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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce vychází z teoretických základů odpřednášené látky studentů daného studijního oboru.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Práce splňuje zadání ve všech bodech.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Studentka dodržovala smluvené termíny konzultací a její otázky byly konkrétní. Prokázala samostatnost tvůrčí práce.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Práce se zabývá analýzou nakládání se ziskem třech stavebních společností na časové radě čtyř let 2017 – 2020.
V teoretické části práce je zpracovaná definice potřebných finančních ukazatelů a výchozích finančních výkazů. Uvádí
všechny možné varianty nakládání se ziskem společností z účetního hlediska a pravidla, za kterých může být podíl na zisku
vyplacený.
Praktická část již pracuje s jednotlivými vstupními daty konkrétních stavebních společností. Je vyhodnocena jejich
rentabilita a následně dedukční metodou z dat účetních výkazů vyvozuje, jak společnosti v jednotlivých letech nakládaly se
ziskem. Na závěr uvádí společné srovnání všech tři společností.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Výpočtové hodnoty jsou zpracované do přehledných tabulek a grafů a jsou podrobně komentované.
Struktura práce je logická, formální úroveň vyhovující. Jazykovou úroveň nemůžu posoudit, neboť slovenský jazyk (práce
může být zpracovaná jak v českém, tak slovenském a anglickém jazyce) je sice příbuzný českému, ale gramatickou
správnost nedovedu posoudit.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Práce dodržuje citační etiku.
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Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Práce obsahuje obsáhlé zpracování potřebných vstupních dat z účetních výkazů.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Práce autorky odráží její zaujetí tématem a svědomité zpracování.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Mám doplňující otázku:
Jak probíhá výplata podílu na zisku z daňového hlediska, pokud je vyplácená majitelům/společníkům, kteří jsou
fyzické osoby a jak probíhá z daňového hlediska výplata podílu na zisku majitelům/společníkům právnickým
osobám.

Datum: 30.5.2022

Podpis:
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