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1 Úvod 
 
Předmětem této práce je analýza produktivity práce ve společnosti ABB s.r.o., Service 

Ostrava. ABB s.r.o. je součástí mezinárodní korporace, její hlavní zaměření je  technologie 

pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům 

zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí.  

V ABB pracuje 120 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích. ABB Service Ostrava se 

zabývá servisem a výrobou elektromotorů. 

 Produktivita  je důležitým faktorem zajištění obchodního úspěchu a ekonomické přidané 

hodnoty. Stává se však také důležitým faktorem udržení firmy na trhu. 

Produktivitu  měříme určitými ukazateli a pomocí některých faktorů je možné ovlivňovat 

její úroveň. Růstem produktivity podniku (výroby) se otevírá ,, společný prostor ‘‘ pro snížení 

cen a zvýšení operačního přebytku (odpisy a zisk) a kompenzací zaměstnancům. Pokud 

dochází  ke zvyšování produktivity vede to k pozitivnímu vývoji snižování nákladů. Jde tedy 

o rozhodující ukazatel, který ovlivňuje pozici společnosti ve vztahu ke konkurenci.  

Cílem této práce je provést analýzu produktivity práce v ABB Service Ostrava, 

vypracovat podklady pro srovnávací analýzu plánované  a skutečné produktivity práce, od 

roku 2006 až do roku 2009, pro obchodní jednotku Servis a DMI výrobní jednotku. Dále 

provést analýzu na měsíční bázi a  průměrnou roční produktivitu za uvedené roky 2006-2009, 

opět rozdělenou pro obě jednotky. 
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2 Produktivita práce a její typy  
 

Produktivita práce je v ekonomické teorii vyjádřena jako účinnost práce měřená 

množstvím užitných hodnot připadajících na jednotku vynaložené celkové práce. 

Hospodářská praxe se od tohoto vymezení odchyluje – měří jen živou1 práci, a to jako 

odpracovanou dobu bez ohledu na její složitost a intenzitu. [4] 

Produktivitu práce lze posuzovat podle různých hledisek:  

 

1. Podle měrných jednotek v nichž vyjadřujeme výstup výrobního systému:  

a) produktivita práce v naturálních jednotkách (kg, t, l, m apod.),  

b) produktivita práce v pracovních jednotkách (produktivita práce vypočtená, jako podíl 

normohodin na odpracované hodiny dělníků),  

c) produktivita práce v peněžních jednotkách.  

 

Rozeznáváme tyto typy:  

ca) hrubou produktivitu práce (v čitateli je hrubá výroba2), tzn. za výstup firmy jsou 

dosazovány ukazatele, pomocí nichž můžeme posoudit její výkonnost,  

například: 

 - výkony celkem - ukazatel zjistíme ve výkazu zisku a ztráty, 

 - tržby celkem - obvykle jde o součet dvou samostatně vykazovaných ukazatelů ve výkazu 

zisku a ztráty, a to: tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

 - výnosy celkem - ukazatel zjistíme ve výkazu zisku a ztráty. [7] 

                                                 
1
Živou prací se rozumí práce vykonávaná pracovními silami v dané výrobě v daném období. 

2 Hrubá výroba je částí celkového výsledku výrobní činnosti podniku, která je vynaložena v určitém období daným podnikem. 
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cb) čistou produktivitu práce (v čitateli je čistá výroba3), tzn. za výstup je dosazována 

přidaná hodnota. - účetní přidaná hodnota – ukazatel zjišťovaný z účetního výkazu zisku a 

ztráty.  

