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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

x

Připomínky a otázky k obhajobě:
a) Na str. 47 doporučujete snížení celkového množství zásob. Jak toho lze dosáhnout a
zároveň mít jistotu dostatečných zásob?
b) V práci analyzujete podnik prostřednictvím ukazatelů rentability, likvidity, aktivity,
zadluženosti a Du Pont pyramidy. Uvažovala jste ještě o nějakých dalších ukazatelích, které
by šlo využít pro analýzu podniku?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Výborně

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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