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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
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 diplomanta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů diplomantem 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 diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
Na str. 74 vysvětluje autorka účtování škod z daňového hlediska. Na jaké účty je účtován 
vznik škody, následně úhrada od pojišťovny nebo úhrada pokud škodu hradí zaměstnanec 
v plné výši? Znázorněte účetními zápisy.  
 
Jakým způsobem ovlivňuje účtování o škodách rozvahu, výkaz zisků a ztrát a výkaz cash-
flow?  
 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  výborně        
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Předložená diplomová práce se věnuje procesu likvidace škod ve společnosti Škoda Auto, 
a.s. Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku škod a zhodnotit proces 
likvidace škod. V rámci aplikační části autorka navrhuje zefektivnění procesu.  
 
Diplomová práce obsahuje pět kapitol. Teoretická část definuje pojem škoda a podnikové 
informační systémy. V části aplikační nechybí charakteristika a organizační struktura 
společnosti Škoda auto, a.s. Poslední dvě kapitoly se soustředí na škody ve výrobě a návrh 
opatření pro zlepšení situace. Praktická část může sloužit podniku jako velmi cenný zdroj 
informací pro rozvoj dalších aktivit. Jedná se o kvalitně zpracovanou diplomovou práci 
orientovanou na vnitropodnikové procesy. Tato diplomová práce splňuje svůj vytyčený 
cíl. 

 

 