Reprezentuje „čisté bohatství“ vytvořené firmou. Není hodnotou produkce, protože ta 

částečně obsahuje prvky materiálu a služeb, které byly nakoupeny externě (zvenku) a které 

tedy představují tvorbu bohatství vytvořené jiným podnikem. V podstatě jde o peněžně 

vyjádřenou hodnotu výkonů, které podnikatelský subjekt vložil do obchodní a výrobní 

činnosti po očištění od dodavatelsky pořízeného materiálu, surovin, energie, služeb. [4] 

2. Podle měrných jednotek v nichž vyjadřujeme vstup (práci) výrobního systému:  

 a) hodinovou produktivitu práce (ve jmenovateli je počet odpracovaných hodin, popř. 

normohodin),  

b) denní (směnovou) produktivitu práce (počet odpracovaných dnů nebo směn pracovníků 

bez ohledu na délku pracovního dne a prostoje během dne),  

c) měsíční produktivitu práce (průměrný měsíční evidenční stav zaměstnanců),  

d) roční produktivitu práce  (průměrný roční evidenční stav zaměstnanců) 

 

2.1 Měření a nové hodnotové ukazatele produktivity  

 

Pro nové  požadavky hodnocení a řízení podnikových systémů a jejich inovací má 

vedle měření úrovně a vývoje produktivity práce , např. ukazatelem [7] 

= přidaná hodnota  

 pracovníci, odpracované hodiny, osobní náklady apod.,     (2.1.) 

 

                                                 
3 Čistá výroba se zjistí po odečtení materiálových nákladů od hrubé výroby 
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obvykle ještě větší význam měření úrovně a vývoje celkové a parciálních produktivit, 

pracující s náklady nikoli pouze účetními, ale ekonomickými (tj. účetními + oportunitními), 

ukazatelem celkové produktivity (TFP – Total Factor Productivity) [7] 

 

=hodnota výstupu (tržby)  

ekonomické náklady spotřeby a vázání všech druhů vstupu     (2.2.) 

 

Takto konstruovaný ukazatel produktivity relativně nejlépe vyhovuje jak tradičním 

nárokům operačního řízení, tak i novým nárokům procesního řízení, řízení štíhlé výroby, 

včetně řízení aktiv.  

 Produktivita práce je velmi sledovaným ukazatelem. Produktivita práce se tradičně 

sleduje a vyhodnocuje nejen na podnikové a vnitropodnikové úrovni, ale i na úrovni 

národního hospodářství. 

Sledování produktivity práce a jejího růstu má pro podnik značný význam. Pro zdravý 

vývoj podniku musí být dlouhodobě růst mezd podložen růstem produktivity práce. Růst 

produktivity práce je podmínkou růstu podniku a růstu životní úrovně zaměstnanců. Názorně 

to lze vyjádřit pomocí jednoduché matematické úpravy, ze které dostaneme rovnici: [4] 

 

přidaná hodnota = kompenzace zaměstnancům   /     kompenzace zaměstnancům 

zaměstnanci  zaměstnanci    přidaná hodnota   (2.3.)  

 

Z uvedené rovnice je patrné, že pokud by se nezměnila produktivita práce (zlomek na 

levé straně rovnice), ale přitom by se zvýšila průměrná kompenzace na zaměstnance  

(1. zlomek na pravé straně rovnice), zvýšil by se nutně podíl mezd a sociálních dávek na 

přidané hodnotě (2. zlomek na pravé straně rovnice), a tím by klesl podíl peněz na úroky 

bankám, na daně, na investice a na výnosy vlastníků podniku. [4] 
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K souběžnému růstu kompenzací zaměstnanců (životní úrovně zaměstnanců)  

i operačního přebytku (který podmiňuje interní růst podniku) je tedy potřeba, aby rostla 

produktivita. Při tom jak růst podniku, tak i růst životní úrovně jeho zaměstnanců, je v zájmu 

podniku. Růst životní úrovně zaměstnanců, který vede ke stabilizaci a zkvalitňování 

pracovních sil je faktorem úspěšnosti podniku. [4] 

 

  

 

  

 

 

  

.  
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3 Metodika výpočtu produktivity práce  
 

3.1 Historie měření produktivity práce  

 

21.1. 1920 je založena Masarykova akademie práce podle zákona číslo 86 Sb. První paragraf  

zákona zní: „Masarykova akademie práce je samostatný správní ústav vědecký se sídlem  

v Praze. Jeho úkolem je organizovat technickou práci k hospodárnému využití schopností 

