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Téma diplomové práce je poměrně obsáhlé. Cílem práce je posoudit současný stav oceňování
v podniku a v případě nesrovnalostí navrhnout změny. Práce je uspořádána logicky a
jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V první části diplomant shrnuje teoretické poznatky,
které pak aplikuje v části praktické na konkrétních příkladech. Práce je sepsána podle pravidel
českého pravopisu a jen výjimečně se v práci vyskytují drobné chyby ve formě překlepů.
Práce je čtivá a po stylistické stránce tak nemám významných námitek.

Teoretická část je uspořádána logicky od základního představení problematiky až
k podrobným teoretickým poznatkům. V některých případech je teoretická část možná až
příliš podrobná. V praktické části diplomant řeší konkrétní případy, kdy nejprve analyzuje
současný stav a v případě rozporu s teoretickými poznatky navrhuje změny, které napraví
případné chyby.

Za nejvíce přínosnou část považuji řešení oceňování zásob a především oceňování zásob
vlastní výroby v jedné z divizí podniku. Podle provedené analýzy diplomant zjistil odchylky
při oceňování výrobků a nedokončené výroby. Navrhovaným řešením je sestavení
kalkulačního vzorce pro snazší a přesnější zjištění vynaložených nákladů na jednotlivé
zakázky. Oproti současnému stavu dochází k podrobnějšímu členění nákladů. Řešení je navíc
vyzkoušeno na konkrétním příkladu. Výsledek dokládá opodstatněnost navrhovaného řešení.

Pro praktické využití je však nutné vyzkoušet tuto metodu oceňování na více případech.
Problematickou stránkou zavedení tohoto řešení může být získávání hodnot některých
položek kalkulačního vzorce jako například odpisy, které diplomant uvádí na str. 84.

Na závěr práce je provedeno srovnání stávající metody oceňování zásob vlastní výroby a
navrhovaného řešení a to z pohledu vlivu na vypovídací schopnost účetních výkazů. Práce tak
naplňuje svůj cíl. Pokud podnik provede změny ve sledování některých nákladových položek,
tak navrhované řešení může být uvedeno do praxe.

Pro eventuální diskusi doporučuji téma:
Změny nutné pro zavedení navrhované metody oceňování zásob vlastní výroby
Diplomová práce, dle mého názoru, vyhovuje požadavkům na závěrečné práce pro získání
titulu inženýr a doporučuji její obhajobu před zkušební komisí.
Na základě výše uvedených skutečností doporučuji pro předloženou diplomovou práci stupeň
klasifikace velmi dobře až výborně.
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