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GíI práce: Na základě literární rešerše a podrobné analýzy problému u vybrané české

společnosti nabídnout řešení v podobě doporučení pro další internacionalizační vývoj.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Jaroslav Deme!' Ph.D.

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Mohl byste uvést nějaký další příklad české společnosti typu Born Globals?
očekáváte u ní podobnou úroveň a strukturu internacionalizace?

2. Zvolila společnost Lasvit pod!e Vás správnou internacionalizační strategii?

se škrtněte)
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zoracování tématu diolomantem:
Splnění cíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zoracování tématu x
Hloubka orovedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struKura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužitvch pramenů x
Schoonost diolomanta zoracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diolomantem x
III. Hodnocení formv a sWlu oráce:
Formální úprava práce (text. tabulkv. qrafu) x
SUlistická úroveň prace x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Základním pojmem, kteÚ tato práce řeší, je anglické sPojení Born Globa!, které popisuje
společnost, jejíž internacionalizace neproběhla standardním, tradičním způsobem, tedy
postupným, ,,krokovrým" procesem, ale ,,skokově". Tento jev je již poměrně obsáhle
popsán v odborné literatuře a jedním z velk'ých pozitiv práce je právě schopnost
diplomanta v rámci teoretické rešerše jak česk'ých, tak zahraničních publikací získat
validní informace a data a korektně je zpracovat.
Pro analytickou část si diplomant cíleně vybra! společnost, která vykazuje prvky již ,,
globálně narozené" společnosti a tento stav pomocí dostupných metod ověřuje, přičemž
bylo nutné získat a použít i poměrně citlivá data.
Předpoklad práce je potvrzen, proto může autor v závěru společnosti doporučit na
základě získaných informací další kroky internacionalizace v duchu Born Global, které
jsou však evidentně limitovány tím, že současná úroveň a struktura vybrané společnosti
generuje ve!mi dobré podnikatelské v'ýsledky.
Cíl práce byl splněn.

TEcHNlcKÁUN|VERZ|TAVLlBERcl 'i::, <.


