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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   

  

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. Jaká data byla zdrojem pro vypracování SWOT analýzy? Ve SWOT analýze je identifikována pouze 

jedna (částečně diskutabilní) slabá stránka: Omezené portfolio. Lze nalézt i jiné slabé stránky firmy?   
 
2. „Vzhledem k očekávanému poklesu odbytu ve Východní Evropě v důsledku války mezi Ruskem a 

Ukrajinou by společnost rozhodně měla zvážit působení na těchto trzích“ (str. 69). Jaký je současný 
stav těchto dodavatelsko-odběratelských vztahů?   
 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:      - velmi dobře -                 
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Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit vývoj mezinárodního obchodu a investic ve 

vybrané společnosti působící v automobilovém průmyslu během posledních šesti let, a to na 

základě provedení SWOT analýzy s jejím následným vyhodnocením pomocí Fullerova trojúhelníku a 

provedení vertikální a horizontální analýzy odbytových trhů. Metody použité pro analýzu jsou 

adekvátní, metodika práce byla formulována a vytýčené cíle práce byly splněny.  

Diplomová práce je logicky a věcně správně strukturovaná. Teoretická část a literární rešerše je 

věnována vymezení mezinárodního obchodu, problematice investic, jejich členěním a významem. V 

analytické části je představena společnost Škoda Auto a.s. a její produktové portfolio. Stěžejní část 

DP tvoří sestavení SWOT analýzy s následným vyhodnocením pomocí Fullerova trojúhelníku a 

vertikální a horizontální analýza odbytových trhů v letech 2016 - 2021. Vyvozené závěry a 

doporučení jsou relativně dobře predikovatelné a v souladu s dlouhodobým vývojem a strategií 

firmy. Zároveň množství analyzovaných ukazatelů je poměrně omezené, což má za následek nižší 

hloubku celkové analýzy.  

Citační schopnosti autorky jsou velmi dobré, stejně tak i formální, stylistická i jazyková úroveň 

práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře. 

 

Bednářová 

 


