
      

     FAKULTA EKONOMICKÁ 
Katedra KFU                               

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Pavel Matoušek 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Aspekty přeshraničních fúzí  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Michala Mrazíková 

Podnik – firma:  BDO Czech Republic 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     velmi dobře   
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Práce je na dobré úrovni, autor vhodně pracuje se zdroji a odkazy na zákon. Mohlo být využito 
mnohem více zdrojů v podobě publikací a odborných článků. Práce se zahraniční literaturou nelze u 
tohoto tématu hodnotit, úroveň souhrnu v cizím jazyce je nízká (překlepy, nevhodná skladba vět a 
použití neodborných obratů).  
Teoretická část je zpracována precizně, autor věnuje přiměřené množství času různým aspektům fúzí a 
věnuje se podrobněji těm, které bude využívat v praktické části. Téma je zpracováno srozumitelně a 
práce neobsahuje odborné chyby. 
Praktická část se věnuje konkrétnímu příkladu. Po poutavé teoretické části je škoda, že si autor ke 
zpracování vybral jednu z nejjednoduších variant přeshraniční fúze a pro model zahraniční 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. 
 

provedl jen přepočet účetnictví české společnosti do EUR, ačkoliv by bylo velmi zajímavé zpracovat 
komplexnější situaci (rozcházející se právní účinky fúze, rozbor úprav účtování IFRS nebo jiného 
systému vs. CZ GAAP, daňové dopady takových účetních úprav), nicméně taková varianta by 
pravděpodobně přesahovala rozsah bakalářské práce.  
Celkově lze práci hodnotit pozitivně a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
Na jaké další účetní rozdíly (kromě rezervy na likvidaci) byste mohl narazit při převádění účetnictví ze 
zahraničního systému do českého?            
 
 
 
 

 
V Plzni, dne 27.5.2020        Podpis hodnotitele  
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