
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Účetní aspekty grantových projektů v podnikové praxi 
Jméno autora: Petra Brtková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Řízení a ekonomika podniku 
Oponent práce: Ing. Josef Košťálek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, fakulta strojní, ústav Řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka si zvolila téma bakalářské práce, které shledávám jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání práce bylo splněno.  

 

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

Zvolený postup považuji za správný a adekvátní studentky bakalářského studia. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická část obsahuje dostatek informací získaných z publikací a internetových stránek a vůči této části nemám 
námitek. Praktická část obsahuje pouze 10 stran a z toho část místa tvoří obrázky a mezery. Z toho plyne, že zákonitě 
nemůže vzniknout velký prostor pro hlubší analýzy ani pro implementaci teoretických metod a poznatků získaných 
studiem.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Na str. 6 v poděkování je jazykovou chybou uvést doc. Theodorovi Beranovi – správně je doc. Theodoru Beranovi.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací 

B - velmi 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. 
Vybrané zdroje považuji za vhodné a jejich počet považuji za dostatečný. U citování bych poukázal na 
nedostatek v podobě dvojího způsobu citování, neboť informační zdroje jsou citování způsobem např. [9], 
zatímco zdroje obrázků jsou citovány uvedením autora a letopočtu. Práce musí mít jednotný způsob citování.  

 

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. 
 Práce je psána přehlednou a srozumitelnou formou, což je podpořeno množstvím obrázků ilustrujících popisovanou  
problematiku a čtenář se tak dokáže dobře orientovat v autorčiných myšlenkových postupech. Na druhé straně praktická 
část by mohla obsahovat větší přidanou hodnotu danou autorkou a bylo možné i žádoucí rozšířit práci o více stran. 
 

 
 

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. 
 
Praktická část je stručná. Autorka věnovala prostor popisu procesů ve firmě a relativně málo prostoru pro své 
nápady, postřehy, analýzy a metody. Přesto se jí podařilo přijít s řadou návrhů a doporučení, které se jeví jako 
vysoce perspektivní a společnosti by mohli významně pomoci při zjednodušení procesů spojených se zpracováním 
účetních dat. Studentka v práci dokázala artikulovat podstatné a cenné myšlenky stručnou formou, proto i když 
práce není velkého rozsahu má určitou kvalitu, kterou nelze autorce upřít. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Otázky: 
 
1. Na konci závěru Vaší práce uvádíte, že vedení společnosti uvítá Vaše další návrhy při eventuálním vypracováním    
    diplomové práce v budoucnosti. Znamená to, že návrh z bakalářské práce byly nebo jsou už realizovány? 
 
2. Je možné Vaše návrhy, nápady a doporučení v oblasti informačních systémů a zjednodušení procesů  
     implementovat také v jiných společnostech než byla ta, ve které vznikla Vaše práce? 
 
 
 
Datum: 28.8.2019     Podpis: 

 