 

veškerého lidu i přirozeného bohatství Československého státu k nejvyššímu obecnému  

prospěchu.“ 

 

1924 byl v Praze uspořádán I. světový kongres o vědeckém  řízení. V následujících letech 

 výsledky Masarykovy akademie práce využívají  podniky jako Baťovy závody, Vítkovice, 

Zbrojovka, Škodovy závody, ČKD, Tatra , které v té době dosahovaly konkurenční schopnost  

západní Evropy. 

 

1952 byla Masarykova akademie práce zrušena. 

 

30.  června 1994 je v Brně založena  Česká společnost průmyslových inženýrů na setkání 

zástupců 38 podniků a institucí. 

 

27. října 1995 je ustavena Sekce pro produktivitu při Společenství průmyslových podniků 

Moravy a Slezska jako nástupnická organizace České společnosti průmyslových inženýrů. 
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3.2 Metodika výpočtu produktivity práce ABB Service Ostrava 

 

Výpočet hrubé produktivity práce  

 (tzn. za výstup firmy jsou dosazovány ukazatele, pomocí nichž můžeme posoudit její 

výkonnost.) 

- tržby celkem - obvykle jde o součet dvou samostatně vykazovaných ukazatelů ve výkazu 

zisku a ztráty, a to: tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 - Průměrný počet zaměstnanců ekonomického subjektu ve fyzických osobách  

od počátku roku do konce sledovaného období.  

Vypočítá se jako aritmetický průměr průměrného počtu zaměstnanců za jednotlivé měsíce.  

hrubá produktivity práce = tržby celkem/ průměrný počet zaměstnanců  (3.3) 

 

 Postup této diplomové práce je, z podkladů firmy vypočítat jednotlivé hodnoty 

produktivit měsíční a roční.  A na základě těchto podkladů provést analýzu produktivity práce 

v obchodní jednotce Servis a ve výrobě DMI motorů, za období 2006 – 2009.  Poté data  

porovnat s plánovanými hodnotami, zjištění odchylky a snahou bude zjistit, proč nebylo 

dosaženo požadovaného cíle – tedy splnění plánu a najít případné řešení. V minulosti probíhal 

výpočet produktivity v dané společnosti stejně, dneska se měří produktivita spíše přes  

ukazatel využití – utilizace. Proto budu posuzovat výkonnost podniku přes vzorec  (3.4.) 
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4 ABB 
 

4.1 ABB – nadnárodní organizace 

 

ABB je světový lídr v technologiích pro energetiku a automatizaci, které umožňují 

energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu 

jejich činnosti na životní prostředí. 

Skupina ABB vznikla v roce 1988 spojením švédské firmy Asea a švýcarské BBC Brown 

Boveri. Historie společnosti Asea sahá až do roku 1883, BBC Brown Boveri byla založena v 

roce 1891.  

Sídlo firmy je v Curychu ve Švýcarsku. Pobočky ABB se nacházejí ve více než 100 

zemích světa a pracuje v nich okolo 120 000 zaměstnanců. 

S akciemi ABB Ltd. se obchoduje na burzách v Curychu, Stockholmu a New Yorku. 

Naší předností je, že vytváříme hodnoty pro naše akcionáře tím, že dokážeme spojit 

potřeby zákazníků, zaměstnanců s komunitami jednotlivých zemích, ve kterých působíme.  

Jako jedna z předních světových inženýrských společností pomáháme našim 

zákazníkům využívat elektrickou energii efektivně a zvyšovat produktivitu průmyslu 

ekologicky šetrným způsobem. [8] 

Zlepšení výkonu 

ABB pomáhá zákazníkům zvyšovat jejich operační výkonnost, zlepšovat spolehlivost 

sítí a zvyšovat produktivitu za současné úspory energie a snížení dopadu na životní prostředí.  

