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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE  
 
Jméno diplomanta: Bc. Lukáš Myslivec 

Název diplomové práce: Vstup vybraného podniku na německý trh 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je zvolit vhodnou formu vstupu vybraného podniku 

na německý trh. 

 

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

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    

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové 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 diplomové práce: 
1. Doporučil jste podniku Novoplast Liberec s.r.o. jako ideální formu vstupu obchodní 
zastoupení. Jaká rizika jsou spojena s touto formou vstupu na zahraniční trh, respektive 
se vstupem do Německa? 
2. V DP jste provedl několik analýz. Jaké by bylo Vaše osobní doporučení pro firmu 
Novoplast Liberec s.r.o.? Vy osobně byste doporučil vstupovat na Německý trh či 
nedoporučil? Odůvodněte. 
 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   výborně              
 
 
Datum:        6. 5.   2019                                                                                                                                                                                     

           ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího diplomové práce 
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Diplomová práce na téma vstup vybraného podniku na německý trh je založena na 

podrobné analytické práci studenta. Analytická část je nejdříve teoreticky představena 

a následně důkladně provedena. Student předvedl, že je dobrý analytik, a že dokáže 

teoreticky prezentované metody plnohodnotně uplatnit v praxi. Na analytickou část 

navazovala strategická část, kde diplomant navrhuje formu vstupu na zahraniční trh. 

Návrh obchodního zastoupení je logickým vyústěním analytické části. Na volbu formy 

vstupu na zahraniční trh, diplomant navazuje návrhem procesu, kterým by měl vybrat 

optimálního obchodního zástupce. Diplomant prokázal, že si osvojil znalosti z oblasti 

mezinárodního obchodu, především vyzdvihuji analytickou část DP. Na vlastní návrh 

formy vstupu by se dalo navázat sestavením optimálního strategického řešení, ale to 

již není vzhledem k rozsahu práce možné. Diplomant prokázal, že dokáže uplatnit 

teoreticky nabyté znalosti, a že dokáže pracovat s informacemi. Diplomanta doporučuji 

k obhajobě se známkou výborně. 

 

 

 

 


