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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt systému manažerského účetnictví ve společnosti S.O. Trade moravia 
s.r.o. 

Jméno autora: Bc. Marek Hamrla 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Pavlína Smetanová 
Pracoviště oponenta práce: Daňová a účetní kancelář Ing. Šelleho, S.O. Trade moravia s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce bylo náročnější z hlediska vyšších požadavků na výchozí odborné znalosti bez nichž by nešla správně 
vyhodnotit konkrétní data. 
 

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. 

Zvolené zadání bylo splněno. Diplomová práce vyhodnotila aktuální stav společnosti včetně rizik. Byly splněny všechny cíle 
diplomové práce. 
 

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

Postup řešení diplomové práce byl zvolen metodicky i obsahově správně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Na vypracování diplomové práce byly plně využity jak teoretické znalosti, tak konkrétní data firmy nejenom z účetních 
závěrek firmy S.O. Trade moravia s.r.o. Odborná úroveň diplomové práce je vysoká.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň diplomové práce byla dodržena.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
K vypracování diplomové práce byly využity relevantní zdroje. K porušení citační etiky nedošlo. Bibliografické citace jsou 
úplné a v souladu s citačními normami.  
 

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. 
Zjištěné závěry odpovídají aktuálnímu stavu společnosti S.O. Trade moravia s.r.o. Navržený postup hodnocení vývoje 
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společnosti bude využíván vedením společnosti při vyhodnocení vývoje společnosti a identifikaci hrozících rizik.  

 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Na celkové hodnocení diplomové práce mělo největší vliv zpracování praktické části. Bylo využito všech 
dostupných zdrojů a taktéž zpracované výsledky jsou velmi rozsáhlé. Navržená metodika bude využívána pro 
pravidelná vyhodnocování vývoje společnosti. 
 
1. V čem spočívají největší přínosy navrženého postupu vyhodnocení vývoje společnosti? 
2. Na základě čeho byly vybrány jednotlivé ukazatele? 
3. Jaká potencionální rizika může navržený postup pomoci odhalit? 
4. Jak často doporučuješ vyhodnocovat osobní náklady, aby byly v adekvátní výši vzhledem k hospodářskému 
výsledku? 
5. V případě, že firmu postihne na podzim druhotná platební neschopnost – jaké kroky bys navrhoval, aby si firma 
udržela stabilitu? Jako kroky lze dělat už teď a jak by si firma mohla případně pomoci, až se tak stane? 
 
 
 
 
Datum: 10.8.2020     Podpis: 