Inovace 

Inovace a kvalita jsou klíčové charakteristiky pro nabídku našich výrobků, systémů a 

služeb.  
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Atraktivní zam ěstnavatel 

ABB má za cíl upoutat a udržet si nadšené a zkušené lidi a nabízet svým 

zaměstnancům zajímavé, globální pracovní prostředí. 

Zodpovědné jednání 

Trvale udržitelný rozvoj, snižování dopadu činnosti na životní prostředí a etické jednání 

jsou základem naší nabídky na trhu a našich vlastních činností. Etika podnikání je prioritou. 

[8] 

4.2 ABB v České republice 

 

ABB s.r.o. 

Historie českého ABB sahá až do roku 1970, kdy zde začala působit švýcarská 

společnost BBC, jeden z předchůdců dnešního ABB. První společnost s názvem ABB zde 

však byla formálně založena až v roce 1991.  

Strategická a geografická poloha a také politické změny ve střední a východní Evropě 

po roce 1989 způsobily, že se pro ABB stala Česká republika místem pro vytvoření silné 

základny.  

V České republice je ABB jednou z nejvýznamnějších technologických  

a elektroinženýrských společností působících v oblasti energetiky a automatizace. 

 

Rozdělení klíčových činností do 5 divizí: 

 

� divize Výrobky pro energetiku 

� divize Systémy pro energetiku 

� divize Výrobky pro automatizaci 

� divize Procesní automatizace 

� divize Robotika   
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Statistické údaje: 

 

� 2 500 zaměstnanců 

� Objednávky v roce 2007: 8.894 mil. Kč 

� Tržby v roce 2007: 8.333 mil. Kč 

� Certifikáty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001[8] 

 

4.3 Historie ABB s.r.o., Service Ostrava 
 

1913  Vítkovice a.s. – založení navijárny  

1997   ABB Service Ostrava s.r.o. 

   Společný podnik (50% ABB, 50% Vítkovice) 

1998   Stěhování do nově zrekonstruovaného objektu 

1998   Změna vlastnického podílu (66% ABB, 34% Vítkovice) 

1999  Zakoupení navijárny OKD Bastro, a.s.- přemístění do zrekonstruovaného 

objektu ve stávajících prostorech 

2000  převod vlastnictví  = 100% vlastnictví ABB 

2004   spuštění projektu SESEV a SEMOT – spolupráce se švédskou pobočkou –               

výroba statorů motorů DMI – zkušební prvky 

2005-2006  rozhodnutí o kompletním přesunutí výroby stejnosměrných rotorů DMI ze 

Švédska. Tato skutečnost znamená velký rozmach jednotky, předpoklad do 

budoucna je výroba  celých motorů včetně kompletace. [8] 

 

 



 

11 

4.4 Předmět podnikání: 
 

• Servis a opravy elektrických strojů v prostorách Service Ostrava 

• Servis a opravy elektrických strojů u zákazníka 

• Diagnostika – elektro/vibrodiagnostika strojů 

• Field service – revize, montáž, ustavení strojů 

• Komplexní servis elektrických strojů (TMM) - servisní smlouvy 

• Prodej a výroba stejnosměrných elektromotorů řady DMI (30 – 1400 

kW) 

 

ABB Service Ostrava je rozdělena na dvě jednotky (Business unit), Standart Business – 

obchodní jednotka zaměřena na Servis elektromotorů a na výrobní jednotku DMI, která 

vyrábí rotory a statory. DMI je zaměřená na export, prodejní činnosti zajištuje ABB ve 

Vasteras, Švédsko. Tato výroba byla převedena z ABB Vasteras do ABB Ostrava na konci 

roku 2005, v rámci snižování nákladů v ABB, obchodní oddělení zůstalo ve Vasteras. 
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5 Analýza produktivity práce v ABB Service Ostrava 
 

