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Posudek vedoucího

Finan ční a nefinan ční reporting dle aktuální české legislativy a jeho 
zpracování v podniku chemického pr ůmyslu

V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat se zdroji k uvedenému tématu a 
to jak s českou, tak zahraniční literaturou a v řešené problematice se velmi dobře 
zorientovala. Při zpracování diplomové práce pracovala studentka systematicky a 
samostatně a intenzivně spolupracovala s vedoucí práce i s podnikem. Zjištěné 
podklady přehledně zpracovala a zhodnotila jak finanční, tak nefinanční reporting v 
podniku. Na základě podkladů vytvořila návrh nefinančního reportu za rok 2018 dle 
standardu GRI.  Zároveň promítla do diplomové práce  přehledný popis postupu a 
doporučení ke zpracování nefinančních reportů v podnikové praxi. Přípravu a 
zpracování práce si studentka rozvrhla rovnoměrně, zpracování práce však ovlivnilo 
nerovnoměrné předávání podkladů ze strany podniku. Studentka splnila zadání a práce 
po stránce obsahové i formální odpovídá požadavkům na diplomovou 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


