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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další
stránce):

Hodnocení vychžni ze zásad pro vypracování az obecných nároků kladených na úroveň
bakalářských prací (v studijních oborech zatněřených na ekonomiku a management)'

Práci hodnotím takto:

1) Teoretická část je zpracována na přiměřené úrovni, ale má řadu nedostatků (podrobněji na
konci hodnocení).
2) Autorka pojala práci jako kompilát, tedy logicky ''uspořádala'' teoretické poznatky do textu
práce, sch{ní vlastní hlubší komentář, vlastní názot.
3) Práce s literaturou je problematická, protože je zřejmé, žeřada definic, vzorců a obrázkí
měIy zcela konkrétní vzor y literatuře, ale autorka neuvádí stranu zďroje, často neuvádi ani
zdroj,jindy jen číslo zdroje, ktery má i stovky stran.

Konkrétní připomínky k práci:

1) Text práce má asymetrickou strukturu kapitol - některé podkapitoly (1.1, I.2) mají dokonce
jen půl strany, naopak dílčí podkapitola 1.3.6 má 6 stran.
2)Práce s literámími prameny je velmi slabá, např. kpodkapitolárn1'I,1.2. aŽ 1.3.3' 1.3.,
2.3,2.4,3.1 není uveden ani jeden literární odkaz. ostatní odkazy jsoubez uvedení Stran,
přičemž je zŤejmé, že jde o kopii obrázku či přepis textu.
3) Rada skutečností autorka přebírá, anížby| objasněn kontext a lépe vysvětleny pojmy -

např. na str. 8 u obrázku č.2,4,6 jepŤevzat obrázek, kde na ose y je uvedeno Kč/j, ale na ose
x je místo 'J'' uvedeno Q (na to, že j: Q musí přijít čtenář práce!).
4) Bez vysvětlení autorka nechává, Že v podkapitole 2.3 v obrázku vyvoj N a T je nelineámí a
v podkapito|e 2.4 se T a N vyvíjí lineárně.
5) V podkapitole 3'1 není objasnen rozdíl mezi jednicovými, přímýrni a variabilními náklady'
jakožrozdíImezirežljními a fixními náklady. Text je velmi strohý' a proto nepopisuje rozdi|y
mezi uvedenými pojmy. Autorka tedy ''tiše'' pÍecházi od variabilních a fixních (stálých)
nákladů k metodice kalkulačních nákladů (kalkulační yzotec) přímé, Íezijni náklady atd.)
6) V podkapito|e 3.2,2 autorka bez komentáře skáče od reŽijních nákladů k variabilním.



7) obdobný skok vidíme k problematice původního a přepočteného plánu (3.2.3) a
přepočteného plánu a skutečnosti (3'2.4). Tato část práce je zajímavá' ale mimo kontext,
protože podkapitola3.2.5je věnována jiŽ skutečn;ýnn variabilním nákladům (tzn. další
odskok).
8) Závěr (str. 28) si odporuje s úvodem, v závěru je popsán v podstatě jiný cíl práce než
v úvodu: ''...vyhodnocení variabilních nákladů z pohledu bodu zvratu...''. Navíc žádné
vyhodnocení nebylo provedeno, šlo jen o popis a opisoviíní textů ěi grafii z knih. Y závěru
práce je uváděno mnoho skutečností, které nejsou adekvátní tomu, co je v předchozím texfu
bakalářské práce popsáno' např. autorkapráce píše, že provedla grafickou ana|ýzu (str. 28) -
to není pravda, žádná analýza nebyla v tomto smyslu provedena, nebyly popsány postupy,
techniky (korelace, grafické porovnání atď,). Závěr je popisem obsahu bakalářské práce.

Závěr k hodnocení:

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji přes uvedené připomínky jako vcelku dobrou (3).

-:-

otázky k obhajobě (nutno vyplnit):

Předkládám týo otázky a náměty k obhajobě:

1) VysvětlitrozdíI mezi pojmy přímé a variabilnínáklaďy,mezírež1jní a fixní nák|aďy,mezi
marže arabat.
2) Je pojem ''stálé'' roven pojmu ''fiXní'' náklady, resp. pojem ''proměnné'' roven pojmu
''variabilní'' náklady?

Strukturované hodnocení práce:

Hodnocení: 1 - výborně,2 -velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhově. 
/,'.,,,ii,tvDatum: re. s.2or4 podpis:fllht\hL,

Kritérium 1 2 J ÁŤ

Míra naplnění zadéní (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)
Logická struktura a prov ázanost j ednotliých částí

Uroveň zpracování literámí rešerše (práce s odbomou literaturou)

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem kzadáni a cílům)
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatlď, přínos pro praxi)
Závěry práce,jejich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a iazvková úroveň
Formální úprava apožadované náležitosti (citace literatury, oďkazy v textu)

Celkové hodnocení nráce známkou (slowě) dol )re
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