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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    
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    
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 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Cílem práce bylo porovnat českou účetní legislativu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví pro malé a střední podniky. Tyto standardy byly následně aplikovány na vybrané 

položky účetních výkazů vybraného podniku. Pomocí finanční analýzy byl poté zhodnocen 

dopad tohoto převodu na vybrané poměrové ukazatele. 

Práce je přehledně rozdělena do pěti kapitol, přičemž praktické části jsou věnovány dvě 

kapitoly.  V nich autorka převedla vybrané položky z české účetní legislativy na standardy 

IFRS. Prokázala dobrou orientaci v dané problematice. 

Otázka k obhajobě: O jakém z přístupů k leasingu (česká legislativa & IFRS) se domníváte, 

že je vhodnější? 

 

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

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, 

dobře, nevyhověl/a 
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