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Použitá literatura 

Cílem finanční analýzy je pomocí řady ukazatelů vyhodnotit, určit v čem je 

firma silná a naopak. Pomocí výsledků z této finanční analýzy, podnik může 

kontrolovat a dále postupovat v lepším řízení. Pro rozbor firma je možné 

použít internetové zdroje, jako je výroční zpráva, účetní výkazy, doplňující 

data a externích zdrojů, do kterých patří informace o kapitálovém trhu, 

specializované databáze, data ze statistických úřadů, údaje z centrální banky, 

MPO, MZ a MFCR. Mezi základní nástroje patří analýza absolutních a 

poměrových ukazatelů.  

Tímto rozborem zjišťujeme finanční zdraví (financial health) podniku, 

kterým je rozuměna jeho současná úroveň. Pod pojmem zdraví je schopnost 

firmy naplňovat svůj existenční smysl a tak i dosahovat daných cílů a určitého 

zisku. Jeho opakem v ekonomice je finanční tíseň, která představuje pro každý 

podnik vážný problém, a to se schopností změnit zdroje na finanční majetek, 

neboli s likviditou.  
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Detailním zaměřením se na horizontální a vertikální analýzu rozvahy, ale i 

ze samotné rozvahy zjistíme, že bilanční suma roste a spolu s ní oběžná aktiva 

a z nich především zásoby. To má kladný dopad na hospodaření firmy a na 

vytváření většího zisku.  

Po překonání finanční krize v roce 2008-2009, kdy se firma nacházela ve 

ztrátě, začíná růst hospodářský výsledek podniku. Největší nárůst po této krizi 

byl v roce 2011. Společnost vyrobila pomalu 10 000 strojů za rok. V tomto roce 

uvedla firma úspěšně nový kompaktní bagr, který byl zde vyvinut ve 

vývojovém centru. Společnost zavedla koncept štíhlé výroby, které zamezilo 

na plýtvání a dochází k častému zlepšování ve výrobních prostorech, 

v oblastech: 5S, KAIZEN ve výrobní oblasti ale i v administrativě, HEIJUNKA 

zavedená pro plánování výroby, QRQC okamžité řešení problémů. S těmi 

změnami se zvýšil i počet zaměstnanců o 121.  

 

Provozní VH Finanční HV  VH za běžné účetní období

2010 96 872 -12 747 82 939

2011 153 345 15 573 150 431

2012 99 490 -8 420 93 209

2013 111 349 23 810 112 866

2014 119 407 -3 940 89 878

2015 159 638 -34 384 97 761
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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a její aplikací na danou firmu 

Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. Obsahuje dvě části, první se zabývá 

teorií finanční analýzy, jejich ukazatelů, které nám dávají poznatky o 

fungování, hospodaření firmy a tím nám lépe přibližují jak klady, tak i zápory 

finanční analýzy.  

V praktické části je popsaný teoretický koncept, který je aplikován na 

konkrétní podnikatelský subjekt. 

Společnost Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. je analyzována v kontextu 

odvětví, ve kterém pracuje a s cílem zhodnotí její finanční zdraví.  

 

 

 

Abstract 
This bachelor thesis deals with financial analysis and its application to the 

company Doosan Bobcat Manufacturing Ltd. It contains two parts, the first of 

which deals with the theory of financial analysis, its indicators, which give us 

the knowledge about the functioning and the management of the company 

and thus make clear both the pros and cons of the financial analysis to us. 

In the practical part, the theoretical concept described is applied to a 

particular business subject. 

Doosan Bobcat Manufacturing Ltd. is analysed in the context of the sector in 

which it operates in order to assess its financial health. 

 


