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1 Úvod 
 

Malé a střední podniky hrají v ekonomice významnou roli. Na rozdíl od velkých 

mezinárodních firem plní ve společnosti především sociální funkci a přispívají k politické 

stabilizaci. Obvykle jsou úzce spjaty s určitým regionem, reprezentují tedy místní kapitál a 

také efekty, které sebou přinášejí, zůstávají v daném regionu. Malé a střední podniky jsou 

dle Evropské Unie páteří celé ekonomiky, neboť vytvářejí nové pracovní příležitosti, 

zmírňují negativní důsledky strukturálních změn a krizí. Avšak podpora těchto malých 

firem a drobných podnikatelů není v naší zemi dostatečná a záleží jen na samotných 

podnikatelích, jak se se všemi nepříjemnostmi a byrokracií spojenými s podnikáním 

dokážou poprat vyrovnat. Zadarmo jim totiž v dnešním světě nikdo nic nedá. 

 

Postavení malých firem a drobných podnikatelů není u nás jednoduché. Malé firmy 

jsou zatěžovány nadměrnou administrativou, musí čelit zdlouhavým byrokratickým 

procesům a jsou neustále ohrožovány velkými společnostmi, jejich monopoly a 

kartelovými dohodami.  Právě těmto malým podnikům, které v naší zemi zaměstnávají 

přibližně 60 procent všech zaměstnanců, by měl stát nyní v době celosvětové hospodářské 

krize ulehčit jejich hospodaření, aby si mohly zachovat svou existenci a zabezpečovat tak 

práci statisícům osob.    

 

Cílem bakalářské práce je mapovat délku a strukturu pracovního zatížení 

podnikatele, analyzovat efektivnost jeho práce a navrhnout možná opatření vedoucí 

k efektivnějšímu využití času. 

 

Pro podnikatele je čas vzácnou veličinou a musí s ním nakládat opatrně a 

především efektivně. Firma, která umí ovládat svůj čas má oproti ostatním jistou 

konkurenční výhodu.  Pro každého z nás má den jenom 24 hodin a je tedy na každém, jak 

s tímto časem naloží. Důležité je nepromarnit ho v důsledku špatné organizace. Podnikatel 

musí tento čas ve správném poměru rozdělit na produktivní, kvaziproduktivní a 

samozřejmě si také musí vyčlenit čas na svou osobní reprodukci. S problémem správného 

využívání času se potýká řada malých a středních podniků a především firem typu 

podnikatel – pracovník, kde jeden člověk musí sám zabezpečit chod malého podniku. 

 



 

   

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První kapitola se zabývá teoretickými 

východisky řešené problematiky. Stručně popisuje podnik, který se stal předmětem 

zkoumání, zaměřuje se na definování základních pojmů jako je podnikatel, malé a střední 

podniky a rodinné podnikání.  Dále se zabývá veličinou času, jeho strukturou a využitím 

v malých podnicích a snaží se na něj nahlížet ze tří různých úhlů pohledu. 

 

Druhá kapitola se zabývá analýzami řešené problematiky. Je zde použita metoda 

tvorby snímku pracovního dne podnikatele, vybrané aspekty finanční analýzy týkající se 

porovnávání příjmů a výdajů, netradiční analýza odkládání povinností a na závěr SWOT 

analýza, která shrnuje základní poznatky o podniku.  

 

Třetí kapitola vyhodnocuje výsledky získané v jednotlivých analýzách, shrnuje 

všechny získané poznatky a předkládá návrhy ke zlepšení ekonomie času podnikatele. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

2 Charakteristika řešené problematiky 

2.1 Charakteristika podniku 
 

Podnik byl založen v roce 1997 jen jako vedlejší pracovní činnost, neboť 

podnikatel byl v té době zaměstnán v soukromé firmě. Tehdy bylo jeho jediným 

předmětem podnikání oprava chladičů motorových vozidel. Postupem času dospěl 

k rozhodnutí, že se chce plně osamostatnit a rozšířit nabídku svých služeb. Začal tedy 

stavět dílnu, neboť prostory, ve kterých podnikal dříve, už byly nevyhovující. Jednalo se o 

větší garáž v jeho domě.  Těsně před dokončením stavby podal v zaměstnání výpověď a 

začal se plně věnovat svému podnikání. 

 

Podnik se nachází v Opavě  - Jaktaři v malé boční ulici. Podnik tvoří jen jedna dílna 

se sociálním zařízením a přilehlá zahrada, na které se dílna nachází. Je zde tedy dobrá 

možnost parkování pro zákazníky. Kancelář podnikatel žádnou nemá, veškerou 

dokumentaci a administrativu vypisuje a vede doma nebo přímo v dílně, kde mu k tomuto 

účelu slouží pouze jeden stůl a židle. Dílna byla zprovozněna v červnu roku 2006, kdy se 

toto podnikání stalo hlavní výdělečnou činností podnikatele. 

 

Předmětem podnikání je oprava a prodej chladičů motorových vozidel, svařování 

hliníku, výroba nadstaveb na užitková vozidla a jejich oprava. Opravnu chladičů v Opavě 

nikdo jiný neprovozuje, nebližší opravna chladičů se nachází v Darkovičkách, což je 

přibližně 30 km od Opavy. Ostatní činnosti provozuje v Opavě několik firem, avšak 

podnikatel se jimi necítí ohrožen.  

 

Kvůli své zdánlivě nevýhodné poloze firmy má podnikatel na hlavní ulici umístěnu 

velkou reklamní tabuli. Pro své zákazníky má dále vytištěné vizitky a webové stránky, 

kterým však schází aktualizace. Ještě před začátkem fungování dílny obešel podnikatel 

některé opavské větší firmy, informoval je o svých službách a dal jim k dispozici své 

vizitky a reklamní letáky. 

 

Pracovní dobu má podnikatel oficiálně od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin, ale 

avšak v praxi je to úplně jinak. Jeho skutečná pracovní doba začíná v 6:30 a končí kolem 

18 hodiny, ale záleží samozřejmě především na množství práce a zakázek. Takže v době, 

kdy má podnikatel hodně zakázek pracuje přes týden až do večera a často i celý víkend. 



 

   

V sobotu podnikatel provozní dobu oficiálně nemá, ale zákazníci i přesto chodí, a protože 

snahou podnikatele je vyhovět jejich přáním, pracuje běžně i v sobotu dopoledne. 

Vzhledem k tomu, že se podnikatelova dílna nachází v těsné blízkosti domu, kde bydlí, 

chodí k němu zákazníci prakticky v kterýkoliv den a hodinu, nehledě na svátky nebo 

večerní hodiny. Nejvíc zákazníků dílnu navštěvuje dopoledne zpravidla od 9 hodiny a 

podle zákona schválnosti také v době polední pauzy, kdy chce mít podnikatel klid na oběd. 

V dopoledních hodinách firmu navštěvují především nákupčí a zástupci různých firem. 

 

Podnikatel pracuje sám, žádné zaměstnance nemá a ani nechce. V případě potřeby 

mu pomůže s jednoduchou a méně odbornou prací jeho studující syn. Účetnictví mu vede 

externí účetní. S vypisováním faktur a ostatní administrativou mu pomáhá jeho manželka. 

Vyřizuje mu také vše potřebné na úřadech, pokud pro vyřízení není nutná přítomnost 

podnikatele.  Vše co se spojeno s „papírováním“ je podnikateli cizí a snaží se této činnosti 

věnovat minimum času. Většinou pouze tehdy, když musí nachystat podklady pro účetní 

kvůli daňovému přiznání atd. Tuto činnost bere jen jako nutné zlo. Pro sebe si žádnou 

zvláštní evidenci nevede, proto často ani nemá přehled o svých měsíčních tržbách. 

 

Podnikatel celkově svůj čas nemá dobře zorganizovaný, je ochotný zákazníkům 

vyhovět prakticky kdykoliv a to především na úkor svého osobního volna, ve kterém se 

také musí starat o dům a zahradu a na relaxaci a odpočinek už mu nezbývá skoro žádný 

čas. Pokud si udělá volno nebo odjede na dovolenou, stejně ho pořád ruší telefonáty 

zákazníků a podnikatel je potom nervózní z toho, že mu utíkají zakázky. Dokonce ani na 

oběd nemá dostatek času, neboť na dveřích nemá napsanou polední pauzu, ale i kdyby ji 

měl, tak by to na věci zřejmě nic neměnilo.  

Podnikatelovou prací je potom ovlivněna celá rodina, neboť často ani společný 

nedělní oběd nemůže proběhnout bez zvonění nebo telefonování zákazníků. Také rodinné 

výlety se kvůli naléhavé práci musejí odkládat. Podnikatel by se tedy měl zamyslet nad 

tím, že má sice většinou dostatek práce a zakázek, což je v jeho podnikání prvořadé, ale to 

vše je na úkor rodinné pohody a svého zdraví.  

 

Jak už bylo naznačeno v úvodu, mým cílem bude snaha naučit podnikatele lépe si 

zorganizovat svůj čas. Byla bych také ráda, kdyby podnikatel na základě této práce 

přehodnotil některé své priority a nebral svou práci tak vážně.  

 



 

   

2.2  Teoretická východiska 

2.2.1 Definování a charakteristika podnikání a malých firem 
 

„Výraz podnikatel (entrepreneur) pochází z francouzštiny a ve svém původním 

středověkém významu znamenal prostředník či zprostředkovatel.“1 Podnikatel se tehdy 

skutečně podílel na zprostředkovávání obchodů. Později zprostředkovával také různé 

dodávky pro vládu. Už v 18. století bylo zřejmé, že s podnikáním je spojeno také určité 

riziko, a podnikatel se oddělil od rentiéra.    

 

Na pojem podnikání můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu: 

• Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces 

vytvářející přidané hodnoty. 

• Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco 

získat, něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto 

pohledu je prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, 

postavení se na vlastní nohy apod.  

• Sociologické pojetí – podnikání je vytváření blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí.  

