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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další
stránce):
Cílem bakalářské práce je oblast finanční analýzy podniků z oblasti těžkého průmyslu za
období 2013-2018. Pomocí nástrojů finanční analýzy je zkoumána stabilita a finanční zdraví
podniků. Je zpracováno mezipodnikové srovnání na základě mezipodnikových srovnávacích
metod. Výstupem práce je doporučení, jak zlepšit efektivitu a finanční stabilitu hospodaření
jednotlivých podniků. Práce se skládá z teoretické a praktické části.
První část práce je teoretická a popisuje absolutní ukazatele, finanční analýzu, bilanční
pravidla, poměrové ukazatele, bankrotní modely, metody a postupy mezipodnikového
srovnání. Druhá část je zaměřena na popis a konkrétní výpočty praktického využití teoretické
části na základě veřejně dostupných údajů.
Hlavním cílem je na základě veřejně dostupných dat provést kompletní finanční analýzu a
následně mezipodnikové srovnání pomocí vhodně zvolených ukazatelů. V závěrupráce byli
vyhodnoceny silné a slabé stránky podniku.
Práci doporučuji k ohajobě.

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit):
1. Které modely ukazují na bankrot zmíněného podniku?
2. Které hlavní ukazatele predikují dobré finanční zdraví podniku?
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Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)
Závěry práce, jejich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)
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