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Název práce: Režijní náklady ve stavebním podniku 

Autor práce: Bc. Jakub Kovář 

Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá problematikou řízení a alokace režijních nákladů ve stavebních firmách. V rámci 

teoretické části jsou vymezeny základní oblasti související s řešenou problematikou, v části 

praktické je pro zvolený podnik navržena metodika kalkulace nákladů režie výrobní a režie 

správní. 

 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: 

Na základě předložené práce soudím, že student ke zpracování přistoupil rezervovaně. 

Podstatná část praktické části práce byla vypracována v posledních dnech před termínem 

odevzdání, což se bohužel negativně projevilo na její kvalitě. Konkrétní nedostatky jsou uvedeny 

v dalším textu v následujících bodech. 

 Práce vykazuje nedostatky stylistického a gramatického charakteru a zasloužila by si 

projít jazykovou korekturou. Jako příklad uvádím větu ze str. 73 „Se mu metoda líbila.“. 
 Obsah specifických vyjádření či grafických podkladů je nejasný, matoucí či 

terminologicky nepřesný. Příkladem uvádím větu ze str. 20 „protože podíl přímých mezd 

klesá a často i mizí“ či kontext obr. 2.1, u kterého nelze jednoznačně souhlasit s tvrzením 

o rozdělení nákladů kalkulačního vzorce na fixní a variabilní náklady. Obdobně u obr. 

2.8. neodpovídá popis osy y obsahu, obr. 3.2 je svých charakterem spíše tabulkou. 

 Strukturování práce mohlo být více vyvážené, např. viz porovnání délky kap. 2.2.3 a 2.2.4 

s kap. 2.2.5. 
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 Práce s použitou literaturou mohla být preciznější, např. na str. 44 se student slovně 

odkazuje na studijní opory, nicméně chybí příslušný odkaz na použitou literaturu. 

 Na str. 45 student konstatuje „Úprava hodnot se pohybuje v rozmezí 1,46 % až 2,92 %. 

V průměru tato hodnota tvoří 2 % nákladů.“ Není zřejmé, o jaké hodnoty se jedná, co je 

myšleno úpravou hodnot a jak toto souvisí s řešením praktické části. 

 Student v práci na řadě míst pojednává o „pojištění“, bez bližší specifikace konkrétního 

pojistného produktu. 

 Z formálního hlediska měly být vzorce číslovány. Na str. 54 jsou uvedeny dva vzorce 

vyjadřující stejnou proměnnou, nicméně s jiným výpočetním postupem. 

 Na str. 59 student zmiňuje „správce haly, který ale není uveden ve výčtu zaměstnanců 

v obrázku na str. 40. 

 Tab. 3.18 a 3.19 (str. 69 – 69) pracují s jinými hodnotami zisku. 

 Student pracoval s omezeným počtem informačních zdrojů. 

Kromě výše uvedených výtek konstatuji, že popis a vysvětlení některých postupů a výpočtů 

v kontextu zpracování a analýzy zvolené zakázky je značně nejasný, obtížně srozumitelný a 

částečně chaotický. Tato skutečnost pravděpodobně vyplývá také z nejasně používané 

terminologie. 

V rámci prezentace doporučuji studentovi, aby srozumitelně objasnil a prezentoval data, a to 

především ve vazbě na kapitolu 3.6. 

Doplňující otázky: 

a) Jak se může na přesnosti / relevanci navržené kalkulace projevit skutečnost, že 

nakonec byla část zakázky realizována subdodavatelsky? 

b) Jak se může na kalkulaci projevit volba typu zakázky, kdy se jedná o demoliční/vyklízecí 

práce a tudíž přímé náklady pravděpodobně neobsahovaly téměř žádné náklady na 

materiál? 

c) Jaká je skutečná struktura všech zaměstnanců firmy? 

Student splnil cíl práce. Přes řadu výtek lze v práci identifikovat její přínos. Práce v základních 

intencích a s výhradami vyhovuje po stránce obsahové i formální. Předloženou práci 

doporučuji k obhajobě a při státní zkoušce předpokládám, že student objasní výše uvedené 

nejasnosti. 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum: 24.1.2022 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


