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Hodnocení a připomínky:
Autor teoretickou část práce rozdělil, v souladu se zaměřením bakalářské práce, na řadu
kapitol, které se věnují členění nákladů a výkonů, bodu zvratu a metodám tvorby cen. Rozsah
teoretické části je dostatečný, použité zdroje také.
V praktické části autor charakterizoval vybraný podnik a jeho hospodářské výsledky ve
sledovaném období. Poté provedl horizontální a vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát a
zhodnotil vývoj vybraných nákladů a výkonů. V další části bakalářské práce se soustředil na
výpočet bodu zvratu, kde konstatoval spíše negativní výsledky. Práci doplnil ještě výpočtem
vybraných poměrových ukazatelů. Na závěr zhodnotil celkové výsledky a naznačil
doporučení pro podnik. Práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci, autor splnil
stanovený cíl práce.
Formální stránka práce není dostatečná, prospěla by jazyková korektura.

Otázky k obhajobě:
Na straně č. 45 doporučujete vybranému podniku soustředit se na hlavní výrobní programy.
Které to, z vašeho pohledu, jsou? Seznámil jste vedení Kooperativy, vod s vaším
doporučením?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Velmi dobře

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