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Připomínky a otázky k obhajobě:
Předložená diplomová práce má 83 stran bez příloh a je rozdělena do 6 kapitol. Práce se
zabývá teoretickou problematikou finanční analýzy a poté aplikací na společnost TOMIL,
s.r.o. Pátá kapitola obsahuje komparaci poměrových ukazatelů společnosti TOMIL, s.r.o.
s podniky drogistické výroby. Teoretická i praktická část jsou obsahově i rozsahově
vyváženy. Připomínku mám k formální stránce obrázků, které jsou obsaženy v práci.
Otázky k obhajobě:
1. Ve své práci používáte k hodnocení finanční situace ve firmě analýzu stavových,
poměrových a souhrnných ukazatelů, které hodnotí celkovou finanční situaci ve firmě.
Znáte ještě nějaký jiný způsob, jak finanční situaci zobrazit např. graficky?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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