
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 
 

 posudek vedoucího  posudek oponenta 
 
Autor/ka:  Bc. Jana Štěpánová Königová 
 

Název práce: Kalkulace cílových nákladů ve Slévárně oceli společnosti VÍTKOVICE  
 HEAVY MACHINERY a.s. 
 

Rok odevzdání: 2014 
 

Jméno a tituly vedoucího/oponenta: Ing. Radomír Perzina, Ph.D. 
 
Zaměstnavatel: Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 
v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná 
 

Adresa bydliště:  U Farmy 1581/33, 734 01 Karviná 
 
Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 
stránce): 
 

Cílem předložené práce byla analýza současného stavu a návrh použití kalkulačních nákladů 
při výpočtu kalkulací cílových nákladů ve Slévárně oceli společnosti Vítkovice Heavy 
Machinery, a.s. Tento cíl byl splněn. 
      
V prácí se vyskytují pouze drobné chyby: 
- str. 35 nadbytečná mezera za desetinnou čárkou v čísle "...tj. 157, 5 Nhod..." 
- str. 38 velké "P" v "...odstranění pnutí a Popouštění," 
- str. 44 nejsou použity tvrdé mezery pro oddělení tisíců, např. "172 240 Kč" 
- str. 57 "W" ve slově "...HEAWY..." 
- str. 59 odlišné odsazení položky [13] v seznamu literatury  
      
Celkově je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni a doporčuji ji proto 
k obhajobě. 
 
 
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 

Byly navržené metody kalkulace v této práci aplikovány do reálného provozu společnosti, 
případně zda budou aplikovány? 
      
Diplomantka uvádí, že použitím navrženého výpočtu kalkulací dojde ke snížení zisku, při 
obhajobě by bylo vhodné uvést nejen absolutní částku, ale i o kolik procent se snížil zisk. 
      
Zkoušela diplomantka použít navrženou metodu i pro jiné výrobky než poutní válec? 
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Kritérium 1 2 3 4 
Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     
Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     
Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     
Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     
Závěry práce, jejich formulace a originalita     
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) velmi dobře 
Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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