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Předložená bakalářská práce je věnována problematice řízení podniku. Hodnocení výkonnosti 

podniku je jednou z nejdůležitějších oblastí finančního řízení. Poskytuje managementu 

důležité informace o vývoji hospodaření, na základě kterých je možné realizovat nová 

rozhodnutí. Kromě managementu je výkonnost podniku sledována také dalšími 

ekonomickými subjekty, jako jsou vlastníci, banky, investoři a obchodní partneři. Vzhledem 

k tomu, že se požadavky na efektivnost řízení stále zvyšují, považuji zvolené téma za aktuální 

a přínosné. 

 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci firmy Kofola a.s. prostřednictvím 

finanční analýzy za pomocí aplikace vybraných metod finanční analýzy za sledované období 

2009 – 2013. 

 

Bakalářská práce je členěna do 5 kapitol, přičemž první kapitola je úvod, druhá kapitola je 

teoreticko-metodologická, třetí a čtvrtá kapitola jsou aplikační, poslední pátou kapitolou je 

závěr.  

 

Druhá kapitola je věnována teoretickým východiskům hodnocení finanční výkonnosti firmy a 

možnostem výpočtu. Nejdříve je pozornost věnována základním informačním zdrojům 

finanční analýzy (rozvaze, VZZ a cash-flow). V druhé části kapitoly autorka nejdříve 

provedla základní členění metod finanční analýzy a stručně popsala jednotlivé metody. Velká 

pozornost je pak věnována poměrovým ukazatelům (rentability, aktivity, likvidity a 

zadluženosti). Závěru kapitoly je pak ještě popsán pyramidový rozklad a analýza odchylek. 

 

Ve třetí kapitole je nejdříve ve stručnosti představena firma Kofola a.s. a následně je 

provedena horizontální a vertikální analýza dané společnosti.  

 

Stěžejní částí bakalářské práce je čtvrtá kapitola, kde autorka provedla analýzu poměrových 

ukazatelů stability, likvidity, aktivity a rentability, u které je také proveden rozklad rentability 

tržeb pomocí metody postupných změn, funkcionální a logaritmické. V závěru kapitoly jsou 

shrnuty dosažené výsledky.  

 

Bakalářská práce je věnována aktuálnímu tématu a dosažené výsledky jsou využitelné 

v praktickém životě. Celá práce je zpracovaná na odpovídající odborné úrovni, včetně závěrů 



a grafické prezentace, přesto je potřeba autorce vytknout nedostatečné návrhy řešení 

zjištěných slabin společnosti a také dvou roční dobu zpracování této bakalářské práce. 

Bakalářská práce splňuje také formální požadavky, a proto doporučuji tuto práci 

k obhajobě.  

 

V Ostravě dne 25. května 2015     

 

 
    


