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Popis práce: 

Práce se zabývá problematikou řízení režijních nákladů ve stavebním podniku. Po vymezení 

související teorie je analyzován vybraný stavební podnik. Výstupem práce je návrh 

alternativního způsobu kalkulace a jeho ověření na vybrané zakázce. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Studentka přistoupila ke zpracování práce přiměřeně, podstatná část práce byla dokončována 

těsně před termínem odevzdání. Po jazykové stránce se v práci objevují nedostatky (viz poslední 

dvě věty prvního odstavce Úvodu) a překlepy či naopak chybí slova, např. ve větě „kterou si 

vytvořili v roce již na …“ na str. 48. Práce trpí nedostatky v kontextu používání odborné 

terminologie (osobní náklady, str. 28-29, Tab. 5.5.5 na str. 69 pak nezahrnuje osobní náklady, 

přestože to studentka uvádí). V práci se občas opakují ta samá témata, např. Obr. 2.2.10 a 2.4.1 

jsou téměř totožné. Dělení textu na podkapitoly v délce 1 řádku (např. 3.3.6, 3.3.7) není vhodné. 

Tabulka 5.4.1 uvádí přímé náklady, které nicméně nezahrnují materiál, přestože ten je součástí 

kalkulace. Strany 23-40 byly vypracovány téměř výlučně s použitím pouze dvou zdrojů, zdroje 

13 a 14 nebyly v textu práce dohledány. 

Práce tedy trpí celou řadou nedostatků, přesto konstatuji, že studentka splnila zadání práce. 

Přes výše uvedené nedostatky považuji předloženou práci s ohledem na provedenou analýzu a 

z ní vyplývající závěry za vyhovující a doporučuji ji k obhajobě.  
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Doplňují otázka: Jak odborná literatura definuje „osobní náklady“ a jak s tímto termínem 

pracujete ve své diplomové práci? 
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