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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zakázková metoda kalkulace v malém strojírenském podniku  
Jméno autora: Jakub Bureš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Patrik Budský 
Pracoviště oponenta práce: České vysoké učení technické v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce klade vyšší nároky na zpracování. Student musí v práci prokázat nejen schopnost práce s literaturou, ale 
i pokročilé analytické myšlení, schopnost vyhodnocení reálných podkladů a samostatnou tvůrčí činnost při návrhu nového 
kalkulačního vzorce. Tomu odpovídá i rozsah 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. 

Práce obsahuje všechny požadavky zmíněné v zadání. Lze konstatovat, že zadání je splněno v plném rozsahu. 
 

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

Zvolený postup řešení hodnotím jako správný. Student prostudoval aktuální monografie a na jejich základě a pomocí znalostí 
získaných během studia navrhl v praxi uplatnitelný kalkulační vzorec. Jediné, co lze vytknout je, že student nepracoval 
s aktuálními vědeckými články a zahraniční literaturou. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů 
a dat získaných z praxe. 
Práce s odborného hlediska splňuje veškeré požadavky. Student správně v úvodu práce zmiňuje cíl, kterého chce v rámci 
práce dosáhnout a v závěru splnění cíle vyhodnotil. Student také přímo pracuje s reporty od reálného podniku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je čtivá bez zjevných překlepů na vysoké typografické úrovni. Jediná závažnější typografická chyba se nachází na straně 
68 a 69. Mezi tyto dvě strany byla rozdělena tabulka 7, která nemá na straně 69 zopakované záhlaví tabulky. 

 

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. 
Autor dodržel citační etiku a v práci jsou řádně ocitované zdroje. Chválím, že student pracoval i s cizojazyčným zdrojem, jen 
bych zvážil aktuálnější publikaci. Menší výhrady mám k tomu, že autor pracoval pouze s monografiemi a zdroji z podniku. 
Chybí mi mezi zdroji odborné články zachycující současný vývoj poznání. 
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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. 
Předložená práce má vysokou uplatnitelnost v praxi. 

 

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. 

K práci nemám téměř žádné výhrady. Jedná se o zdařilou práci s vysokou uplatnitelností v praxi. 

Otázky k obhajobě: 

• Napadá Vás ještě nějaké vylepšení navrhovaného kalkulačního vzorce? 

• Jaké další reporty byste doporučil podniku sledovat? 

• Všiml jste si při práci s podklady z podniku dalších neefektivit, které by šli v budoucnu odstranit? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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