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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitřního řízení, oboru podnikové ekonomiky, 

kterému nebývá věnována přílišná pozornost a mnohdy je implicitně vnímáno. Celá bakalářská práce je 

čistě rešeršního charakteru. Aplikovat toto téma v podnicích je na jedné straně velmi potřebné na straně 

druhé jde o interní typ informací, které podniky často odmítají poskytnout. Práce splňuje formální 

náležitosti a zásady bibliografických citací. Porovnání vlastního tvůrčího přínosu a originality je ke škodě 

věci. Byla použita řada studijních pramenů, avšak schémata, zejména z oblasti vnitropodnikového 

účetnictví nepřesahují rámec jednoho díla – K. Macík 2001, tento učební text v dalším studiu na MÚVS 

je textem základním a výchozím pro předmět „Vnitropodnikové informace.“ Přínos lze vidět především 

pro autorku, jež v předstihu prostudovala uvedené studijní prameny a v budoucnu může na dosavadní 

poznání navázat, doplnit a rozvinout. (Hodnocení přihlíží ke srovnání s ostatními pracemi)          
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

x      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
x      

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

x      

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

  x    

Adekvátnost využitých metod práce    x   

Splnění cílů práce  x     
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
   x   

Odborný přínos práce    x   

Využitelnost práce v praxi    x   

Prezentace závěrů    x   

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
  x    

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

1. Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi tržní a vnitropodnikovou cenou. 

2. Pokuste se o rozlišení nákladového a ziskového střediska. 

3. Popište, v čem se liší pojetí výsledku hospodaření ve vnitropodnikovém účetnictví a v účetnictví 

finančním. 

4. Vysvětlete rozdílný přístup k rozpočetnictví v zahraniční praxi z pohledu vnitřního řízení. 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO  

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

Datum:  22. 5. 2015    Podpis:   


