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FAKULTA EKONoMICKÁ
Katedra KFU

Y,HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
AkademickÝ rok 201612017

Kateřina LoPATovÁ
Podniková ekonomika a management

odlišnosti účetního výkaznictví v závislosti

na specificích podnikatelské činnosti

vybraného ekonomického subjektu

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - vedoucí práce: Ing. Marie Cerná, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodickýpostupvypracovánípráce r

C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatika)
F") Formálni zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýn jazykerrt
H) Práce s odbornou literaturou (normy' citace)
D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení apráce 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 zču vylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Nawhuji klasifikovat bakalařskou práci klasifikačním stupněm:2
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výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Primiírním cílem práce bylo definovat rozsah a způsob sestavování účetní závérky zákonem
stanovených okruhů účetních jednotek dle šesti zikladních r,yhlášek české účetní legislatir,y.
Autorka práce hledala odpověď naotázku, zda jsou účetní metody stanovených typů úěetních jednotek
shodné a tedy srovnatelné.
Teoretická i praktická část práce využívázejména informace uvedené v dokumentech'
které tvoří legislativní rámec českého účetnictví.



FAKULTA EKONoMICKÁ
Katedra KFU

V práci jsou hojně využívány citace, proto bylo v rámci kontroly plagiátorství nalezeno větší množství
praci, které s odevzdávanou bakalářskou prací vykazqíýznamnou shodu. Jedná se zejména o práce,
které stejně jako předloženáptáce obsahují odkazy či doslovné citace legislativy.
Teoretická i praktická část práce jsou velmi dobře a přehledně zpracovžny. Gramatika i stylistika jsou
na vysoké úrovni. Vyskýují se jen drobné překlepy. obě části práce jsou přehledně členěny.
Y závěru je uvedeno autorčino doporučení, které poukazuje na možnost zjednodušit pravidla nastavená
pro oblast účetnictví. Cílpráce je tedy možné povaŽovat za splněný, proto navrhuji k1asifikovat práci
stupněm výborně.

otázl'<y a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajoběa:

Z jakých zdrojů jste získávalapodklady pro sestavení tabulky nastraně 49?

Y závěrupráce uvádíte doporučení, které se týká změny české legislativy. Jaká úskalí by podle Vás
muselo Vámi navržené opatření překonávat?

V Plzni, dne 17. 5.2017 Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

1 označte rnýsledekkontrolyplagiátorství, kteýjste zadal/ado Portálu zČu aodůvodněte nižepŤiodůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stnrčně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4 otaaq a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě - dvě až tÍi otétzky.

Posudek odevzdejte oboustranně \,ytištěný na sekretariát KFU, FEK zČv do termínu stanoveného katedrou (viz stránk7
katedry)' Posudek musí b;ýt opatřen vlastnoručním podpisem modře (3lro rozeznání originálu)'
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