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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace moderních kalkulačních metod v nevýrobní sféře 
Jméno autora: Venhudová  Silvie 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Jana Nováková 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka si vybrala kalkulační metodu ABC, a proto zadání posuzuji jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. V teoretické části popisuje rozdělení nákladů a kalkulační metody. V praktické části 
aplikuje ABC model v nevýrobní sféře (veterinární ordinace). 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V teoretické rovině obsah bakalářské práce postupně seznamuje  s náklady a kalkulacemi. V praktické části 
analyzuje stávající stav a navrhuje příslušná opatření. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka aplikovala v nevýrobní sféře zásady moderní kalkulační metody, provedla základní rešerši a snažila se 
navrhnout i vlastní aplikaci. V praktické části správně neposoudila proporce mezi základními ekonomickými 
veličinami. K nákladům nesprávně přiřazuje i daň z příjmů fyzických osob (zákonná srážka ze mzdy 
zaměstnance). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úprava je kvalitní. Text je psaný v odborné terminologii a bez gramatických chyb, doplněn je 
grafy a tabulkami.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Studentka si vybrala vhodné studijní zdroje včetně zdrojů zahraničních i elektronických. Byla dodržena citační 
etika. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Hodnocení práce ovlivnilo celkové zpracování zadané problematiky. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Doplňující otázky: 
 
Manka a škody, tvorba rezerv a opravných položek patří do jaké skupiny nákladů podle druhového členění (a které 
účty se používají pro účtování)? 
 
Proč nebyly zařazeny osobní náklady (mzdy a zdravotní i sociální pojistné zaměstnavatele) veterinárního lékaře na 
klinická vyšetření (i ošetření) do přímých nákladů? Jedná se o odbornou práci veterináře, nejedná se o 
administrativní práci veterinárního lékaře.  
 
Jak se vypočítá možná kalkulovaná cena veterinárních výkonů? 
 
 
Datum: 29.5.2022     Podpis: 


