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Popis práce:

Bakalářská práce se zabývá řízením nákladů na výrobní stroje ve stavebním podniku.
V teoretické části jsou nejprve obecně definovány druhy nákladů, kalkulací nákladů a odpisů,
poté jsou na teoretické úrovni řešeny stroje ve stavebnictví. V praktické části jsou vypočteny
provozní náklady dvou reálných strojů, které mají vliv na sazbu strojhodiny. Vypočtená sazba
strojhodiny je následně srovnána s reálnou sazbou obou strojů a jsou navržena případná
zlepšení.
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1. Odborná úroveň práce D D ~ D
2. Vhodnost použitých metod a postupů D ~ D D
3. Využití odborné literatury a práce s ní D D ~ D
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce D ~ D D
5. Splnění požadavků zadání práce D ~ D D

Připomínky a dotazy k práci:

U kolového nakladače studentka uvádí, že firma přebírá jednotkovou cenu za strojhodinu
z cenové databáze, ale na druhou stranu uvádí, že v jednotkové ceně jsou zahrnuty režijní
náklady a zisk stanovené firmou, z čehož vyplývá, že nějakou kalkulaci ceny provádí. Mohla by
toto studentka objasnit?
Pokud má studentka možnost, mohla by okomentovat, jak funguje cenotvorba v dané
společnosti, když ke strojům, jakožto přímému nákladu a jedné části kalkulačního vzorce, přičítá
režijní náklady a zisk, tzn., že při výpočtu ceny stavební práce (např. výkop rýhy) se dublují režijní
náklady a zisk.
U stroje na výrobu stropních panelů studentka uvádí - "stroj je velmi výhodný, jelikož při malém
množství vynaložených nákladů tvoří velké zisky". Přičemž uvádí, že předpokládané výnosy za
prodej panelů budou 2 mil. Kč, ale sama vypočetla, že roční náklady jen na výrobní stroj jsou
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1,93 mil. Kč, a to chybí další náklady - materiál, mzdy obsluze, sklady, stroje na manipulaci, režie,
zisk atd. Mohla by toto tvrzení studentka okomentovat?

Závěr:

Studentka se v práci věnuje výpočtu ceny stroj hodiny u dvou vybraných výrobních strojů -
kolový nakladač a stroj pro výrobu stropních panelů. I přes výše uvedené připomínky, které však
neměly vliv na celkové výsledky, splnila bakalářská práce zadaný cíl. Práce obsahuje drobné
gramatické chyby a překlepy, ale úroveň zpracování odpovídá požadavkům na zpracování
bakalářské práce.

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2

Datum: 6. června 2018 Podpis oponenta práce: .
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