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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kalkulační systém ve firmě 
Jméno autora: Iveta Kadlecová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Jiří Strouhal 
Pracoviště vedoucího práce: OES, MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka si zvolila pro svou budoucí dráhu přínosné téma z oblasti manažerského účetnictví. K úspěšnému naplnění 
mohlo přispět studium základních kursů na MÚVS.     

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Cíle tak, jak byly vytyčeny, jsou v zásadě splněny. Jsou nastíněny kvantifikace bodu zvratu a možnosti, které přináší 
aplikace kalkulačního systému ve firmě. Postrádám návrh autorky, pro kterou kalkulaci by se firmě rozhodla.  

 

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. 
Studentka na práci pracovala samostatně, veškeré návazné konsultace a maily byly věcné.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je v zásadě podpořena studiem tradiční literatury z daného oboru. Co se týče dat, tato jsou získána z firmy v oboru 
pekárenství, která má nedostatečně propracovaný kalkulační systém.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce nemám zásadnějších výhrad, s jazykovou stránkou je to horší – shoda přísudku s podmětem patrně 
nepatří u autorky mezi oblíbené části české gramatiky.   

 

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. 
Viz výše  

 

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. 
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Teoretická část práce je na velmi dobré úrovni a nelze k ní mít zásadnějších připomínek. Aplikační část se věnuje 
kalkulačnímu systému na konkrétní firmě – rozebrán stávající stav a jsou nastíněny kalkulační možnosti do budoucna. 
Největší diskusní otázkou z praktického hlediska vidím alokaci nákladů.   

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

• méně tradiční téma 

• praktická využitelnost v rodinné firmě 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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