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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 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 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Cílem bakalářské práce bylo vymezit základní pojmy, které zahrnuje účetní závěrka a 
porovnat sestavení podle české právní úpravy a podle IFRS. Takto navržený cíl a postup práce 
dle zadání BP byl autorkou splněn. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou relativně samostatných tematických oblastí. V první 
části se studenta zabývá základními požadavky na obsah účetní závěrky sestavené v souladu 
s českými účetními předpisy, respektive v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví. Poslední kapitola je snahou popsat vybrané rozdíly mezi oběma účetními 
úpravami. Je zde provedena praktická aplikace konverze účetní závěrky na příkladu 
konkrétního podniku. Připomínku lze vznést k volbě společnosti, u které nebyly shledány 



k analýze vhodné prvky účetní závěrky a tím zhodnotit významné rozdíly mezi oběma 
účetními úpravami. Rozdíly mezi oběma účetními soustavami jsou často diskutovaným 
námětem a jejich důkladná analýza vzhledem k rozsahu bakalářské práce nebyla možná. 
Nicméně by bylo vhodné, kdyby autorka si vybrala prvek, u kterého existuje zásadní 
odlišnosti mezi oběma systémy.  

Autorka prokázala schopnost samostatné práce s odbornou literaturou a dalšími prameny 
uvedenými v přiloženém seznamu, i když by bylo vhodnější používat aktuálnější zdroje než 
z roku 2007 (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – praktická aplikace). Po formální 
stránce je text na dobré úrovni, dobře strukturovaný, přehledný a použitá terminologie 
odpovídá pojmosloví v oblasti vykazování účetních informacích dle IFRS a ČÚL. 
Nevyskytují se téměř žádné pravopisné chyby a překlepy.  
 
Otázky: 

1. Jaký typ sestavení účetní závěrky – podle české účetní legislativy nebo podle IFRS 
podle Vašeho názoru přispívá více k vytvoření pravdivého a věrného obrazu účetní 
jednotky? 

2. Uveďte, jaké výhody a nevýhody přináší implementace IFRS z pohledu českých 
účetních jednotek? 

 
 
Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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