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Připomínky a otázky k obhajobě 

1. Pro zlepšení současné finanční situace podniku Lear Corporation Czech Republic, s. r. o. 

navrhujete, aby se tento podnik zaměřil na zvyšování produktivity, snižování nákladů a na 

dosahování lepších výsledků okamžité likvidity. Jakým způsobem a pomocí jakých metod by 

tak podnik mohl učinit? 

2. Jako jednu ze slabých stránek podniku uvádíte složitou komunikaci napříč korporací. Jakým 

způsobem popřípadě za pomoci jakých nástrojů byste zlepšila komunikaci v tomto podniku. 
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