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Téma DP:

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 _ 10)

1 Niáročnost tématu práce 9

2 Splnění cílů práce 8

J Teoretická část práce 8

4
Praktická část práce
(analýická část)

I

5
ProjekÍová čast
(řešící čtást)

7

6 Formální uroveň práce I

CELKový PočET BoDŮ
(0 - 60)

48

Ilodnocení jednotlivých kritérií:

0 bodů nesplněno

1-2body splněno pouze na úrovni základních požadavků

3-4body splněno s výraznějšími, ale ne kriticlcými nedostatlqy

5_6bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejménaýsledky

7-8bodů splněno zcela bez výhrad

9 _ 10 bodů splněno nadstandardně



Připomínlry k práci:
Diplomová práce je zpracovaná na niároěné téma převodu mezi českou účetrrí legislativou a
meziniírodními standardy účetního výkaznictví. Diplomantka splnila cíl práce, provedla
analýzu účetního qýkaznictví firmy, vývořila převodový můstek mezi narodní a mezinarodní
legislativou a vyhodnotila nríklady a přínosy projektu.
Teoretická část práce je logicky ěleněná, kapitoly na sebe twvazují, studentka prokríaala
dobrou schopnost prérce s literaturou.
Praktická část práce je na velmi dobré úrovni, pouze projektová č,astvyžaďují některá
doplňující vysvětlení (viz. otÁzky k obhajobě).
Formální nií]eŽitosti práce jsou splněny.

otánlry k obhajobě:
V kapitole 6.4 uvádite dopady plynoucí z přechodu navykazováni v souladu s IFRS pro
SME.
1) V bodu 2 a následně v bodu 4 avádíte, Že se vlastní kapital (nerozdělený zisk) zvýšil o

247 tis. Kč, což by bylo akcionáři kladně přijato, protože by došlo k vyššímu zhodnocení. Je
tato črástka natolik aby mohla bý interpretována jako vyšší zhodnocení?
2)Můžete vyjmenovat některé zpo|ožekkalkulace vodného a stočného, které by přechod na
IFRS ovlivnil, pokud vyjdete z ýsledků, které jste při převodu dosiáhla (viz. bod 5).

Práce splňuje kritéria pro obhajobu DP.
x

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu DP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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