• Právnické pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku. 2  

 

K obecným rysům všech pojetí podnikání patří: 

• Cílevědomá činnost 

• Iniciativní a kreativní přístupy 

• Organizování a řízení transformačních procesů 

• Praktický přínos, užitek a přidaná hodnota 

• Převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu 
                                                 
1 VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2005. 320 s. ISBN 80–247-1069–2. (s. 15) 
2 VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2005. 320 s. ISBN 80–247-1069–2. (s. 15) 
 



 

   

• Opakování a cyklický proces 

 

Pro pojem podnikatel existuje řada definic. Jedna z nich říká, že podnikatel je osoba 

realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního kapitálu. 

Prosperující podnikatel permanentně a perspektivně zhodnocuje svůj, popř cizí kapitál. 

Tato skutečnost je základním a rozhodujícím fenoménem konkurenceschopnosti 

v podnikání.  

 

Podnikatel se vyznačuje několika výraznými rysy: 

• Uměním nacházet příležitosti a vytyčovat si nové cíle 

• Schopností zabezpečit finanční prostředky nezbytné k podnikání  

• Schopností organizovat podnikatelské aktivity 

• Podstupováním rizika 

• Sebedůvěrou, vytrvalostí, dlouhodobým nasazením a schopností učit se ze 

zkušeností atd. 

 

Vzhledem k tomu, že zkoumaný podnik tvoří jen jedna osoba samostatně výdělečně 

činná, dá se o něm hovořit podle statistického pojetí o malé firmě. Podle parametru komise 

Evropské Unie se jedná o mikrofirmu. A právě malé a střední firmy tvoří 99,8% všech 

podniků působících na evropském trhu. Charakteristickým rysem malých firem je 

flexibilita a rychlé přizpůsobení měnícím se skutečnostem. Malé firmy dávají jejím 

vlastníkům největší svobodu. Dávají jim šanci k seberealizaci v produktivním procesu.  

Takto malé firmy na sebe nemohou strnout moc ani dosahovat monopolních postavení, 

dalo by se říci, že jsou protipólem ekonomické apolitické moci. Majitelé těchto firem se 

musí naučit zodpovědnosti a umění přežít, protože každá chyba pro ně představuje riziko 

zániku.  

 

Pro malé firmy není obvyklé, aby byly vlastněny zahraničními subjekty nebo 

podporovány zahraničními investory. Tyto malé firmy většinou působí jen na území 

jednoho regionu a tím pádem i reprezentují místní kapitál a místní vlastnické poměry. Plní 

také určitou společenskou funkci tím, že napomáhají urbanizaci měst a vesnic.  

 

 



 

   

Další specifika malé firmy 

Malá, potažmo i střední firma, bývá bytostně spjata s životním – podnikatelským 

prostředím. Hlavními aktivitami podnikatele je tedy tvorba ekonomických, sociálních, 

právních, kulturních aj. sítí v prostoru.  

 

Malá firma se vyznačuje následujícími znaky: 

• Vlastník je hlavním managerem a garantem nosné profese 

• Základním reprodukčním mechanizmem je obnova sociálně pracovního 

potenciálu 

• Finanční řízení je postaveno na optimalizaci peněžních toků 

• Malá firma má méně pracovníků než funkčních míst, tudíž musí majitel 

nebo jeho zaměstnanci zastávat více funkcí najednou3 

 

Základním principem rozvoje malé firmy je reprodukce lidského potenciálu. Tento 

samoreprodukující a samoučcí se koloběh znázorňuje Obr. 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 MIKOLÁŠ, Zdeněk., FOLVARČNÁ, Andrea.  Malá a střední firma. 1. vyd. Holešovice: MAJ, 2000. 67 s. 
ISBN 80-86458-02-4.  



 

   

Obr 2.1 Schéma vnější podpory malé a střední firmy4 

(vnější potenciály rozvoje MSF) 

 

Malé podniky mají oproti velkým společnostem své specifické a jedinečné výhody 

a nevýhody. 

Výhody malých podniků: 

• Jednoduchá organizační struktura 

• Flexibilita – malé firmy mohou efektivněji a rychleji reagovat na změny 

• Lépe se uplatní na regionálních trzích, neboť mohou individuálně řešit potřeby 

zákazníků 

• Těsnější kontakt majitele firmy se zákazníky i se zaměstnanci 

• Dynamické rozhodování 

                                                 
4 MIKOLÁŠ, Zdeněk., FOLVARČNÁ, Andrea.  Malá a střední firma. 1. vyd. Holešovice: MAJ, 2000. 67 s. 
ISBN 80-86458-02-4.  
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Nevýhody malých podniků: 

• Obtížnější přístup k cizímu kapitálu 

• Nedostatek vlastního kapitálu 

• Znevýhodněná pozice ve veřejných soutěžích o státní zakázky 

• Ohrožení velkými společnostmi 

• Nedostatek moderních technologií a nedostatek finančních prostředků pro 

zaměstnání špičkových odborníků 

• Nízký podíl na trhu 

• Nedostatečné využívání výrobních prostředků z důvodů nízkých objemů výroby5 

 

2.2.2  Čas 
 

„Čas je bezplatný statek, jímž každý z nás disponuje stejnou měrou.“6  Zároveň 

také patří k tomu nejdrahocennějšímu, co máme. Čas se nedá koupit, čas se nedá uspořit, 

čas se nedá zastavit ani nahradit…  Dá se jen promarnit jeho špatnou organizací a 

využíváním. 

Čas člověk potřebuje na všechno, na přemýšlení, vzdělání, práci, ale i relaxaci a 

spánek. Podle průzkumu si skoro polovina obyvatel průmyslových zemí stěžuje na 

nedostatek času, zatímco na nedostatek peněz si stěžuje jen čtvrtina. Z toho plyne, že 

většina lidí si hodnotu času uvědomuje, přesto s časem nic nenaděláme. Plyne stále 

stejným tempem stále kupředu.   

Protože se samotnou délkou času člověk nic nenadělá, je v dnešní hektické době 

důležitá jeho organizace a správné naplánování jednotlivých činností. Řízením času neboli 

time managementem se rozumí důsledné, cílené používání osvědčených pracovních 

postupů v každodenní praxi, které nám pomáhá vést a organizovat sami sebe i jednotlivé 

oblasti našeho života tak, abychom optimálně a smysluplně využívali čas, který máme 

k dispozici. Hlavní myšlenkou řízení času je tedy snaha o to, aby se člověk naučil lépe 

koordinovat všechny své pracovní činnosti. 

Podle průzkumů se každé čtyři roky na světě zdvojnásobí množství informací. Stále 

se zdokonalující technologie umožňují rychlou přípravu výroby, produkci i značnou 

flexibilitu v případě změny výrobních programů. Dalo by se říci, že končí doba industriální 

                                                 
5 http://www.podnikatel.cz/start/zacinajici-podnikatel/male-a-stredni-podniky-msp/ 
6 SEIWERT, Lothar, J. Čas jsou peníze. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. (s. 9) 



 

   

a začíná doba digitální, jedním z podstatných rozdílů mezi oběma dobami je komprese 

času. Kupříkladu činnost, na kterou byla dříve potřeba hodina, se dnes musí stihnout za půl 

nebo dokonce čtvrt hodiny, protože nároky se radikálně zvýšily. 

 

2.2.3  Rovnice struktury času jednotlivce a malé firmy 
 

Čas a prostor představují pro podnikatele konkurenční potenciál, který násobí 

konkurenční síly. Čím vyšší je hodnota konkurenceschopnosti, tím je také vyšší úspěšnost 

a efektivnost realizační pozice konkurenta v rámci konkurence v konkurenčním prostředí. 

Aby podnikatel získal tuto konkurenční výhodu, musí se naučit svůj čas řídit.   

   

Možnosti a schopnosti velkých a malých firem se výrazně liší. Velké firmy mohou 

na rozdíl od těch malých plně využívat výhod prostorové a konkurenční mobility. Malá 

firma těchto možností využívat nemůže, proto musí k efektivnějšímu využívání času 

přistupovat jinak. S efektivním využíváním času je spojen synergický efekt, růst přidané 

hodnoty (PH) a tudíž i růst konkurenceschopnosti.  

 

Můžeme se setkat se třemi variantami „modulace času“: 

• Růst extenzity vynakládaného času firmou (E)   

• Intenzita využití času firmy (I) 

• Růst přidané hodnoty na jednotku času (phj) 

Dá se tedy odvodit vztah: PH=E × I × phj7 

 

Růst přidané hodnoty na jednotku času je v malých firmách často limitován 

používanou technologií, technickým vybavením a také profilem výroby. Stejně tak 

intenzita využívání času je v malé firmě omezena, neboť přesčasy, nároky na příliš 

vysokou produktivitu práce a stres s tímto spojený sebou přináší potíže jako je nárůst 

zmetků, fluktuace zaměstnanců a často také nárůst pracovních úrazů.  

 Pokud bylo dosaženo určitého stropu v produktivitě práce a nedá už se tedy zvýšit 

její intenzita, je nasnadě využít cestu extenzivního využívání času, ta může vést dvěma 

směry. Jednat zvýšením počtu zaměstnanců anebo efektivnější metodou modulace 
                                                 
7 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku, konkurenční potenciál a dynamika 
podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. 
 



 

   

struktury času. Podle profesora Mikoláše se dá denní struktura času popsat následující 

rovnicí: 

 

24 = A + B + C 

 

„A“ představuje čas na osobní reprodukci potenciálu člověka, čili spánek, jeho sociální a 

hygienické potřeby, stravování, sebevzdělávání, sport, odpočinek atd.  

„B“ představuje produktivní čas věnovaný konkrétní profesi 

„C“ se nazývá kvaziproduktivním časem, který podnikatel obvykle věnuje řízení, různým 

jednáním s dodavateli či odběrateli, administrativě atd. 

 Důležité je, aby tyto tři složky byly ve vzájemné rovnováze. Pokud člověk podcení 

část A tedy spánek a odpočinek, vede to často k rodinným a zdravotním problémům. 

Člověk je vystresovaný, unavený a nemůže tím pádem podávat patřičný výkon, takže i 

produktivita jeho práce zahrnutá v části B rychle klesá. Minimalizací času věnovaného 

části C, to jest času nutnému k vyřízení administrativy atd., se může firma dostat do 

výrazných potíží a střetu s finančním úřadem a zákonem. Tento kvaziproduktivní čas bývá 

u podnikatelů velice neoblíben, neboť je spojen s byrokracií našich úřadů. Přesto i na tyto 

činnosti si podnikatel musí vyčlenit čas.  

