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 Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Lucie BUDÁKOVÁ 

Téma diplomové práce:  Analýza nákladů spojených s přesčasovými hodinami a 

analýza produktivity práce zaměstnanců výroby ve 

společnosti Energetické opravny, a.s. 

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 analyzovat produktivitu práce a osobní náklady vybrané 

profese u společnosti Energetické opravny a.s. a navrhnout vedení společnosti případná 

opatření týkající se dané oblasti.  

V první části diplomové práce studentka charakterizovala výše jmenovanou akciovou 

společnost. 

V druhé, teoretické části, diplomové práce, studentka charakterizovala produktivitu práce 

a možné způsoby jejího výpočtu. Dále zde studentka také vymezila pojem osobních 

nákladů a jejich strukturu v teoretické rovině. 

V praktické části diplomové práce studentka vymezila problematiku denní činnosti 

dělnických profesí u jmenované společnosti a vypočítala dva vybrané ukazatele 

produktivity. Následně detailně popsala a zhodnotila mzdový systém v analyzované 

společnosti. 

Na základě provedené analýzy studentka uvádí šest oblastí návrhů.  

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracovávala diplomovou práci především samostatně, zpracování diplomové 

práce konzultovala s vedoucí diplomové práce. Studentka prokázala schopnost samostatně 

řešit zadaný problém. 
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3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 diplomové práci měla být věnována větší pozornost i po stránce stylistické i po 

stránce jazyka českého; 

 Seznam zkratek je neúplný, chybí vysvětlení zkratek, jako např. HM, EBITDA, 

KS, ZP. Nepřesně je v seznamu vysvětlena zkratka INOHO; 

 str. 20, Tabulka 3: vhodnější by bylo použít ukazatele produktivity vyjádřeného 

jako podíl osobních nákladů k tržbám; 

 str. 29, Tabulka 8: v textu chybí vysvětlení pojmu „přesčas“ a „přesčas 2“; 

 str. 37, Tabulka 13: názvy sloupců 4 – 6 jsou zmatečné. Z názvů není jasný význam 

daného ukazatele. Také nejsou uvedeny matematické vztahy, podle kterých byly 

vypočteny hodnoty v jednotlivých sloupcích. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Vysvětlete, co vše je obsaženo v položce „tržby“ při výpočtu produktivity práce ke 

mzdovým nákladům (viz str. 19). 

 Je možné pro výpočet tohoto ukazatele vyčlenit zvlášť hrubé mzdy pro jednotlivé 

profese, které uvádíte na str. 19? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly shledány následující nedostatky: 

 na titulním listu diplomové práce není uveden správný název diplomové práce; 

 větší pozornost měla být věnována celkové jednotné formální úpravě závěrečné 

práce (např. nejednotnost při psaní názvu vzorců). 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro vedení akciové 

společnosti Energetické opravny a.s.  
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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 17. května 2013 


