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Vymezit oblasti v účetnictví, do kterých zasahuje Zákon č. 593/1992 Sb. o 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v aktuálním  zněním. Provést 

analýzu dopadu tohoto zákona na daňovou povinnost ve vybraném 

podniku. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Irena Honková, Ph.D. 

 

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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je členěna do sedmi kapitol, z čehož praktická část obsahuje tři kapitoly a má hraniční 

rozsah čtrnácti stran, resp. méně, viz další text. 

V úvodu do problematiky rezerv autorka nelogicky zmiňuje prosperitu, hospodárnost a 

využití budoucích situací. Rovněž nesouhlasím s tvrzením, že důvody pro tvorbu zákonných 

rezerv a opravných položek jsou hospodářské, což dokládá i výsledek praktické části.  

Autorka měla lépe uvést do této problematiky. 

V kapitolách Obecné vymezení rezerv a opravných položek, Zákonné rezervy a Zákonné 

opravné položky autorka uvádí základní principy v této oblasti.  

Na str. 36-38 představuje autorka společnost, kterou se rozhodla v oblasti rezerv analyzovat. 

Pokud by měly být tyto strany plnohodnotně započítány do rozsahu praktické části, měly by 

se dotýkat rezerv a opravných položek, minimálně účetnictví nebo finančního řízení. Ačkoliv 

je uvedení finančního plánu na následujících 5, resp. 4 roky (str. 39) důležitá část finančního 



řízení, tato práce absentuje současné výsledky hospodaření. Z představení společnosti je tedy 

známa historie a výpis z obchodního rejstříku, ale absolvent ekonomické fakulty by měl 

popisovat podnik spíše „v číslech“. 

V úvodu kapitoly 6 Zákonné rezervy vybrané společnosti je napsáno, že společnost tvoří 

rezervy na „údržbu a opravu lisů“ a na „opravy budov v komplexu“. Bylo by vhodné doplnit, 

že se tedy jedná o rezervu na opravu hmotného majetku dle příslušného paragrafu. Rovněž by 

bylo vhodné doplnit konkrétní výpočet odhadu dané rezervy. Pozitivně hodnotím vliv změny 

daňových sazeb, str. 43.  

V kapitole 7 Zákonné opravné položky k pohledávkám ve vybrané společnosti je představena 

evidence, klasifikace pohledávek a tvorba a účtování opravných položek, z tab. 12 vychází 

otázka pro obhajobu. 

Formální nedostatky: text v první osobě, interpunkce. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Na str. 40 uvádíte, že společnost tvoří rezervy na „údržbu a opravu lisů“. Může být dle 

Zákona o rezervách tvořena rezerva na údržbu? 

2. Na str. 48 v tab. 12 je uvedena tvorba mj. pohledávek za ovládanou nebo ovládající 

osobu ve výši 36 934 tis. Ačkoliv je tato korekce mnohem významnější než předchozí 

korekce pohledávek z obchodních vztahů, autorka se jí v komentáři nevěnuje, proto 

prosím při obhajobě okomentovat. 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

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

 

Vedoucí bakalářské práce: 

Ing. Irena Honková, Ph.D.                                                                              Podpis: 

V Pardubicích dne  7. července 2016 


