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Popis práce: 

Práce se zabývá problematikou řízení nákladů režie výrobní ve stavebním podniku. Cílem práce 

je analyzovat náklady výrobní režie a navrhnout zlepšení řízení těchto nákladů ve vybraném 

podniku. 

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 přistoupil ke zpracování povrchně. Poukazuji 

na skutečnost, že práce nebyla v posledním semestru řádně konzultována a byla dokončována 

ve značné časové tísni, což se projevilo na její kvalitě. 

Hlavní nedostatky práce lze spatřit v následujících bodech, které se primárně týkají praktické 

části: (1) nejednoznačné rozdělení analyzovaných nákladů podniku (režijní, jednicové, ostatní 

náklady), (2) opakování textů str. 22-23 a str. 40 k režii výrobní, (3) nezdůvodnění výběru 

navrhované metody kalkulace, (4) návrh metody kalkulace je představen pouze ve velmi obecné 

rovině a (5) chybí reálná aplikace navržené metody na konkrétních realizovaných zakázkách a 

její detailní porovnání s metodou ve firmě aktuálně používanou. V praktické části chybí kapitola 

podrobně popisující stávající způsob kalkulace nákladů. Výstupy práce jsou pouze velmi 

obecného charakteru vyplývající z povrchně provedené analýzy.  

Student by měl v rámci obhajoby doplnit svou práci prezentací podrobného a konkrétního 

návrhu metody řízení nákladů s důrazem na režii výrobní a její aplikaci na konkrétních (alespoň 

dvou) stavebních zakázkách a porovnání jejich výsledků s aktuálně využívanou metodou. 
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Práce je z metodického i ekonomického hlediska zhruba vyhovující. Student splnil zadání 

bakalářské práce částečně. Předložená práce vyhovuje po stránce obsahové i formální a 

v případě adekvátního doplnění (viz odstavec výše) při státní závěrečné zkoušce ji doporučuji 

k obhajobě. 

 Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 
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