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stranu posudku).

Domní'yám se, že téma DP bylo velmi vhodně zvoleno a nastolené problémy - konkétně v
bižuterním průmyslu a obchodě - lze zevšeobecnit do mnoha odvěwí spotřebního průmyslu.
Společným jmenovatelem je úspěšná minulost, orientace na export, relativně velká pracnost v
minulosti téžící z nízlcých mezd a nízhých energetických nákladů. odvěwí která jsou nyní pod silným
konkurenčním tlakem zemí DV.

V kapitole 3 - Vlastní anal'ý'za trhu s bižuterií - velmi dobře hodnotím anal'ýzu sWoT. Ta odpovídá
obecnému rozboru bižuterního průmyslu i použité aplikaci na pďnik Estrela. Nicméně nesouhlasím s
přílišným důrazem cenové otázky. I v zemích záp. Evropy, které jsou nákladově náročnější, existují
odvěwí spotřebního průmyslu, která prosperují a expandují. Zejména však nemohu souhlasit s
konstatwiíním, že "podstatným dokumentem je objednávka''. Ze strany diplomanta bych očekával
kritiku tohoto zaběhiého uvažování. očekával bych důraz na nabídkovou činnost, akvizici, sledování
a pokud možno i určování trendů, barev, módnosti. TaK jak to diplomant správně vidí a zdůrazňuje
u horných UV ýrobků. Kladně hodnotím jeho kriticlcý přístup k někteým konkétním procesům v
podniku Estrela - doprava, použití jména atp.
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I. Hodnocení zpracování tématu di

Přehlednost a looická stavba ístruktura

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahmniční literaturou včetně odkazů a citací
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oceňuji velmi aktuální poznámku o opatření ČNg v oblasti kurzové politiky.
Za nepřesné však považuji použití slova ''bankrot'' při hodnocení ukončení činnosti a.s. Jablonex
Group. (Společnost se řádně vyrovnala se wými závazky jak k bankám, dodavatelům i
zaměstnancům. Jednalo se o řízenou restrukturalizaci s cílem prodat aKiva, což se uskutečnilo).

Samotné hodnocení zpracování tématu, struKury a obsahu práce, jakož i formy a sýlu obsahuje
rnýše uvedená tabulka.

otázky k obhajobě diplomové práce:

Hlavní příčiny úpadku vyrcby a exportu čs. filem ve spotřébním zbniží - obecně
Specifika bižuterního průmyslu a esty k zastavení dlouhodo]Ého trendu propadu
tohoto tradičního odvětví
Aplikace Ylzeni rizik (risk management) a její možnos-ti v tržnÍm prostředí. kde
výrazně přerryšuje nabídlo nad poptávkou. Role SVSB v řešení bhoto problému

Práci doporučuji k obhajobě
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