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Celkové hodnocení práce a otázky k obhajobě:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)
Autor se ve své práci věnuje svěřenému tématu svědomitě. Práce je rozdělena na teoretickou
a praktickou část. V teoretické části popisuje základní pojmy týkající se řízení nákladů
v podniku, spolu s jejich charakteristikami. V praktické části popisuje podnik, na základě
jehož podkladů vypracoval spoji BP a vysvětluje průběh tvorby kalkulace ve firmě spolu se
sledovanými údaji a ukazateli sloužícími pro rozhodování. Dále navazuje motivací
pracovníků navázanou na úsporu nákladů a také analýzou vývoje a rozdělení režií v letech
2002-2007.
Práci bych vytkl především nevhodnou grafickou úpravu příloh, které nejsou čitelné a jsou
nevhodně vytištěny. Dále mám výhrady k umístění zhodnocení situace firmy do závěru, bez
uvedení zvláštní kapitoly.
Práci však celkově hodnotím velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě.
Otázka: Proč nebyla zmíněna metoda kalkulace nákladů formou krycích příspěvků na úhradu
fixních nákladů?

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:

....…B – velmi dobře……....................................

V………Brně……………….. dne ..........3.6.2009.............................

………………………………
podpis oponenta BP
Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:
Stupeň klasifikace:

A - výborně
E - dostatečně

B - velmi dobře
F-nedostatečně

C - dobře

D - uspokojivě

Při návrhu klasifikace nedostatečně (F), se doporučuje přítomnost příslušného hodnotitele.

