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Analyzovat účetní uzávěrkové operace ve vybraném podniku, provést 

zhodnocení a podat návrhy ke zkvalitnění procesu těchto prací. 
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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  

 

kritéria 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 neuspokojivé 

  X  

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 

 

Teoretická část práce má logickou stavbu a je obsažena na 33 stranách. Praktická část sestává 

pouze ze 17 stran. 

 

Obě části práce obsahují značnou část účetní závěrky, což nebylo uvedeno v zadání. Práce 

naopak absentuje návrhy ke zkvalitnění procesu uzávěrkových operací, byť jsou definovány 

v obsahu.  

 

Návrh v Tab. 13 Výkaz o změnách vlastního kapitálu je zcela chybný, neboť obsahuje pouze 

stavové položky, které lze vyčíst z rozvahy.  

 

Ve zhodnocení se autorka věnuje vývoji hospodářského výsledku, což není podstatou 

účetních uzávěrkových operací. 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

Splňuje daná společnost povinnost auditu? 

Jak byste zkvalitněla uzávěrkové operace? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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