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cítace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:

Jakým způsobem byste zboží, zakoupené on-line cestou' distribuovala k německým'
respektive polslcým zákazníkům?

Jak byste řešila případně rektamace zboží ze zahraničí?
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PředkIádaná diplomová práce je členěna do pěti logicky navazujících kapitol. Jejím cílem je objasnit
možnosti zahran!ční expanze a na základě tohoto rozboru doporučit vhodnou strategii vstupu na
zahraniční trh pro firmu Windsport, s.r'o. První kapitola je věnována mezinárodnímu obchodu a jeho
v'ývojovým trendům, druhá elektronickému obchodování, jel|kož analyzovaná firma jej využívá jako
jednú z cest prodeje. Třetí kapitola pak představuje vybranou flrmu. Jádrem práce je kapltola čWrtá,
ve které je provedena anatýza vybraných trhů (Německo, Polsko) a to včetně PEST analýzy a analýzy
odvětví (sportovní potřeby). Kladně hodnotím především analýzu odvěwí s řadou detailních informací
o on_line prodejích spoÉovních potřeb ve vybraných státech. Závěrečná pátá kapitola pak definuje
konkrétní možnou strategii expanze firmy, kdy byl na základě analýzy dostupných dat zvolen
němeclcý trh.

Cíl práce, vymezený v úvodu, byl splněn. Předkládaný text sptňuje formální i stylistické požadavky
vyžadované pro tento typ práce. Text je doptněn rovněž grafy a tabulkami, které dokreslují
analyzovanou probtematiku. Autorka využila řady zahraničních zdrojů a vhodně s nimi pracuje.

otázky k obhajobě diplomové práce:

Jak'ým způsobem byste zboží, zakoupené on-line cestou, distribuovala k německým,
respektive polsk'ým zá kazníků m ?

Jak byste řešila případně reklamace zboži ze zahraničí?
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