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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE  
 
Jméno diplomanta: Bc. Lucie Rulcová 

Název diplomové práce: Hodnocení vybraných oblastí finančního účetnictví v ČR - účetní a 

daňový pohled 

 

Cíl práce: Na základě dostupné literatury provést ucelené hodnocení majetku, z hlediska 

účetnictví a zákona o dani z příjmů a navrhnout daňovou optimalizaci pro uvedené praktické 

příklady. 

 

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce   X   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu    X  

Hloubka provedené analýzy   X  

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  X   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  X   

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady   X  

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   

Formulování vlastních názorů diplomantem   X  

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   

Stylistická úroveň práce  X   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   X   

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  X   

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X 

Posouzeno s výhradami  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1) Jaké jsou hlavní rozdíly mezi účetním a daňovým zachycením majetku podniku? 
 
2) V jakém případě by podnik použil nižší než maximální roční odpisovou sazbu v případě daňových 

odpisů? 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   velmi dobře mínus 
 
 
Datum:  26. 4. 2019                                                                                                                                                                    

           ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího diplomové práce 
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  

 

Diplomantka zpracovala předkládanou práci samostatně v požadovaném rozsahu a hloubce 

zkoumané problematiky. Připomínky vedoucího diplomové práce k formální či obsahové náplni 

diplomové práce byly v zásadě zapracovány. Cíl překládané diplomové práce byl v rámci možností 

splněn. V úvodní části práce diplomantka provedla rešerši dostupných literárních zdrojů se 

zaměřením na příslušné oblasti týkající se vedení účetnictví. Následně byla věnována pozornost 

daňové problematice, zejména oblasti daní z příjmů. Následně byla provedena komparace účetního 

a daňového pohledu na majetek podniku. V praktické části diplomantka představila zvolený podnik a 

pomocí vybraných praktických příkladů demonstrovala rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem na 

majetek podniku. Formulace vlastních názorů diplomantky a vyvozování závěrů by mohlo být lepší. 

Formální a stylistická úroveň práce je přiměřená. Citace české odborné literatury je dostačující. 

V případě zahraniční literatury by tyto citace mohly být četnější. 

 


