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PosUDEK vEDoucÍno DIPLoMoVÉ PRÁCE

Jméno dip|omanta: Bc. Hana Abrmanová

Název dip|omové práce: vstup vybrané české firmy na zahraniční trh

Cíl práce: objasnit možnosti zahraniční expanze a na zák|adě tohoto rozboru doporučit

vhodnou strategii vstupu na zahraniční trh pro vybranou firmu.

Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing. Zuzana Potužáková' Ph.D.

otázky k obhajobě diplomové práce:

Jakým způsobem byste zboži, zakoupené on.|ine cestou' distribuova|a k němeclcým'

respektive po|ským zákazníkům?

Jak byste řeši|a případně rek|amace zboží ze zahraničí?

Práci doporučuji k obhajobě'
Diplomovou práci navrhuji k|asifikovat stupněm: výborně
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I. Hodnocení zpracování tématu dip|omantem:

Přehlednost a |oqická stavba (stru$ura
Aktuá|nost a vhodnost

přirrĚřenost a srozumite|nost závěrů
Form ulování v|astních názorů

PacŇčeskou literaturou včetně odkazů a citaci
Prácese zď|rani.ní |iteraturou včetně odkazů a q{qq
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Pfudldádaná dip|omová práce je členěna do pěti logicky navazujících kapito|. Jejím cí|em je objasnit
možnosti zahraniční 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
vývojovým trendům, druhá e|ektronickému obchodování, jelikož ana|yzovaná firma jej využívá jako
jednú z test prodeje. Třetí kapitola pak představuje vybranou firmu. Jádrem práce je kapitola čt\'rtá'
ve které je piovedána anatýza vybraných trhů (Německo, Po|sko) a to včetně PEST ana|ýzy a analýzy
odvětví (lportovní potřeby). Kladně hodnotím především analýzu odvětví s řadou detailních informací
o on.tine prodejích spottovních potřeb ve vybraných státech. Závěrečná pátá kapito|a pak definuje
konkrétní možnou strategii expanze firmy, kdy byl na zák|adě analýzy dostupných dat zvo|en
německ'ý trh.

Cíl práce, vymezený v úvodu, byl splněn. Předk|ádaný text splňuje formá|ní i stylistické požadavky
vyžáaované- pro ténto typ práce. Text je doplněn rovněž grafy. a tabulkami, které dokreslují
aňa[zovanou problematiku. Autorka využiIa řady zahraničních zdrojů a vhodně s nimi pracuje.

otázky k obhajobě dip|omové práce:

Jakým způsobem byste zboží, zakoupené on.|ine cestou' distribuovala k německ'ým,
respektive po|ským zákazníkům?

Jak byste řeši|a případně rek|amace zboží ze zahraničí?
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