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Cílem diplomové práce je provést kalkulaci nákladů výšeuhlíkaté jakostí oceli na závodě 

Ocelárna společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., která je zaměřena na výrobu a zpracování 

surového ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že hlavní cíl 

práce byl bezezbytku splněn.  

 

V souladu se zásadami  pro vypracování je předložená diplomová práce členěna do  

pěti kapitol, která odpovídají zadání diplomové práce. 

 

První úvodní kapitolou studentka si vymezuje cíl diplomové práce a seznamuje se 

společností ArcelorMittal Ostrava a.s., konkrétně se závodem Ocelárna, která je zaměřena na 

výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. 

 

Druhá kapitola charakterizuje obecné teoretické principy kalkulací, základní metody 

tvorby kalkulací, definici nákladů a jejich hlavní rozdělení. 

 

Třetí část práce je věnována stručné charakteristice společnosti a popisu 

technologických postupů při výrobě oceli, která je důležitá pro stanovení kalkulačního vzorce. 

Jedná se především o procesy týkající se průběhu a řízení tavby na tandemové peci, 

mimopecního zpracování oceli na pánvové peci a odlévání oceli na zařízení plynulého 

odlévání.  



 

Poslední kapitola je věnována kalkulaci nákladů konstrukční uhlíkové oceli značky B45C. 

Jsou zde stanoveny kalkulační vzorce pro tandemovou pec, pánvovou pec a pro zařízení 

plynulého odlévání. Při jejich sestavování byla využita metoda neúplných vlastních nákladů.  

 

Výsledkem diplomové práce je nákladové ohodnocení daných výrobních fází oceli. 

 

 

Jednotlivé kapitoly splnily svou náplní daný cíl, obsahově vystihují v názvech kapitol 

formulovanou problematiku a tuto řeší v logickém sledu. Po stránce jazykové je práce sepsána 

dobře, formulace jsou srozumitelné a celá práce působí konzistentně. Studentka dle mého 

názoru, velmi dobře zmapovala celou problematiku a splnila cíl, který před sebou měla. 

Předložená práce svědčí o péči, s níž byla vypracována. Studenka prokázala schopnost 

orientovat se v dané problematice. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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