 V této analytické části je provedena analýza  produktivity práce  jednotek Servis  

a DMI výroba.  Sledované období je od roku 2006 do roku 2009. V této analýze je provedeno 

srovnání plánované produktivity se skutečně dosaženou produktivitou za obě jednotky  

a v uvedené časové řadě. Jsou porovnávany jak měsíční produktivity, tak roční průměrné 

hodnoty produktivit. Tato analýza je znázorněna pomocí jednotlivých grafů, které vyjadřují 

vývoj určitých ukazatelů produktivity a jejich srovnání v čase. Z důvodu neveřejnosti údajů 

poskytnuté firmou ABB Service Ostrava,  jsou výše uvedené grafy bez finančních hodnot 

některých ukazatelů a popisují zejména určitý vývoj v čase. 

 

5.1 Poměr  Výroby  a Servisu  

 

 

Graf 5.1 Výroba DMI a Servis 

Z výše uvedeného grafů je patrný trend vzrůstající výroby DMI motorů. V roce 2006 

byl poměr Servisu a DMI, Servis 82 % a DMI 18%, v roce 2007 můžeme vidět, že poměr 

výroby DMI vůči Servisu se zvyšuje., výroba DMI tvořila 56% a Servis 44%. V roce 2008 byl 

poměr výroby DMI vůči Servisu největší, DMI výroba byla 67% a Servis 33%. V roce 2009 
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můžeme pozorovat, že došlo k nárůstu práce na Servisu, avšak stále DMI výroba tvořila 

podstatnou část výroby. DMI výroba 56% a Servis 44%. 

5.2 Analýza produktivity práce - jednotka Servis elektromotorů  
 

 Sledované období této analýzy produktivity práce je od roku 2006 do roku 2009. Jsou 

zde znázorněny vývoje těchto ukazatelů: Tržby,  Produktivita, Počet zaměstnanců, 

Produktivita na 1 zaměstnance a porovnání těchto ukazatelů se skutečnosti  

v jednotlivých letech.  

5.3 Vývoj ukazatelů produktivity Servis, rok 2006 

5.3.1 Tržby Servis, rok 2006 
Srovnání Plánovaných Tržeb se skutečností v roce 2006  

 

Graf 5.2 

 Na tomto grafu 5.2 vidíme srovnání objemu plánovaných tržeb se skutečnými tržbami 

v roce 2006. V 1. kvartále byl plán tržeb překročen v únoru i březnu, pouze v lednu se 

nepodařilo plán splnit. 2. kvartál je na tom obdobně pouze s tím rozdílem, že duben byl 

nejslabší měsíc, co se týká objemu tržeb. V květnu i červnu bylo dosaženo vyšších objemů 

tržeb než byl stanoven plán. Červenec byl druhý nejslabší měsíc, hned za dubnem. V srpnu se 

výsledky zlepšily a bylo dosaženo druhého nejvyššího objemu tržeb za daný rok. V září 

následoval mírný pokles tržeb, ale i tak byl plán splněn na rozdíl od měsíce října a listopadu, 
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kdy se nepodařilo dosáhnout cílových hodnot. V posledním měsíci roku 2006 bylo dosaženo 

nejlepších výsledků v tržbách. 

 

5.3.2 Zaměstnanci Servis, rok 2006 
 

 

Graf 5.3 

 Tento graf 5.3 nám ukazuje srovnání plánovaných počtů zaměstnanců se skutečným 

stavem roku 2006. Jak zde můžeme vidět plán zaměstnanců byl vyšší než jaká byla 

skutečnost. Pokud tento stav porovnáme s tržbami, které byly očekávány v roce 2006 a které 

byly až na výjimky splněny. Tak se musím zeptat, proč nedošlo k náboru zaměstnanců, se 

kterými bylo počítáno na dané objemy tržeb. Důvodů je hned několik, tržby byly sice 

převážně splněny, ale nasmlouvané zakázky na další roky, nebyly v plánovaných objemech, 

jak můžeme vidět na plánu tržeb pro 1. kvartál, roku 2007. Další důvod byl  

ve specializovaných pozicích, na které bylo těžké najít vhodné kandidáty.  
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5.3.3 Produktivita Servis, rok 2006 
 

 

Graf 5.4 

 Na tomto grafu 5.4 je znázorněna produktivita v jednotlivých měsících  za rok 2006. 

