
 

POSUDEK VEDOUCÍHO
 
 

Jméno studenta:   David Sejna

Název bakalářské práce: Dopad změn měnových kurzů do finančních výkazů proexportně 

zaměřeného podniku

 

Cíl práce: Zhodnotit výsledky simulací změny měnového kurzu

finančních výkazů ve zvoleném proexportně zaměřeném podnikatelském subjektu.

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: 

 
 
I. Hodnocení zpracování tématu 
Splnění cíle práce  
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu 
Hloubka provedené analýzy 
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů
Schopnost studenta zpracovat získané podklady
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce 
Formulování vlastních názorů studentem
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)
Stylistická úroveň práce 
Práce s českou literaturou včetně odkazů a 
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s
citace (uveďte na druhou stranu posudku). 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Uveďte příklady měn, pro které ČNB nevyhlašuje žádný kurz vůči 

odstavec). Jak by se v takových případech ocenily 
2. Vysvětlete, jaký kurz použije podnik pro přepočet hodnoty majetku a závazků znějících 

rozvahového dne připadne na víkend. 
3. Vysvětlete, jak probíhá komunikace mezi podnikem a externí účetní společností 

rychle k dispozici finanční údaje ke svým rozhodováním? Jaké výhody a nevýhody vidíte, pokud by si společnost 
vytvořila vlastní účetní oddělení? 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k
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VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

David Sejna 

Dopad změn měnových kurzů do finančních výkazů proexportně 

zaměřeného podniku 

Zhodnotit výsledky simulací změny měnového kurzu a jejich dopady na vybrané položky 

ve zvoleném proexportně zaměřeném podnikatelském subjektu. 

práce: Ing. Olga Malíková, Ph.D. 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
x  

aplikace při zpracování tématu  x  
x  

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x  
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x 

zpracovat získané podklady x  
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x  

studentem x  
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x  

x  
českou literaturou včetně odkazů a citací  x  

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x 
rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jej

využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a je
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  

práce: 
Uveďte příklady měn, pro které ČNB nevyhlašuje žádný kurz vůči koruně české, dle případů uvedených na s. 33 (pátý 

případech ocenily relevantní položky ve finančních výkazech české účetní jednotky?
Vysvětlete, jaký kurz použije podnik pro přepočet hodnoty majetku a závazků znějících na cizí měnu, pokud tzv. konec 

Vysvětlete, jak probíhá komunikace mezi podnikem a externí účetní společností – mají manažeři podniku dostatečně 
finanční údaje ke svým rozhodováním? Jaké výhody a nevýhody vidíte, pokud by si společnost 

* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
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hlediska splnění jejích cílů, 
literaturou a její 

koruně české, dle případů uvedených na s. 33 (pátý 
položky ve finančních výkazech české účetní jednotky? 

na cizí měnu, pokud tzv. konec 

ři podniku dostatečně 
finanční údaje ke svým rozhodováním? Jaké výhody a nevýhody vidíte, pokud by si společnost 
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bakalářské práce 



 

Student přistupoval ke zpracování své bakalářské práce s

výslednou podobu. Lze konstatovat, že cíl práce byl bezezbytku naplněn, k

vhodné metody, hloubku analýzy lze považovat za přiměřenou k

studia. Teoretické poznatky byly vhodně použity pro praktická řešení, 

komentáři objasňujícími dosažené výsledky.

Seznam citovaných zdrojů není příliš široký, jednu z

tématu bakalářské práce, avšak lze ho vidět jako dostačující. Vybrané zdroje jsou aktuální a 

s ohledem na téma práce. Citováno je v

I když by se bakalářské práci daly vytknout drobné nedostat

do seznamu zkratek atd.), celkově je to práce velmi čtivá s

v teoretické i praktické části. 

Závěrem je možné konstatovat, že student

problematiky s následnou syntézou poznatků a komentářů k nim.

  

 

Student přistupoval ke zpracování své bakalářské práce s velkým zájmem, což se pozitivně odrazilo na její 

výslednou podobu. Lze konstatovat, že cíl práce byl bezezbytku naplněn, k vypracování práce

vhodné metody, hloubku analýzy lze považovat za přiměřenou k danému tématu a bakalářskému stupni 

etické poznatky byly vhodně použity pro praktická řešení, která jsou doplněn

komentáři objasňujícími dosažené výsledky. 

Seznam citovaných zdrojů není příliš široký, jednu z příčin lze vidět ve velmi úzkém konkrétním 

, avšak lze ho vidět jako dostačující. Vybrané zdroje jsou aktuální a 

na téma práce. Citováno je v souladu s požadavky. 

tknout drobné nedostatky (občasné překlepy, neuvedení zkratky 

do seznamu zkratek atd.), celkově je to práce velmi čtivá s logickou návazností a vyváženou 

, že student je schopen samostatného ekonomického myšlení, rozboru dané 

následnou syntézou poznatků a komentářů k nim. 

, což se pozitivně odrazilo na její 

práce byly použity 

tématu a bakalářskému stupni 

doplněna vlastními 

konkrétním zaměření 

, avšak lze ho vidět jako dostačující. Vybrané zdroje jsou aktuální a relevantní 

ky (občasné překlepy, neuvedení zkratky „FÚ“ 

vyváženou proporcí kapitol 

samostatného ekonomického myšlení, rozboru dané 


