
  Strana 1 (celkem 2) 

Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Jana JOZEKOVÁ 

Téma diplomové práce:  Hodnocení kalkulačního systému vybrané společnosti 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný kalkulační systém ve slovenské 

společnosti Sakson P + V s.r.o. a navrhnout opatření, resp. cenovou kalkulaci, která by 

přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti jmenované společnosti.  

Studentka v první části diplomové práce charakterizovala jmenovanou společnost a 

následně definovala základní pojmy spojené s oblastí kalkulace nákladů. 

V praktické části diplomové práce studentka charakterizovala současnu tvorbu kalkulací 

týkající se výkonů realizovaných ve jmenované společnosti. Přínos studentky spočívá 

zejména v návrhu rozšíření výroby a prodeje o nový sortiment, a to o  

zámkovou dlažbu a obrubníky. Studentka provedla návrh kalkulace pro 4 varianty 

zámkové dlažby v pěti provedeních a 4 varianty obrubníků ve 2 provedeních.  

Diplomová práce je vhodně doplněna 4 přílohami. 

Diplomová práce je zpracována přehledně, má logickou strukturu a návaznost.  

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka ke zpracování diplomové práce přistupovala iniciativně a zodpovědně, 

pravidelně konzultovala zpracování diplomové práce. Studentka se zúčastnila nejen 

veškerých konzultací v Ostravě vypisovaných pro studenty prezenční formy studia, ale 

také aktivně kontaktovala vedoucí práce k dalším konzultacím. Studentka svým přístupem 

a zpracováním diplomové práce prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v celém rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Uvažuje společnost o Vašem návrhu na rozšíření výroby a prodeje o zámkovou 

dlažbu? 

 Jakou formu reklamy byste společnosti doporučila pro zvýšení informovanosti u 

zákazníků (viz str. 38)? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly shledány drobné nedostatky, které ale nijak nesnižují úroveň 

diplomové práce: 

 v Obsahu je Seznam použitých zkratek očíslován stranou 7; 

 prohlášení je umístěno před oficiálním zadáním. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro vedení společnosti 

Sakson P + V s.r.o. a také pro studenty ekonomických oborů, kteří se s danou 

problematikou potřebují seznámit.   

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím známkou  

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě 21. května 2012 


