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Analýzakalkulačního systému ve společnosti Maso uzeniny Jan

Kritéria hodnocení: Počet bodů (0 - 10)

tl Náročnost tématu práce 8

2 Splnění cílů práce 9

a
J Teoretická část práce 8

4
Praktická část práce
(analýická část)

9

5
Projektová část
(řešící část)

9 t

6 Formální úroveň práce 8

CELKOVY POCET BODU
(0 - 60)

51

[Iodnocení t kritérií:
ROZSAH BODU SLOVNI VYJADRENI

0 bodů nesplněno
(odpovídá stupni ,oF.. podle ECTS)

l-2body splněno pouze na úrovni základních požadavků
(odpovídá stupni ooE.. podle ECTS)

3-4body splněno s výraznějšími, a|e ne kritickými nedostatky
(odpovídá stupni ,,D.o podle ECTS)

5-6bodů splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky
(odoovídá stuoni ..C.. oodle ECTS)

7-8bodů splněno zce|a bez výhrad
(odoovídá stuoni ..B.o oodle ECTS)

9 _ 10 bodů splněno nadstandardně
(odpovídá stupni,,Ao. podle ECTS)



Připomínky k práci:
Práce je zpracovéna na velmi dobré úrovni, má tématicky dobře rozčleněnou teoretickou část
a do hloubky rozvedenou analýzu současného stavu přiřazování nákladů finálním ýkonům
ve zkoumané ťrrmě. Vyzdvihl bych rovněž projektovou část práce' neboť pouze tenabízi
možnářešení vedoucí ke zlepšení původního kalkulaěního systému, nýbrž aplikuje konkrétní
náwhy do podoby praktické ukazky nově sestrojené kalkulace' jež umožňuje úplnější
pŤiřazeni nríkladů na vybraný výrobek dané firmy.

otázky k obhajobě:
1. Jaká nákladová klasifikace se uplatňuje v informačním systému zkoumané firmy, jaká
nákladová klasiťrkace schází pro účely sestavení Vámi navrhované kalkulace, a proč?

BP byla podrobena kontrole ke zjištění původnosti práce v IS STAG/Portál. Na zik|adě výsledků .

této kontroly bylo zjištěno, Že BP není plagiát.
Práce splňuje kritéria pro obhajobu BP. X

Práce nesplňuje kritéria pro obhajobu BP (minimálně jedno kritérium hodnoceno 0 body).
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