma. Její bakalářskou práci rozhodně doporučuji 

k úspěšné obhajobě. 
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Otázky k obhajobě 

1) Jak by byla vaše práce pojatá, pokud byste se inspirovala v teorii globálních komoditních 

řetězců? Jaký je hlavní rozdíl této teorie oproti Vámi zvoleným globálním produkčním sítím? 

2) Proč jsou firmy z Polska, Nizozemska, Švédska a Švýcarska podobně orientovány na jednu 

výrobní zemi? Co může firmy z těchto zemí vést k takovému jednání oproti firmám z jiných 

zemí? Mají tyto firmy něco společného nebo jde o nahodilý jev? 

3) Jaký může být dopad zjištěných výrobních řetězců na ekonomiky výrobních zemí a sídelních 

zemí vedoucích firem? 
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