  

Výše uvedená rovnice denní struktury času se dá rozšířit na týdenní rovnici: 

 7 × 24 = 5 × (A + B + C) + so + ne 

 

Tato rovnice nevystihuje úplně přesně strukturu týdenního času podnikatele. Neboť 

pro  so a ne, čili sobotu a neděli by mělo platit 2 × 24 = A, což v praxi u malých firem není 

možné. Podnikatelé se v tomto smyslu neřídí zákoníkem práce, který stanovuje 

čtyřicetihodinovou pracovní dobu. Majitelé malých firem pracují podle toho, kdy je 

potřeba pracovat. Administrativě se většinou věnují večer nebo právě o víkendech. 

 

2.2.4 Odkládání povinností 
 

  Jedním z problémů nesprávného využívání času je určitě skutečnost, že lidé často 

odkládají své povinnosti. Stejně tak řešení problémů a přijímání různých rozhodnutí se 

snaží odsunout pokud možno najindy. Mohlo by se zdát, že jde o typické projevy lenosti, 



 

   

ale kanadští vědci pro to našli jiné vysvětlení. Profesor Pierse Steel sestavil následující 

rovnici, která má zdůvodnit proč lidé (a to především muži) odkládají své povinnosti 

najindy.  

DI

VE
U

×
×=   

U značí užitek nebo touhu dokončit úkol, E označuje očekávaný úspěch, V hodnotu 

dokončení úkolu, I  značí bezprostřednost úkolu a D je sklon člověka k odložení práce.  

 

Z této rovnice tedy plyne, že: Čím nejistější je úspěch a čím snáz se člověk nechá 

od práce rozptýlit, tím pravděpodobnější je, že věc odloží. A naopak čím příjemnější je 

úkol a čím dřív za něj očekává odměnu, tím větší je šance, že se do něj hned pustí. Lidé 

mají podle profesora Steela tendenci odsunovat věci, jejichž přínos se dostaví později na 

úkor aktivit, které naproti tomu nabízí okamžitý zisk. Z toho tedy plyne, že pokud člověk 

nesplní svou povinnost hned, není lenoch, ale uvědomuje si, že v danou chvíli mu splnění 

úkolu nepřinese užitek a odsune tuto činnost až do okamžiku, kdy mu přinese 

bezprostřední užitek, je zde tedy značná souvislost s motivací.8  

 

Pravidlo 80/20 podle Pareta 

Vilfredo Pareto přišel již v 19. století na zajímavou myšlenku, že jen 20% činností 

přináší 80% výsledků. Což se dá vyložit různými způsoby, přičemž aplikovatelnost tohoto 

pravidla je velice široká. Dle publikace Timemanagement od Jörga Knoblaucha docílíme 

často 80% výsledků s využitím jen 20% našeho času. Aby bylo tohoto pravidla dosaženo, 

je důležité dbát na účinnost a efektivnost všech vykonávaných činností.  

Účinnost znamená „dělat věci správně“, a to tak, abychom v plánovaném čase 

docílili co nejlepších výsledků. Což znamená optimalizovat pracovní kroky tak, aby byly 

nutné činnosti prováděny co nejlépe a co nejrychleji.  

 Efektivita znamená „dělat správné věci“, což znamená soustředit se prvotně na 

úkoly přinášející největší úspěchy. 9 

 

 

                                                 
8 http://www.novinky.cz/clanek/156270-muz-vymyslel-rovnici-proc-lide-odkladaji-praci-na-zitra.html 
 
9 KNOBLAUCH, Jörg ; WÖLTJE, Holger. Time management: Jak lépe plánovat a řídit svůj čas. 1. vyd. 
Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 112 s. ISBN 80-247-1440-X. 



 

   

2.2.5  Tři úhly pohledu na využití času podnikatelem 
 

Na strukturu času, a to nejen pracovního, se dá nahlížet z různých úhlů pohledu. 

Ačkoliv se zde jedná pouze o činnost prováděnou podnikatelem, bude na ně nahlížet jinak 

úředník z finančního úřadu, jinak podnikatelova rodina a jinak i podnikatel sám. Každý 

z nich bude upřednostňovat jiné činnosti.  

 

Pro úředníka není důležité, jak dlouho podnikatel denně pracuje, jak je jeho práce 

efektivní a jestli má čas také na relaxaci a odpočinek. Pro něj je prioritou to, že podnikatel 

pracuje, má všechny „papíry“ v pořádku, podává daňová přiznání a platí řádně daně. 

Podnikatele naopak administrativa vůbec nezajímá, proto se jí snaží věnovat 

naprosté minimum času. Prvořadá je pro něj práce a to, jestli má dostatek zakázek. Pokud 

má dost práce a je ve své dílně od rána do večera, je paradoxně nejspokojenější. Relaxaci 

se věnuje jen v sobotu večer a v neděli. Během týdne obvykle na nic jiného než na práci 

nemá čas. Bohužel si ovšem neuvědomuje, že tento workoholismus škodí jeho zdraví. Jeho 

práce je tělesně namáhavá a k tomu navíc musí inhalovat výpary ze svařování. 

Podíváme-li se na věc z pohledu jeho rodiny a především manželky, bude určitě 

největším negativem a problémem právě dopad práce na podnikatelovo zdraví. 

Podnikatelovo zdraví je pro ni přirozeně mnohem důležitější než vydělané peníze. 

Manželka by u podnikatele ocenila více společně stráveného času a společných aktivit, 

samozřejmě i za cenu toho, že by od něj dostávala na domácnost méně peněz.  

Ale proto, že podnikatel je svým pánem a sám si řídí a organizuje svůj čas, je jen na 

něm, jak si uspořádá své hodnoty a uvědomí si, co je pro něj důležitější, jestli práce nebo 

spokojená rodina.  

 

2.2.6 Rodinné podniky 
 

Rodinné podnikání má v České republice poměrně krátkou tradici, což je 

zapříčiněno politickým vývojem naší země. Rozvoj soukromého, a tedy i rodinného 

podnikání u nás znovu nastal až po pádu komunismu. Avšak v éře první republiky bylo 

rodinné podnikání bohatě rozvinuto, jednalo se především o malé živnosti, které se dědily 

z otce na syna. Podle neoficiálních statistik má až 30 % všech podnikatelských subjektů 

rodinný charakter a je pravděpodobné, že toto číslo nadále poroste. Mnoho podniků 



 

   

založených po roce 1989 jedním zakladatelem, se stále do podoby rodinného podniku 

přetvářejí, začínají se v nich angažovat další rodinní příslušníci především z mladší 

generace. 

 „Rodinné firmy bývají navíc budovány s perspektivou dlouhodobé existence za 

hranice několika generací – cílem rodinných firem nebývá co nejrychleji zbohatnout, ale 

spíše vybudovat něco, co přetrvá a zajistí obživu nejen generaci současné, ale i dalším 

generacím. Předností může být i velký důraz kladený na kvalitu z důvodu zachování 

dobrého jména společnosti. Rodinné firmy mají v průměru také vyšší návratnost 

investovaného kapitálu, místo toho, aby se soustředily jen na samotný zisk, vydělané 

peníze znovu investují.“10 

Ve většině světových ekonomik je role a význam rodinných podniků zcela zásadní. 

V Evropské unii tvoří rodinné podniky 85% všech registrovaných podniků, lze tedy 

rodinné podniky považovat za motory světové ekonomiky. Mezi rodinné podniky se neřadí 

jen malé a střední podniky, ale i velké nadnárodní společnosti, jako např. Benetton, Baťa, 

H&M, Ferrerro, Ford, Fiat atd.  

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná definice rodinného podniku, popisují 

rodinné podniky různí autoři různě.  Toto je jedna z možných definic: „Rodinný podnik je 

takový, kde má rodina strategický vliv na další směřování podniku (nikoli však nutně 

strategickou většinu ve smyslu akcií) a kde existuje záměr stávajících vlastníků udržet 

podnik v rodině.“ 11 

 

V rodinných podnicích hrají významnou roli city a emoce, čímž se zásadně liší od 

klasických podniků. V rodinném podniku se střetávají dva zcela odlišné systémy – rodina a 

podnik, každý z nich tedy tvoří samostatný svět. V systému rodiny hrají primární roli silná 

citová stránka a emoce. Naproti tomu svět podnikání je typický racionálním uvažováním a 

dosahováním vytyčených cílů. Vztah mezi rodinou, podnikem a vlastnictvím podniku lze 

popsat pomocí „modelu tří kruhů 

 

 

 

                                                 
10 http://podnikani.idnes.cz/rodinne-podnikani-dobre-zvazte-ma-nejen-radu-kladu-ale-skryva-i-velkou-past-
1u6-/firmy_rady.asp?c=A071109_162543_firmy_rady_amr 
11 KORÁB, Vojtěch; HANZELKOVÁ, Alena; MIHLALISKO, Marek. Rodinné podnikání. 1. vyd. Brno:  
Computer Press, a.s., 2008. 166s. ISBN 978-80-251-1843-6. (s. 20) 
 



 

   

Obr. 2.2 Schéma modelu tří kruhů 

 

Tento model popisuje, jak mohou mít osoby, nacházející se v jednotlivých částech 

modelu, velmi odlišné pohledy na aspekty týkající se rodiny a podniku. Z modelu plyne, že 

neexistuje žádný neutrální bezkonfliktní bod, kdy by všichni byli spokojení. Je tedy nutné 

neustále hledat kompromisy a snažit se udržet rovnováhu mezi těmito třemi kruhy. Protože 

jsou všechny tři kruhy navzájem propojeny, ovlivňuje fungování rodiny chod celého 

podniku a naopak prosperita podniku může přispět k harmonickému chodu rodiny. 

 

Rodinné podniky vs. Nerodinné podniky 

 

       Emotivně založené   Objektivně založené 

       Celoživotní spojení Jejich výsledky js ou plánované a řízené 

       Řízené vztahy Více riskují 

       Lidé si váží soudržnosti a vztahů Více konfrontační 

       Jsou odolné vůči změnám na trhu Váží si zásluh 

 

Při tvorbě této tabulky týkající se rozdílu mezi rodinnými a nerodinnými podniky jsem 

vycházela z publikace „Podnikání a synergie“ 12.    

