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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta:  Barbara Anna Bezoušková 
Název bakalářské práce: Systém evidence dlouhodobého majetku ve vybraném   
                                            podnikatelském subjektu 
Cíl práce:  
Cílem bakalářské práce bylo vymezení dlouhodobého majetku jak z pohledu účetního tak i 
daňového.  Popsat a zanalyzovat systém evidence dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti.  
Navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení systému evidence dlouhodobého majetku ve 
vybrané společnosti.  
 
Jméno vedoucího bakalářské práce: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.  

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
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 studenta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů studentem 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   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské 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).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1) Existuje ve vybraném podniku pracovník nebo komise, který/a  by posuzoval/a  stav 

vyřazovaného majetku a navrhoval/a  způsob jeho vyřazení? 
 
2) Podnik  má v evidenci velké množství již odepsaného majetku: 

- jak tento majetek ovlivňuje hospodářské výsledky podniku? 
- jaké způsoby vyřazení může podnik využít? 

 
3) Využívá podnik při fyzické inventuře čtečku čárových kódů? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 

 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:      výborně           
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Téma, které si autorka zvolila je aktuální.  Stanovení parametrů pro zařazení majetku do kategorie 
dlouhodobého majetku a způsobu odepisování majetku má vliv na finanční výkonnost společnosti.  
 
Práce je standardně rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka 
zaměřila na vymezení základních pojmů týkajících se majetku podniku, a to jak z hlediska účetního 
tak i daňového. Pořízení majetku, jeho zařazení do užívání, odepisování a jeho vyřazení je vždy 
doplněno o postupy účtování.  Autorka v teoretické části čerpala z odborné literatury a využila 
znalostí získaných v průběhu studia.  
 
Praktická část je věnována konkrétní společnosti TechnoSklo s.r.o.  Autorka se zde věnovala 
procesu vyhodnocení a pořizování dlouhodobého majetku, zařazení do evidence a inventarizaci. 
V práci autorka navrhla kartu pro evidenci majetku a formulář pro záznam o mimořádné inventuře 
a dále navrhla a doporučila postupy pro vyřazování dlouhodobého majetku.  
 
Jednotlivé kapitoly bakalářské práce mají logickou stavbu a jsou vzájemně provázané. Práce je 
srozumitelná, je vhodně doplněna číselnými údaji, schématy, vzorci a tabulkami. 
 
Cíl bakalářské práce a požadavky na ni kladené byly splněny. 
 

 
Datum:  V Liberci 16. 5. 20165                                                                                                                                                                                            

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 

 


