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,,průměrný podnik v odvěwl a ,,průměrná hodnota v odvětvl. Vysvětlete, jaké hodnoý

máte na mysli. Na základě čeho byly ýše těchto hodnot stanoveny?

otázky k DP

. V diplomové práci zejména v kapitole finanční analýza často zmiňován pojem

Analyzujte dopady převzetí společnosti Continental společností Schaeffler Group.

Měla tato vlastnická změna též vliv na uváděné finanční ukazatele (zejména v období

ekonom ické krize), případ ně uved'te/a na lyzujte nej podstatnější vl ivy.
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