 

 

                                                 
12 MIKOLÁŠ, Zdeněk a kol. Podnikání &synergie. 1.vyd. Ostrava: Repronis, 2002. 85.s. ISBN 80-7329-025-
1. 



 

   

Rodinné podniky mají ve srovnání s klasickými podniky specifické silné, ale i slabé 

stránky. Za daných okolností se může z přednosti rodinného podniku stát nevýhoda. 

 

Silné stránky rodinného podniku 

Rodinné podniky mají vůči klasickým řadu konkurenčních výhod, jako vysoké 

pracovní nasazení všech členů rodiny, vzájemnou soudržnost, důvěru atd. Mezi další silné 

stránky rodinných podniků se dá zařadit: 

• Vzájemná shoda mezi osobami, jejíž zásluhou vznikají společné zájmy   

mezi členy rodiny, kteří pracují v podniku a jejími vlastníky na základě 

existence uznávané autority, díky níž nedochází k bojům o moc. 

• Angažovanost vede k tomu, že všichni usilují o dosažení společného 

úspěchu a jsou schopni podřídit se na ně kladeným nárokům. 

• Znalost např. receptur, technických postupů a obecně knot-how. 

• Flexibilita v rámci času, práce a peněz – rodina bývá ochotna obětovat 

podniku svůj veškerý čas, rodinný podnik je schopen pružně reagovat na 

různé změny a nemusí se obávat byrokratické a hierarchické strnulosti. 

• Dlouhodobý záměr – rodinné podniky z pravidla mívají dlouhodobou vizi 

svých cílů, čímž snižují rizika a umožňují snáze zvládat nepředvídatelné 

situace. 

• Stabilní kultura  - vedoucí pracovníci zastávají své funkce dlouhodobě a 

jsou silně zainteresovaní na úspěchu svého podniku. 

• Rychlost při přijímání rozhodování – jednotlivé pravomoci bývají jasně 

vymezené. 

• Efektivita – rodinné podniky umějí účinně využívat prostředky, které mají 

k dispozici, projevuje se to především v technologických aktivitách. 

 

Z uvedených charakteristik plyne, že rodinné podniky mohou nerodinným 

podnikům velice silně konkurovat, pokud si tyto silné stránky jejich majitelé uvědomí a 

budou s nimi schopni vhodně nakládat.  

  

Slabé stránky rodinného podniku 

Některé charakteristiky rodinných firem, které se mohou jevit jako výhody, mohou 

v některých situacích představovat spíše překážky. Častým problémem bývá nedostatečná 



 

   

objektivita vedoucích pracovníků i zaměstnanců podniku. Dalšími slabými stránkami 

rodinných podniků mohou být: 

• Emocionální tlaky – dochází k nim v případě nabourání systému 

rodina/podnik, neboť podnik a rodina jsou založeny na jiných základech a 

principech. Rodinu charakterizuje emocionálnost, loajalita a snaha 

ochraňovat ostatní členy rodiny. Podnikatelská sféra nebere v úvahu emoce, 

je založena na povinnostech, snaze plnit své úkoly a dosahovat 

očekávaného zisku 

• Vztah mezi otcem a synem, kdy otec jako zakladatel podniku, ho vnímá 

jako pokračování sebe sama, naproti tomu syn, jako jeho nástupce může mít 

o budoucnosti odlišnou představu než jeho otec 

• Rivalita mezi sourozenci a žárlivost 

• Problém se získáváním finančních prostředků 

• Neshody a nejednotné názory v oblasti investování, problémy s udržením 

respektu 

• Ponorková nemoc. 

 

Pokud se v rodině vyskytují problémy, přenáší se často také do podnikání, jelikož 

hranice mezi osobním a pracovním životem je velice křehká. Vše, co naruší jednu oblast, 

se přenáší i do té druhé, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Důležitá je tedy 

emoční rovnováha a objektivnost. V opačném případě je vedení nuceno zaměřit se na 

rozkoly ve firmě, což může vést k tomu, že podnik přichází o příležitosti a ignoruje rizika, 

čehož může využít konkurence ve svůj prospěch.   

 
 

Pokud má být podnik dlouhodobě úspěšný a konkurenceschopný, měl by se řídi 

následujícími radami, které se zaměřují především na strategii a plánování. 

Osm praktik úspěšných rodinných podniků:  

• Jasná a silná vize, postavěná na sadě hodnot 

• Pozornost zaměřená na trvalé podnikání bez vyhýbání se oportunistickému 

růstu, změnám nebo rizikům 

• Strategie, která je pravidelně přehodnocována, případně zcela změněna 



 

   

• Vstřícnost strukturám řízení a správy silným vedením firmy, které zvažuje 

dlouhodobé možnosti 

• Jasné rozdělení rolí mezi hráči v rodinném podniku, a to jak aktivními, tak 

pasivními 

• Transparentnost a interní komunikace 

• Úniková strategie pro podílníky prostřednictvím koupě jejich podílu 

v podniku nebo jiným způsobem.13 

Pokud podnik prosperuje, je vnímán jako hodnota, kterou stojí za to rozvíjet, neboť 

mohou spoléhat na zázemí svých budovatelů.  

 

2.3  Metody a techniky 
  

Pro dosažení vytyčených cílů této práce je nutné použít vhodné metody a techniky, 

které jsou nástroji podnikatelského potenciálu. Aby bylo dosaženo cíle, je třeba použít 

vhodnou metodu správným způsobem, zohlednit typ firmy, podnikatelského prostředí a 

specifika problému. Pro mou práci jsem si zvolila následující metody: 

• Snímek pracovního dne podnikatele 

• Vybrané aspekty finanční analýzy 

• Analýza odkládání povinností 

• SWOT analýza. 

Tyto metody by měly potvrdit hypotézu, že podnikatel svůj čas nevyžívá efektivně, 

nemá dostatek času na svou reprodukci, což může vést k nižším pracovním výkonům.  

 

2.3.1  Časové studie 
 

„Časovou studií se rozumí zkoumání pracovních činností člověka nebo funkce 

výrobních prostředků na základě měření času příslušných dějů.“14 Časové studie slouží ke 

zjišťování spotřeby času vynaloženého na pracovní činnost uskutečněnou člověkem, nebo 

spotřeby času výrobního prostředku, zjištění důvodu spotřeby vynaloženého času včetně 
                                                 
13 KORÁB, Vojtěch; HANZELKOVÁ, Alena; MIHLALISKO, Marek. Rodinné podnikání. 1. vyd. Brno:  
Computer Press, a.s., 2008. 166s. ISBN 978-80-251-1843-6. (s. 93)  
14 Štůsek, Jaromír. Řízení provozu v logistických řetězcích. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. 227s. ISBN 
978-80-7179-534-6. (s. 143) 
 



 

   

příčin časových ztrát. Výsledkem této analýzy je stanovení standardů spotřeby času 

využívaných pro stanovení pracovních standardů. Časové studie poskytují zásadní 

informace pro projektování pracovních dějů a jsou také základním měřítkem množství 

vynaložené práce. 

Na spotřebu času působí řada činitelů, a to jak objektivních, tak i subjektivních. 

Hlavním subjektivním činitelem je lidský faktor, na jehož schopnostech, kvalifikaci a 

dovednosti a zručnosti závisí do značné míry výsledek práce. Objektivním faktorům může 

patřit např. použité výrobní zařízení, pracovní podmínky atd.  

 

Aby byly všechny získané údaje správné a objektivní, je nutné pečlivě definovat 

pracovní činnosti, ze kterých se proces skládá. K těmto obecným pravidlům patří: 

• Zvolené činnosti je nutné časově oceňovat odděleně a opakovaně 

• Pro identifikaci všech činností musí být zřetelně specifikován začátek a 

konec trvání 

• Činnosti by měly být co nejkratší a nejjednodušší 

• Pravidelné činnosti by měly být zřetelně odděleny od nepravidelných 

• Činnosti zahrnující těžkou, unavující a nebezpečnou práci by měly být 

měřeny zvlášť. 

 

 Členění času pro časové studie 

Členění času lze vymezit podle základních faktorů pracovního procesu, z pohledu: 

• Pracovníka 

• Výrobního prostředku 

• Pracovního materiálu. 

Všechna tato tři hlediska rozlišují časy nutné od časů zbytečných a časy skutečné od 

časů normativních.  

 

Celkový spotřebovaný čas pracovníka je možné rozdělit na dvě základní skupiny:  

1. Čas nutný – představuje spotřebu času pracovníka na ty děje, které jsou 

nevyhnutelné ke splnění pracovního úkolu za účelných technicko  – 

organizačních podmínek. 



 

   

2. Čas ztrátový – představuje spotřebu času pracovníka na činnosti, které jsou 

pro splnění pracovního úkolu zbytečné.15  

Toto rozdělení hraje při normování výkonu klíčovou roli, protože upozorňuje jak na 

momenty, které brzdí výkon pracovníka, tak na rezervy možného zvýšení produktivity 

práce.   

 

2.3.1.1 Snímek pracovního dne 
 

Snímek pracovního dne – nepřerušené pozorování veškeré spotřeby pracovního času 

během směny. Umožňuje určit strukturu jednotlivých časů, které rozlišujeme pro plánovací 

a analytickou činnost. Přesnost záznamu je 1 min, úkony menší než 30 sekund se spojují. 

Práce před započetím směny a po konci směny se také zaznamenává. 

 

Snímek pracovního dne jednotlivce – předmětem pozorování je veškerá činnost a měření 

spotřeby času pracovníka pracujícího samostatně. Vlastní záznam se provádí do 

pozorovacího listu. Snímek zachycuje veškerou spotřebu času od začátku až do konce 

směny. Tento druh snímku pracovního dne má nejpodrobnější záznam pracovní činnosti 

 

Příprava a postup při snímkování 

1. Příprava ke snímkování 

Do této první etapy spadají všechny činnost pracovníka, který má snímkování 

provést. Konkrétně sem patří: 

• Seznámení se s pokyny pro snímkování a vytyčení jeho cíle 

• Seznámení s pozorovanou činností, pracovištěm a ostatními faktory 

ovlivňujícími pozorování 

• Výběr a zajištění spolupráce snímkovaného pracovníka  

• Stanovení počtu náměrů nebo délky snímků 

• Časový rozvrh pro celé měření. 

