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

Diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Ve druhé kapitole je provedena charakteristika
společnosti Yítkovice FffiAVY MACHINERY a.s., v rámci které je práce zpracována. Ve
třetí kapitole je provedeno teorďické vymezení kalkulací v odborné literatuře.

V čtvrté kapitole je provedena analýza současného staw zpracování kalkulaci v dané
společnosti, která je pak detailně zpracování na příkladu nákladové kalkulace ingotu. Hlavním
cílem práce je návrh na zpřesnění metodiky rlilpočtu cenových kalkulací pro přesnější r.}počet
v}robkových rentabilit v dané společnosti a vyhodnoceni tohoto návrhu, což je provedeno
v kapitole pátó.

Na základě provedené analýzy autorka definuje dva návrhy na zpřesněni současné metodiky
zpracováni cenových kalkulací na středisku NS - 320 OceláLrna. Prvním návrhem je používání
kalkulačních odpisů, které budou vycházet zreálné pořizovací ceny daného dlouhodobého
majetku a zreálné doby jeho používání. Tento svůj náwh dokládá na konkrétním příkladě
zakázky, kdy následně provádí vyhodnocení vlivu tohoto návrhu na celkové kalkulované
náklady této zakázky. Druhým návrhem je rozlišováni variabilních a fixních nakladů v rámci
použivání Dynamického kalkulačního vzorce, kteú dokládá v tabulce 16 rozdělenim
kalkulačních položek na variabilní a fixni. Z jeJího vyhodnocení tohoto náwhu vyplývá, že
podíl fixních nákladů činí 19,1Yo,ktery se sice může zdátnizký, ale tím, že svou hodnotou
dvakrát převyšuje hodnotu zisku, vychíní jejich důležitost především v případech
rozhodování o vyšším využiri výrobních kapacit.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením "velmi dobře",

Otázky k obhajobě (nutno lyplnit):

1 . Je podíl fixních nákladů ve výši 19,I Yo na středisku Ocelárna významný i z jtných důvodů,
nežžeje vyšší jak dosahována mira zisku?



2. Proč podle Vás mají naklady a opravy a udržování variabilní charakter?

Hodnoceni: 1 - výborně, 2 -velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl

Datum: 1r.5.20l7 
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Strukturované hodnocení práce:

kritérium 1 2 _) 4
Mira naplněnl zadánl (soulad zaňáíi a obsahu práce, rrárďnost a splnění cílů)
Logická struklura a provázanost jednotlivých čá§ti

Uroveň ryrarnvini literárni rďeŇe (prace s odbornou literaturou)
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k z,adáni a cílům) X
Mastní pňnos (kriúcké zhodnocení áskaných poznatků, přinos pro praxi)
Závéry prárn,jeiich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a jarykovb úroveň
Formální úpravaapožadované náležitosú (citace literafury, odkazy v textu)

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) velmi dobře


