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Vyjádření mlnimálně v
využití metod řešení a
posudku).

rozsahu 10 řádků k diplomové práci z lrleaffi
návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na drúnóu stranu

otázky k obhajobě diplomové prácel

1' Ja_ké povinnosti má česká firma provozující internetový obchod se zákazníky ze třetích
zemí v souvislosti s celním řízením při vývozu'

2.Jak se zvýší administrativní nároky ze strany státu se vstupem s1edované společnosti na
trh Německa či Polska?

3. Mohla by společnost Windsport na vyspělém německém internetovém trhu konkurovat
pomocí výrazně nižších cen?
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I' Hodnocení zpracování tématu diplomántern

Volba metqd a jejich aplikace při zpracovánítématú
Hloubka provedené analý
II. Hodnocení strukturv a obsahu
Přehlednost a logická stavba (aaruktura) pfáce
Aktuálnost a vhodnost použitých prameňů

racovat získané podkla
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů prace
Formulování vlastních názorů diolomantem
III. Hodnocení fotml e*-sly!u práce:
Eq1máhlííprava práce (texi:, tabulkv' qraf,/

listická úroveň práce

&éce s českou literaturou včetně odkazů á altaď
Prácese zahraniční literaturou včetně oot<ázů a citací
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Výběr tématu DP vzhledem k jeho aktuálnosti a ke specializaci diplomantky považqi za
velmi vhodný" Vstup na mezinárodní trh je pro tak malou společnost obtížný' tato práce tak
může být prvním krokem k získání potřebných informací.
DP je vhodně strukturována a umožňuje postupovat logicky ke zvolenému cíli, ktený
diplomantka splnila.

První kapitola se vyčerpávajícím způsobem zabývá metodami vstupu na mezinárodní trh a s
druhou kapitolou, která je již konkrétněji zaměřená na jednu z technických možností vstupu
na trh, woří teoretický základ pro praktickou část práce.

Vzhledem k velikosti a organizaci sledované společnostije třetÍ čásí věnovaná jejímu
profilu, velmi stručná. Chybí mijen informace o její právní formě'

Analýza dvou vybraných zahraničních trhů je poměrně hluboká, zaměřuje se i na konkrétní
odvěwí, které zaiimá společnost Windsport. obsahuje hodně aktuálních dat, která jsou pro
názornost doplněna grafy a tabulkami, což je velmi přínosné.

V poslední kapitole naplňuje autorka svůj cíl práce a navrhuje řešení pro sledovanou
společnost, doplněné podpůrnými argumenty. Domnívám se, že navrhovaná řešení jsou
logická a realizovatelná.

Diplomantka prokázala schopnost pracovat s literaturou, aplikovat teoretické vědomosti a
dovednost uspořádat informace logicky, přehledně a srozumitelně. Velmi kladně hodnotím
i rnnožství zdrojů, které využila a řádně citovala. Celkově svědčí práce o zodpovědném
přístupu autorky.
Menším nedostatkem je práce s jazykem, najde se i hrubka, méně vhodná spojení (...na
prodejně".), dP. Je třeba na to upozorňovat, abychom se snažili zlepšit stále se zhoršující
jazykovou úroveň.
Práce splňuje zadáni, včetně zásad a stanovený cíl.

Práci doporučuji k obhajobě
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

Datum: 23.5.2016

Podpis oponenta diplomové práce
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