 

Před samotným zahájením snímkování je nutné pečlivě vymezit činnosti, které 

budou předmětem snímkování, přesně identifikovat okamžik zahájení a okamžik ukončení 

                                                 
15 ŠTŮSEK, Jaromír. Řízení provozu v logistických řetězcích. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. 227s. ISBN 
978-80-7179-534-6. 



 

   

měrných dějů. Počátek děje je vždy totožný s koncem děje předcházejícího. K záznamu 

těchto dějů se používá předem připravený formulář.  

 

2. Pozorování práce a měření spotřeby času 

Během této etapy probíhá samotné snímkování. Pozorovatel zapisuje chronologicky 

všechny činnosti provedené pracovníkem do pozorovacího listu. Pro časové měření jsou 

nejlepší pomůckou stopky popř. hodinky, které musí být umístěné na vhodném místě tak, 

aby pozorovatel dokázal nezkresleně pořídit záznam a popis pracovních činností. Je také 

nutné zvážit dobu trvání snímkování, tak aby byla dostatečná a mohla tedy zajistit 

podklady pro objektivní hodnocení, ale zároveň také hospodárná. Spotřeba času se 

většinou vyjadřuje v setinách minut nebo hodin.  

 

3. Vyhodnocení snímku 

Vyhodnocení snímku operace probíhá většinou na základě tohoto postupu: 

• Přiřazení normalizovaných symbolů dle hodnoty a druhu času 

• Sestavení časových řad tj. časových hodnot označených stejnými symboly 

• Vyloučení extremních hodnot z časové řady 

• Kontrola spolehlivosti pomocí měření koeficientu rozpětí (Kr) Kr = tmax /tmin. 

 

4. Návrh změny pracovního procesu nebo stanovení norem a normativů 

Vypočtené hodnoty slouží k různým účelům, např. rozboru organizace práce na 

pracovišti, zjištění příčin ztrátových časů a pro získání přehledu o možnosti jejich 

odstranění, získání podkladů pro tvorbu časových standardů, projektování pracovních 

procesů, získání podkladů pro zlepšení technického i organizačního zajištění práce.  

 

2.3.2  Vybrané aspekty finanční analýzy 

Finanční analýza 

„Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud možno komplexně posoudit úroveň 

současné finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit vyhlídky na finanční situaci 



 

   

podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, 

zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.“16 

Finanční situace podniku je souhrnným vyjádřením úrovně všech aktivit podniku, 

kterými se prezentuje na trhu. Do finanční analýzy se promítá objem a kvalita výroby, 

úroveň marketingové a obchodní činnosti, inovace a další činnosti podniku. „Finanční 

situaci je tedy nutno chápat jako komplexní vícekriteriální model skládající se z mnoha 

dílčích charakteristik a jejich vazeb.“17 

„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku.“18   

Nejdůležitějším zdrojem informací pro finanční analýzu jsou výkazy finančního 

účetnictví, které zahrnují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow a výkaz 

vnitropodnikového účetnictví, které mají interní charakter a nejsou veřejně dostupné.  

Ukazatelé finanční analýzy se obvykle sdružují do skupin, přičemž každá skupina 

se zaměřuje na jiný aspekt finančního zdraví podniku. Zpravidla se uvádějí čtyři základní 

skupiny: ukazatele rentability, ukazatele aktivity – jde o ukazatele stupně využití 

podnikových aktiv, ukazatele zadluženosti, ukazatele platební schopnosti – jejich cílem je 

vyjádřit se k potenciální schopnosti podniku platit své závazky, ukazatele vycházející z 

údajů kapitálového trhu – pouze v případě, že jde o akciovou společnost a její akcie jsou 

volně obchodovatelné.  

Podle mnohých ekonomických definic je cílem každého podnikání zisk. 

Jednoduché účetnictví definuje zisk jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podvojné účetnictví 

naproti tomu chápe zisk jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Ve své práci se držím první 

definice, neboť v malých firmách je důležité sledovat peněžní toky.  Základním efektem, 

který sebou podnikání přináší je uspokojení osobních potřeb podnikatele prostřednictvím 

                                                 
16 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, s.r.o. 2008. 192 s. 
ISBN 978-80-86929-44-6. (s. 68) 
17 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, s.r.o. 2008. 192 s. 
ISBN 978-80-86929-44-6. (s. 68) 
18 VALACH, Josef a kol. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o. 1999. 324 s. ISBN 80-
86119-21-1. (s. 91) 



 

   

vlastnictví podniku nebo podnikání. Firma je tedy pro podnikatele nástrojem pro dosažení 

jeho cílů a naplnění existenčních potřeb. 19 

Zisk je proto v dnešní době nutno chápat jako přínos z vynaloženého lidského 

potenciálu.20 

2.3.3  Analýza odkládání povinností 
 

Tato analýza byla již blíže popsána v kapitole 2.2.4. 

 

2.3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: 

Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby 

(ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. 

Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a 

tvorbě politik. S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a 

slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat 

nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného 

střetu21. 

 

 

                                                 
19  MIKOLÁŠ, Zdeněk a kol. Podnikání &synergie. 1.vyd. Ostrava: Repronis, 2002. 85 s. ISBN 80-7329-

025-1.  
20  MIKOLÁŠ, Zdeněk a kol. Podnikání &synergie. 1.vyd. Ostrava: Repronis, 2002. 85 s. ISBN 80-7329-

025-1. 

 
21 http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 



 

   

Obr. 2.3 Schéma SWOT analýzy22 

Interní analýza 
 

SWOT- 
analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které jsou 
vhodné pro rozvoj silných stránek 
společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro vznik nových 
příležitostí. 
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Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro zamezení 
hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž je možné 
omezit hrozby, ohrožující naše slabé 
stránky. 

 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje zejména na interní prostředí firmy a na 

vnitřní faktory podnikání, jako je výkonnost a motivace pracovníků, efektivita procesů, 

logistické systémy apod. Silné a slabé stránky jsou obvykle měřeny interním hodnotícím 

procesem nebo pomocí benchmarkingu.   

 

Hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí firmy, které podnik 

nemůže tak dobře kontrolovat a ovlivnit. Ale přestože je podnik nemůže kontrolovat, může 

je alespoň identifikovat pomocí např. vhodné analýzy konkurence, demografických, 

ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a kulturních faktorů 

působících v okolí podniku.  23 

 

3 Analýza ekonomie času podnikatele 

3.1 Vstup do analýzy 
 

Tato kapitola se zaměřuje na aplikaci metod uvedených v kapitole 2.3 do praxe. 

 

                                                 
22 http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 
23 http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59&X=SWOT+analyza 



 

   

3.2 Snímkování 
 

Během jednoho týdne jsem pozorovala podnikatele a zaznamenávala veškeré 

činnosti, které prováděl do jednotlivých pozorovacích listů. Jeden přikládám v příloze č. 1 

jako vzor.  

Do jednotlivých pozorovacích listů jsem od pondělí do neděle zapisovala čas, dobu 

trvání jednotlivých činností a jejich stručný popis. Čas jsem měřila pomocí náramkových 

hodinek. Činnosti jsou popsány jen velmi stručně a rámcově, neboť detailní popis 

jednotlivých činností není pro tento výzkum nutný. 

Jednotlivé pozorovací listy zachycují jeden celý, dalo by se říci, že typický týden 

podnikatele. Od rána, kdy vstane, až než jde večer spát. V tomto týdnu se nevyskytly žádné 

neobvyklé situace ani nenadálé činnosti, které by mohly pozorování jakkoliv zkreslovat. 

Do pozorování jsem začlenila i činnosti podnikatelovy manželky, které bezprostředně 

souvisejí s podnikatelovou činností, a které by byl nucen podnikatel bez své ochotné ženy 

dělat sám. Jedná se především o podání daňového přiznání, placení faktur a podobné 

vyřizování a drobná administrativa, kterými může podnikatel pověřit někoho jiného.   

1. Příprava snímkování 

Před započetím samotného snímkování jsem si vytvořila na každý den jeden 

pozorovací list. Pozorování jsem se rozhodla provádět po dobu celého jednoho týdne, 

abych zachytila nejen pracovní dny, ale také víkend, který by měl člověku sloužit 

k odpočinku a k načerpání nových sil. Podnikatel by se snímkováním předem seznámen a 

vyšel mi vstříc.   

2. Pozorování práce a měření spotřeby času 

Během této etapy probíhalo samotné snímkování, podnikatel po celý týden 

zapisoval do pozorovacích listů všechny své pracovní i nepracovní činnosti, dobu, kdy tyto 

činnosti probíhaly a délku jejich trvání.  

3. Vyhodnocení snímku 

Pro vyhodnocení časových snímků jsem vycházela z rovnice 24 = A + B + C 

profesora Mikoláše uvedené v publikaci „Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku.“  

Pomocí této metody jsem získala přehled o struktuře, rozložení a využití podnikatelova 

času. K jednotlivým činnostem jsem přiřadila odpovídající symboly.  

 

 

 



 

   

3.2.1 Typický den podnikatele 

 

 Při snímkování jsem se snažila zachytit typický týden podnikatele zahrnující rutinní 

obvyklé činnosti v jejich obvyklé délce. Různé nenadálé činnosti a situace, by mohly 

zkreslovat výsledek pozorování.  

Podnikatelův den začíná v zimě zpravidla okolo 5:30 (v létě to bývá dříve), poté 

stráví přibližně hodinu oblékáním, snídaní, ranní hygienou, případně jde ještě vyvenčit psa. 

Okolo 6:30 začíná pracovat v dílně, která se nachází v bezprostřední blízkosti jeho domu, 

díky tomu ušetří čas, nutný k dojíždění do práce. Zákazníci na něj mohou zazvonit doma, 

pokud ho v dílně nezastihnou, což má ale i svou stinnou stránku, protože tohoto fakt často 

zneužívají a zvoní netaktně pozdě večer nebo v neděli.  

Podnikatel většinou pracuje celé dopoledne, na svačinu si udělá jen krátkou pauzu. 

Během dopoledne také dílnu navštěvuje nejvíce zákazníků. Mezi 12:00 a 12:30 ji zamyká a 

jde se domů naobědvat. Ihned po obědě a zubní hygieně se vrací zpět do dílny, kde pracuje 

přibližně do 18:00 hodin, v létě i déle. Doba strávená prací v dílně je dosti pohyblivá a 

záleží na množství zakázek. Pokud má podnikatel méně práce, pracuje během víkendu jen 

v sobotu dopoledne, ale v případě, že má více zakázek, pracuje i celý víkend.   

