
Finanční analýza průmyslového podniku 
BOHEMIA RINGS, s. r. o.

Cíl práce:
Cílem této bakalářské práce bylo provedení 
finanční analýzy průmyslového podniku 
BOHEMIA RINGS, s. r. o., zhodnocení 
výsledků zvolených ukazatelů a následné 
doporučení možných návrhů na zlepšení 
finanční situace podniku.

Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá finanční 
analýzou společnosti BOHEMIA RINGS, s. r. o., 
za období 2015–2019. Její obsah je rozdělen 
do dvou částí. V první části jsou definovány 
pojmy týkající se finanční analýzy včetně 
jejího účelu, uživatelů, jednotlivých metod     
a ukazatelů. 

Na teoretickou část navazuje praktická část, 
která zahrnuje představení společnosti           
a rozbor finančních ukazatelů společnosti.  
Na závěr jsou uvedeny možné návrhy a 
doporučení vyplývající z provedené analýzy.

České vysoké učení technické v Praze
Masarykův ústav vyšších studií 

Final evaluation:
Based on the results of the financial analysis, 
BOHEMIA RINGS, s. r. o. can be considered a 
stable company that made a profit during
the period under review and constantly tried
to increase its market value. In the near
future, it is not significantly threatened by its
financial situation.
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Podpora ze strany společnosti BOHEMIA 
RINGS, s. r. o., byla velkou inspirací pro moji 
práci. Pochopil jsem, že pro moderní 
společnosti je důležité nejen vyrábět 
kvalitní produkty, ale také hledat stále nová 
řešení a inovace. 

Metody:
• Analýza stavových ukazatelů
• Analýza tokových ukazatelů
• Analýza poměrových ukazatelů
• Analýza souhrnných ukazatelů 
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