V prvním kvartálu roku 2006 byla plánována produktivita splněna, v dubnu můžeme vidět  

pokles skutečné produktivity, který byl způsobem významným snížením tržeb. Razantní 

pokles produktivity je také v měsíci červenci, v ostatních měsících byla úroveň produktivity 

splněna.V prosinci, kdy byla úroveň produktivity nejvyšší za daný rok, byla přesáhnutá cca  

o 30 %.  
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Produktivita na 1 zaměstnance v roce 2006, Servis 

 

Graf 5.5.a 

Graf 5.5.a znázorňuje plánovanou produktivitu na jednoho zaměstnance pro jednotlivé 

měsíce roku 2006, v peněžním vyjádření. Zde si mužete povšimnout, že hodnoty produktivit 

jsou v každém kvartále  lineárně rozvrženy. Je to z důvodu plánování tohoto ukazatele pouze 

na jednotlivé kvartály. Pro porovnání se skutečností jsem dané hodnoty přepočítala  

na jednotlivé měsíce, pro lepší srovnání daného vývoje se skutečnou měsíční produktivitou  

a ukazately , které ji ovlivňují.  

 

Graf 5.5.b 
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Graf 5.5.b znázorňuje skutečnou produktivitu na 1 zaměstnance pro jednotlivé měsíce 

roku 2006, v peněžním vyjádření. Na první pohled si můžeme všimnout, že na rozdíl oproti 

plánu nejsou jednotlivé hodnoty znázorněny lineárně, ale dle skutečné produktivity za daný 

měsíc. Nejvyšší hodnoty skutečné produktivity je dosaženo v prosinci 124 tis. Kč a nejmenší 

skutečná hodnota produktivity je v červenci a to ve výši 64 tis. Kč. 

 

5.4 Vývoj ukazatelů produktivity Servis, rok 2007 

5.4.1 Tržby Servis, rok 2007 
Srovnání plánovaných tržeb se skutečností pro rok 2007 

 

Graf 5.6 

Na výše uvedeném grafu 5.6 jsou uvedeny objemy tržeb pro rok 2007. Jak jsem již 

zmínila, první kvartál nedosáhl plánovaných objemů tržeb, oproti dubnu, kdy byl plán tržeb 

splněn na 130%. V květnu byl plán tržeb ještě splněn, pak můžeme sledovat sestupný trend  

a nesplnění plánu tržeb pro červen a červenec. Ve zbytku roku 2007 byl plán tržeb splněn  

až na měsíc říjen. 
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5.4.2 Zaměstnanci Servis, rok 2007 
 

 

Graf 5.7 

 Zde vidíme graf  5.7 vývoje počtu zaměstnanců v jednotce Servis, ze jednotlivé 

měsíce roku  2007. V tomto roce je partné, že docházelo ke změnám v počtu zaměstnanců. Od 

února se počet zaměstnanců zvyšoval, růst se zastavil v měsíci červenci. Největší rozdíl 

v pohybu zaměstnanců byl v měsíci srpnu. Tento rozdíl byl způsoben odchodem několika 

zaměstnanců do důchodu. V následujících měsících se počet zaměstnanců opět zvyšoval. 

Nejvyššího počtu bylo dosaženo v měsíci prosinci, ovšem stále nebylo dosaženo původního 

plánovaného počtu zaměstnanců. 
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5.4.3 Produktivita Servis, rok 2007 
 

 

Graf 5.8 

 V roce 2007 byly dosaženy tyto výsledky produktivity za jednotlivé měsíce.  

