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HODNOCENÍ   BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
Akademický rok 2018/2019 

Jméno studenta:  Veronika Krutinová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Účetní a daňové aspekty fungování vybraného 
podnikatelského subjektu  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D. 

Podnik – firma:  M ěstys Klenčí pod Čerchovem, ZF Staňkov, s.r.o. 
 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 
B) Metodický postup vypracování práce              
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            
F) Formální zpracování práce                
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             
I)  Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             
K)  Závěry práce a jejich formulace               
L)  Splnění cílů práce                 
M)  Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              
N) Přístup autora k řešení problematiky práce              
O) Celkový dojem z práce                
 

 
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     výborně  
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Autorka se ve svojí práci zaměřila na fungování společnosti s ručením omezeným v daňové a účetní 
oblasti. V teoretické části se nejprve věnuje zákonu o účetnictví a vysvětlení základních aspektů v této 
problematice. Následuje kapitola o daňovém systému a prostředí pro fungování společnosti s ručením 
omezeným. Teoretická část je tak velmi dobrým základem pro část praktickou.  
Autorka nejprve představuje zvolenou společnost. Následuje detailní analýza účetní a daňové stránky 
společnosti. 
Na základě zjištění v rámci analýzy autorka definuje oblasti týkající se tématu bakalářské práce 
s prostorem pro zlepšení fungování společnosti.  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  
   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 
Posudek odevzdejte oboustranně vytištěný a podepsaný  na sekretariát KFU, FEK ZČU do 20. 5. 2019. 
Nově: Posudek zašlete emailem na: bultasov@kfu.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru  
 BP nebo DP_příjmení studenta_OP.pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf).  
 

Téma bakalářské práce je velice rozsáhlé a není možné se věnovat podrobně veškeré právní, daňové a 
účetní problematice ve vztahu k zadání. Autorce se však podařilo v teoretické části definovat klíčové 
oblasti společnosti s ručením omezeným pro její fungování v prostředí České republiky.  
Teoretická i praktická část mají přehledné a logické členění do kapitol. Obě části na sebe navazují a 
vzájemně se doplňují. Nevyskytují se gramatické ani stylistické chyby. 
Kladně hodnotím píli a snahu podrobně se seznámit s činností a s daňovým a účetním systémem 
společnosti CHODOVIA CZ s. r. o. a vlastní iniciativu v hledání optimalizačních opatření. Opatření 
byla nebo budou společností aplikována, což lze posoudit jako naplnění cílů práce s praktickou 
aplikací. 
 
Bakalářská práce splnila definované cíle a navrhuji ji klasifikovat stupněm výborně.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
1. V bakalářké práci uvádíte, že s. r. o. je nejrozšířenější formou podnikání v České republice. Můžete 
říci, proč je tak oblíbenou formou, jaké jsou klady a zápory této formy podnikání? 
  
2. Uveďte, zda je možné kontrolní či souhrnné hlášení podat čtvrtletně, příp. za jakých podmínek?              
 
 
 
 

 
V Plzni, dne 14.5.2019        Podpis hodnotitele  
 
 
 


