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Diplomová ptáce je na velmi dobré úrovni. Ve druhé kapitole je provedena charakleristika
společnosti EcoSun Systems s.r.o., v rámci které je práce zpracována. Ve třetí a ótvrté
kapitole je definováno teoretické vymezeni nákladů a kalkulačního systému v odborné
literatuře.

V páté kapitole je provedena detailni analýza současné metodiky zpracování zakázkoých
kalkulací v podniku EcoSun Systems s.r.o.

V šesté kapitole je řešen hlavní cíl této práce, a to zhodnocení stávajícího systému zpracováni
zakánkových kalkulací v daném podniku a návrh na jeho zlepšeni. Výsledkem tohoto
zhodnocení je náwh na detailnějši rozdělování montážních prací proti v současnosti
použivaným třem druhŮm, a to až na primární montážní činnosti. Tímto by se zpřesnil i
výpočet nákladů na montíňni práce dané zakánky, kteď by pak -vrychž.z;el z hodinové
náročnosti jednotlivých primárních montážních činností oceněné hodinoqými nákladovými
sazbami. Dalším náwhem na zlepšení stávajícího systému zpracování zakžnkoých kalkulací
je zajištění zpracováni výsledných zakázkových kalkulací, kíeré se v současné době neřeší.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením "velmi dobře*.

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit):

1. Ve své práci navrhujete pro zpřesnění výpočtu nákladů vpředběžných zakázkových
kalkulacích použiváni primárních montáĚních činnosti. Uveďte, o jaké konkrétni primární
montážni činnosti by se jednalo a jak by pro ně byly vypočteny hodinové sazby nákladů.

2. Zajakých podmínek by bylo možno řešit zakázkové kalkulace v rámci metody Activity
Based Costing?
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