
ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budu popisovat 

finanční analýzu a její nástroje. V praktické části budu nejdříve popisovat 

společnost a poté budu aplikovat nástroje finanční analýzy a zjišťovat, zda je 

podnik finančně zdravý, či nikoliv. Analýza podniku bude zpracována od roku 

2012 do roku 2016. Na závěr bakalářské práce shrnu všechny výsledky, které 

jsem provedla a možné doporučení (pokud firma bude ztrátová či finančně 

nezdravá). 

ABSTRACT
The bachelor thesis deals with evaluation of the financial situation in the

company. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the

theoretical part I will describe the financial analysis and its tools. In the

practical part, I will first describe the company and then apply financial

analysis tools to determine whether the company is financially sound or not. 

The analysis of the company will be elaborated from 2012 to 2016. In the end 

of my bachelor thesis I will summarize all the results I have made and 

possible recommendations (if the company will be loss-making or financially

unhealthy).
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ZÁVĚR
Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení finanční stránky podniku 

Procter & Gamble. Zajímalo mě, jak největší podnik v Rakovníku 

hospodaří se svými prostředky. Chtěla jsem zjistit, zda má firma nějaké 

nedostatky a v případě, že ano, navrhnout určitá řešení. Podnik je ve velmi 

dobrém finančním stavu, ani jeden rok nebyla zaznamenána ztráta. Je 

největším podnikem v Rakovníku a pyšní se velmi dobrou pověstí, 

úspěšnost firmy potvrzují i tyto výpočty. Nemám tedy žádné rady na 

zlepšení financování tohoto podniku. 
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