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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Hlisterová Lucie 

Název bakalářské práce: Exportní strategie jako nástroj firemní konkurenceschopnosti 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce bylo provést vyhodnocení exportní strategie společnosti 

JABLOTRON ALARMS a.s. 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce  X    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    

Hloubka provedené analýzy  X   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    

Schopnost studenta zpracovat získané podklady X    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    

Formulování vlastních názorů studentem  X   

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    

Stylistická úroveň práce X    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X 

Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1) Z obrázku 1 na straně 52 vyplývá, že firma realizuje čtvrtinu svých prodejů v ČR. Jakým 
způsobem firma realizuje tuzemské prodeje?   
 
2) Jakým způsobem zasáhla firmu přijatá opatření v souvislosti s pandemickou situací v ČR a na 
zahraničních trzích v první polovině roku 2020? 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   výborně              
 
 
Datum:  14. 8. 2020                                                        Bednářová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení exportní strategie společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. 

na zahraničních trzích, a to konkrétně na trzích oblasti Ibérie, regionu DACH a v Egyptě. Cíl práce 

byl splněn. 

Bakalářská práce je velmi dobře a logicky strukturovaná, použité metody výzkumu jsou adekvátní a 

vhodné pro řešení dané problematiky. Teoretická část práce, která obsahuje teorie mezinárodního 

obchodu, formy vstupu na zahraniční trhy a obchodní politiku je zpracována velmi kvalitně. 

Praktická část bakalářské práce obsahuje analýzu strategií společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. na 

trzích oblasti Ibérie, regionu DACH a Egyptě, hloubka provedené analýzy je na velmi dobré úrovni.  

Na velmi dobré úrovni je i formální stránka bakalářské práce a její stylistická a gramatická úroveň. 

Citační schopnosti autorky jsou na odpovídající úrovni, v práci jsou využity aktuální zdroje, 

převážně internetové zdroje a interní zdroje firmy JABLOTRON ALARMS a.s. Vyvozené závěry jsou 

srozumitelné a autorka v nich prokázala schopnost kritického a analytického myšlení včetně 

schopnosti formulovat vlastní názory a argumentačně je podpořit.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 

 

Bednářová  

 


