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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Režijní náklady ve stavebním podniku  

Autor práce: Bc. Jakub Kovář 

Oponent práce: Ing. Eva Vítková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce zabývající se tématem „Režijní náklady ve stavebním podniku“ je vypracována 

v rozsahu 79 stran + přílohy. Cílem práce bylo navrhnout zavedení/vylepšení řízení režijních nákladů 

ve vybraném stavebním podniku a toto ověřit na případové studii. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Téma diplomové práce je velmi zajímavé a stále aktuální. Přínos studenta je zcela jistě ve 

zanalyzování dvou společností, resp. v jejich přístupu ke stanovení režijních nákladů, jejichž výše 

vyjádřená v procentní sazbě je využita v kalkulačním vzorci, který má dopad na nabídkovou cenu a 

také v provedené aplikaci vybrané metody na reálné zakázce. 

Diplomová práce však bohužel disponuje větším množstvím gramatických chyb (např. abstrakt, 

bibliografická citace, úvod a další) a stylistických – řádkování 1,5 je pro diplomovou práci až příliš 

veliké, dokládá to str. 27, 29 diplomové práce, kde je velké množství chybějícího textu. Dále také 

chybí očíslování vzorců. Po odborné stránce diplomová práce vykazuje také menší chyby, např. od 

str. 42 diplomové práce je chybně používán pojem „výkaz zisku a ztráty“ za „výkazu zisků a ztrát“. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V klíčových slovech diplomové práce student uvádí pojmy „nepřímé náklady“ a „režijní náklady“. 

Mohl by vysvětlit rozdíl mezi těmito druhy nákladů, jestliže je uvádí v klíčových slovech? 

2. Na straně 11 diplomové práce student píše, že „Vznik a zánik stavebního podniku, tak jako jeho 

právní forma je řízena obchodním zákoníkem“. Je to v současné době pravdivé tvrzení? 
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3. V Tabulce 3.1 na str. 43 diplomové práce student užívá metodu finanční analýzy. Mohl by říci, o 

jakou se jedná? 

4. Na str. 44 diplomové práce student píše „Průměrně 4 % zisku společnosti je podle studijních opor 

považované za nedostatečný zisk. Zisk by se měl pohybovat okolo 7 %.“ Mohl by říci, o jaké studijní 

opory se jedná? Musí stavební podnik vždy ideálně generovat 7 % zisku? 

Závěr: 

Přes všechny výtky lze konstatovat, že student svým zpracováním diplomové práce naplnil stanovené 

cíle, diplomová práce disponuje veškerými náležitostmi kladenými na VŠKP, a proto ji doporučuji 

k obhajobě, avšak s doplňujícími otázkami, viz výše 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 27.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


