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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
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) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zptáce

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:I výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Bakalářská práce je zpracována Ve Smyslu zadání. Zvo|ené témapovažýi za specializované, rozsáhlé
a standardně náročné. Náročnost spatřuji především v mnoŽství právních předpisů a literatury.
V celkovém kontextu je zŤejmé, že se autorka seznámila s dostupnou literaturou k předmětné
problematice, čerpala ze zákonné úpravy. odborné literatury a internetových zdrojů.
Práce je úpravná, jasně a logicky členěná. Jazyk práce je na dobré odbomé úrovni. Právní úprava
účetní závěrky v České republice je vděčným tématem. kde je neustále možné nacházet nové problémy
a východiska. Práce jako celek poskytuje odborně fundovaný pohled nazpracované téma. Autorka
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prokázala znalosti a orientaci v dané problematice. Celkov áupravavčetně grafického zpracováni je na
velmi dobré úrovni.
Cíl práce' zhodnotit informační potenciál přílohy v účetní závěrce,byl splněn.
Po celkovém zhodnocení předloŽená práce splňuje požadavky kladeňé na tento typ prací, hodnotím ji
jako záslužnou a po zváženiji klasifikuji známkou výborně.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:r

l. Podněty ke zvýšení vypovídací schopnosti přílohy v účetní závěrce.
2. V čem Vy osobně vidíte největší přínos Vaší práce?

V Plzni, dne 03.06.2020

Metodické poznámky:
I označte výsledek kontroly plagiátorství' který jste zadallado Portálu ZČu aodůvodněte níŽe přiodůvodnění

klasifikačního stupně.
2 Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
a otázky a připomínky k bIiŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽ tii otazry.


