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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nákladová analýza vybraných produktů průmyslového podniku 
Jméno autora: Kateřina Sváčková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Vlastimil Matej, prokurista firmy 
Pracoviště oponenta práce: Maba Prefa spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost práce byla zčásti ovlivněna charakterem vybrané společnosti, která je součástí zahraničního koncernu, a současně 
i šíří a různorodostí aktuálního výrobkového portfolia. Studentka tak byla konfrontována s podklady v různých jazykových 
mutacích a bylo zapotřebí seznámit se podrobně s podnikovými procesy a identifikovat klíčové faktory ovlivňující 
nákladovost výroby.      
 

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. 

Obsah a zaměření bakalářské práce odpovídá původnímu zadání. Je navíc doplněna o vyhodnocení vybraných finančních 
ukazatelů, které dokreslují opodstatnění této analýzy.  
 

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

Studentka v logických krocích popsala teoretické poznatky týkající se řešené problematiky, popsala a představila specifika 
vybrané společnosti a aplikovala teoretické znalosti na konkrétní podmínky výrobního závodu.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Při zpracování bylo možné konfrontovat znalosti získané studiem s reálnými postupy nasazenými v praxi. Společnost 
zpřístupnila dostatek potřebných podkladů a informací a studentka i s podporou odborné literatury vše dostatečně využila 
pro dosažení stanoveného cíle.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce neshledávám v práci nedostatky. Oceňuji přehlednost a návaznost jednotlivých kapitol, ale i samotnou 
jazykovou úroveň.  

 

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. 
V rozsahu celé práce bylo správně postupováno s ohledem na uvádění odkazů a citací.  
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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 řešení zadané problematiky přistoupila studentka systematicky s cílem komplexně analyzovat jednotlivé 
nákladové vlivy. Podařilo se identifikovat podstatné faktory a současně i nastínit možné způsoby řešení.   

 

Doplňující otázka:   

Jaké další objekty je možné využít k alokaci režijních nákladů spolu s nákladovými středisky, která jsou v práci 
zmiňována? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: Ve Veselí nad Lužnicí 29.7.2019      Podpis: 


