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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

x    
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Studentka ve své práci velmi komplexně uchopila problematiku kalkulačních metodik za 

účelem posouzení vhodnosti stávajících kalkulačních metod využívaných v podniku 

Korado, a.s. za účelem ocenění zásob v návaznosti na stupně rozpracovanosti výrobků. 

 

Hodnotím velice pozitivně samostatnost, se kterou studentka práci zpracovávala. Zároveň sama 

správně analyzovala situaci a navrhla vhodnou metodiku. Práce má vhodnou strukturu, 

teoretická část práce tvoří dostatečnou teoretickou základnu pro následnou aplikaci a hloubka 

analýzy a předkládaného alternativního řešení kalkulací nákladů je adekvátní. 

 



Vypracování praktické části práce bylo spojeno s nutnou znalostí interních detailních informací, 

které studentka byla schopna nashromáždit a analyzovat za účelem splnění cíle práce. Stupeň 

splnění cíle práce hodnotím jako nadprůměrný. 

 

Na vysoké kvalitě posuzované bakalářské práce se bezesporu podepsalo i to, že se studentka, 

jako zaměstnanec analyzovaného podniku,  s danou problematikou setkává v rámci svých 

pracovních aktivit. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) V práci uvádíte, že se v podniku uvažuje o upgradu stávajícího informačního systému 

včetně změny stávající metodiky oceňování zásob. Budou výsledky Vaší práce 

posuzovány jako jedna z možností nebo dokonce předpokládáte, že bude Vaše metodika 

společností přijata a následně v praxi využívána? 

2) Nakolik přínosné, ale zároveň i realizovatelné, by bylo, z Vašeho pohledu, aplikovat při 

oceňování zásob metodiku Activity-Based Costing ve Vašem podniku? 

 

Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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