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Jméno a příjmení studenta:  Filip Mazánek 

Název bakalářské práce:          Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely   

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Jméno a příjmení  

vedoucího BP:   doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Bakalářská práce se orientuje na podnikové výstupy, sloužící nejen daňovým účelům. Autor nejprve 

v teoretické části shrnuje, co je vedení podvojného účetnictví a jaké návaznosti – např. finanční analýzy, 

lze na finančním účetnictví budovat. V praktické části si vybral dva účetní programy, které porovnává. 

Jde o pohled drobné společnosti. Pokud by autor sledoval záměr výběru vhodného SW, bylo by nutné 

definovat řady kritérií a pochopitelně zvolit dostupné produkty v ČR. Přínos práce odpovídá požadavkům 

a cílům, které byly formulovány na počátku práce. V bakalářské práci jsou dodržovány citační normy a 

práce splňuje formální požadavky.     
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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       

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1. Popište, jakými hlavními kritérii by se měl řídit výběr účetního softwaru pro menší podnik? 

2. Co si představujete pod pojmem manažerská nadstavba účetních programů pro drobné podniky? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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:   


