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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití metody hodinových nákladových sazeb v procesním řízení podniku na 
likvidaci odpadu 

Jméno autora: Žaneta Wurmová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MÚVS ČVUT - oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Zralý, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT - oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalantka se musela vyrovnat s reálnou podnikovou situací, provést analýzu procesu a využití manažerských nástrojů a 
zpracovat vlastní návrh procesního řízení, které je vhodným předpokladem pro aplikaci metody hodinové nákladové sazby. 
Není snadné pro studentku bakalářského studia se orientovat v problémech konkrétního výrobního 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. 

Považuji zadání za splněné.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Bakalantka pracovala systematicky, podle plánu práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bakalantka prokázala schopnost pečlivě a důsledně analyzovat situaci v konkrétním podniku odpadového hospodářství. 
V návaznosti na analýzu připravila vhodně strukturovaný návrh procesního členění produkčního procesu do fází s 
vyznačením jeho hlavních výstupů. Navrhla také strukturu a obsah provozních rozpočtů pro jednotlivé fáze produkčního 
procesu. Tím vytvořila i základní předpoklad pro reálnou kalkulaci nákladů na produkty. BP obsahuje i další vhodné návrhy, 
které jsou přínosné pro řízení celého produkčního procesu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková a formální úroveň odpovídá požadavkům na BP. 

 

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. 
Zpracování relevantní teorie považuji za odpovídající požadavkům. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Bakalantka se musela vyrovnat s reálnou podnikovou situací, provést analýzu procesu a využití manažerských nástrojů a 
zpracovat vlastní návrh procesního řízení, které je vhodným předpokladem pro aplikaci metody hodinové nákladové sazby. 
Pracovala systematicky, podle plánu práce. Bakalantka prokázala schopnost pečlivě a důsledně analyzovat situaci 
v konkrétním podniku odpadového hospodářství. V návaznosti na analýzu připravila vhodně strukturovaný návrh 
procesního členění produkčního procesu do fází s vyznačením jeho hlavních výstupů. Navrhla také strukturu a obsah 
provozních rozpočtů pro jednotlivé fáze produkčního procesu. Tím vytvořila i základní předpoklad pro reálnou kalkulaci 
nákladů na produkty. BP obsahuje i další vhodné návrhy, které jsou přínosné pro řízení celého produkčního procesu. 
Jazyková a formální úroveň odpovídá požadavkům na BP. 
Dosažené výsledky dokázala vhodně shrnout a zdůraznit hlavní přínosy BP. 

 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 18.5.2017     Podpis: Martin Zralý 


