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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza kalkulačního systému podniku Bühler CZ 

Jméno autora: Ladislav Svaták 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Pavel Vašátko 
Pracoviště oponenta práce: Bühler CZ s.r.o. - Prodej 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné. K jeho splnění bylo potřeba využití odborných znalostí a orientace 
v podnikovém kalkulačním systému.  

 

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. 

Autor v práci popsal jednotlivá nákladová střediska firmy. Uvedl dělení nákladů a vnitropodnikové propočty. Na konci 
práce přidal několik možných návrhů na zlepšení. 

 

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

V první části práce autor popsal teoretickou část, která tvoří základ praktické části práce.  
Ve druhé části uvedl firmu Bühler CZ s.r.o. a přiblížil její výrobní program. Poté analyzoval způsob kalkulace vyráběných 
produktů. Hodnotím to za vhodně zvolený postup.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost práce je na dobré úrovni. Autor využil znalosti získané studiem vysoké školy i praxí v daném podniku. 
V práci popsal mnoho odborných pojmů souvisejících s probíranou problematikou. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor v práci použil spisovnou češtinu. Nezaznamenal jsem hrubky ani nespisovné výrazy. V PDF verzi využil křížové 
odkazy, které usnadňují orientaci v textu bakalářské práce. Rozsah práce hodnotím jako zcela dostatečný.  

 

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. 
Výběr literatury považuji za vhodný. Mezi zdroji se mimo jiné vyskytuje i zahraniční literatura v podobě výročních zpráv 
firmy Bühler. Citace odpovídají normě. 
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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. 
Název prvního obrázku začíná malým písmenem, ostatní názvy obrázků začínají písmenem velkým. 
Text v tabulce 1 na straně 44 je oproti zbytku práce výrazně menší a může tak být obtížně čitelný. 

 
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. 
 

Autor v práci popisuje kalkulační systém firmy Bühler, kterou na závěr vhodně porovnal se systémem konkurence. 

V práci jsou uvedeny i návrhy pro zlepšení. Tyto návrhy jsou poměrně stručné, ale nebyly cílem práce. 

Tuto bakalářskou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuju ji k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 

 

1) Jaký je rozdíl mezi nákladovým střediskem a profit centrem? 

 

2) Proč je vhodnější mít kalkulaci podrobněji popsanou jednotlivými náklady, než mít vše zahrnuto 
v hodinové sazbě pracoviště? 
 

 
 
Datum: 19.8.2019     Podpis: Pavel Vašátko 


