
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Bakalář:
Oponent:

Michal Prak
Ing. Karel Waclawiec

Cílem bakalářské práce bylo optimalizovat cenu stavebního díla. Autor se snažil
optimalizovat tuto cenu pomocí účetních výkazů a rozpočtů reálného podnikatelského
subjektu za pomocí rozpočtářského softwaru.

Teoretická část se zaměřuje na definici obecných pojmů, které jsou podrobně analyzovány
v praktické části - cena a její optimalizace, výkaz zisku a ztráty, jednotlivé typy rozpočtů a
kalkulace.

První kapitola praktické části obsahuje představení společnosti ABZ - stav, S.r.o., která
poskytla autorovi praktické dokumenty a informace k této práci. Poté se autor věnuje
konkrétnímu investičnímu záměru. Rozpracoval projektovou dokumentaci a popsal bytový
dům T02B. Popisuje návrh opatření k rozsahu prací, které je nutno udělat z konstrukčního
hlediska a energetického hlediska s ohledem na energetický audit, který byl součástí
projektové dokumentace.

Ve třetí části autor popisuje jednotlivé kroky, které vytváří s položkovým rozpočtem. Dále
tyto položky přeceňuje do rozpočtu dvou rozdílných rozpočtářských programů a posuzuje je
s původním položkovým rozpočtem. Rozděluje software dle sazeb členění výrobních režií a
režií správních.

Poslední kapitola praktické části se zabývá účetními výkazy společnosti ABZ - stav, s.r.o.
Autor převedl položky z výkazu zisku a ztráty z druhového členění na členění kalkulační.
Popsal rovnice z kalkulačních základen použitých softwarů a upravil kalkulační rovnice pro
režie výrobní a správní. Reálné režie porovnává s režiemi nastavenými v rozpočtářských
programech a popisuje rozdíly. Výsledné sazby reálných režií nastavuje student do
rozpočtářských programů a tvoří nové ceny hlavního stavebního oddílu, optimalizuje tedy
cenu k tržním režiím společnosti ABZ-stav, s. r. o.

Obsahově je bakalářská práce velice dobře zpracována a ukazuje zajímavé i užitečné
informace, které se dají použít v praxi. Po metodické stránce je bakalářská práce zpracována
dobře, obsahuje odkazy na použitou literaturu a zdroje informací.

Doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci s ohodnocením:

Nl,O
Otázky:

1. Čím si bakalář vysvětluje rozdíly nastavených režií v rozpočtářských softwarech a
reálnými režiemi (viz Tabulka 4.8) uvedené společnosti?
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