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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Jméno diplomanta: Bc. Markéta Nováková

Název diplomové práce: Komparativní přístup při vstupu na nový trh v automobiIovém
průmyslu

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Jaroslav Demel

Jméno oponenta diplomové práce: Ing. Tomáš Majdloch

oponent: - název firmy: Kautex Textron Bohemia, spol. s r.o.

- pracovní zařazení: oddělení Kvality dodavatelů
- konta kt: toma s. majd loch @ ka utex.textron.com

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu dipIomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a ieiich aolikace oři zoracovánítématu x
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení strukturv a obsahu orácel
Přehlednost a loqická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formálníúprava oráce ítext' tabulkv' orafu') x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

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

otázkv k obhajobě diplomové práce:

1) Jakým způso--bem probíhá sbírání informací o potenciální zemi při vstupu na nový trh ve
společnosti štoda Auto a.s.?

2) Jak často se strategické záměry společnosti škoda Auto a.s. aktualizují ve spojitosti
s dnešním turbuIentním prostředím?

Práci doporučuji - nedeperuě*iix k obhajobě. (*nehodícíse škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: vÝgoRt{Ě

Datum: 19.1.2015
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k dipIomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy:

Celkově vybrané téma Diplomové práce je zajímavé a v dnešní době velmi důležité.

Společnosti hledají možnosti snižování efektů hospodářsk'ých propadů jednotlivých trhů,

navíc alobálním tržním prostředím jsou nuceny zvyšovat své prodeje. Proto vstup na nov'ý

trh je již dnes chápán jako povinnost. Společnost si jen musí velmi pečlivě zvážit kdy tak

učiní a na ktený trh. špatně vybraný trh nebo špatné načasování může mít pro společnost

katastrofální dopad.

V případě Diplomové práce byl potenciální trh (Indonésie) vybrán společností škoda Auto

a.s. Práce má za úkol navrhnout metody pro komparaci dvou trhů a porovnat potenciální

trh s trhem, na kterém již společnost působí a má jedinečné zkušenosfi se vstupem a

působením na něm (Indie). Můžeme vidět zajímavé finanční kalkulace pro různé druhy

vstupu podle stupně rozloženosti automobilů, kde autorka předkládá detaily složiých
celních podmínek zemí. Závér práce a doporučení vstupu na Indonéský trh je podloženo

použitím vhodných srovnávacích metod PEST a SWOT pro analýzu makro i mikroprostředí.

Diplomová práce má vhodnou strukturu' souslednost informací a je patřičně doplněna

tabulky a grafy pro přehlednost. Méně důležité přehledy nebo mapy jsou správně uvedeny
jako přílohy na konci práce.

Diplomovou práci hodnotím jako Výbornou.
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