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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    

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

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
Jaké kroky, které společnost podstoupila s cílem zmírnit ekonomické dopady pandemie covid-19, 
považujete za zásadní? 
Na jaké další potenciální trhy (kromě Thajska), by se podle Vás společnost měla v budoucnu 
zaměřit? 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  Výborně               
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                                                                                 Podpis oponenta diplomové práce 
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Předložená diplomová práce splňuje předpoklady závěrečné práce tohoto typu. Hlavním cílem této 
práce je vyhodnotit vývoj mezinárodního obchodu a investic ve vybrané společnosti působící v 
automobilovém průmyslu během posledních šesti let, a to zejména v kontextu celosvětové pandemie 
nemoci covid-19.  Dílčími cíli práce pak je provedení SWOT analýzy s jejím následným vyhodnocením 
pomocí Fullerova trojúhelníku a provedení vertikální a horizontální analýzy. 
 
V teoretické části autorka popsala role a význam mezinárodního obchodu a dále se podrobně 
zabývala problematikou investic, jejich významem a typy, aktuálním vývojem a faktory, kterými jsou 
ovlivněny. Autorka také definovala metodiku, kterou se při zpracování závěrečné práce řídila. 
 
V praktické části autorka představila společnost Škoda Auto a.s., kterou si vybrala pro zpracování 
své závěrečné práce. Autorka v této části provedla v cíli stanovené analýzy, tedy SWOT analýzu s 
následným vyhodnocením pomocí Fullerova trojúhelníku, dále pak vertikální a horizontální analýzu. 
Při zpracování analýz se zaměřila na vliv pandemie covid-19 a poukazovala na opatření, které v 
jednotlivých obdobích společnost zaváděla, aby krizi zdárně překonala.  
 
Na základě výsledků provedených analýz autorka zhodnotila stávající strategii společnosti a navrhla 
dvě možná řešení pro další vývoj společnosti, konkrétně vstup společnosti na nový trh (Thajsko) a 
pokračování v umisťování solárních elektráren na střechy výrobních závodů.   
 
Oceňuji řešení, která autorka navrhla. Obě navržená řešení jsou v souladu s dlouhodobými cíli 
společnosti. Pokud by se pro ně však rozhodla, musely by být provedeny ještě další analýzy, kterými 
se autorka nezabývala.  
 
Hlavní cíl i dílčí cíle diplomové práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 
výborně. 
 
 

 


