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Posudek vedoucího

Náklady na projekt a jejich odraz ve finan čním ú četnictví podniku 

V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat se zdroji k uvedenému tématu, využila odbornou 
literaturu a v omezené míře využila i zahraniční zdroje. Při koncipování struktury práce  byly zásahy 
vedoucí práce jen menšího charakteru související s komplikovaností tématu danou různými pohledy 
projektového řízení a finančního účetnictví na problematiku nákladů projektu. V praktické části autorka 
analyzovala podrobně  konkrétní projekt realizovaný v podniku Synthesia, a.s. Podrobně se seznámila s 
jeho dokumentací.  Při přípravě práce pracovala studentka systematicky a intenzivně spolupracovala s 
pracovníky v podniku i s vedoucí práce. Během jejího zpracování dokázala samostatně analyzovat 
většinu důležitých aspektů posuzového projektu a naplnit dílčí cíle bakalářské práce.  V souladu se 
zadáním se v závěru práce autorka snaží objektivně zhodnotit odraz nákladů projektu v účetnictví a 
specifikovat návrhy a náměty opatření, které by vedly k většímu využití možností, které projektové řízení 
a sledování nákladů projektu ve finančním účetnictví nabízí.  Přípravu a zpracování práce si rozvrhla 
rovnoměrně.  Studentka splnila zadání, práce po stránce obsahové i formální odpovídá požadavkům na 
bakalářskou práci. 



Poznámky:
Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovně: 100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře






