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Problematika pohledávek

z účetního a daňového pohledu

Ing. Marie černá, Ph.D'

Kritéťia hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhořší, N-nelze hodnotit)
A) Detinování cílů práce
B) l\y'elodrcl) po(rup vypraco\anr prace
C) Teoretický základ pláce (Iešelšní část)
D) C]eněni práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazyko\'é zpracovánípráce (skladba vět, gÍamatika)
F) Fomální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odbomýmjazykem
H) Práce s odbornou iiteraturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry pláce ajejich lbrmulace
L) Splnění cí1ů práce
M) otlbomý přínos píáce (plo teolii, plo praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) celkový dojem Z práce

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly pIagiátorstvír:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm:2
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velmi dobře

stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:r

Bakalářská práce zpracovává téma ''Problenratika pohledávek z účetního a daňového pohledu."
Autorka se zaměřila na provedení ana]ýzy poh]edávek po splatnosti v podniku Česká pošta s.p'
Hodnotím'li formální stránku zpracování' je práce velmi zdďilá a splňuje požadavky kladené
na podobné výstupy na FEK ZCU v P]zni' Textje zpracován přehledně, je vhodně doplněn tabulkami
a grafy, kteréjsou v textu iádně vysvětleny.
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K obsahu:
Autolka zpracovává stále aktuální téma. Velmi kladně hodnotím snahu o provedení podrobné analýzy
v oblasti řízení pohledávek České pošty s.p' založené nejen na datech z účetních výkazů.
ale také na osobnich konzultacích se zástupci oddělení, kťeré se r' tomto podniku řízením pohledávek
zab]iTá. v kapitole 2.11 bych ovšem očekávala poněL_ud propracovanější popis návrhů na zlepšeni'
Zde může bý problémem fak, že.je analýza plováděna ve spo]ečnosti, která má systém řízení
poh1edávek po splatnostijiž poměmě dobře nastaven, hledání jeho vylepšení je proto velmi obtížným
úkolem. I přes qýše uvedené komplikace autorka popsa]a realizovatelný ná!Ťh' lderý by moh]
v budoucnu řízení pohledávek v analyzované společnosti zefektivnit.
cíl práce byl tedy naplněn'

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

Va.lm nd\rhem na zlep(eni s}5lému r'zcnipohlcJárek po splamo.ti v podnikl ťeska po-ta.'p'
je v}uŽití peněŽníjistoty (s. 66). o jakou ťlsponr (v peněžÍim Vyjádření) by se ccajednalo?

Na sÍaně 66 také navrhujete zavedení kategorizace podavatelů. Takový systém v analyzované
společnosti dosud opravdu neexistuje?

V Plzni, dne 10. ledna20l9 Podpis hodnotjtele

Metodické pománky:

l onačte výSledek koniroly plagiátoÍst!j' kte{i jste zadal,ia do PoÍá1u ZČU a odi]vodněte niže pii odůvodněnj
klasifikačního stupně'

r Kliknutiln Dapole lyberte požadoÝaný kvalil]kačnj stupeň.
r stručné zdťlvodněte navÍhovaný klasi1ikačDí stupei1' odůvodnění Zprácujie v rozsalru 5 ]0 věl.
r otázky apřiponínky k b1ižšímu vysvčtlcní přiobbajobě dvě až tř]otázky.

Posudek odevzdcjie oboustranně vytiŠtěný na sekretariát KFU' FEK ZČU do l5' l' 20l9.
Posudek musí bÍ opatřen vlastnoručnim podpisem modře (pro rozeznáni originálu)'


