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Jméno bakalantky Marcela JEŘÁBKOVÁ 

Téma práce Proces realizace mezinárodního obchodu vybraným podnikem 

Cíl práce 
 
 

Cílem bakalářské práce je analýza procesu realizace mezinárodního 
obchodu – konkrétně vývozních operací  - ve vybraném podniku a 
na základě syntézy návrh možných opatření na zlepšení průběhu 
těchto obchodů v daném podniku. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Černohorský, Ph.D. 
 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce  x   

samostatnost při zpracování tématu x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou vč. citací  x   

práce se zahranič.literaturou vč.citací    x 

adekvátnost použitých metod  x   

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

x    

stylistická úroveň  x   

nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

Bakalantka zpracovala praktické téma na základě podkladů z podniku a vlastní znalosti jeho činnosti a 
problémů. Formulace v práci mohli být v některých případech na odbornější úrovni. Předložené 
návrhy na zlepšení jsou adekvátní bakalářské práci a podmínkám podniku, je otázka, zda nemohly být 
ještě konkrétnější a detailnější. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Jak ovlivnila druhá vlna ekonomické krize činnost a vývoz podniku? 
2. Co je největším problémem při zahajování vývozu podniku? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: výborně minus 

Vedoucí bakalářské práce: 
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.               Podpis: 

V Pardubicích dne 21. května 2012 


