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Klára HOMZOVÁ
Analýza finanční situace vybraného podniku
Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy
prostřednictvím aplikace vybraných metod a ukazatelů a na základě
zjištěných výsledků navržení vhodných doporučení a opatření pro
zlepšení stávající finanční situace společnosti.
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
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Bakalantka při zpracování finanční analýzy vycházela z kvalitně zpracované teoretické části. Samotná
finanční analýza je zpracována detailně, s přihlédnutím k dostupnosti dat a informací, s uvedením
hlavním příčin vývoje jednotlivých ukazatelů, stejně tak navržená doporučení jsou vhodná pro
fungování firmy
Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Ve výpočtu ukazatelů ROA, ROE, ROCE používáte jednak EBIT a jiný druh zisku. Jaké druhy
zisků znáte a jak je vhodné je použít při finanční analýze?
2. Jak jsou perspektivy Vámi analyzované společnosti, i např. s výhledem k dalšímu
rozpočtovém období Evropské unie a na to navazujících dotačních programů?
Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:
výborně minus
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