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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aolikace oři zoracování tématu x
Hloubka orovedené anal'Ízv x
II. Hodnocení struktury a obsahu orácel
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitých oramenů x
Schopnost diolomanta zoracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
furmulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráe:
Formální úprava práce (text' tabulkrr. qrafu) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

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

otázky k obhajobě diplomové práce:

U obhajoby diplomové práce by studentka měla vysvětlit následující tvzení obsažená v DP:
Je účetnictví skutečně nestranný a objektivní nástroj pro řízení, na Keý je spolehnutí (viz str. 61) ?
Co ovlivňuje uýši pojistné zásoby a jalcým způsobem by se stanovila (viz str. 71) ?
Bylo by možné použít pro ocenění zásobjinou metodu než je uvedená v DP (viz str. 60) ?

Prácidoporučuji kobhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Éobře

Datum: L7.5.2011
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Dip1omantka zpracovala diplomovou práci na !éma, které je z hlediska teoretického i praktického velice
za1ímavé, ale pouze za jedné podmínky, a to, že diplomanť má k dispoii.i poti.one auiu. iiiá_poamínra
uo|ujeJ ze strany podnikatelského subjektu nebyla splněna..V dané 

'ituu.ii" 'ožné 
řři, ze aiploňantr.avydobyla ze zadání maximum moŽného. Diplomantka přistupovala k ýpracování áiploňáué práce

zodpovědně, bohužel celé zpracování a formáiní stránka diplomové prace ie kromě vise uveoeneno
poznamenáno nedostatečnou češtinou.
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