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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Změna kalkulačního systému při přechodu na sériovou výrobu 
Jméno autora: Katrin Behenská 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Adriana Jurčová 
Pracoviště oponenta práce: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4   

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo zvoleno na základě preferencí společnosti SALTEN s.r.o. a hodnotím jej jako náročnější, neboť předmětem této 
bakalářské práce je vybrat vhodný kalkulační systém pro sériovou výrobu.  

 

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. 

Předložená bakalářská práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě před státní závěrečnou komisí. Malou výtku mám 
k závěru této práce, kde není jednoznačně uvedeno, kterou kalkulační metodu autorka doporučuje aplikovat pro sériovou 
výrobu.   

 

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

Zvolený postup řešení hodnotím jako správný, ale s určitými výhrady. Analytická a návrhová část je ve srovnání s částí 
teoretickou relativně krátká, analýza i návrhy by mohly být provedeny ve větším detailu.  

 

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. 
Dle mého názoru je úroveň odbornosti bakalářské práce průměrná. Je to zřejmě způsobeno nedostatkem získaných dat 
z praxe ve společnosti SALTEN s.r.o. Kladně hodnotím využití získaných znalostí studiem a z odborné literatury.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je dobrá. Autorka dodržela doporučenou strukturu bakalářské práce. Členění 
jednotlivých kapitol je logické a přehledné. Rozsah práce byl dodržen. Menší výtku mám k drobným stylistickým a 
gramatickým nedostatkům typu překlepů, chybějících písmen, atd.  

 

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. 
Autorka přistupovala ke zpracování tématu velmi svědomitě a detailně. Využila velké množství informací z různorodých 
zdrojů včetně doporučené literatury. Bylo by však vhodné využít nějaký cizojazyčný pramen. Práce je doplněna velkým 
počtem tabulek a obrázků, které vhodně a názorně doplňují psaný text. 
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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. 
U autorky oceňuji, že i přes neúplné a komplikované získání dat z praxe svou bakalářskou práci jako celek sepsala pěkně, se 
smysluplnou strukturou kapitol a s použitím kvalitních a relevantních zdrojů.   

 
 
 

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. 
 
Autorka splnila všechny aspekty závěrečné práce. V úvodu práce jasně definovala cíl bakalářské práce a vysvětlila, čím se 
zabývá v jednotlivých částech, což hodnotím jako pozitivní. V závěru práce se bakalantka příliš detailně věnuje shrnutí 
jednotlivých kapitol a postrádám zde konkrétní návrhy a doporučení.  
 

Doplňující otázky jsou následující: 

1) Setkala jste se v praxi při zpracování své závěrečné práce s nějakými problémy? Pokud ano, o jaké 
problémy se jednalo a jak jste na ně reagovala?  

2) V kapitole 1.1. zmiňujete, že lze nalézt náklady pro podnik jak ziskové, tak i ztrátové. Uveďte prosím 
příklad takových nákladů. 

3) Mohla byste prosím uvést konkrétní příklad, kdy za pomoci snižování nákladů docílíte zvýšení výkonnosti 
podniku?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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