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Ing. Jana Sušanková

RSJ Custody s.r.o. (dříve RSJ Services s.r.o.)

Jméno studenta:

Studij ní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší' N_nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodiclcý postup vypracováni práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odbomým jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (norny, citace)
I) Práce se zahtaniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cí1ů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkoý dojem zptáce

Nawhuji klasi fi kovat bakalářskou práci klasiÍikačním stupněm: l výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Bakalářská práce byla zpracována na vcelku r,ysoké úrowi, kladně hodnotím jak odbornou, tak
formální stránku bakalářské práce (úprava, členění práce do kapitol a podkapitol, práce s odbornou
literaturou včetně odkazů na zdroje).
Hlavním cílem předkládané práce bylo zmapovat a definovat současný rozsah účetního ýkaznicwí v
České republice a na základě těchto pozratku provést anďrýnl účetního ýkaznictví ve vybraném
ekonomickém subjektu, tj. ve společnosti RSJ a.s., která je finanční institucí.
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Autorka Se věnovala tématu účetního výkaznictví v předložené bakalářské práci opravdu komplexně,
pečlivě a detailně. Zejména pak oceňuji zpracování srormávací analýzy ýkazŮrozvahy a výkazu zisku
a ztráty vybraného ekonornického subjektu v kapitolách 4.3.1 a 4.3.2'

Navrhnoutjakákoli opatření nebo zlepšeníýkající se obsahu zpracování účetních závěrek právě pro
vybraný subjekt není dost dobře možné, protoŽe hodnocení a změny účetního výkaznictví v České
republice přís1uší pouze zákonodárcům a je dáno změnou právního prostředí, ne přímo změnou
r,1volanou daným subjektem. Přínos této práce vidím zejména V tom, Že bude sloužit jako studijní
materiálbudoucím studentům ekonomických fakult, právě pro svoji komplexnost.

Cíle bakalářské práce byly naplněny, proto doporučuji k obhajobě, a to s výbomým hodnocením.

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

1. Jahý je váš náš názor na současný stav účetního qýkaznictví v České republice? Myslíte si, že byste
byla schopna po ukončení bakalářského studia na VS vy Sama nebo někdo z vašich spolužáku, bez
nutnosti dalšího studia zákonů,lryhlášek a naÍízení, schopna pracovat na pozici účetní v ekonomickém
subjektu jiném než je 'běžný'' podnikatelský subjekt účtující podle lyhlášky č.500/2002 Sb. v platném
znění?

2. Společnost RSJ a's. Zpfacovává účetní ýkazy v souladu s českými účetními předpisy' Myslíte si, že
by bylo v budoucnu vhodné u této společnosti implementovatmezinárodní standardy účetního

ýkanictví?

V Plzni, dne 7. 5.2017

-,2"**-_\c_**
Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

1 Kliknutím na pole lybefie požadovaý kvalifikační stupeň.
] Stnrčně zdůvodněte navrhovaný klasif,rkační stupeň' odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
3 otázky a připomínky k bliŽšímu r'ysvětlení při obhajobě _ dvě aŽ tři otázky'

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


