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Hodnocení práce 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Diplomantka zvolila správný přístup v souladu se zadáním a cílem práce. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky odpovídají dostupným vstupním datům, která lze v práci identifikovat. 

Z práce vyplývá, že některá data (přičemž tato by mohla mít vliv na dosažený výsledek) 

nebyla k dispozici, respektive nebyla z nějakých důvodů poskytnuta. Výsledky jako takové 

jsou v praxi využitelné, a to subjektem, z jehož dat byla práce zpracovávána. S ohledem na 

skutečnost, jež je v práci zmíněna, je možnost praktického využití daným subjektem žádoucí. 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

V tomto směru je práce v pořádku. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

V některých pasážích by mohla být práce upravena lépe (např. uvedení roku 2017 na 

titulní straně, koncovky slov, názvy položek v tabulkách v Příloze A, uvedení sumárních 

součtů po jednotlivých letech v Přílohách tam, kde to je vhodné – nejsou tam vůbec, 

uspořádání Obrázku 2 a tabulek vozového parku v části 2 – čtenář se dozví až později, že jde 

o emisní třídy výhradně vozidel společnosti Taurus Trans apod.). V Tabulce 13 v ř. „Splátka 

s DPH“ chybí měna (EUR). 

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

V části 1.3 jsou popisovány odpisy a jejich funkce. Odpisy mají celkem 4 základní 

funkce, 2 z pohledu podniku a 2 z pohledu státu. Vyjmenujte všechny a uveďte, jakým 

způsobem se daná funkce odpisů tak říkajíc „projeví navenek“. V části 1.3.2 je vzorec (4). 



Uveďte jeho přesné znění! (Znění na str. 19 není přesné a může způsobit chybu výpočtu. Na 

str. 21 (1.4.3) je pojem „likvidita“. Co tento pojem znamená? Na straně 23 je Tabulka 2, v níž 

jsou uvedeny sazby silniční daně. Tabulka není úplná (neobsahuje veškeré sazby dle § 6 

zákona 16/1993 Sb., v platném znění. S ohledem na charakter posuzovaných vozidel se může 

jednat o úmysl. Pak ale bylo vhodné naznačit, že tomu tak je. A je tomu skutečně tak? 

V Tabulce 7 a 8 jsou uvedeny návěsy. V práci není uvedeno, zda všechny valníkové návěsy (a 

obdobně všechny chladírenské návěsy) téhož výrobce mají stejné parametry, nebo ne. Znáte 

parametry valníkových návěsů (ložná plocha, počet EUR palet apod.), resp. chladírenských 

návěsů (objem)? Jaký je rozdíl mezi chladírenským návěsem SKO 24 a SKO 24/L? 

V Tabulce 9 (str. 37) je uvedena RZ jen jednoho vozidla, přestože vozidla byla dle textu výše 

celkem 3. Opravdu je nutné v tomto případě uvádět v Tabulce 9 RZ jednoho z nich? Ve 

spodní části str. 38 jsou výpočty, přitom je odepisováno z pořizovací ceny končící na pozici 

jednotek číslicí jedna. Jak se to projeví v odpisech? (500 084 x 5 není 2 500 421). Obdobně 

daňový odpis pod Tabulkou 10 (pětkrát sudé č. není rovno pořizovací ceně, která je číslem 

lichým). V části 2.6 udáváte náklady vozidla. Jsou zde (logicky) uvedeny i mzdové náklady. 

Zdůvodněte proč. Jaké mzdové náklady byste uvedla u samotného návěsu? Uvedené náklady 

(dle výčtu v části 2.6) je vhodné kalkulovat na vozidlo a nebo na jízdní soupravu? Na straně 

41 je uvedena Tabulka 11. Otázkou je, zda je v posuzované společnosti prováděno případné 

technické zhodnocení a pokud ano, jak by se to případně projevilo. Změnilo by se procento 

v Tabulce 11 v některých řádcích? K Tabulce 13: Jak se projevuje (u finančního leasingu) 48 

měsíčních splátek při 54 měsících trvání leasingu? Myšleno konkrétně u popisovaného 

případu; znamená to, že by se  pravidelně měsíčně nesplácelo na počátku doby trvání 

leasingu, nebo naopak na konci? Na str. 47 nejsou v Tabulce 15 z nějakých důvodů uvedeny 

výkony vozidel – proč? Společnost Taurus Trans přeci musela vědět, kolik km to které 

vozidlo ujelo, a to již z primárních zdrojů, tedy ze sledování, tachografu, tachometru. 

Odůvodnění, že není zpracována účetní závěrka, je sice u ukazatele nákladů na údržbu možné, 

uvedené ale působí spíše tak, že nebyla ochota k poskytnutí dat, což není překážka na straně 

autorky práce, nýbrž na straně poskytovatele dat. Faktem ovšem je, že uvedení nepřesných dat 

může výsledek také zkreslit, jako k tomu může dojít v případě neposkytnutí, kdy v důsledku 

chybějících dat není dostatek hodnot na výpočet průměru, aniž by se projevila náchylnost na 

případné extrémy. Zajímavá je také situace, kdy nelze zjistit některá data z minulosti, což je 

v práci uvedeno. Ale zpět k nákladům na údržbu v roce 2017: Jaké náklady (jaký typ nákladů) 

ještě mohou mít vliv na celkové náklady na údržbu v daném období (jsou-li vůbec takové 

náklady „přítomny“, mějme za to, že ano), pokud předpokládáme, že ceny náhradních 

dílů/materiálu a cena práce jsou známy? Mohlo toto být důvodem neposkytnutí dat za rok 

2017? SDR – zvláštní práva čerpání – co je to za „institut“ a k čemu se používá?     

 

Práci klasifikuji stupněm:  C - velmi dobře 

 

 

 

V Ledcích dne 30.5.2018 

……………………………….. 

        Šedivý 


