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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce:
Autorka si zvolila náročné téma, které je vysoce aktuální a přesahuje výrazně do vyššího stupně studia.
Nicméně, z předložené práce je patrné pochopení základního pojmosloví z IAS/IFRS. Na účetním
záznamu je provedeno přecenění majetkové položky. V rámci komparace je začleněna stať o rozdílech
českého a amerického účetního systému, z důvodu určujícího směru pro GAAP a celou harmonizaci
účetnictví. V závěru práce jsou rozdíly v podnikovém účetním systému popsány.

Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah.
Posudek BP - VEDOUCÍ

1

Celkové hodnocení BP
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“
V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU)
Přístup autora k řešení zadané
problematiky (iniciativa,
samostatnost, komunikace
s vedoucím práce, originalita)
Jazyková úroveň (pravopis,
stylistika, práce s odborným
jazykem)
Práce s odbornou literaturou a
prameny (citace, parafráze,
dodržení normy ČSN ISO 690,
teoretické zázemí autora)
Úroveň formálního zpracování
(členění práce, průvodní a
poznámkový aparát, přílohy, grafika
atd.)
Adekvátnost využitých metod práce

A

B

C

D

E

F

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

x
x

x

x
x

Splnění cílů práce
Vyváženost teoretické a praktické
části, vzájemná návaznost
jednotlivých kapitol a subkapitol

x

Odborný přínos práce

x

Využitelnost práce v praxi

x

x

Prezentace závěrů

x

Navrhovaná výsledná
klasifikace BP

x

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě:
1. Vysvětlete, jak lze účetně zachycovat režijní náklady ve výrobním podniku.
2. Vysvětlete, zda režie může mít povahu přímého nákladu a proč.

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:
ANO
Doporučení práce k obhajobě:
Datum: 22. 5. 2015

ANO
Podpis:
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