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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na da|ší

stráttce):

Diplomová práce je na výborlré úrovni. Ve drulré kapitole je provedeno teoretické vynrezení
zásob a nákladů v odborné literatr"rře.

Cílem bakalářské práce bylo posouzení možností výpočtů nákladů na držení zásob v závislosti
rra podmínkách jejich skladovárií ve výrobnírrr podnikir. Výsledkern tohoto posouzení je návrh
autorky na použití rnetody ABC pro rozvrhování nákladťr dílčích činností (aktivit) spojených s

drženínr zásob na ty třídy (skupiny) skladového softimentu, které tyto činrrosti spotřebovaly.
V této souvislosti autorka nejprve definovala jednotlivé činnosti, které jsott vynakládány při
skladování zásob ve výrobníclr podnicíclr, následně k nirn definovala vztažné veličiny (cost

drivers) včetlrě správného návrhu na zajištěrrí sledování rrákladů rra ty to čirrrrosti. Autorka
rovněž definovala nratematický vzorec na výpočet kalkulačníclr sazeb jednotlivýclr činností a
vzorec, nutný pro samottrou alokaci nákladťl dané činnosti na jednotlivé rrákladové objekty
(třídy skladového sortirnentu). Na korkrétrrím příkladir pak na základě tohoto rnatematického
vytrrezení provedla alokaci nák|adů zvolené skladové činnosti,

Diplornovou práci doporučuji k obhajobě s celkovýrn lrodnocením "výborně".

Otázky k obhajobě (rrutno vyplnit):

l. Musí bý splněny nějaké podrnínky pro použití metody ABC na rozvrhování nákladů na

držení zásob, nebo lze tuto metodu použít kdykoliv a kdekoliv?

2. Na obrázku 7 uvádíte, že zvyšování obratu zásob vede ke srrižování nákladů na držení
zásob. Může zvyšovárrí obratu naopa|< některé riá|<lady zvýšit?



Strukturované hodnocení práce:

I(ritérium 1 2 J 4
Míra naplnění zadání (soulad zaďání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)
Lo gická struktura a pr ov ázanost j ednotl ivý ch částí
Uroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílťrm)

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získanýclr poznatků, přínos pro praxi)
Závěry práce, jejich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, oďkazy v textu)
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) vÝborně
Hodnocení: l -výborně,2-velmi dobře,3 -dobře,4 - nevyhověl
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