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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání  náročnější 
Cílem práce je posouzení finančního zdraví podniku ve farmacii pomocí metod finanční analýzy a vyčíslení její ekonomické 
přidané hodnoty. Ukazatele zahrnují porovnání s hodnotami v odvětví, ve kterém společnost působí.  Závěrem práce je 
zhodnocení finanční situace a doporučení. Jmenovitě jde o firmu LONZA BIOTEC s.r.o. 
Vložte komentář. Zadání je náročnější hlavně díky náročnosti analyzovaného oboru, problematika farmaceutického sektoru 
je vysoce aktuální a kontroverzní z hlediska CSR. 
 
Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části je provedena finanční analýza za 
pětiletý časový horizont, tj. za období 2013–2017. Na závěr se zabývá shrnutím výsledků a doporučením ke zlepšení finanční 
situace firmy  
Vložte komentář. Zadání je splněno a studentka zpracovala teoretickou část na základě dostupné teoretické literatury a 
používané metodiky. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Po teoretické části následuje provedení finanční analýzy - horizontální a vertikální analýza, hodnocení bilančních pravidel, 
rozbor pracovního kapitálu, poměrová analýza  a přidaná ekonomická hodnota. Některé ukazatele zahrnují porovnání s 
hodnotami v odvětví. Závěrem práce je provedeno zhodnocení finanční situace a doporučení. 
Vložte komentář. Postup řešení je celkově správný. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Práce je zpracována systematicky. Po provedení analýz studentka  ukazuje, že se „struktura majetku za pět let podstatně 
změnila.  V průběhu pěti let dlouhodobý majetek klesal, až poklesl na 36 % z celého majetku. Oběžná aktiva se naopak za pět 
let navýšila z 31 % na 64 %. U pasiv nebyly rozdíly tak podstatné. Vlastní kapitál v roce 2013 zaujímal 81 % celkových pasiv a 
v roce 2017 93 %. Cizí zdroje se snížili ze 17 % na 5 %. Z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že v roce 2014 a 
2015 náklady měly větší podíl než výnosy a společnost se tak dostala do ztráty.“ P 43 
Na závěr studentka ukazuje, „že ukazatel ekonomické přidané hodnoty nepřekročil ani v jednom sledovaném roce hodnotu 
větší než je 0. To znamená, že společnost nevytvářela ani v jednom roce hodnotu. Za nejúspěšnější rok můžeme považovat 
rok 2016, kdy byla hodnota záporná, ale ztráta byla nejmenší. Pro společnost to znamená, že by se měla snažit zvyšovat zisk 
(ať už zvyšováním výnosů či snižováním nákladů) a nepoužívat natolik konzervativní strategii“. P 44  
Vložte komentář. Odborná úroveň analýzy je velmi dobrá. Chybí však zdůvodnění, proč jsou výsledky takoví, jaké jsou. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Jazyková stránka je velmi dobrá -  text je jasný a srozumitelný. Grafy jsou srozumitelné a vhodně doplňují 
celou práci. Rozsah práce he přiměřený a práce je zpracována podle pravidel univerzity 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Práce je dobře napsaná, a opírá se o relevantní prameny a užívá metodologii, která je při této problematice obecně platná. 
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Pokud jde o prameny použité v praktické části, student získal tyto materiály přímo od analyzované firmy. Použité prameny 
jsou uvedeny v práci. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. Zdroje a citace jsou uvedeny podle zvyklostí   
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Práce je zajímavá a dobře zpracovaná. Finanční analýza je provedena podle 
všech dostupných pravidel a zvyklostí. .   
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Práce je zpracována celkově dobře a systematicky.   
Otázka 1.: Vaše práce ukazuje, že je firma dlouhodobě ztrátová a nepřináší přidanou ekonomickou hodnotu, tato 
situace je v podstatě trvalá. Jaký je zájem akcionářů udržovat při životě dlouhodobě ztrátovou firmu?   
Otázka 2.: Proč jste si pro svou závěrečnou práci vybrala pro svou práci právě firmu z farmaceutického průmyslu? 
Co je na tomto sektoru zajímavého nebo v současné době aktuálního? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
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