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Tato diplomová práce se zabývá tématem aplikace nákladového controllingu, které je 
v dnešní době velmi důležité nejen pro nově vznikající firmy, ale i pro stabilní podniky, které 
si chtějí udržet svou pozici a dále ji rozvíjet. 
Práce je přehledně a srozumitelně zpracována a členěna do jednotlivých kapitol. 
V teoretické části je detailně popsán pojem controlling a historie jeho vývoje jako i význam 
pozice controllera. Tyto teoretické poznatky spolu s analýzou členění nákladů byly dále 
použity v praktické části, kde byly velmi dobře aplikovány. 
Poznámku bych měla pouze k obrázku č. 8, kde by v prvním grafu měly být v popisu 
„celkové fixní náklady“ místo „jednotkové fixní náklady“. 
Závěry a vlastní názory diplomanta jsou zajímavé a dobře zpracované. Diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně. 

 


