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Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definovaní cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zék|adpráce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol' podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovénípráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniění literaturou, úroveň souhrnu v cizimjazyce
o Celkovy postup řešení a práce s informacemi
K) Závéry práce ajejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Pfistup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zptáce

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm: l výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Pavla Karabinová vypracovala bakalrářskou práci na téma Úoetni informační systém a jeho vliv na
nastavení účetrrích procesů zvoleného ekonomického subjektu. Cílem práce bylo navrhnout, s ohledem
na účetní informaění systém, zmény, které povedou k zefektivnění podnikových činností a úěetních
procesů ve firmě Rosenberg s.r.o. V teoretické části autorkapráce vymezila pojem účetnictví' jeho
vznik, podstatu, formy, dále se zarněřilana účetní informaění systémy. K vypracovrání této části
použila celou řadu odborných publikací, včetně zahraniční literatury, coŽ hodnotím velmi pozitivně.
Na teoretickou část navazuje část praktická, ve kÍeré je charakterizovrín konkrétrrí podnik a účetrrí
informační systém pouŽívaný v tomto podniku. Poté následují stěŽejní kapitoly práce' a to
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charakteristika jednotliqfch modulů systému, vyhodnocení a návrhy na Zlepšení. Je zde patmé, že
autorka měla možnost Se s popisovaným účetním informačním systémem sama velmi dobře seznámit i
v praktické rovině a získané zkušenosti pak promítlrout v předloŽených návrzích. Celkově na mě práce
působí pozitivním dojmem. Domnívám se, Že i pro spoleěnost Rosenberg s.r.o. můŽe být minimálně
relevantním podkladem pro analýzu interních procesů, které jsou zacltyceny právě účetním
informačním systémem. Vymezený cíl bakalařské práce byl naplněn, proto práci doporuěuji
k obhajobě a hodnotím sfupněm ''výborně''.

otánl<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3

1. Setkala jste se i s jinými účetními informačními systémy? Pokud ano' porovnejte je se systémem
proALPHA.
2. Domníváte se, Že pro společnost můŽe bý Vaše ptáce přínosem? Na kteý zYámi uvedených
návrhů změnby se podle Vás měla firma co nejdříve zaněiit?

V Plzni, dne 10. 5.2017
h/

Podpis hodnotitele

Metodické pomámky:

1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
3 otazky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽ tři otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČ|J nejpozději do termínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozemání originálu).


