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1. Cíl práce 

Autorka se ve své bakalářské práci zaměřuje na oblast finanční analýzy. Cílem této práce bylo 

zhodnotit finanční zdraví společnosti Lovochemie, a.s. 

 

2. Obsahové zpracování a přístup k řešení práce 

Předložená bakalářská práce je rozvržena do 6 kapitol včetně úvodu a závěru, které svým obsahem 

vyplňují náplň zadaného tématu a odpovídají dané osnově. V teoretické části autorka představuje 

zkoumanou společnost. Je zde dostatečně vysvětlena definice finanční analýzy, její zdroje a její 

metody. Praktická část je vyplněna finanční analýzou pomocí poměrových ukazatelů, kterou autorka, 

aplikovala na zkoumanou společnost. Jako zdroje dat použila rozvahu a výkaz zisku a ztráty vybrané 

společnosti. Dále pak v analýze nalezneme vertikální a horizontální rozbor těchto výkazů. 

 

3. Formální náležitosti práce a úprava 

Závažnější nedostatky se v práci nevyskytují, zadání bylo splněno, rozsah je dostatečný pro 

bakalářskou práci. Autorka práce využila dostatečný počet zdrojů, které jsou strukturovány dle 

požadavků. Text je čitelný, ale některé komentáře dat finanční analýzy jsou nesrozumitelné.  

 

4. Připomínky k práci 

Praktická část mohla být zaměřena více na zjišťování příčin změny stavu. Autorka práce, 

v komentářích finanční analýzy, opakuje to co je zřejmé z výpočtů účetních výkazů a poměrových 

ukazatelů. Např. na straně 22. autorka uvádí výrazný nárůst cizího kapitálu o 120,2 % v roce 2011. 

Z popisu není jasné, jaká byla příčina tohoto nárůstu na straně pasiv. Samotná práce nepředstavuje 

žádný významný přínos v oblasti finanční analýzy. 

 

5. Otázky doporučené při obhajobě 

Na str. 41 autorka, doporučuje společnosti přehodnotit, systém zásobování materiálu. 

Jaký systém zásobování by autorka doporučila? 
 

 

6. Závěr 

 Bakalářskou práci Aleny Perglerové doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Mostě 14. 5. 2014      Ing. Jana Tomíčková 


