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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Cílem předložené bakalářské práce byla analýza současného stavu vnitropodnikového účetnictví a 

porovnání celopodnikového a vnitropodnikového řízení. Autorka dále v teoretické části charakterizovala 

metody oceňování a jeho nástrojů a ukázala na názorných příkladech metody oceňování nedokončené i 

dokončené výroby. 

Celkově je bakalářská práce spíše zdařilou kompilací zdrojů, bez odborného nebo praktického přínosu, 

přesto autorka vyslovila vlastní názory na používání vnitropodnikového účetnictví.  

Autorka provedla pečlivou rešerši dostupných zdrojů a komparaci názorů různých autorů. Text však 

neobsahuje hodnocení nebo kritický pohled autorky a nabyté znalosti nejsou aplikovány v reálném 

podniku. Právě tato skutečnost má vliv na celkové hodnocení bakalářské práce. 

Práce s literaturou a citace zdrojů je v pořádku, práce je přehledně členěna do kapitol. Autorka prokázala 

schopnost pracovat s informačními zdroji a dále schopnost nastudovat danou problematiku. 

 

Vybrané formální nedostatky: 

Str. 3: … je důležité, aby společnosti věnovali větší pozornost hospodaření … 

Str. 4: … což informační systém účetnictví, respektive finanční účetnictví zaznamenává druhovým 

členěním nákladů … 

… tyto struktury odrážejí objektivitu a kvantifikující vlivy vnitřního prostředí … 

Str. 26: Názorné předvedení předcházejících myšlenek jsem shrnula do schématu pod textem, které 

ukazuje, že ve finančním účetnictví nám chybí o výrobě evidence, proto jsou účty NV a DV označeny 

čárkovaně. – v obr. č. 10 je čára čerchovaná.  

Str. 27 … zároveň, aby byli zjistitelné převody mezi jednotlivými středisky. 
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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 

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. Jaký vliv mohou mít zvolené metody oceňování na hospodářský výsledek podniku. Která 

z účetních zásad je zde uplatňována a proč? 

 

2. Doporučila byste podnikům zavést vnitropodnikové účetnictví?  Jaké jsou nevýhody, resp. 

překážky při zavedení a používání tohoto účetního okruhu? 
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