
""1 
TECHNlCKÁ UN|VERZ|TA V LlBERCl

'' ,ii' :]'li'l ::,:-'ij'-i::".í,iíi l 
'::.,...i 

li]::

PosUDEK oPoNENTA DIPLoMovÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Bc. šárta Gahlerová
Název diplomové práce: Environmentá!ní aspekty v podnikové evidenci
Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Martina černíková, Ph.D.

Jméno oponenta diplomové práce: Ing' Zuzana Palušáková

oponent: - název firmy: Chemolak Trade s'r.o.
_ pracovní zařazení: Vedoucí ekonomického úseku

kontakt: 777L7282O

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení strukturv a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitrich pramenů x
Schopnost diolomanta zoracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrŮ práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formálníúprava práce (text. tabulkv' qrafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Další hodnocení a připomínky k diplomové práci uved'te, prosím, na druhou stranu posudku.

otázky k obhajobě diplomové práce
Domníváte se, že zavedení EMS zvyšuje konkurenceschopnosti podniků ve všech oblastech?
Je podle vás důležité sledovat environmentální náklady u jednotliých ýrobků nebo lépe za celý podnik
uceleně?
Jaká je vazba mezi environmentálními náklady podniku a konečnou cenou výrobku?

Práci doporučuji k obhajobě.
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Diplomantka si vybrala aktuální téma, které je velmi diskutované. Teoretickou část zpracovala přehledně
a je zřejmé, že se V problematice životního prostředí orientuje. Z uvedených informačních zdrojů
dokázala zachytit podstatné informace ýkajícíse hlavního cíle práce'
V praktické části diplomantka analyzovala environmentální profíl vybraného podniku a velmi podrobně
popsala sledování nákladů na výrobu s důrazem na sledování environmentálních nákladů. Zde je opět
vidět, že se dobře seznámila s evidencí environmentálních nákladů v praxi a sama si uvědomila, že pro
případné vyhodnocení všech vlivů na životní prostředí je třeba vytvořit podrobnější analytické účý a
následně i controllingové oddělení. Je třeba si uvědomit, že podrobnějšísledování nákladů vyžaduje další
administrativníčinnost spojenou pravděpodobně s navyšením mzdových nákladů.
Práce je přehledná a čtivá, text logicky poskládaný, formulace jasné. Nemám žádné připomínky k
formál ním náležitostem'
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