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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktické modelování. Kriticky zhodnocuje dosavadní
způsoby kalkulace a navrhuje nový způsob kalkulace - ABC.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Metoda ABC (Activity Based Costing - Kalkulování na základě dílčích aktivit), která je jednou z
reakcí na tradiční systémy alokace, se zaměřuje na vztah k jiným veličinám, než je objem produkce.
Mnoho složek nákladů se váže ke specifickým činnostem (dále aktivitám), které nesouvisí s objemem
produkce. ABC odkrývá tyto vztahy ke zpřesnění VN výrobků a pro kontrolu nákladů.
ABC není výlučnou oblastí kalkulace vlastních nákladů výko¬nů, ale je i nástrojem rozhodování,
kontroly a hodnocení.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
ABC se zakládá na rozlišení homogenních nákladů podle středisek vyjadřujících různé aktivity.
Zjištěním CD se umožňuje jejich "přímé" přičítání výrobkům, protože CD vyjadřuje příčinu vzniku
nákladů.
ABC zlepšuje údaje o rentabilitě výrobků, zejména diferenciaci mezi velkosériově vyráběnými
standardními výrobky a nestandardními výrobky vyráběnými v malých sériích.
I přes jeí výhody vV našich podnicích nedochází k rozšíření metody ABC. Proč tomu tak je ?

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Vznikají nová měřítka zakládající se na sazbách nákladů střediska aktivity CD. Je třeba ještě více
sledovat vliv tohoto měřítka na chování pracovníků, jejichž činnost je spojena s těmito měřítky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní materiály jsou citovány, seznam literatury je přiměřený.

7. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka i formální zpracování jsou na běžné úrovni.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou použitelné. Zásadní přínos ale práce nemá.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 27.05.2011 Ing. Václav Václavík


