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Posudek diplomové práce, kterou zpracovala paní Bc. Jitka Kerková na téma: 

 

 Finanční analýza společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.  

 
Předložená práce je v souladu se zadáním, rozdělena do Úvodu, čtyř kapitol a Závěru.  

Součástí práce je i dvojjazyčná Anotace. 

V Úvodu studentka definuje cíl práce: „Cílem této diplomové práce je provést finanční 

analýzu vybrané společnosti. Pro tuto analýzu byla vybrána společnost UNIPETROL RPA, 

s.r.o., která je jedním z největších zaměstnavatelů na Mostecku.“    

První dvě kapitoly představují východiska práce. Studentka v nich charakterizuje 

zkoumanou společnost a vymezuje finanční analýzu. Obě kapitoly jsou zpracovány přehledně 

a srozumitelně s využitím řady citací. Ostatní kapitoly představují naplnění cíle práce. V třetí 

kapitole je provedena vlastní finanční analýza zkoumané společnosti s využitím horizontální a 

vertikální analýzy základních účetních dokumentů, analýzy poměrových ukazatelů a Du 

Pontova pyramidálního rozkladu. Výsledky těchto analýz jsou správně vyhodnoceny 

s využitím řady tabulek a grafů. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení ke 

zlepšení finanční situace společnosti. 

 Všechny kapitoly jsou logicky strukturovány a logicky na sebe navazují, řešená 

problematika je srozumitelně a věcně správně analyzována.  

Závěr  práce na dvou stranách  představuje stručnou rekapitulaci a zhodnocení cíle práce. 

Otázky ke státní zkoušce:   

Jaká opatření pro zlepšení situace ve zkoumané společnosti považujete za prioritní?  

Jaká jsou možná rizika v oblasti podnikání společnosti?  

Hodnocení diplomanta: 

Diplomantka projevila velmi dobré znalosti řešené problematiky. Problematiku 

konzultovala pravidelně, průběžně a prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly. 

Zhodnocení diplomové práce: 

Stanovený cíl práce je v souladu se zadaným tématem. Cíl práce byl  naplněn. Závěrečná 

práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Práce je využitelná pro řešení obdobné 

problematiky i v souvisejících oborech. Formální úprava práce, její stylistická a jazyková 

úroveň je  dobrá. 



Diplomová práce navazujícího magisterského studia splňuje požadavky na ni kladené. 

Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou   

 

výborně 
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        vedoucí diplomové práce 


