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Téma diplomové práce:

Hodnotitel - vedoucí práce:

FAKULTA EKOI{OMICKA
Katedra KFU

HODNOCENI DIPLOMOVE PRACE
Akademický rok 20l5/2016

Bc. Jitka BAUEROVÁ
Podniková ekonomika a management

Řešení pohledávek po splatnosti v české republice a
Spolkové republice Německo

Ing. Jana HINKE, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-ne|ze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický záklaďpráce (rešeršní část)
D) Č1eněnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy' citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce

4 Celkový postup řešení apráce s informacemi
K) Zál'ěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbonrý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkow dojem zpráce

Do Portálu zČts a"vlzad,aný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podeďelá shoda

Navrhuj i klasifi kovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2
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výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

PředloŽená diplomová práce je podložena literámí rešerší sestavenou z mnoha tuzemských i
za7lrantčních zdrojů, která tvoří dostatečnou znalostí béni pro vlastní část práce. Analytická sekce
identifikuje nedostatky a problémy stávajícího řešení pohledávek po splatnosti u vybrané společnosti,
navrhuje řešení a porovnává stav před a po implementaci nového řešení. Dále komparuje řešení
pohledávek po splatnosti zprávniho, účetního a daňového hlediska a demonstruje odlišnosti na
případových studiích. Jedná se o velmi propracovanou práci dokazující erudovanost autorky.
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otázky a připomínky k bližšímu vysvěttení při obhajoběa:

1. Která řešení v oblasti nedobytných pohledávek dle právních předpisů SRN byste doporučila pro
český právní systém?
2' Jak vnímáte změnu ve výši limitů při tvorbě opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle
novely zžkona o rezewách?

V Plzni, dne 12' května 2016
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Metodické pomámky:

1 označte ýsledek kontroly plagiátorství' kteý jste zadallado Portálu ZČu aodůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Klíknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
o otazka a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽtři otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný na sekretariát KFU' FEK zČu do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozemání originálu)'


