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Souhrnné výsledky (každé kritérium hodnoceno 0–10 body):
Aktuálnost řešeného tématu

10

Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti

9

Cíl práce

8

Vlastní práce

8

Přehled literatury

8

Aplikace zvolených metod

8

Volba vhodné metodiky

8

Závěry a doporučení

9

Logická stavba práce, formální náležitosti

7

Přínos pro praxi, originalita

10

Celkový počet bodů:
85
Závěrečné stanovisko: práci doporučuji k obhajobě

Podrobné hodnocení práce:
1. Aktuálnost řešeného tématu
(téma práce vychází z požadavků praxe, téma práce předchází současnost, …)

Diplomová práce se zabývá současným problémem účtování a oceňování zásob
vlastní výroby a rozpracovaných zakázek. Téma práce je zajímavé i porovnáním
české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů (Mezinárodních
standardů účetního výkaznictví).
2. Cíl práce
(přesnost formulace, pracovní hypotézy, náročnost cíle, …)

Cíl práce je formulován srozumitelně. Za cíl si autorka stanovila nalezení
problémů v oceňování a účtování nedokončené výroby v účetní jednotce.
3. Přehled literatury
(rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací,
využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých citací,
syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, …)

Rozsah literatury je dostačující a aktuální.
4. Volba vhodné metodiky
(přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl,
diskuze volby metod a komparace s jinými přístupy, …)

V práci byly použity vhodné metody. Metodika je popsána v kapitole 3.

5. Přínos pro praxi, originalita
(častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané
podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, …)

Diplomová práce bude přínosem především pro zvolenou účetní jednotku.
Autorka vytvořila vlastní směrnici k zásobám a přepracovala tak stávající a
nedostačující směrnici účetní jednotky. Dále navrhla řešení a opatření ke
zjištěným problémům.
6. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti
(prokázání hlubší znalosti problematiky, míra specifických znalostí o problematice, míra
schopnosti správně aplikovat poznatky na konkrétní problém, …)

Téma práce vyžadovalo od autorky prohloubení znalostí v oblasti zásob a
Mezinárodních standardů.
7. Vlastní práce
(hloubka provedené analýzy, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra
splnění cíle, zodpovězení hypotéz, …)

Cíle práce byly splněny.
8. Aplikace zvolených metod
(schopnost aplikace teoretických poznatků, vhodnost použitých vzorků, ošetření chyb a nedostatků
metod, komparace výsledků za využití více metod, zdůvodnění odchylek, …)

Zvolené metody byly vhodně aplikovány a vedly ke splnění cílů.
9. Závěry a doporučení
(správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů,
aplikovatelnost doporučení, …)

Autorka uvádí doporučení pro danou účetní jednotku.
10. Logická stavba práce, formální náležitosti
(správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost
a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, …)

Práce je vhodně členěna a splňuje požadavky stanovené pro diplomové práce.

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor
vyjádřit v rámci rozpravy:
Vzniknou firmě dodatečné náklady, bude-li se řídit opatřeními uvedenými v práci?
Bude změna časově náročná a za jak dlouho se projeví přínosy?
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