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PosUDEK oPoNENTA DIPLoMoVÉ PRÁCE
Jméno diplomanta: Bc" Eliška Lhotová
Název diplomové prácel Zahraničníaktivity vybraného podniku v Libereckém kraji v
odvětví sklářském
Jméno vedoucího diplomové práce: doc. lng. Zuzana PotuŽáková, Ph'D.
Jméno oponenta diplomové práce: Ing. Ludmila Kučerová

oponent;

_

název firmy;

- pracovni

zařazenil

kontakt: ludmilak@Seznam.cz
Výborně

Velmi
dobře

Dobře

Neprospěl

I" Hodnocení zpracování tématu diolomantem:
Solněnícíleoráce
x
Volba metod a 'ie'iich aplikace při zpracovánítématu
x
Hloubka provedené analýzv
x
II' Hodnocení strukturv a obsahu orácel
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce
x
Aktuálnost a vhodnost použit'íchpramenů
x
Schopnost diplomanta zpracovat získanépodkladv
x
práce
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů
x
Formulování vlastních názorů diplomantem
x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úprava oráce ítext' tabulkv' orafu)
x
Stylístická úroveň práce
x
Práce s českou líteraturou 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 cíIů,
využitímetod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu

posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Vysvětlete správně pojmy TARIC a společný celní sazebník jako nařízení Rady.
2. Na str. 52 uvádíte, že vývoz skleněných výrobků je jedním z hlavních v'ývozních artiktů
čn. rary je skutečný podíívývozutěch-to výiobků ná óelkovém rnývozu čRz
3. Domníváte se, že webové stránky sledované společnosti přispívají k úspěšnosti v'ývozu
jejích výrobků?
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průmyslu-a
Kladně hodnotím výběr tématu této DP' vzhledem k významu bižuterního
přóáóuEim malýclr óóanikg pro Liberecký kraj. S probtémem pasivního přístupu k v'ývozu
zápolÍ mnoho ňaýtrr výrouiů a jistě je užitečnézkusit jim být nápomocen.
Rozvržení celé op'oJp*iaa smě?ováňí ke zvolenému cíli, kteým je návrh opatření
vedoucích ke zvýšeníexpoÉníchaktivit sledované firmy.

První kapitolu věnuje diplomantka základním povinnostem subjektů zabyvajících _se
je menšínepřesnost
rnývozem na rat .aňíčnítrtry, především v daňové a celní oblasti. Zde
týtajíci se prooleňátiry ceinirro sazebníku (viz otázka k obhajobě). Druhá kapitola se
že
,áuiramolnostmi iinun"ouání, které isou obecně k.dispozici. Vzhledem k tomu,
podrobněji na
il"o'ooaná firma i" i"" malý biluterní íýrobce, bylo by vhodnějšízaměřit se
ty, které jsou přÍstupné i pro malé podniky.
průmyslu č& bych očekávala více
Ve třetí kapitole, která popisuje
-by situaci ve sklářském
postavení
tohoto průmyslu a konkrétně
přiblížily
statistickýih infor'ací, ttlré
bižuterního, ktený je tématem DP.
jsou v současnosti hlavnimi
Ýe čtvrtékapitoló áe diplomantka zabÝvá analýzou trhů, které
v souvislosti s cílem práce,
vhodné
odběrateli sledované siolečnosti. Považovata bych za
i"uň"t se spíšetrhy z'emí, které by mohly být potenciálními cílijejíhov'ývozu.
Pátá kapitola obsahuje vtastní návrhy opatření, která by_ mohla zlepšit v'ývozní aktivity
luaurň ná angažováníodboiníka na zahraničníobchod je vhodný i-když
'poí"t"b'ti.
spojení i aursiň výrobcem za tímto účelemnení příliš_reálné.ostatní doporučení
"ioi"oiii
óapóúauii móznostem diplómantky, která pravděpodobně neměla možnost hlouběji
proniknout do problémůfirmy.
dopoiučeníchse vůbec nezabývá možnostmi internetu a kvalitou a přístupností
í'"
''ý.r' si.an"r. sledované firmy pro potenciální zahraničnízájemce, což je v dnešnídobě
*"uoíý.r'
ji.tě;ý'"amným faktorem úspěšňostiprodejceGtázka k obhajobě)_a pro malou firmu
áo.iuóne i nát<ladově. Zde by nebyl problém s přístupem k informacím.
]

vědomosti a
Diplomantka prokázala schopnost pracovat- s lite-raturou, aplikovat teoretické
i
dovednost uspořádat informace logicky, přehledně a srozumitelně' Kladně hodnotímpráce.
množswí,a.oin, ki;.é ;'"žila, přeieusiň p'o teoretickou, ale i praktickou část své
praktické části DP se
Vzhledem t omereňým možnoiiem získat podrobnější informace k
a
domnívám, že její prá"" vyhovuje jak po stiánce obsáhové, tak po stránce formální
jazykové. Zvolený cíl byl splněn.

Práci doporučuji k obhajobě
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 16. 1. 2016
Podpis oponenta diplomové práce
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