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Podrobné hodnocení práce:
1. Přístup ke zpracovávanému tématu
(aktivní přístup, pravidelné konzultace, aktivní vyhledávání dostupných zdrojů, …)

Diplomantka přistupovala k řešení tématu diplomové práce poměrně samostatně,
neboť problematikou se osobně zabývá. Kromě vlastních zdrojů jí byly další zdroje
informací doporučeny. Konzultací využívala zejména v závěrečné etapě
vypracování diplomové práce.
2. Cíl práce
(přesnost formulace, pracovní hypotézy, náročnost cíle, …)

Cíl práce považuji za jasně stanovený a poměrně náročný, dá se říci, že odpovídá i
požadavkům praxe. Zadání práce bylo koncipováno s cílem nalézt doporučení pro
zvolenou účetní jednotku
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 použité literatury odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce,
s výjimkou použití zahraniční literatury. Těchto pramenů mohlo být využito
zejména v oblasti týkající se komparace s mezinárodními účetními standardy
IAS/IFRS. Citace jsou voleny v návaznosti na praktickou část práce, nicméně
v některých částech jsou citace poměrně stručné.

4. Volba vhodné metodiky
(přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl,
diskuse volby metod a komparace s jinými přístupy, …)

Diplomantkou zvolené matody se jeví jako dostatečné pro dosažení stanoveného
cíle, převládají metody analýzy a komparace.
5. Aktuálnost řešeného tématu
(častost výskytu problému, neexistence obvyklého řešení, nedostupnost řešení pro zkoumané
podmínky, očekávaný přínos při splnění cíle, …)

Téma reaguje na požadavky podnikové praxe a je tedy možno ho považovat za
aktuální.
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, …)

Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice i schopnost nastudované
poznatky spávně aplikovat.
7. Vlastní práce
(hloubka provedené analýzy, dokladování faktů, vhodnost zdrojů dat, ošetření chyb dat, míra
splnění cíle, zodpovězení hypotéz, …)

Zpracovatelka musela v práci prokázat orientaci v oblasti oceňování, účtování i
procesu inventarizace zásob nakupovaných i zásob vlastní výroby, v souladu se
záměrem práce navrhla i určitá doporučení na úpravy vnitropodnikových směrnic.
8. Aplikace zvolených metod
(schopnost aplikace teoretických poznatků, vhodnost použitých vzorků, ošetření chyb a nedostatků
metod, komparace výsledků za využití více metod, zdůvodnění odchylek, …)

Byly zvoleny správné metody vedoucí k dosažení stanoveného cíle.
9. Závěry a doporučení
(správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost, zevšeobecnění závěrů,
aplikovatelnost doporučení, …)

Práce vyústila v dílčí doporučení vedoucím středisek, zejména v oblasti
nedokončené výroby a v oblasti sledování nákladů.
10. Logická stavba práce, formální náležitosti
(správnost členění, logické návaznosti textu, správnost použité terminologie, jednoznačnost
a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, …)

Práce je logicky členěna, je použito zažité terminologie. Rozsah práce je průměrný,
mírně převládá teoretická část. Jazyková a stylistická úroveň odpovídá
požadavkům kladeným na závěrečné práce, v práci se neobjeví zásadní gramatické
chyby, pro přehlednost mohlo být v několika případech použito tabulek, případně
grafů.

Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor
vyjádřit v rámci rozpravy:
Domnívá se zpracovatelka, že by bylo vhodné, aby se zákonodárce v ČR inspiroval
v oblasti dlouhodobých zakázek úpravou mezinárodních účetních standardů? Jaké
jsou výhody a nevýhody metod, které je dle úprav IFRS resp. US GAAP možno
využít?
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