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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
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 diplomanta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů diplomantem  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    

Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1. Kolik průměrně ročně vysílá česká divize Benteler pracovníků do zahraničí ? Naopak, 
kolik zahraničních pracovníků přijímá? 
 
2. Nebylo by možné vyřešit problém spojený s tím, že zaměstnanec zůstane v místě 
dočasného výkonu práce, doložkou ve smlouvě o povinnosti pracovat dále v mateřské 
firmě po určitou dobu?  
 
 
 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   výborně              
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Kladně hodnotím výběr tématu, který úzce souvisí s problematikou mezinárodního obchodu a je 
aktuální i vzhledem ke stále se rozšiřující globalizaci a mezinárodní spolupráci. 
Procesem internacionalizace se autorka zabývá z hlediska internacionalizace pracovníků a 
procesem jejich  expatriace, kdy tuto problematiku zkoumá nejprve teoreticky a v praktické části 
provádí analýzu založenou na informacích z více zdrojů, především pak z holdingu Benteler, 
konkrétně z jeho divize v ČR. 
Zkoumání zvolené problematiky autorka zakládá na velmi podrobné rešerši teoretických zdrojů, 
uvádí hlavní modely a přístupy k internacionalizaci a problematice expatriace.  Obsah teoretické 
části je relevantní k části praktické a neobsahuje zbytečné informace. 
Expatriační proces je dále zpracován  především vlastním šetřením autorky, které založila na 
metodě rozhovoru s pracovnicí, která tímto procesem prošla a manažerkou pro expatriaci. 
Celý průběh šetření svědčí o pečlivé přípravě autorky. Výsledky rozhovoru doplňuje  informacemi z 
jiných zdrojů, čímž se snaží eliminovat nevýhodu šetření rozhovorem pouze s jednou osobou. 
Následuje zhodnocení výsledků a návrh řešení nedostatků, které z šetření i z dalších zdrojů 
vyplynuly. 
Závěr práce je velmi pěkně formulován, uvádí i vnější limity práce a potenciál pro další možný 
výzkum 
 
Diplomantka prostudovala velké množství různých zdrojů, dokázala je smysluplně, logicky a 
srozumitelně zpracovat. Velmi pěkně zhodnotila výsledky svých šetření a navrhla relevantní řešení 
nedostatků. Menší nedostatky shledávám ve stylistice formulování vlastních vyjádření a přítomnosti 
několika gramatických chyb, což je u současných diplomantů skoro pravidlo. 
 
Práce odpovídá zadání a splňuje vytčený cíl, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím stupněm 
výborně. 
 
 
 
  


