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ABSTRAKT 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil finanční analýzu společ-
nosti MEDIN a.s., jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba a 
prodej zdravotnické techniky jako například chirurgické nástroje, ná-
hrady kyčelních a kolenních kloubů, stomatologické nástroje a systémy 
pro hřebování a dlahování. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit fi-
nanční zdraví společnosti MEDIN a.s. a to v období 2014 až 2018. Ba-
kalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je část teoretická, 
která popisuje cíle a podstatu finanční analýzy, použité nástroje a me-
tody a její zdroje. Druhá část, která je část praktická, obsahuje podrob-
nější představení firmy a aplikaci již zmíněných metod a nástrojů fi-
nanční analýzy včetně závěrečného hodnocení finančního zdraví pod-
niku. 

POUŽITÁ LITERATURA 

METODIKA 

ABSTRACT 

• Horizontální a vertikální analýza 

• Bilanční pravidla 

• Analýza pracovního kapitálu 

• Analýza poměrových ukazatelů 

• Bankrotní modely 

• Ukazatel EVA 

Ze všech výstupů použitých v této analýze tedy lze usoudit, že finanční 
zdraví firmy MEDIN, a.s. není zcela optimální a že v některých oblas-
tech je prostor pro zlepšení, avšak je potřeba říct, že některé ukazatele 
mohou být zkresleny tím, že je firma MEDIN, a.s. mateřskou společnos-
tí ve skupině MEDIN a také již zmíněným cash poolingem v rámci skupi-
ny. 

ZÁVĚR 

As a topic of my bachelor's thesis, I chose the financial analysis of ME-
DIN a.s., whose main business is the production and sale of medical 
equipment such as surgical instruments, hip and knee replacements, 
dental instruments and systems for nailing and splinting. The aim of 
this bachelor thesis is to evaluate the financial health of the company 
MEDIN a.s. namely in the period from 2014 to 2018. The bachelor the-
sis is divided into two parts. The first part deals with the theory descri-
bing the objectives and essence of financial analysis, the tools and met-
hods used and its sources. The second part, which is a practical one, 
contains a more detailed introduction to the company and the applica-
tion of the already mentioned methods and tools of financial analysis, 
including the final evaluation of the financial health of the company. 


