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     Předložená diplomová práce obsahuje cca 70 stran textu a 10 příloh. Její strukturu tvoří – 
kromě úvodu a závěru – 5 kapitol. Zadáním diplomové práce byl stanoven jako cíl nalezení 
specifik účtování ve státním podniku, který se snaží autorka naplnit ve zmíněných 5 
kapitolách. 
     První a druhá kapitola představuje úvod do zkoumané problematiky z pohledu odlišnosti 
účetních informací  finančního a manažerského účetnictví pro management podniku. 
     V třetí kapitole autorka popisuje právní a účetní specifika státního podniku. Čtvrtá kapitola 
se soustřeďuje na organizační strukturu a analýzu hospodaření státního podniku „LOM 
PRAHA s.p.“  
      V páté kapitole autorka popisuje jednu z divizí státního podniku „LOM PRAHA s.p.“ a na 
praktických příkladech popisuje specifické účetní případy této divize. Z pohledu finančního 
účetnictví  autorka poukazuje především  na problémy vznikající s účtováním specifického 
materiálu na skladě a tvorbu a čerpání fondů. V rámci manažerského účetnictví se jedná o 
aplikaci nástrojů manažerského účetnictví – kalkulací na jednotlivé zakázky. V závěru práce 
autorka správně konstatuje, že z důvodu stejné právní úpravy upravující vedení účetnictví,  
účetnictví státního podniku se výrazně neliší od účetnictví obchodních společností.  
 
      Při posouzení formálních  náležitostí diplomové práce lze konstatovat, že úprava, 
přehlednost je na slušné úrovni a obsahuje minimum překlepů. Na straně druhé bych autorce 
doporučil vyvarovat se subjektivnímu vyjádření pocitů.  
 
     Autorka pracovala s rozsáhlým množstvím pramenů, za jistý nedostatek považuji více 
méně absenci odkazů na prameny zahraniční literatury. 
 
     V rámci hodnocení celkového praktického přínosu této diplomové práce lze konstatovat, 
že se jistě stane přehledným studijním materiálem pro nezasvěcené čtenáře dané 
problematiky. 
 
    Po prostudování předložené diplomové práce mohu konstatovat, že diplomová práce jako 
celek obsahuje řešení stanoveného cíle a odpovídá zadání. 
 
Předloženou diplomovanou práci studenta doporučuji k obhajobě s hodnocením  
 

v e l m i   d o b ř e 
 
 
 



Otázka k obhajobě: 
V praktické části uvádíte jako jeden z problémů účtování oprav staveb v nájmu. Definujte 
rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocení najatého majetku, vliv na účetní hospodářský 
výsledek a základ daně.  
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