
Oponentní posudek na bakalářskou práci 

Martiny Farberové na téma "Finanční analýza podniku - Jihočeská drůbež Mirovice, a.s." 

Úspěšnost firmy a jejích aktivit se projevuje v jejím finančním zdraví. Finanční analýza 
umožňuje odhalit silné a slabé stránky podniku, jejich příčiny a přináší údaje ke 
kvalifikovanému rozhodování. Podkladem pro finanční analýzu jsou číselné údaje získané 
z účetních výkazů a výročních zpráv. Do tohoto rámce zapadá cíl bakalářské práce M. 
Farberové " ... zhodnotit efektivitu výrobního podniku Jihočeská drůbež Mirovice ... popsat 
aktuální stav ... vývojové tendence v hospodaření firmy ... " (str. 12) 

Bakalářská práce je v zásadě rozdělena do dvou tematických okruhů. V prvním je 
charakterizována finanční analýza, její základní zdroje a jsou vymezeni její uživatelé. Autorka 
zde věnuje pozornost i teoretickým východiskům finanční analýzy. Popsala zlatá bilanční 

pravidla, vysvětlila použití poměrových ukazatelů a modelu ekonomické přidané hodnoty. 
Závěr teoretické části tvoří indexy, které souhrnným způsobem vyjadřují finanční zdraví 
firmy. Výklad uvedených temat má učebnicovou povahu a tvoří vhodné východisko pro 
analytickou část. 

Druhým tematickým okruhem je finanční analýza společnosti Jihočeská drůbež v Mirovicích. 
Nejdříve je zde uveden profil této firmy, který uvádí potřebné souvislosti pro vlastní analýzu. 
Ta je provedena pomocí absolutních a poměrových ukazatelů, ekonomické přidané hodnoty 
a uvedených indexů. Analýza je ukončena srovnáním firmy Jihočeská drůbež s odvětvím 
"Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků". 

Finanční analýza vychází z údajů a výpočtů, jejichž správnost je věcí autorky. Provedenou 
analýzu považuji za standardní a věcnou. Autorka využila teoretické znalosti při analýze 
efektivnosti podniku a dokázala formulovat doporučení pro zlepšení ekonomické situace 
podniku (str. 75 - 76). 

Z formálního hlediska je práce zdařilá a její grafická úprava zvyšuje vypovídací schopnost 
uvedených ukazatelů. Soubor použité literatury je dostatečný a její využití je standardní. Za 
jediný formální problém považuji podrobný obsah, který vede k tomu, že na jedné straně je 
až pět subkapitol (str. 38). 

Otázky: 

Při finanční analýze jsou analyzovány i informace z vnějšího prostředí (ekonomická 
opatření vlády, aktivity konkurence apod.). Jaký je jejich vliv na finanční zdraví firmy 
Jihočeská drůbež? 

Na stranách 56 a 57 upozorňujete na problém nákladů. Jeho řešení "ukládáte" 
managementu. Jaký je Váš názor? 

Bakalářská práce M. Farberové splňuje požadavky kladené na tyto práce. K obhajobě ji 
jednoznačně doporučuji. 
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