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Tato diplomová práce velmi dobře splnila cíl svého zadání, byla provedena

důkladná analýza pojetí nákladů v různých systémech účetni ctví a podrobný popis

jejich členění z rtruných hledisek. obzvláště pak z hlediska vztahu k objemu výrobyo

kde byly podrobně rozebrány náklady variabilní a fixní. Tyto teoretické znalosti pak

byly demonstrovány na rTbrané společnosti ŠKO_ENERGO, s.r.o.

Práce je přehledná' její struktura a obsah jsou srozumitelné. Byly použity vhodné

podklady a velmi dobře zapracovány do diplomové práce. Y závěru práce bylo

zhodnoceno řízení variabilních a Íixních nákladů ve lybrané společnosti. Uvítala
bych v této části vlastní návrhy a doporučení možného zlepšení pro danou

s pol ečnos t na zál<lad ě teo retickýc h p ozn atků.

Formální úprava a stylistická úroveň je velmi pěkná. Použitá literatura je rozmanitá

a odpovíd á požadavkům zadání práce.

Celkové hodnocení této práce je výborně.
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