
Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 

bakalářské studium Ostrava 

 

Posudek bakalářské práce, kterou zpracovala paní Radka Plevniová na téma: 
 

Finanční analýza společnosti LICHNA TRADE CZ, 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 nepřímo definuje cíl práce: „V bakalářské práci jsem se zaměřila na 

finanční analýzu firmy LICHNA TRADE CZ, s.r.o.“  

 První dvě kapitoly obsahují východiska práce. Autorka v první kapitole stručně 

charakterizuje zkoumanou společnost. Ve druhé kapitole vymezuje finanční analýzu 

s použitím  jednoho citovaného zdroje. Studentka čerpala zdroje pouze z jedné odborné 

publikace, i když v oficiálním zadání uvádí 2 publikace. Čerpat zdroje pouze z jedné 

publikace je velmi limitující v situaci, kdy na trhu v této oblasti publikuje celá řada 

renomovaných autorů. Je zde hodně formátovacích chyb. Jako oddělovače odrážek textu 

používá jednou čárky, podruhé středníky a někdy nejsou odrážky odděleny vůbec. Další 

kapitoly představují naplnění cíle práce. Ve třetí kapitole je provedena vlastní finanční analýza 

společnosti s využitím horizontální a vertikální analýzy základních účetních dokumentů 

společnosti a analýzy poměrových ukazatelů. Výsledky horizontálních a vertikálních analýz 

jsou sice detailně interpretovány s využitím tabulek a grafů, ale zcela bez uvedení skutečných 

příčin změn. V analýze poměrových ukazatelů se autorka dopouští celé řady chyb. Výsledky 

jsou srovnávány s doporučenými hodnotami pouze na základě jednoho odborného zdroje.  

V analýze ukazatelů zadluženosti schází ukazatel zadluženosti, jehož popis je uveden na 

straně 13. Výpočet doby obratu zásob je v celém zkoumaném období špatný. Autorka místo 

tržeb ve vztahu uvedeném na straně 14 používá výkonovou spotřebu. Ve čtvrté kapitole 

studentka navrhuje na jedné stránce opatření ke zlepšení fungování společnosti. Navržená  

opatření je možné považovat za správná, ale jsou uvedena na velmi obecné úrovni. 

Všechny výše zmiňované kapitoly jsou logicky strukturovány, logicky na sebe navazují a 

řešená problematika až na výše uvedené skutečnosti je dostatečně zpracována. 

Závěr  práce na dvou stranách představuje stručnou rekapitulaci řešené problematiky. 

Otázky ke státní zkoušce:   

Jaké jsou skutečné doby obratu zásob? 



Jaká konkrétní opatření byste navrhla ke zlepšení finanční situace v podmínkách 

zkoumané společnosti? 

Hodnocení studenta: 

Studentka prokázala  dostatečné znalosti řešené problematiky a schopnost samostatně řešit 

zadané úkoly. Řešenou problematiku konzultovala dvakrát a to významnou část týden před 

odevzdáním práce. 

 Zhodnocení bakalářské práce: 

Stanovený cíl práce je v souladu se zadaným tématem. Cíl práce i přes řadu výše 

uvedených nedostatků byl naplněn. Práce odpovídá uvedenému zadání v  plném rozsahu a je 

po úpravách aplikovatelná jako postup při zpracování obdobných témat. Formální úprava 

práce, její stylistická a jazyková úroveň je dostatečná. 

 

Bakalářská práce bakalářského studia splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji ji 

k obhajobě a hodnotím známkou   

 

 

dobře 
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