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Katedra KFtl

HODNOCFNI BAK.ALARSKE PRACE
-A.l(ade'nitkÝ rok 20l8/20l9

Iiliška Bubnová

Podniková ekonomika a management

l'inánční audit

lng. Ivona Níalafová

Daikin Industries Czech Rcpublic s.r.o.

výborně

Jméno studenta:

studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské prácc:

Hodnotitel - oponenll

Podnik - firma:

Kritéria hodnocení: (1 neilepší,4 nejhorší, N-nclze hodnotit)
A) Definování cílů prácc
B1 Nlerod'Ll.1 p.lstup ' 11'r.rcol arlí plicc
C) l'eoretjcký Zák]ad pr'áce (rešeršní čás1)

D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol. odsta\'ců)

|l) Jazykové zpracování práce (skladba vět. gramatika)

F) Fonlált]í zpracování práce

G) Piesnost formulací a pr'áce s odbomým j azykcltl
ÍI) Práce s odborr'rou litcrallLrou (norm"\, citace)

I) Pláce se zahriuričrií literaturou, ťLror'eň souhrnu v cizím jaz)ce

.I) celkový postup icšení a práce s infbnnaccmi
K) Závěry práce ajcjich tbrnlulace
L) Splnění cí1ú práce
M) Odbomý piínos práce furo teorii. pro praxi)

N) Přistup alLtora k řeŠení prob]enatiky práce

o) Ceikový dojcrr'r z prácc

Navlhuji kiasilikovat bakalářskoupr'áci klasilikačtrinr stupněm:l
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stručnó zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

H]ar.ním cílen bakalářské prácc b'vla aplikace r'ybraných auditorských poStuptr na oblast

dlouhodobého majetku ve zr'olcné společrrosti. Cílbakalářské práce b'vl spněn' Alrtolll
vymezuje audit v úzkó obecnó 1ovině a svým podánim se z'rmčřuje na specitickorr ob1ast

auc]itu, ierly na rl]ouhodobý lrrnotný rnajetek. Vhodně clraraktcriztlje 1'teoťet]cké části aUdit

u a,rcliio.sťé post,.rp'u. které.jsou dá1c v pr'aktické části více lo7'placovány' C)ccliÚi' Že autorka

tu"ti,,-'e 
'pr..ou"to 

uaka1ář.skou práci pouze na 7ákLadě vcřejně dostupnýc1'] inlinn]acr

a poklar1ťispo1ečlosti' Práceje pichledná. pěklč zpracovanáa splňqje náležilosli pro Zpťaco\'iiní

bárattiist icli praci' lráci c1oporučuji k oblrajobě a nav luii klasifikovat stupněm výbomě'
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otázkT a připomínky k blřšímu lysvěÚlení při obhajobě:r

S obledem na závěry bakalářské práce, co dokážete říci o aktuálním stavu společnosti?

Jak dlouho má již účetní j ednotka povinnost avěřitiúčetní závěIku auditorem? Spolupracovala
jste s auditorem účetní jednotky?

V Plzni. dne 17. 5.2019 Podpis hodnotite/

Metodjcké poaáld{y:
I oalačle ús]edek kontroly p]agiátorstvi' který js1e zadal/a do PortáluZČU a odůvoď]ěte níže při odůvodněni

kLasifikačniho stupně.

'z 
Kliknutín na pole \ybefie poŽadovaný kva1ifikační stupeň'

3 stručně Zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodněni zpracujte v rozsahu 5 l0 vě1'
í olázky a připomínky k bliŽšÍmu vysvět]eni při obhajobě-dvě aŽťi otázky'

Posudek odevzdejte oboustranně \.Jaištěný a podepsaný na seketariát KFU, }'EK ZČU do 20. 5. 20l9.
Nově: Posu.lek zašlete emailen na:bultasoYaakfu'zcu'cz v PDF formátu bez podpisu s názvem soLůoru

BP nebo DP přijmení srudenta oP'pdf (přjk1ad: DP Xavel'-oP'pd0.


