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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metodika tvorby rozpočtu a nákladové kalkulace ve Angels Wheels, s.r.o. 

Jméno autora: Jakub Normark 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Odd. manažerských studií 
Oponent práce: Daniel Toth 
Pracoviště oponenta práce: Odd. manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je formulováno správně. V bakalářské práci jde o navržení metodického postupu při vytváření a skladbě 
provozního rozpočtu vybraného podniku.  

 

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 práce autor zvládl. Cíle práce jsou prakticky využitelné ve vybraném podniku.  
 

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

Metodický postup je ve standartní rovině správný. Autor využil správným způsobem metodiku a zásady sestavování 
provozního rozpočtu.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je velmi dobrá. Výsledky práce se dají použít v oblasti finančního řízení a managementu výroby.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor přistupoval k tématu velmi pečlivě a správně. Literárně jde o velmi dobrý text, srozumitelný jak pro odborníka, tak 
pro veřejnost.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Výběr zdrojů je správný, autor použil 15 zdrojů, včetně cizojazyčného. Citace jsou v souladu s ČSN ISO 690.   
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce je velmi pečlivě zpracována. Je zde publikováno mnoho přesných a správných výpočtů. Výsledky 
jsou použitelné v manažerské praxi.  

 

Jaký účetní systém a SW lze použít při aplikaci vašich návrhů řešení? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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