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Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:l

234Nrntnntr!nutr!!trtrtrtrxuu!!T!TXT!!x!trnx!trn!!!nX!TNnnn!x!!!tr!!!XtrD!

1

X
X
X
X
tr
X
n
n
n
X!
X
tr
X
tr

velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Předložená diplomová práce si dává za cíl charakterizovat podvojné účetnictví dle českých právních
předpisů, popsat uznávané účetní systémy a proces hatmonizace. Dále pak charakterizovat
zemědě|ský podnikatelský subjekt Druhá Poběžovická a.s. a provést deskripci meziročních změn
českých právních předpisů v letech 2004-2016 ve finančním účetnictví a tuto změnu kvantif'ikovat na
finanční situaci a výkonnost zemědělských podniků.
Autorka práce si v samém začátku správrrě stanovila cíle práce a metodický postup umožnující
zpracování celé práce a splnění stanovených cílů. Při zpracování rešeršní části se opírala o názory
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různýclr autorů. V kapitole týkající se harmonizace a světových účetních systémů mohla autorka využít
v íce zahr aničních zdroj ů.

Z hlediska charakteristiky a deskripce meziročních změn autorka důkladně popsala a objasnila aktuální
změny pro daný rok. Významné změny zanes|a do konrparativních tabulek. Dle mého názoru by bylo
zajímavé v práci zminit,jak daná změna konkrétně ovlivnila chod společnosti Druhá Poběžovická a.s.
Na straně 42byl objeven překlep ,,odležená daň'' a strana 27 se v práci objevila dvakrát.
V ang1ickém názvu práce jsou všechna podstatná jména psána velkým písmenem jako je tomu
v německém jazyce.
Při kvantifikaci vlivu změn právních předpisů ve finančním účetnictví týo zrněny autorka práce
kvantifikuje na,,vybraném vzorku'' zemědělskýclr subjektů. Bohužel se v této kapitole nezmiňuje, kde
byl daný vzorek ziskán a zda se jedná o vzorek zemědělských subjektů např. z oblasti, která je b|ízká
oblasti, kde sídlí Druhá Poběžovická a.s.' nebo zce\é České republiky. Rozmístění podniků autorka
objasňuje až v samotném závěru.
Tato diplomovápráce má své silné i slabé stránky, a proto je hodnocena kvalifikačním stupněm velmi
dobře.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

Co bylo při zpracovánitéto práce nejnáročnější?

ó1**q
V Plzni, dne 7. 5.2017 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodrrění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.

' otázky a připomínky k bliŽšínru vysvětlení při obhajobě - dvě aŽtři otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČU nejpozději do terrnínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí být opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznání originálu).


