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I. Hodnocení zoracování tématu diolomantem:
Splnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace při zoracovánítématu x
Hloubka provedené analýzy x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x
Schoonost diolomanta zpracovat získané podklady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formY a stylu práce:
Formálníúprava práce (te>rt' tabulkv, qrafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Předkládaná diplomová práce je rozdělena do pěti navazujících kapitol. První dvě teoreticky
zaměřené kapitoly seznamují s náleŽitostmi potřebnými k uskutečnění za7taniěních prodejů a
s moŽnostmi i financovánímezinárodního obchodu, týo poznatky autorka v záměrech obou kapitol
aplikuje na výranou firmu.

Třetí kapitola v první části analyzuje sklářské odvětví a popisuje vyuoj zahraničního obchodu
s bižuterií, v druhé části seznamuje se zmiňovanou společností Fipobex' s. r. o' a s její teritoriálně
nejbliŽší konkurencí. Čwrta kapitola se zaměřuje na analýzu největších odběratelských zemich
společnosti. V páté kapitole autorka navrhuje činností, díky kterým by společnost mohla dosiáhnout

zvýšení odbyu své produkce v zahraničí'

Práce rná logickou strukturu, cíl práce, vytyčený v úvodu, je splněn. Metody řešení jsou vhodně
zvolené, hloubka provedené ana|ýzy je adekvátní charakteru práce. Text je doplněn o tabulky i
gafy, které dokreslují analyzovanou problematiku. Autorka v práci cituje českou i zahraniční
literaturu v souladu s citačními normami. Z hlediska formálního nemá práce žádné vážnější
nedostatky, vysoká je i úroveň stylistická.
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