Poté, co večer zamkne dílnu, snaží se podnikatel nemyslet na práci a věnovat se 

jiným aktivitám. Jde vyvenčit psa, 2 – 3x týdně cvičí, poté se vysprchuje, podívá se na 

zprávy, povečeří a jde spát. Někdy si ještě večer v posteli čte.  

Během víkendu, jak už jsem uvedla, se práci věnuje méně. Pracuje většinou jen 

v sobotu dopoledne, poté s rodinou poobědvá. Další činnosti záleží hlavně na počasí a 

roční době. V zimě navštěvuje pravidelně saunu, v létě se spíše jede projet na kole nebo 

pracuje na jedné ze svých dvou velkých zahrad. Prací na zahradě tráví za dobrého počasí 

většinou i celou neděli.  

Podnikatel se snaží svůj tzv. kvaziproduktivní čas absolutně minimalizovat. V jeho 

případě by se do něj dalo zahrnout jen jednání se zákazníky a telefonní hovory s nimi. 

Ostatní činnosti související s podnikáním přenechává na své manželce, kterou jsem ve 

svém pozorování nemohla opomenout.  

  

Podnikatel na své ženě přenechává většinu nutných administrativních činností. Tím 

si každý týden ušetří několik hodin času a může se více věnovat hlavní náplni své práce. 

Jak plyne z níže uvedené tabulky, manželka podnikatele stráví přibližně 4 hodiny týdně 



 

   

administrativní činností podnikatele. Pokud by všechny tyto činnosti měl vykonávat a 

vyřizovat sám podnikatel, strávil by tím minimálně 6 hodiny času, neboť nejde jen o 

samotné vyřizování, ale i cestu autem do centra města, zaparkování apod. Manželka 

podnikatel pracuje v centru města, a proto je pro ni jednodušší všechny tyto záležitosti 

během polední pauzy nebo po práci zařídit.  

 

Tab. 2.1 Administrativní činnosti prováděné manželkou podnikatele  

 

DEN 
DOBA 

TRVÁNÍ ČINNOST 

Pond ělí 
 
15 minut podání daňového přiznání na FÚ 

 
 
15 minut 

 
úhrada faktury v bance 

 
 
20 minut 

 
vystavení faktury 

Úterý 
 
90 minut 

 
zaplacení nedoplatků OSSZ 

 
 
45 minut 

 
zaplacení nedoplatků VZP 

 
 
45 minut 

 
změna trvalých příkazů na sociální a zdravotní pojištění 

Čtvrtek 
 
15 minut 

 
úhrada faktury v bance 

 

Při analyzování využívání podnikatelova času, jsem veškerý čas rozdělila do tří 

kategorií podle metodiky profesora Mikoláše.  

Do kategorie času „A“ jsem zahrnula činnosti představující jak relaxaci a 

odpočinek, tj. spánek, osobní hygienu, stravování, venčení psa, cvičení, saunu tak také 

práci na zahradě, v domácnosti, nákup potravin atd. Nejedná se tedy jen i odpočinek, ale 

vše co podnikatel vykonává ve svém volnu.  

Kategorie času „B“ představuje hlavní pracovní náplň podnikatele. Konkrétně se 

jedná o svařování, opravy chladičů, nákup materiálu, úklid dílny atd.  

Poslední kategorii času „C“ tvoří tzv. kvaziproduktivní čas, který zahrnuje 

především administrativní činnosti. Podnikatel se snaží tyto činnosti výrazně 

minimalizovat a provádět pouze činnosti, které jsou nezbytně nutné a které za něj nemůže 

vyřídit nikdo jiný. Do času „C“ jsem tedy zahrnula pouze telefonní hovory a osobní 

jednání se zákazníky a pomoc při vypisování faktury. Zbývající činnosti bezprostředně 

související s podnikáním vyřizuje za podnikatele manželka, a tím mu týdně ušetří přibližně 

6 hodin týdně, které podnikatel může věnovat své hlavní pracovní náplni nebo odpočinku 

po práci.  



 

   

Následující tabulka znázorňuje strukturu jednotlivých dní podnikatele během týdne 

a čas věnovaný práci během jednotlivých dní.  

 

Tab. 2.2 Týdenní struktura času podnikatele  

 A B C ∑ B+C 
PONDĚLÍ 13:15 9:35 1:10 24:00 10:45 
ÚTERÝ 12:45 10:10 1:05 24:00 11:15 

STŘEDA 14:10 8:55 0:55 24:00 9:50 
ČTVRTEK 16:15 7:10 0:35 24:00 7:45 

PÁTEK 13:30 9:20 1:10 24:00 10:30 
SOBOTA 18:40 4:55 0:25 24:00 5:20 
NEDĚLE 19:25 4:35 0:00 24:00 4:35 

 

Z tabulky je zřejmé, že podnikatel věnuje své práci mnohem více času, než kdyby 

byl zaměstnán. Pracuje i o víkendu a nezbývá mu tudíž dostatek času na odpočinek. Práce 

jej zatěžuje nejen fyzicky, ale i psychicky, protože ani doma se nedokáže od práce úplně 

oprostit a nemyslet na ni.  Podnikatel pracuje průměrně 60 hodin týdně, v létě často i déle, 

což je o celou třetinu více než délka pracovní doby stanovená zákoníkem práce.   

 

Obr. 2.4 Týdenní struktura času 

 

 

Obr. 2.4 zobrazuje grafické vyjádření hodnot uvedených v tabulce (Tab. 2.2) a 

přehledně znázorňuje strukturu využívání času. Ačkoliv by se z grafu mohlo zdát, že podíl 
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času „A“ čili čas na osobní reprodukci člověka je v jednotlivých dnech poměrně vysoký, 

naprostou většinu tohoto času tvoří spánek, jídlo a osobní hygiena, popř. práce doma a na 

zahradě. Podnikatel spí přibližně 8 hodin denně, což vzhledem k tomu, že jeho práce je 

fyzicky náročná není příliš. 

 

Jak uvádí tabulka (Tab. 2.3) pracuje podnikatel nejen v pracovní dny, ale také o 

víkendu, pravidelně každou sobotu, a pokud má hodně zakázek, tak i v neděli. 

Z pozorování vyplynulo, že během pracovních dní (tj. v pondělí až pátek) pracuje 

v průměru 10 hodin denně, o víkendu přibližně 5 hodin. Z naměřených hodnot, uvedených 

níže v tabulce 2.3, vyplynul jako pracovně nejnáročnější den úterý, kdy podnikatel věnoval 

svému podnikání 46,875% dne, tedy 11 hodin a 15 minut. Pracovat denně 10 až 11 hodin 

je pro podnikatele velice namáhavé jak fyzicky, tak také psychicky, může vážně a nevratně 

poškodit podnikatelovo zdraví, což by pro něj znamenalo ztrátu obživy.       

 

Tab. 2.3 Analýza týdenní struktury času 

  PONDĚLÍ – PÁTEK SOBOTA – NEDĚLE PONDĚLÍ – NEDĚLE 
A 69:55 38:05 108:00 
B 45:10 9:30 54:40 
C 4:55 0:25 5:20 
∑ 120:00 48:00 168:00 
B+C 50:05 9:55 60:00 
(B+C/A+B+C)*100 (%) 41,74% 20,66% 35,71% 

(Bextrém+Cextrém/24)*100 46,875% (ÚTERÝ) 22,22% (SOBOTA) 46,875% (ÚTERÝ) 
 

Pro lepší představu a názornost shrnuje následující graf (Obr. 2.5) celkovou 

strukturu týdenního času v procentuálním vyjádření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Obr. 2.5 Procentuální vyjádření struktury času 

 

Metoda snímkování v kombinaci s rovnicí struktury času jednotlivce podaly 

věrohodný a přehledný obraz o využívání času podnikatelem v průběhu jednoho týdne. 

3.3 Vybrané aspekty finanční analýzy 
 

Poté, co jsem zjistila pomocí metody snímkování, kolik hodin průměrně podnikatel 

týdně pracuje, je důležité dále zjistit, jak se mu jeho námaha vyplácí a jestli je za svou 

práci náležitě ohodnocen.  

Z přiznání k dani z příjmu fyzických osob jsem získala údaje o jeho výdajích, 

příjmech a výsledku hospodaření za poslední dva roky. Posuzovat je s údaji z předchozích 

let by mohlo být zavádějící vzhledem k tomu, že tato podnikatelská činnost se stala pro 

podnikatele hlavním zdrojem obživy teprve polovině roku 2006. Tyto údaje jsou 

východiskem pro výpočet měsíční a hodinové mzdy podnikatele. 

 

Tab. 2.4 Výsledek hospodaření v roce 2007 

Rok 2007   
Příjmy 428 471 Kč 
Výdaje 301 971 Kč 
VH před zdaněním 126 500 Kč 
Základ daně 121 900 Kč 
VH po zdanění 107 223 Kč
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V porovnání s rokem 2008 byl v roce 2007 výsledek hospodaření po zdanění 

citelně nižší. Hlavním důvodem je operace, které se podnikatel musel v tomto roce 

podrobit a následná rekonvalescence, která trvala dohromady přibližně 7 týdnů.  

 

Tab. 2.5 Výsledek hospodaření v roce 2008 

Rok 2008   
Příjmy 459 636 Kč 
Výdaje 238 851 Kč 
VH před zdaněním 220 785 Kč 
Základ daně 163 700 Kč 
VH po zdanění 139 145 Kč 

 

 

V roce 2008 se podnikateli podařilo zvýšit své příjmy, snížit výdaje a také zvýšit 

hodnotu odpočitatelných položek od daně z příjmu.  

 

Obr. 2.6 Grafické znázornění příjmů a výdajů v letech 2007 a 2008 

 

 

Pro výpočet hodinové mzdy jsem vycházela z hodnot naměřených snímkováním a 

z částek uvedených v daňovém přiznání. Pomocí snímkování jsem zjistila, že podnikatel 

pracuje průměrně 60 hodiny týdně, dále jsem vycházela z předpokladu, že rok mám 52 

týdnů. Z toho plyne, že podnikatel pracuje průměrně 3120 hodin ročně. Toto číslo je však 

nutné brát s rezervou, neboť nebere do úvahy dovolenou nebo případnou pracovní 
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neschopnost podnikatele. V roce 2007 jsem zohlednila podnikatelovu sedmitýdenní 

pracovní neschopnost a počítala tedy jen s 45-ti týdny. 

