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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Cílem předložené bakalářské práce je zjistit, zdali vybraný zahraniční trh, konkrétně Maďarsko, je
vhodný pro expanzi sledované společnost. Lze konstatovat, že formulovaný cíl se podařilo autorovi
zcela splnit. Práci z hlediska obtížnosti získávání relevantních informací ze zahraničí, jejich
vyhodnocování a vyvozování závěrů je vysoce náročná (posuzováno z úrovně bakalářských prací).
Téma je zcela určitě aktuální. I malé firmy hledají uplatnění na globalizovaném trhu. Práce je logicky
strukturována.
body: 25

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Metodologie i metody jsou vhodně vybrány a aplikovány, byť často intuitivně, protože nejsou
teoreticky více rozepsány. Autor použil velký počet zdrojů, v tom i řadu zdrojů cizojazyčných.
body: 22

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
V teoretické části autor interpretuje a shrnuje názory autorů odborné literatury související nejen přímo
s expanzí, ale všeobecně s globalizací a marketingem, které s on-line podnikáním úzce souvisí. Je
zřejmé, že autor prostudoval řadu pramenů. Práce se rovněž zaměřuje na jednotlivé analýzy (PEST,
4P, SWOT) a jejich vliv na strategické rozhodování a řízení. Analýza podmínek rozhodujících pro
vstup na maďarský trh je provedena velice fundovaně. Proces případného vstupu na tento trh je
zachycen v Ganttovu diagramu a je ohodnocen finančně. Práce je doplněna řadou zajímavých příloh.
Je zřejmé, že autor se problematikou zabývá. Prokázal schopnost práce s literaturou v teoretické části.
Vyzdvihuji praktickou využitelnost části praktické.
body: 24

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Komunikace byla bez problémů. Formální úprava odpovídá požadavkům.
Shoda: 1%.
Dotazy do diskuse:
V Maďarsku je oproti ČR velmi nízká daň právnických osob. Jaká je situace v ostatních evropských
zemích?
Proč Maďarsko? Logicky bychom předpokládali, že Polsko nám bude bližší.

body: 25
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