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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předložená práce na téma "Problematika pohledávek z účetního a daňového hlediska" si kladla za cíl
analyzovat aktuální stav pohledávek ve vybrané společnosti, následně jej vyhodnotit a navrhnout
možná zlepšení. Pro účely této práce byla zvolena společnost Vodárna Plzeň, a.s. Cíle lze považovat za
splněné, přestože navržená zlepšení jsou pouze 2, navíc velmi obecného charakteru - zavést sankce za
zpozděnou úhradu a vyčlenit zaměstnance pouze na správu pohledávek. V práci se vyskytuje značné
množství gramatických chyb, nejsou dodrženy předepsané okraje stran. Negativně hodnotím také
použité zdroje v teoretické části zaměřené na účetní aspekty, respektive jejich značnou zastaralost.
V rámci analýzy podniku byly představeny ukazatele jako doba splatnosti pohledávek a byly učiněny
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závěry bez vazby na jiné (pro daný ukazatel podstatné) kategorie (jako např. doba spatnosti závazků).
U pohledávek postrádám bližší vysvětlení vývoje v analyzovaných letech, zároveň by zde bylo vhodné
uvést složení pohledávek po splatnosti z hlediska dlužnického subjektu.

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1) Jaká je doba obratu závazků společnosti Vodárna Plzeň, a.s. a jaké závěry lze vyvodit pro dobu
obratu pohledávek?
2) Vyčíslete Vámi navržená opatření.

V Plzni, dne 19.05.2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019.
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru
BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).

