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Jméno diplomanta: gc. šárka Gahterová

Název diplomové práce: EnvironmentáIní aspekty v podnikové evidenci

Cíl práce: Cílem práce bylo zpracovat teoretická východiska ochrany životního prostředí a
identifikovat environmentální aspekty v podnikových účetních systémech. V praktické části
bylo cílem zpracovat v rámci případové studie environmentá!ní profi! konkrétního
podnikatelského subjektu a analyzovat dopad envlronmentálních aktivit do hospodaření
zkoumaného podnlku.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Martina černíková, Ph.D.

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a jejich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqícká stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitych pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formální úprava 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

otázky k obhajobě diplomové práce:

1) Myslíte, že anaIyzovaný podnik by mohl nějak využít Váš výzkum' resp' měl by o Vaše
závéry zájem?
2) Podle vašeho zjištění je kalkulace vybraného produktu po započtení environmentátních
nákladů v'ýrazně vyšší než doposud. Jaké dopady by tato skutečnost měla pro hospodaření
podniku?

Práci doporučuji k obhajobě.
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Diplomantka si pro zpracování diplomové práce vybrala velmi aktuální téma. V úvodních
kapitolách se věnovala současné situaci v ochraně životního prostředív kontextu Evropské unie i

v rámci Ceské republiky. V další části práce byly diskutovány účetní moduly a jejich potenciál
zobrazovat environmentální jevy a díky tomu internalizovat negativní externality do hospodaření
podniků. V praktické části se diplomantka zaměřila na podrobnou analýzu ýrobních procesů
vybraného podnikatelského subjektu a komparaci současného stavu sledování
environmentálních jevů s možnostmi, které by podnik pro zjištění svého environmentálního
profilu měl využÍt'

V závěru práce byla provedena velmi zajímavá analýza dopadu environmentálních prvků do

hospodaření podniku Za pomoci úpravy stávajícího kalkulačního vzorce vybraného produktu na

ka l ku lační Vzorec reflektuj ící envi ronmentá l ní aspeký'

Diplomantka svou diplomovou práci zpracovala zcela v souladu se zadáním. Provedla solidní
teoretickou rešerši a fundovanou analýZU/ pomocí které byly komparovány současné přístupy

vybraného podnikatelského subjektu k ochraně životního prostředí a identifikovány moŽnosti,
jak tento přístup zefektivnit.

V práci byly použity vhodné metody, rnýsledky byly srozumitelně zpracovány a interpretovány.

Práce s citačním aparátem byla relevantnítomuto ýpu práce a z hlediska formálního byla práce

zpracována s patřičnou péči i s ohledem na příslušné předpisy.
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