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Cílem diplomové práce bylo na základě identifikace nedostatků současného kalkulačního 
systému navrhnout novou metodiku kalkulací ve vybraném oddělení podniku, která bude lépe 
sloužit jako nástroj manažerského účetnictví podniku. Návrh kalkulačního systému vychází z 
teoretického základu, z něhož čerpá znalosti o nákladových položkách, jejich druzích a různým 
přístupům k nákladům. Dále čerpá ze znalostí o kalkulačních vzorcích, druzích kalkulací a dále pak 
z interních materiálů společnosti, z nichž čerpá metodiku řízení IT služeb. 

Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje úvodu do 
manažerského účetnictví a podnikovému informačnímu systému. Druhá kapitola je věnována 
vymezení nákladů a základním principům jejich řízení v podniku. Třetí kapitola se věnuje 
kalkulacím jako hlavnímu nástroji manažerského účetnictví. Jsou zde podrobně představeny různé 
typy kalkulačních vzorců a dále jednotlivé kalkulační metody.  

Praktická část diplomové práce je zaměřena na problematiku kalkulací nákladů na IT služby ve 
vybraném podniku, který se zabývá výrobní činností v oblasti strojírenství, ale nepřál si zveřejnit 
své jméno. Podnik má několik výrobních poboček v České republice i v dalších zemích. Tato část je 
rozdělena do dvou kapitol. Ve čtvrté kapitole je společnost nejprve představena a je zhodnocen 
současný stav kalkulací v podniku, konkrétně v oddělení Řízení IT služeb. Stěžejní částí praktické 
části je návrh nové metodiky kalkulace hodinových sazeb v tomto oddělení, které je provedeno 
v páté kapitole. Kapitola rovněž obsahuje konkrétní doporučení pro podnik v oblasti kalkulací 
hodinových sazeb na poskytované IT služby, které jsou poskytované zákazníkům. Závěr tvoří 
shrnutí a vyhodnocení přínosu diplomové práce. 

Zpracování teoretické i praktické části je na vysoké úrovni a dokazuje, že diplomant se v dané 
problematice pohybuje a že zpracování diplomové práce věnoval značné úsilí; především návrhu 
nové vlastní metodiky kalkulací v oddělení Řízení IT služeb, která bude podniku předložena pro 
praktické využití. 

Diplomová práce je zpracována v předepsané úpravě a svým rozsahem a uspořádáním odpovídá 
kladeným požadavkům. Práci s odbornou literaturou hodnotím kladně.  

Cílem diplomové práce bylo na základě identifikace nedostatků současného kalkulačního systému 
navrhnout novou metodiku kalkulací ve vybraném oddělení podniku, která bude lépe sloužit jako 
nástroj manažerského účetnictví podniku. Tento cíl byl splněn a dokonce lze očekávat, že by 
závěry práce pro svůj další rozvoj mohl využít i samotný podnik. 

 