                 

Průměrná čistá hodinová mzda v roce 2007:   Kč40
2700

107223=  

 

 

Průměrná čistá hodinová mzda v roce 2008:   Kč45
3120

139145=  

 

Přestože má čistá mzda podnikatele rostoucí trend, je na dnešní dobu velice nízká. 

45 Kč odpovídá ohodnocení brigádníka, ale ne podnikatele, kterého tato činnost živí. 

Navíc se nejedná jen o vykonávání hlavní pracovní náplně. Podnikatel musí na rozdíl od 

doby, kdy byl zaměstnán, zastávat více funkcí najednou.  

 

Podnikatel musí zvládnout najednou 3 role: 

• Role vlastníka 

• Role manažera a administrativního pracovníka 

• Role pracovníka 

Podnikatel tedy pracuje v podstatě jako 3 lidé dohromady, čemuž by mělo 

odpovídat také jeho ohodnocení. 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda podnikatele činila v roce 16 347 Kč. Tato hodnota se 

nachází hluboko pod průměrnou mzdou 25 655 Kč, kterou uvádí Český statistický úřad za 

4. čtvrtletí roku 2008 pro sekci G podle OKEČ, která zahrnuje opravy motorových 

vozidel.24  Pokud bych zašla až do extrému, částku, kvůli které musí podnikatel měsíc 

tvrdě pracovat, si Jaromír Jágr vydělá v ruském Omsku za necelou půlhodinu. 

 

Přestože zisk není pro podnikatele primárním cílem jeho činnosti, měl by se nad 

částkou, kterou měsíčně průměrně vydělá vážně zamyslet a snažit se dostat alespoň na 

průměrnou úroveň mezd v daném odvětví, aby se mu jeho podnikání vyplatilo.  

 

                                                 
24 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz030909_109.xls 



 

   

3.4 Analýza odkládání povinností 
 

Úkolem této analýzy bylo zjistit, za pomocí jednoduché matematické rovnice, se 

kterou v nedávno přišla skupina kanadských vědců, jaký má podnikatel sklon odkládat 

nezábavné a neoblíbené činnosti, které mu nepřinesou okamžitý užitek a zda si umí určit 

priority svého podnikání. 

 

U značí v následující rovnici užitek nebo touhu dokončit úkol, E označuje 

očekávaný úspěch, V hodnotu dokončení úkolu, I  značí bezprostřednost a zábavnost úkolu 

a D je sklon člověka k odložení práce.  

DI

VE
U

×
×= 25 

 

Za pomoci krátkého dotazníku byl zjištěn sklon podnikatele k odkládání povinnosti, 

jak ho ovlivňuje hodnota dokončeného úkolu v rychlosti jeho dokončení, do jaké míry 

upřednostňuje práci, za kterou dostane dřív zaplaceno a jak je pro něj důležitá zábavnost 

zadaného úkolu. Na tyto otázky odpovídali tři lidé z jeho blízkého okolí a nakonec i 

podnikatel sám. Ke každé otázce byla přiřazena škála od 1 do 5, přičemž 1 znamenal nízký 

vliv dané skutečnosti na podnikatele a naopak hodnota 5 značila, že je podnikatel danou 

skutečností silně ovlivněn. Je zajímavé, že lidé, kteří jej dobře znají, odpovídali na 

jednotlivé dotazy velice podobně jako podnikatel sám. Pouze poslední dotaz, zda 

podnikatel upřednostňuje zábavnější práci před méně zábavnou, ohodnotil podnikatel 

čtyřmi body na rozdíl od jeho okolí, které jej hodnotilo jen jedním nebo dvěma body.  

 

Z výsledků dotazování vyplynuly následující hodnoty: 

E – Očekávaný úspěch = 1,5 

V – Hodnota dokončeného úkolu = 2,25 

I  – Bezprostřednost a zábavnost zadaného úkolu = 2,25 

D – Sklon k odkládání práce = 2,25 

 

Zpracovaný dotazník přikládám v příloze č. 2  

     
                                                 
25 http://www.novinky.cz/clanek/156270-muz-vymyslel-rovnici-proc-lide-odkladaji-praci-na-zitra.html 

 



 

   

Tyto hodnoty byly dosazeny do uvedené rovnice:   74,0
25,225,2

25,25,1 =×=
x

U    

 

Výsledná hodnota vyšla nižší než 1, z čehož plyne, že se podnikatel nenechá 

druhem a výslednou hodnotou práce příliš ovlivnit. Práci bere systematicky tak, jak 

přichází, příliš nad ní zbytečně nepřemýšlí, neboť si je vědom toho, že za něj jeho práci 

nikdo jiný neodvede a skutečnost, jestli danou činnost vykoná dříve nebo později na 

výsledku nic nezmění. 

 

3.5  SWOT Analýza 
 

Poznatky z předchozích analýz a zkoumání jsem shrnula ve SWOT analýze, která 

sumarizuje všechny silné a slabé stránky podnikatele a jeho pracovní činnosti a současně 

analyzuje příležitosti, nabízející mu jeho okolí, jež by měl využít ve svůj prospěch a 

ohrožení, které se nachází v jeho okolí, kterémuž by se měl vyvarovat. 

 

Silné stránky 

� Provozovna je v majetku podnikatele 

� Provozovna se nachází v místě bydliště podnikatele 

� Velice pružná provozní doba 

� Všechny investice jsou financovány výhradně z vlastních zdrojů 

� Vysoká produktivita práce 

� Nízké ceny 

� Rychlé a vstřícné jednání 

� Neodkládání povinností na jindy 

� Outsourcing účetnictví 

 

Slabé stránky 

� Nevhodná poloha provozovny na okraji města 

� Internetové stránky nenabízení dostatek informací 

� Nedostatečná reklama 

� Přepracovanost a časový stres 



 

   

� Bezodkladné vyřízení všech zakázek, včetně těch, které přinášejí výrazně nižší 

užitek 

� Nízké ceny – nedostatečný výdělek 

 

Příležitosti 

� Rozšíření nabízených služeb 

� Zkvalitnění technického zázemí 

� Nové investice do nákupu strojů a zařízení 

� Spolupráce s firmou CARGO design vyrábějící nadstavby vozidel 

� Rozšiřování klientely díky dobrým kontaktům a pozitivním referencí 

� Školení a další sebevzdělávání 

 

Ohrožení 

� Vznik nových konkurentů 

� Zánik firem a tudíž i snížení počtu zakázek v důsledku celosvětové ekonomické 

krize 

� V případě nemoci nebo zranění nemá za podnikatele kdo pracovat 

� Ohrožení podnikatelova zdraví a pohody v soukromém životě 

 

Shrnutí silných a slabých stránek podnikatele a vytyčení jeho potenciálních 

příležitostí a ohrožení pomůže v identifikaci možných návrhů a opatření na zlepšení 

v následující kapitole.  

4 Shrnutí a návrhy ke zlepšení ekonomie času podnikatele 
 

Na základě provedení výše uvedených analýz jsem došla k následujícím poznatkům 

a závěrům. Práce podnikatele naplňuje, je pro něj velice důležitá, a proto jí věnuje 

maximum svého času. Ale přestože, zaujímá v jeho životě důležité místo, nepřemýšlí o ní 

dostatečně, nesnaží se ji dále zefektivňovat, má rád svůj stereotyp a život v „zajetých 

kolejích“. Bere práci tak, jak přichází a nepřemýšlí nad její efektivností ani nad hodnotou 

dokončeného úkolu. Zisk u něj nestojí na prvním místě. Důležitější je pro něj výsledek, 

tedy pocit z dobře vykonané práce a spokojený zákazník. Obrovskou oporou je pro něj 

jeho obětavá manželka, která se za něj snaží vykonávat veškerou administrativu, čímž 



 

   

podnikatel ušetří čas, který by musel těmto činnostem věnovat, popřípadě peníze, které by 

musel platit sekretářce nebo někomu, kdo by za něj všechno vyřizoval.  

 

4.1 Shrnutí zjištěných poznatků 
 

Podnikatel má velkou výhodu v tom, že má v blízkém okolí velice slabou 

konkurenci, kterou by se měl snažit lépe využívat. Bylo by vhodné, kdyby lehce zvedl 

ceny za své služby a produkty, neboť vzhledem k situaci na místním trhu se nemusí bát 

odlivu svých zákazníků. Vyšší zisk by jeho pocit z dobře vykonané práce jistě ještě více 

umocnil a jeho podnikání by se stalo smysluplnějším. Ani snaha každému vyhovět tady 

jistě není na místě. Podnikatel by se měl naučit oddělovat svoji práci od soukromého 

života. Večer, když zamkne svou dílnu, už by neměl být stresován večerními telefonáty 

zákazníků nebo dokonce jejich návštěvou. Měl by svým klientům zdůraznit, že má určitou 

provozní dobu, kterou by měli respektovat a dodržovat. Avšak většina jeho zákazníků ví, 

že bydlí hned vedle své dílny a neostýchá se za ním přijít prakticky kdykoliv. 

 

4.1.1  Vyhodnocení snímku pracovního dne a týdne 
 

Pomocí metody snímkování bylo zjištěno, že fyzická práce zaujímá během dne 

největší podíl, oproti administrativním úkonům, kterým se podnikatel snaží spíše vyhýbat. 

Podnikatel už je pánem ve středních letech, měl by tedy ubrat ze svého pracovního tempa a 

myslet více na sebe a své zdraví. Pracovat 60 hodin týdně je pro něj fyzicky i psychicky 

velice náročné. Namáhavá práce, která zahrnuje zvedání těžkých předmětů, plnou 

soustředěnost a především dýchání výparů ze svařování se mohou velice brzy nevratně 

podepsat na jeho zdraví.  

