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PosUDEK VEDoUcÍHo DIPLoMoVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Pavla KREBsoVÁ

Název diplomové práce: oddělené řízeni variabilních a fixních nákIadů podniku

Cíl práce: Analýza stávajícího způsobu řízeni nákladů ve vybrané flrmě, přiřazování
nákladů jednotlivým výkonům a objasnění sestavování produktov'ých kalkulací.

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Radana Hojná, Ph.D.

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Solněnící|e práce x
Volba metod a ieiich aolikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzy x
II. Hodnocení strukturv a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost ooužitvch oramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úprava práce (teK, tabulky, qrafY) X
SWlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

VřaatokdiplomovéprácizhlediskasplněníjejichcíIů,využití
metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uved'te na
druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:
t) Jakým způsbbem napomáhá společnost šKO-ENERGo naplňovat své environmentální cíle

a jak tyto aktivity ovlivňují náktady společnosti?

2) objasněte otázku palivového mixuajeho optimalizace.

3) J-aký je váš názor na vhodnost uplatnění kalkulace variabilních nákladů ve společnosti
SKO- ENERGO?

Práci doporučuji k obhajobě.

Diptomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELMI DQBŘE
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Diplomantka přistupovala ke zpracování diplomové práce zodpovědně. Práci vykonávala

naprosto samostatně s použitím odborné literatury a interních materiálů flrmy. Průběžně

docházela na konzultace a předkládala dílčíčásti práce.

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních oddílů. V prvních dvou kapitolách podává

diplomantka důkladnou analýzu nákladů .a kalkulací po teoretické stránce' Úroveň této části

práce svědčí jak o autorčině velmi dobrém zvládnutí dané problematiky a její schopnosti

zpracovat získané podklady, tak i o ýborné jazykové a stylistické úrovni pisatelky. Třetí část

práce je zaměřena na analýzu nákladů a charakteristiku vnitropodnikovych středisek vybrané

společnosti. Zároveň je provedena charakteristika specifické rozdělovací metody pro náklady,

která je ve firmě používána při kombinované Wrobě elektřiny a tepla'

K předložené práci je nutno uvést následující připomínky:

o na str. 74 jsou nepřesnosti ve r,nýpočtech plánoých kalkulací dílčích rnýkonů pro rok

2010, navíc postrádám porovnání těchto plánovych kalkulací se skutečným stavem a

vyjádření konkrétního hodnocení;

o na str' 72Tab.4 obsahuje skuteěné náklady na energii vlastní ýroby v r. 2010, ale

chybístanovení nákladového úkolu u tohoto produktu a jejich vzájemné porovnání'

I přes tyto nedostatky mohu konstatovat, že diplomantka poŽadavky kladené na diplomovou

práci splnila.

TEcHNlcKÁ UNlVERzlTA V LlBERcl i Stuc'l ent:ka 2 l 4ó1 l i Lii:crec l

{ikr:rr,rm;cxa íi'iti;l;._l V;rnnia:uli t l i 4li{] Ů2 1i[rtrcc 2

Tel': +4)a485 35l l?li Fux': +4)a485 j52}2g iellqlrul'tziwv'w'tÍ'ttl i'cz iiČ; aÓ'l '}l'ďtj51|l{': ťi'i 4Ú"'i) i''l
t 11..

n


