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Podnikové financie – Zbierka príkladov
BONDAREVA, I., ZATROCHOVÁ, M., OLEJNÍK, P. Podnikové financie : Zbierka
príkladov. 1. Bratislava : Slovenská Technická Univerzita, 2010. ISBN 978-80-227-3281-9.
AutoĜi knihy s názvem „Podnikové finance“ si
v úvodu kladou za cíl napomoci studentĤm lépe
pochopit a ovládnout teorii a praxi podnikových
financí jakožto jednoho z nutných pĜedpokladĤ
pro kvalitní Ĝízení každého podniku. Domnívám
se, že tento stanovený cíl publikace naplĖuje,
neboĢ obsahuje celkem devČt kapitol, v nichž si
studenti mohou vybraná témata podnikových
financí osvojit a dále procviþit.
Kniha nabízí základní pĜehled o vybraných
oblastech financí podniku. První kapitola
seznamuje se základními kategoriemi financního rozhodování jako jsou výsledek hospodaĜení podniku, cash flow podniku, ukazatele
úrokového poþtu, riziko podnikání þi náklady
obČtované pĜíležitosti. Základní pĜehled o
finanþní situaci podniku nabízí kapitola druhá
pomocí finanþní analýzy podniku. Jsou zde
uvedeny základní pomČrové ukazatele, jakož i
AltmanĤv model a index bonity pro prognózu
finanþní situace podniku v budoucnosti. TĜetí
kapitola nejprve objasĖuje pojmy kapitálová a finanþní struktura podniku a dále nastiĖuje
zpĤsob jejich optimalizace. ýtvrtá a pátá kapitola se poté vČnují jednotlivým zdrojĤm
financování podniku. Nejprve jsou rozebrány interní a externí zdroje vlastního kapitálu, dále
cizí kapitál a formy jeho získávání. Je zde vČnován prostor rovnČž porovnání financování
majetku prostĜednictvím leasingu a úvČru. Dále mohou þtenáĜi nahlédnout do problematiky
investic. Šestá kapitola obsahuje vybraná kritéria hodnocení efektivnosti investiþních
projektĤ, sedmá kapitola se zabývá investicemi podniku do finanþního majetku. ZaĜazena je
dále problematika sdružování podnikĤ na základČ fúzí v kapitole osmé a finanþní vztahy
podniku k zahraniþí v kapitole deváté.
Jednotlivá témata knihy jsou psána a þtenáĜi podávána velmi pĜehlednČ a srozumitelnČ. Každá
kapitola v knize se skládá vždy z nČkolika podkapitol. Nejprve je vždy pĜedstaven teoretický
úvod k dané problematice obsahující základní informace nutné k Ĝešení následující pĜíkladové
þásti. Poté jsou þtenáĜi seznámeni s konkrétními zpĤsoby Ĝešení v rámci typových pĜíkladĤ.
Zvládnutí Ĝešené problematiky si každý mĤže sám dále ovČĜit prostĜednictvím neĜešených
pĜíkladĤ, které obsahují vždy pro kontrolu správný výsledek. Tato struktura jednotlivých
kapitol je velice vhodná, neboĢ teoretický úvod spolu s ukázkovými pĜíklady napomáhají
uživatelĤm skript lépe pochopit danou problematiku a následnČ kvalifikovanČ Ĝešit dané
pĜíklady a interpretovat jejich výsledky. Cením si zejména variantnosti zadání neĜešených
pĜíkladĤ (samostatných pĜíkladĤ na procviþování), jež umožĖuje uživatelĤm široké procviþení
jednotlivých témat.
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Tato publikace by mČla sloužit jako uþební pomĤcka pĜedevším pro vysokoškolské studenty
denní i externí formy bakaláĜského studia, cenné informace zde naleznou ovšem i všichni
ostatní zájemci, kteĜí si chtČjí osvojit a procviþit základní znalosti v oblasti financování a
finanþního Ĝízení podnikĤ.
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