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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Dominika Fedorová 

Název bakalářské práce: Hodnocení vybraných položek rozvahy – účetní a daňový pohled 

 

Cíl práce: Hlouběji porozumět problematice dlouhodobého majetku z účetního a daňového 

hlediska. Upevnit tyto poznatky pomocí praktických výpočtů a následně vyvodit závěry pro podnik 

expres nápoje s.r.o. 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Zdeněk Brabec, 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  

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X 

Posouzeno s výhradami  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1) Jaké jsou hlavní rozdíly mezi účetním a daňovým zachycením majetku podniku? 
 
2) Které z Vámi analyzovaných hospodářských operací mají největší vliv na rozdíl mezi výsledkem 

hospodaření a základem daně z příjmů. 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    velmi dobře 
 
 
Datum: 30. 4. 2019                                                                                                                                                                                

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



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 

tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

 
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).  

 

Studentka zpracovala předkládanou práci samostatně v požadovaném rozsahu a hloubce zkoumané 

problematiky. Připomínky vedoucího bakalářské práce k formální či obsahové náplni bakalářské 

práce byly zapracovány. Cíl překládané bakalářské práce byl splněn. V úvodní části práce studentka 

provedla rešerši dostupných literárních zdrojů se zaměřením na charakteristiku dlouhodobého 

majetku z účetního pohledu. Následně byla věnována pozornost vymezení dlouhodobého majetku 

z pohledu zákona o daních z příjmů. V praktické části studentka představila zvolený podnik a pomocí 

vybraných praktických příkladů demonstrovala rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem na 

jednotlivé druhy dlouhodobého hmotného majetku. Formulace vlastních názorů studentky a 

vyvozování závěrů je dostačující. Formální a stylistická úroveň bakalářské práce je odpovídající. 

Citace české odborné literatury je dostačující. V případě zahraniční literatury by tyto citace mohly 

být četnější. 

 


