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Pfipomínky k prAci:
StudentkaPetra Chlebanová zpracovala diplomovou práci na téma "Návrh zmen výrobního
programu firmy s vycíslením predpokládmých nákladu a výnosA".
Ke zpracovánípráce pristupovala aktivne a iniciativne predevším pri zpracování praktické
cásti. Rozsah p$e je nadstandardni a vyplývá ze snahy autorky najít, na základe provedené
analýzy, klady a nedostatky výrobního programu. Následne navržené rešení nedostatku
vytváfl predpoklady pro reálné z1e~ní výrobního programu akciové spolecnosti vcetnejeho
ekonomické efektivnosti. To dokazuji v práci vycíslené predpokládané náklady a výnosy
v pffpade implementace navrhovaných opatreni. Formální úroven práce je na odpovídajícf
úrovni. Práceje vhodne doplnena obrázky, grafy a prílohovou cásti.
Teoretickou cást bylo možné zkrátit jen na podstatné cásti problematiky.

Otázky k obhajobe:
Jaké výrobní kapacity lze u vybraných potravinárských výrobku firmy dosáhnout v prípade
trismenného provozu? Bylo by k tomu potreba realizovat nejaké zmeny ve výrobním
programu? Uplatnilo by se takové množství produkce na trhu?
Nezamýš1iRochus S.f.O.export i do jiných zahranicních státu, než do kterých vyváži
doposud a v prípade že anOtza jakých podmínek? Jaký by to melo pro s.r.o. prínos?

Práce splnuje kritéria pro obhajobu DP.

Práce nesplnuje kritéria pro obhajobu DP (minimálne jedno kritérium hodnoceno Obody).
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