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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Barbora KOREČKOVÁ 

Název bakalářské práce: Kalkulace nákladů a cenová tvorba vybraného podniku 

 

Cíl práce: Analýza stávajícího způsobu sestavování kalkulací a tvorby cen v praxi    
                 podniku a předložení návrhů na zdokonalení kalkulačního systému. 
 

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

 
 

Výborně 
Velmi 

dobře 
Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce   x   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu    x  

Hloubka provedené analýzy   x  

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   

Schopnost studenta zpracovat získané podklady  x   

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce    x  

Formulování vlastních názorů studentem   x  

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)   x  

Stylistická úroveň práce  x   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG 
Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití 

metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte 

na druhou stranu posudku).  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1) Jakým způsobem byl vypočítán 20% režijní koeficient správní a zásobovací režie  
u kartonových obalů? 

 
2) Co je ve společnosti Mypak měřítkem hospodárnosti vynaložených nákladů, pokud 

jsou v případě výroby kartonáže sestavovány pouze výsledné a v případě mytí a 
kompletačních prací pouze předběžné kalkulace? 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  VELMI DOBŘE - MINUS          
 
 
Datum: 6. 5. 2019                                                                                                                                                                                             

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Studentka přistupovala ke zpracování zvoleného tématu zodpovědně a práci vykonávala 
samostatně. Čerpala převážně z české odborné literatury a tento teoretický základ doplnila 
interními podkladovými materiály a informacemi získanými během konzultací ve vybrané 
společnosti. 
 
Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě tvoří teoretickou, zdařilejší část práce. Věnují 
se vymezení problematiky nákladů, kalkulací a cenové tvorby. Další kapitoly tvoří část 
praktickou. I zde převládá popisný charakter. Studentka podává nejprve charakteristiku 
vybraného podniku a jeho podnikatelských aktivit. Stěžejní část práce představuje kapitola 
čtvrtá, ve které je na jednom vybraném produktu demonstrován postup sestavení kalkulace 
nákladů používaný v podniku. V poslední kapitole je provedeno stručné zhodnocení 
zjištěných poznatků a předloženy vlastní návrhy, které by podle názoru autorky mohly 
přispět ze zkvalitnění procesu řízení nákladů ve společnosti.  
 
Bakalářská práce má z hlediska zvoleného tématu vcelku vyhovující strukturu. Analýza 
stávajícího kalkulačního postupu ve čtvrté kapitole praktické části práce mohla být dle mého 
názoru provedena důkladněji, místy se jeví jako poněkud povrchní. Navíc jsou jak 
v teoretické, tak i v praktické části práce obsaženy četné nepřesnosti (např. nepřesný název 
Tabulky 1 nebo neúplné údaje v Tabulce 3). Za nedostatek považuji rovněž malý počet 
cizojazyčných zdrojů. Přes uvedené připomínky je možno konstatovat, že předložená 
bakalářská práce předepsané požadavky splňuje, proto doporučuji její obhajobu. 

 
 
 
 
 
 
 
 


