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PosUDEK vEDoUcÍHo BAKnlÁŘsrÉ pnÁcr

Jméno studenta: Michael Reindl

Název baka!ářské práce: obchodní jednotky v organizační struktuře vybraného podniku

s mežinárodními aktivitami

Cíl práce: Porovnat mezi sebou obchodní jednotky identifikované v organizační struktuře

vybraného podniku s mezinárodními aktivitami z hlediska jejich pozice i výsledků jejich

činnosti.

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

otázky k obhajobě baka!ářské práce:
1. Je porovnání oJ v rámci této diplomové práce dostatečné pro vyhodnocení jejich

významu pro celou firmu? Co je třeba dále zohlednit?
2. Jakou strategii managementu lidských zdrojů podle Vás spolďnost Lasvit využívá?

Práci doporučuji -nedepercě$ii* k obhajobě. (*nehodícíse škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně minus
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Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jaroslav Demel' Ph.D.

Výborně Velmí
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:
Solnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použit'Ích pramenů x
Schopnost studenta zpracovat získa né pod klady
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů studentem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úorava oráce (text' tabulkv, qrafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací
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Bakalářská práce se věnuje porovnání obchodních jednotek vybrané firmy meza sebou za
situace' že jde o spoIečnost, která je expoftně zarněřena a prc podPoru svého
mezinárodního obchodu založila v rámci internacionalizace firmy prodejní pobočky
v zahraničí, kteÉ jsou brány právě jako obchodní jednotky firmy. Proto se práce ve své
teorctické části věnuje i typům olganizačních struktur podniků, obchodnímu plánu a
obchodní činnosti podniku.
Pro porovnání postavení a činnosti obchodních jednotek byly zvoleny někteÉ ukazatele.
Jejich šíře byla limitována ochotou podniku poskfinout relevantní data, nakonec však bylo
možné shrnout dostatečně reprezentativní indikátory, které umožnily obchodní jednotky
mezi sebou porovnat, vyhodnotit a určit pořadí jejich rnýznamu prc obchodní výsledky
vybrané společnosti.
výsledky jsou v závěrečné části práce dostatečně okomentovány a vysvětleny.
Cíl práce byl splněn.
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