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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X   

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

X   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod    X 
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň   X   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

  X  
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

   X 
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

X    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční absentuje 

   X 

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Cíl práce byl splněn. Práce vyhovuje předepsanému rozsahu. Je vhodně rozčleněna do sedmi 

kapitol, přičemž praktická část tvoří cca polovinu práce. V teoretické části autorka popisuje 

základní pojmy, historické etapy procesu harmonizace a současný stav harmonizace účetnictví 

a to v celosvětovém měřítku. V praktické části se autorka věnuje předpokládanému vývoji 

v procesu harmonizace. Kladně hodnotím vsunutí kapitoly 4, kde se autorka věnuje 

implementaci IFRS. Kladně hodnotím formální úpravu práce, avšak práce obsahuje velké 

množství interpunkčních chyb. 

Připomínky a otázky k obhajobě:  

Na straně 41 v poslední větě autorka upozorňuje, že na proces harmonizace má vliv politická 

situace. Při obhajobě by bylo vhodné uvést, co tím autorka konkrétně myslela. 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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