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Jméno a příjmení studenta:  Matyáš Bíla 

Název bakalářské práce:  Řízení nákladů v aeroklubu 

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Jméno a příjmení  

vedoucího BP:   Martin Zralý, doc. Ing., CSc. 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu řízení nákladů ve spolku typu aeroklub. Bakalant provedl 

v modelovém aeroklubu, kam si zajistil přístup i konzultace, důkladnou analýzu nákladů pro tento typ 

spolku. Postupoval velmi správně, neboť využil principy procesního a činnostního řízení, s primárním 

důrazem na okruhy produktů. Při analýze, kterou provedl velmi důkladně, včetně důsledné dokumentace 

jednotlivých kroků ve formě podrobných zápisů, se totiž ukázalo, že portfolio činností a tím i produktů je 

široké a tím je způsoben i značný počet a vysoká různorodost nákladových položek, které jsou s každou 

z činností spojené. Zvláštní ocenění zaslouží velmi vhodný přístup ke tvorbě kalkulačního vzorce i využití 

podstatných aspektů metody HNS. I po formální stránce považuji práci za splňující požadavky.  

Cennou součástí BP je vytvořený excelovský model, který obsahuje zásadní nákladové propočty, které 

bakalant navrhuje použít.  

Závěry jsou jasně a srozumitelně formulovány, včetně doporučení pro implementaci. 

Považuji bakalářskou práci za vysoce nadprůměrnou, splňující zadané cíle, a hodnotím ji A-výborně.   

Doporučuji pochvalu za velmi pěkně strukturovanou, věcně bohatou a přínosnou BP, zpracovanou 

metodicky vzorovým způsobem, zcela splňující cíl. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

x      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
x      

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

x      

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 x     

Adekvátnost využitých metod práce x      

Splnění cílů práce x      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
x      

Odborný přínos práce x      

Využitelnost práce v praxi x      

Prezentace závěrů x      

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
A      

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1/ Součástí BP je i Vámi vytvořený model v excelu. Jaký význam může mít pro modelový aeroklub? 

 

2/ Co patřilo k obtížnějším činnostem při zpracování Vaší BP? Vedl jste si deník, z kterého by bylo 

patrné, kolik hodin jste na zpracování BP věnoval?  

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  Ano 
 

 
Doporučení práce k obhajobě: ANO 
 

Datum:   20.5.2015   Podpis:   


