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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Oceňování zásob v průmyslovém podniku pro finanční a manažerské 
účetnictví se zaměřením na využití techniky ABC 

Jméno autora: Kristýna Urbanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Jiří Strouhal 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií MÚVS ČVUT Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce vyžaduje kvalitní znalosti z problematiky manažerského účetnictví, a to navíc v kontextu specifik systému Activity 
Based Costing, jehož implementace v každé obchodní korporaci má svá vlastní unikátní specifikace.   

 

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. 

Zadání práce bylo ze strany autorky v zásadě splněno, k řešení nemám zásadnějších připomínek.   
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorka pracovala naprosto samostatně s využitím svých vlastních znalostí a zkušeností, jakož i odborné literatury. Dílčí 
mety byly konsultovány (primárně formou elektronické komunikace).  

 

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. 
Práce je na uspokojivé odborné úrovni, drobné nepřesnosti nemají vliv na kvalitu a čtivost textu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formy, jazyka a rozsahu je text na výborné úrovni a nelze k němu mít zásadnějších připomínek.  

 

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. 
Zdroje jsou vybrány vhodným způsobem, citace jsou realizovány řádně.  

 

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. 
V rámci obhajoby, nechť se autorka vyjádří k možnému odhadu nákladů na implementaci „activity-based“ managementu 
(ABB, ABC, ABM) ve středním podniku.   
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Text se oproti jiným diplomovým pracím zpracovávaným na MÚVS ČVUT věnuje méně analyzované problematice, 
a to oceňování zásob při využití techniky ABC (Activity Based Costing). V české odborné literatuře není tato 
metodika příliš zpracována (mainstream Král/Fibírová/Wagner se jí věnuje spíše okrajově, relevantní publikací pro 
tuto oblast tak je především text prof. Popeska a zahraniční literární zdroje). Přidanou hodnotou textu je aplikační 
část, kde na konkrétním příkladě autorka praktické využití ABC.  
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.  

 
 
 
 
 
Datum: 29.8.2019     Podpis: 


