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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku 
Jméno autora: Christová Jana 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Jana Nováková 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka zpracovala všeobecné zásady, které se týkají vnitropodnikových směrnic. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Výhrada se vztahuje k menšímu konkrétnímu praktickému přínosu diplomové práce. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V teoretické rovině obsah diplomové práce postupně seznamuje  s principy vnitropodnikových směrnic. 
Závěrečná práce i z praktického pohledu je zpracována spíše  teoreticky . 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomová práce je zpracována převážně z informací, které mají charakter rešerše. S nedostatky je zpracován 
konkrétní návrh (vnitropodnikových směrnic) a z praktického (provozního) hlediska je spíše obecného 
charakteru. Není řešeno propojení finančního a provozního účetnictví. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Dle uvedené literatury autorka použila odbornou terminologii.  Formální i jazyková úroveň je v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Autorka zvolila vhodné studijní zdroje, které v závěrečné práci ve větší míře cituje.  Byla dodržena citační etika. 

 
 
 

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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Hodnocení práce ovlivnilo celkové zpracování zadané problematiky. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
Doplňující otázky: 
 
1. Vysvětlete, které ekonomické informace patří do vnitropodnikového řízení? 
 
2. Vysvětlete, zda rozpočetnictví má vazbu na vnitropodnikové ceny?  
 
 
 
Datum: 1.9.2022     Podpis: 


