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Anotace 

Využívání informačních technologií je jednou z nových forem vzdělávání, které skýtá 

příležitosti při zefektivňování výuky. Počítačové simulační modely pak doplňují tradiční 

výukové metody o významný didaktický prvek - studenti si mohou poměrně snadno 

vyzkoušet principy popisovaných metod řešení, porovnávat svá rozhodnutí a sledovat „co se 

stane, když …“. Počítačová simulace má velmi vysoký potenciál využití a má šanci se stát 

nedílnou a neoddiskutovatelnou součástí výukového procesu. 

Počítačová podpora výuky controllingu je předmětem této dizertační práce. Metodou 

strukturovaných interview byla provedena analýza počítačových simulačních her na podporu 

výuky ekonomických předmětů na českých a slovenských vysokých školách a rovněž byl 

proveden průzkum webových stránek vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Z takto 

získaných informací vyplývá, že na rozdíl od makroekonomického řízení a rozhodování, 

řízení Cash Flow a manažerského rozhodování, neexistují simulační hry pro oblast řízení 

nákladů ve výrobních společnostech. V současné době nejsou k dispozici simulační hry na 

sestavování rozpočtů a pro výpočty kalkulací na základě materiálových, energetických a 

časových bilancí výroby. 

Na tuto skutečnost navazuje hlavní cíl dizertační práce, a to definování funkčních a 

metodických zásad pro tvorbu počítačové simulační hry na podporu výuky controllingu v 

oblasti řízení nákladů a výnosů v procesní výrobě s využitím receptur. Volba receptur vychází 

ze zaměření Katedry ekonomiky a managementu v metalurgii Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, na které je tato práce zpracována. Pomocí simulační hry bude 

možné simulovat řízení nákladů a výnosů jak v hutní výrobě, tak i v ostatních výrobách 

využívajících receptury (chemická, potravinářská, papírenská apod.). 

V rámci definování funkčních zásad je provedeno určení jednotlivých funkčních oblastí 

simulační hry, jejich dimenzí a základních algoritmů výpočtů. Rovněž jsou definovány 

metodické zásady sestavování rozpočtů nákladů a výnosů a výpočtu plánových kalkulací.  

 V rámci metodických zásad je práce zaměřena také na splnění dvou vedlejších cílů:  

 Vymezení terminologie nákladů a výnosů pro přesné definování výpočtu kalkulací.  

 Definování typového oborového kalkulačního vzorce pro výrobu na základě receptur.  

Výsledkem dizertační práce je vytvoření Projektu počítačové podpory výuky 

controllingu, který bude možno přímo využít pro následnou tvorbu software controllingové 

simulační hry, na sestavování rozpočtů nákladů a výnosů, výpočty materiálových, 

energetických a časových bilancí výroby a pro tvorbu plánových kalkulací na základě 

receptur. 
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Annotation 

Application of information technology is one of the new forms of education that provides 

opportunities for reaching higher effectiveness when giving lessons. Computer simulation 

models will complement the traditional methods of teaching with an important didactic 

element - students can relatively easily try out the principles of described solution methods, to 

compare their decisions and to monitor "what happens if ...". Computer simulation has a very 

high potential of utilization and has a chance to become an integral and indisputable part of 

teaching process. 

The subject of this dissertation thesis is computer support for lessons of controlling. An 

analysis of computer simulation games supporting lessons of economical subjects in the 

Czech and Slovak universities was carried out and web sites of universities with economical 

orientation were also surveyed. The information thus obtained shows that in contrast to 

macroeconomic management and decision-making, cash flow management and managerial 

decision-making, there are no simulation games for the field of cost management in 

manufacturing companies. Currently, there are no simulation games focused on budgeting and 

costing calculations based on material, energy and time balances of production. 

This fact builds the main objective of this dissertation thesis, which is defining functional 

and methodological principles for creating computer simulation games to support the teaching 

of controlling in the field of costs and revenues management in recipes-based manufacturing 

processes. The decision to choose recipes was based on the concerns of the Department of 

Economics and Management in Metallurgy of VSB - Technical University of Ostrava, in 

which this work was carried out. Using the simulation game, costs and revenues management 

can be simulated in steel production as well as in other productions using recipes (chemical, 

food, paper etc.). 

As a part of defining functional principles, various functional areas of the simulation 

game, their dimensions and basic computing algorithms are determined. The methodological 

principles for the costs and revenues budgets creating and the calculations of planned budgets 

are also defined.  

Within the methodological principles, the dissertation thesis is aimed to achieve two 

subsidiary objectives: 

• Defining terminology of costs and revenues for precise definition of calculations. 

•   Defining the type departmental costing formula for the recipes-based production. 

The result of this dissertation thesis is a Project of computer supported controlling 

lessons, which can be directly used for subsequent creation of controlling simulation game 

software, for costs and revenues budgeting, for analysis of the material, energy and time 

balances of production and for creation of planned calculations based on recipes. 
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