 

4.1.1.1 Identifikace rušivých elementů 
 

Podnikatel by měl slevit ze svého pracovního tempa a spíše se zaměřit na 

efektivnost všech svých pracovních úkonů a umět si svou práci lépe naplánovat. Čím lépe 

si svůj čas naplánuje, tím lépe jej také může využít pro své profesní i osobní cíle. 

Plánování znamená přípravu k realizaci cílů a rozvržení času. Plné soustředění na hlavní 



 

   

pracovní činnost jistě povede k zefektivňovaní konané práce a optimalizaci všech 

pracovních úkonů. Měl by se především snažit eliminovat rušivé elementy a najít 

nejčastější průvodce svých časových ztrát. Jedná se zde především o časté telefonování. 

Zákazníci, kteří se chtějí s podnikatelem dlouho vybavovat, ho tím zdržují od práce, z čeho 

je podnikatel nervózní. Za další rušivé elementy lze považovat snahu dělat více věcí 

najednou, nedostatečné stanovení priorit, ale také chaos ve všech dokumentech, 

telefonních číslech zákazníků atd.  

Na telefonáty je možno z hlediska časové hospodárnosti pohlížet jako na nežádoucí 

návštěvu, která přichází bez ohlášení. Dnešní mobilní telefony již disponují řadou funkcí, 

které napomáhají organizovat a šetřit drahocenný čas. Jedním z nich je tzv. rychlá volba 

nebo rozdělení kontaktů do skupin. Používání těchto jednoduchých vymožeností dnešní 

doby by podnikateli jistě ušetřilo čas, neboť podnikatel má většinu telefonních čísel 

napsaných jen na papírcích nebo vizitkách a jejich neustálé hledání ho jistě znervózňuje a 

připravuje ho úplně zbytečně o čas. 

  

Spolu s efektivností jistě také souvisí upřednostňování větších zakázek s vyšší 

přidanou hodnotou a také lépe zaplacených. Neměl by tedy brát všechny zakázky, ale více 

se zaměřit na ty, které mu přinesou vyšší užitek a zisk. Je důležité naučit se rozeznávat 

důležité od nutného. Podle Paterova pravidla je 80% účinků dosaženo pomocí 20% 

námahy. Je tedy důležité umět vyfiltrovat to, co přinese největší užitek. 

Paterův princip má širokou paletu působnosti. Zajímavá je také myšlenka, že 20% 

zákazníků přináší 80% zisku.26  

 

Z této úvahy plyne jednoduchý závěr, podnikatel by se neměl tolik zaměřovat na 

svou činnost (výkonnost), ale spíše na cíl (efektivnost). Neměl by se tedy snažit dělat 

některé (často zbytečné) věci správně, ale spíše upřednostňovat konání správných věcí.  

 

 

 

                                                 
26 KNOBLAUCH, Jörg; WÖLTJE, Holger. Time management: Jak lépe plánovat a řídit svůj čas. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 112 s. ISBN 80-247-1440-X. 

 



 

   

4.1.2 Vyhodnocení finanční analýzy 
 

Příjmy z podnikatelské činnosti jsou pro podnikatele a jeho rodinu naprosto 

nedostačující. Podnikatelova průměrná hodinová mzda se blíží ke mzdě průměrného 

brigádníka. Mnoho podnikatelů v takové situaci začne zvažovat rentabilitu svého 

podnikání a rozhodne se nechat opět zaměstnat. Tento krok je pochopitelný. Jako 

zaměstnanec by si jistě vydělal více, pracoval by jen 8 hodin denně, měl by 4 týdny 

placené dovolené, měl by nárok na nemocenskou, nemusel by se stresovat nedostatkem 

nebo naopak nadbytkem práce, dokonce by měl určitě zajištěné i teplé obědy.  

Podnikatel by se přesto do takovéhoto pracovně právního vztahu, kdy by nad sebou 

měl někoho nadřízeného, vrátit nechtěl. Je si vědom všech strastí, které sebou jeho statut 

osoby samostatně výdělečně činné přináší, ale jeho pocit samostatnosti a svobody je 

v tomto ohledu silnější.  

Nízké výdělky jsou zajisté důsledkem nízkých cen a poměrně vysokých nákladů. 

Podnikatel se snaží své náklady snižovat různými způsoby. Podnikatel si v dílně topí sám 

kotlem na tuhá paliva, namísto městské vody čerpá raději studniční apod. 

 

Vliv podnikání na rodinu 

Skutečnost, že podnikatel pracuje 60 hodin týdně včetně víkendů, má jistě silný vliv 

na jeho rodinu a na celkovou rodinnou harmonii a pohodu. Podnikatel už se není schopen 

ani ochoten oprostit od své práce a udělat si volno. Vypnout si telefon, nemyslet na to, že 

přichází o zákazníky a udělat si pár dní volna. Dostatečný odpočinek a čas na regeneraci 

organismu by mu jistě dodal síly k tomu, aby poté zase mohl začít pracovat s vysokým 

pracovním nasazením. 

 

 Podnikání podnikatele už úplně pohltilo a ovlivňuje všechny oblasti jeho života.  

Měl by se tedy opět stát pánem svého času a naučit se oddělovat profesní život od 

soukromého, přestože spolu v jeho případě velice úzce souvisí. 

4.2 Návrhy na zlepšení 
 

Po vyhodnocení všech vykonaných analýz, jsme dospěla k návrhům řešení 

problematiky ekonomie času, které by se daly shrnout do několika hlavních bodů: 



 

   

� Zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti pomocí plánování a eliminace 

rušivých elementů 

� Zaměření se na reprodukci osobního potenciálu 

� Zvýšení zisku prostřednictvím snižování nákladů a zvýšení cen nabízených 

služeb a produktů 

� Soustředěnost na větší zakázky a spolupráci s ostatními firmami 

� Reklamní tabule na frekventovaných komunikacích a častější aktualizace 

webových stránek 

Podnikatelova činnost se stane efektivnější v případě, že se podnikatel naučí svou 

práci pečlivě naplánovat a nenechá se často vyrušovat od práce. S efektivností a vysokým 

pracovním nasazením také úzce souvisí duševní a tělesné zdraví. Pokud podnikatel bude 

více a intenzivněji odpočívat, bude moct na práci lépe soustředit.  

K získání nové klientely, rozšíření a větší rozmanitosti klientely by bylo vhodné 

častěji aktualizovat webové stránky a zaměřit se na výraznější reklamu. 

Pro zlepšení finanční situace by bylo vhodné, kdyby se podnikatel naučil odříkat 

některé menší zakázky, které jsou pro něj přesto časově a fyzicky náročné a nepřinášejí 

odpovídající užitek ani finanční ohodnocení a zaměřil se spíše na dlouhodobou spolupráci 

s většími podniky, kterým by pochopitelně mohl účtovat vyšší hodinovou sazbu. 

 

Jako další možné řešení problému s nedostatkem času, by se mohlo zdát přijmutí 

zaměstnance. Avšak toto řešení bych podnikateli nedoporučovala a ani podnikatel, by 

s tímto návrhem nesouhlasil. Prvním závažným důvodem jsou podnikatelovy nedostatečné 

výdělky, dalším důvodem je zodpovědnost za zaměstnance, za jeho bezpečnost při práci, 

bylo by pro něj nutné vybudovat sociální zázemí atd. Nasnadě je také fakt, že cizí člověk 

se k vybavení dílny a všem pracovním strojům a pomůckám zajisté nebude chovat šetrně, 

jako jejich majitel. A v konečném výsledku by mohl nešikovný zaměstnanec zkazit dobrou 

pověst podnikatele, nehledě na to, že podnikatel by jej musel neustále kontrolovat. 

 

Zásady pro zefektivnění průběhu pracovního dne podnikatele 

Důležité je začít pracovat každý den ve stejnou dobu, neboť každý stereotyp v sobě 

ukrývá určitý pocit jistoty. Na počátku pracovního dne je vhodné formulovat si reálný 

denní plán. Úkoly, které mají ten den nevyšší prioritu, by se měl podnikatel zabývat hned 

po ránu, když má ještě dostatek energie a také klid. Později začnou telefonovat a chodit 



 

   

zákazníci, na které je možno pohlížet jako na rušivé elementy, které odvání podnikatele od 

práce.  

Práci je vhodné si předem připravit a naplánovat. Dobrá pracovní příprava dokáže 

odhalit značné racionalizační rezervy. Zkrácením vlastní realizace je možné uspořit 

celkový čas.  

Podnikatel by neměl během své doby zapomínat na přestávky, neboť při dlouhé 

intenzivní práci klesá jeho soustředěnost a výkonnost. Přestávky by měly být krátké, ale 

pravidelné. Přestávka pomůže načerpat člověku novou energii a zvýšit jeho soustředěnost 

na práci. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 SEIWERT, Lothar, J. Čas jsou peníze. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. 319 s. ISBN 80-85603-82-
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5 Závěr 
 

Bakalářská práce splnila svůj cíl, kterým bylo zmapovat délku a strukturu 

pracovního zatížení podnikatele, analyzovat efektivnost jeho práce a navrhnout možná 

opatření vedoucí k efektivnějšímu využití času. 

 

Byla potvrzena hypotéza, že podnikatel pracuje týdně mnohem déle, než stanovuje 

zákoník práce. Nezaměřuje se na kvalitu práce, ale pouze na její kvantitu. Podnikatel se dře 

jako kůň, aniž by se otáčel zpět a hodnotil své dosažené výsledky. Jeho statut osoby 

samostatně výdělečně činné by se dal volně přeložit jako osoba, která musí zvládat sama 

všechny činnosti, které jsou ve větších firmách rozděleny do kompetencí více osob. Nikdo 

cizí za něj nic neudělá a ani mu nic nejlehčí, může se spoléhat pouze na své síly a pomoc 

rodiny.  

 

Podnikatel si splnil své přání a svůj sen osamostatnit se a být pánem svého času. 

Avšak tato výsada mu přinesla mnoho strasti a starostí, týkající se nejen finanční stránky, 

ale má i silný dopad na jeho zdraví a soukromý život. Stát se pánem svého času není 

jednoduché, jak by se na první pohled mohlo znát, což už také podnikatel poctil na vlastní 

kůži. Aby se jím mohl stát, bude muset přehodnotit některé své preference, stát se 

dravějším, naučit se říkat „NE“ a zaměřit se na efektivnost a správné využití času, které by 

mu mělo usnadnit správné naplánování.  
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