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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hotlnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|ad práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol' podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět. gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formr-rlací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolrrpráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČu nyl zarJaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

N al,rhuj i klasiÍ-rkovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm : 
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velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:'

Str:dentka zpracovala bakalářskou práci na téma odepisování dlotrhobélro majetku. Pro kollkrétní
analýzu si r,ybrala nepodnikatelský subjekt - Západočeskou univerzitu v Plzni. V úr'odu studentka
pro'n'edla rešerši dostupné literatury s důrazem na odlišnosti odepisování rr subjektťr. jejínlŽ 1rlar rlírll
předmětern činnosti není podnikání. Zabývala se rrretodanri a zpťrsoby odepisol'ání i problerrlatiktltl
oceriování. V praktické části studerrtka popsala a ohodrrotila korrkrétní případ1'' odepisol árrí tllajetk'.: lll
ZCIJ. Zhodnocení výsledků je však velmi vágní, např' návrh na znrěnu zpťrsobu irčetního ode|-''is.lr.lt:.

3D tiskárny rrení podloŽerr Žádnýrn věrohodnýn'r důkazem ani názorem odborníka. jedná Sť ptrtlz. 0

domněnkrr studentky. V zál,ěru je popsán a definován For-rclreprodukce ir-rl,estičrrího nlajetkr't' \' príc;
se opakují informace - např'. na str. 12 a 13 - starrovení lrranice pro odepisování. dále u praktick}clr
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příkladů, Že v posledním roce odepisování se výše odpisu rovná zbývající neodepsané částce - str. 23,
45,49,50, 53, 56. Dále na str. 61 studentka uvádí, Že prostředky z FRIM se používají na opravy?!?
Studentka vysvětlila rozdíIy v odepisování majetku na univerzitě, splnila tedy cíl práce a proto ji po
zodpovězeni otázek navrhuji hodnotit ještě jako velmi dobrou.

otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajoběa:

V tab. 8 na str. 39 uvádíte jako dvě poloŽky z dlouhodobého majetku DH03 - Drobný hmotný majetek
a DN03 - Drobný nehmotný majetek, který však není odepisován (vykazuje nulové oprávky).
Vysvětlete důvod.

Nastr. l9vysvětlujete,žeúčetníadaňováspotřebadlouhodobéhomajetkuneprobíhánajednou.
Vysvětlete použití pojmu daňová spotřeba ve váahu k dlouhodobému majetku. Iaký ýznam mají
daňové odpisy.

Na str. 60 vysvětluj ete, že do FRIM plynou účetní odpisy z nedotovaného majetku' Vysvětlete
z jakých zdrojů se FRIM tvoří. Jak rozumíte tomu, Že odpisy jsou vnitřním zdrojem ťtnancování
investic?

Na str. 61 uvádíte, že k nehospodárnosti při využivání prostředků z FRIM můŽe dojít např. při opravě
určitého objektu. Vysvětlete využiváni FRIM. Vysvětlete rozdil mezi opravou a rekonstrukcí.

V Plzni, dne 20.5.2016

Metodické poznámky:

l označte výsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zadalla do Portálu zČu aodůvodněte níŽe při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole lyber1e poŽadovaný kvalifikační stupeň.
' Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 1 0 vět.
o otázky a připomínky k bliŽšímu rrysvětlení 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 rozeznání originálu).


