
Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská

Ústav ekonomiky

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Autor: Bc. Jana Motlová

Název závěrečné práce: Návrh na zlepšení finanční situace firmy

Název závěrečné práce ENG: A suggestion for the improvement of the financial situation of the

company

Anotace závěrečné práce: Cílem diplomové práce je formulace návrhů na zlepšení finanční

situace firmy s využitím metod finanční analýzy. Předkládaná
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se zabývá reklamní činností. Přínosem této práce není jen formulace

konkrétních návrhů, ale také podrobná finanční analýza za deset po

sobě jdoucích období, protože firma obdobnou analýzu neprovádí a

získá tak mnoho cenných informací, které může využít pro
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which can be used to improve the decision making process of the

company.
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