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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza kalkulačního systémů ve strojírenském podniku 
Jméno autora: Jiří Černý  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Řízení a ekonomika podniku 
Oponent práce: Ing. Josef Košťálek 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, fakulta strojní, obor Řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené zadání je adekvátní bakalářské práce. 

 

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. 

Bakalářská práce splnila své zadání. Jejím výstupem je analýza nákladů a konkrétní opatření vedoucí k úspoře 
nákladů, což se jeví jako vysoce užitečná pro podnik, ve kterém byla práce zadána. 

 

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

 Celá práce je psaná přehledně a srozumitelně. Čtenáři je jasné co řeší, jakými metodami a jaké jsou dosažené výsledky. 
Teoretická část je kvalitní rešerší obsahující řadu zdrojů a vytváří tak slušnou základnu pro řešení praktické části.  
Student uvádí, vyčíslení přímých nákladů, které jsou zvýšeny o 70 % a získaná částka představuje cenu výrobku, (pokud jsem 
tento výpočet správně pochopil). Představoval bych si, že právě hlubší analýza této 70% přirážky bude předmětem zájmu. 

 

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. 
Student prokázal schopnost práce s daty a schopnost srozumitelně artikulovat dosažené výsledky.  
Podařilo se mu implementovat teoretická východiska pro řešení reálného problému. 
Práce přinesla analýzu nákladů i návrhy na možnosti úspor. 
Jak bylo v předchozím odstavci zmíněno, této BP schází k dokonalosti zabývat intenzivněji oblastí alokace nepřímých nákladů 
na jednotlivé druhy výrobků.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je v pořádku, nenalezl jsem v ní jazykové chyby.  
Kapitola 9 Seznam příloh je irelevantní, protože BP neobsahuje přílohy (seznam obr. není příloha BP). 
Po formální stránce bych práci vytkl chybu ve formulaci 30%, což znamená 30 procentní, jestliže chtěl student napsat 30 
procent měl napsat 30 % (s mezerou) – bez mezery to znamená přídavné jméno, těchto chyb se student dopouští např. na 
str. 57 nebo 55. 
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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. 
Práce obsahuje na BP dostatečný počet zdrojů. Doporučil bych i u nepřímých citací označovat číslo stránky.  
 

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. 
Práce se jeví jako přínosná pro podnik, ve kterém vznikala. Obsahuje analýzu situace a řadu užitečných návrhů a doporučení. 
Pokud jde o implementaci odborných metod získaných během studia vedl si student velmi zdařile, ale uvítal bych ještě větší 
nasazení metod vedoucích k rozdělení nepřímých nákladů. 
 

 
 

 

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. 
Student ve své práci prokázal schopnost detailně se seznámit s reálnou situací v konkrétním podniku, sehnat si 
data a provést vlastní analýzy. Student prokázal kreativitu, schopnost pracovat s literaturou i schopnost analyticky 
a systematicky řešit úkoly. Student zpracoval kvalitní analýzu přímých nákladů (např. materiál, pomocí kusovníků 
apod.), ale podle mého soudu analýzu nepřímých nákladů sice provedl, ale mohl ji provést podrobněji. 
 
 Navrhuji hodnocení B – velmi dobře. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky: 

1. Jaké znáte metody pro rozdělování nepřímých nákladů (resp. jejich přiřazení kalkulačním jednicím).  
2. Jaké problémy jsou spojeny s rozdělováním nepřímých nákladů (resp. jejich přiřazení kalkulačním 

jednicím). 
 

 

Datum: 21.8.2017     Podpis:  
 
 

 


