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Petra Kosnarová

Podniková ekonomika a management

odepisování dlouhodobého majetku

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizim 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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČa nyt zadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl :

Posouzeno
Posouzeno - podezÍelá shoda

Navrhuj i klasifi kovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm : 
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velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Studentka zpracovala bakalářskou práci natéma odepisování dlouhobého majetku. Pro konkrétní
ana|ýzu si vybrala podnikatelský subjekt - Faiveley Transpor1 Czech. V úvodu studentka provedla
rešerši dostupné literatury v oblasti dlouhodobého majetku a způsobů a metod odepisování.
V praktické části studentka ana|yzovala aktiva podniku a současný systém odepisování dlouhodobého
majektu vybraného podniku. Qístlla nedostatky a nesrovnalosti systému odepisování s vnitřními
směrnicemi podniku. Y závěru upozornila na nědostatky účetního soÍ1waru, na vysokou opravnou
poloŽku na nevyuŽívanou budovu a na úpravy odpisových plánu dle předpisů mateřské společnosti.
V práci se vysk1tují drobné formální a formulační chyby - str. 7, 15, 16, 36. Studentka splnila cíl
práce a proto ji po zodpovězeni otázek navrhuji hodnotit jako velmi dobrou.
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otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajoběa:

Na str. 14 v části práce Dlouhodobý nemhotný majetek (účetní hledisko) uvádíte, že v zákoně o dani
z příjmu je stanoven obecně finanční limit pro technické zhodnocení ve výši 60 tis. Kč ažeje tento
limit doporučen používat i pro účetní pojetí. Jaký paragraf ZDP to určuje?

Na str. 17 uvádíme, že mqetek pouŽívaný při podnikatelské činnosti podléhá také ztráté fyzickým
opotřebením. Vysvětlete Váš názor. Jak je tomu u nepodnikatelské činnosti?

V Plzni, dne 20. 5.2016

Metodické poznámky:

1 ()značte výsledek kontroly plagiátorství, kteryjste zadallado Poftálu zČu a odůvodněte níŽe při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole lyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět'
o otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě ažtři otázkry.

Posudek odevzdejte oboustranně \ytištěný na sekretariát KFU, FEK zČu do termínu stanoveného katedrou (viz stránLry
katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).

''l,Í1r,