V 1. kvartálu měla produktivita klesající trend a ani v jednom měsíci se nepodařilo plán 

produktivity splnit. V dubnu bylo dosaženo nejvyšší produktivity, která byla způsobena 

získaním důležité zakázky. V dalších měsících úroveň produktivity klesala až do července, 

kde úroveň produktivity klesla pod plánovanou hodnotu. Druhé nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v měsíci srpnu. Následující měsíce byla plánovaná produktivita splněna. 
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 Produktivita na 1 zaměstnance v roce 2007, Servis 

 

Graf 5.9.a 

 Graf 5.9.a znázorňuje plánovanou produktivitu pro jednotlivé měsíce roku 2007, 

v peněžním vyjádření. První kvartál má plánovanou produktivitu na 90 tis. Kč na 

zaměstnance, v druhém kvartále je hodnota plánované produktivity na 92 tis. Kč na 

zaměstnance, ve třetím kvartále činí plánovaná hodnota produktivity 86 tis. Kč a poslední 

kvartál dosahuje hodnoty 82 tis. Kč. 

  

Graf 5.9.b 

 Tento graf 5.9.b  nám ukazuje skutečnou produktivitu pro jednotlivé měsíce roku 

2007, v peněžním vyjádření. Nejnižší hodnoty produktivity na 1 zaměstnance je dosaženo 
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v březnu a to ve výši 71 tis. Kč. Naopak nejvyšší hodnoty je docíleno v následujícím měsíci 

dubnu a to ve výši 165 tis. Kč na zaměstnance. 

 

5.5 Vývoj ukazatelů produktivity Servis, rok 2008 

5.5.1 Tržby Servis, rok 2008 
Srovnání plánovaných tržeb se skutečností v roce 2008 

 

Graf 5.10 

 Na tomto grafu 5.10 můžeme vidět tržby jednotlivých měsíců roku 2008. Pokud se 

zaměříme na srovnání plánu se skutečností, je zde patrné, že se již v mnoha měsích nepodařilo 

dosáhnout požadované úrovně objemu tržeb. V tomto roce zaznamenala společnost pokles 

zakázek, který byl způsoben také celosvětovou krizí a poklesu poptávky. Jediná vyjímka je 

hodnota dosažena v měsíci červnu, kdy se podařilo obchodnímu oddělení získat významné 

zakázky. 
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5.5.2 Zaměstnanci Servis, rok 2008 
 

 

      Graf 5.11 

 Tento graf 5.11 nám ukazuje počty zaměstnanců za jednotlivé měsíce v roce 2008. 

V lednu a v únoru se počet zaměstnanců neměnil, oproti těmto měsícům došlo ke změně 

v měsíci březnu, v dubnu se počet zaměstnanců držel na stejném čísle jako v březnu. V měsíci 

květnu došlo opět ke snížení stavu zaměstnanců jednotky Servis. V letních měsících červnu a 

červenci došlo k náboru nových pracovníků, avšak v srpnu došlo opět ke snížení stavu. V září 

bylo dosáhnuto nejvyššího počtu zaměstnanců, v říjnu došlo opět k poklesu, stejné číslo 

zůstalo i pro listopad. V posledním měsíci roku 2008 došlo opět  k náboru nových 

zaměstnanců. V tomto roce došlo k většímu pohybu zaměstnanců, který byl způsoben 

přirozenou fluktulací a přesunem něterých zaměstnanců do jiných jednotek v rámci ABB. 
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5.5.3 Produktivita Servis, rok 2008 
 

 

Graf 5.12 

 Tento graf 5.12 nám ukazuje produktivitu v jednotlivých měsících roku 2008. Opět 

zde můžeme zaznamenat, že v mnoha měsících nebyla splněna plánovaná produktivita. Jak 

jsem již zmínila u grafu č.5.10 tržby 2008, měsíc červen byl vyjímečný v získání důležité 

zakázky, což se projevilo v tržbách a následně promítlo do produktivity daného měsíce. 

Produktivita na 1 zaměstnance v roce 2008, Servis 

 

Graf 5.13.a 
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 Graf 5.13.a znázorňuje produktivitu na zaměstnance v jednotlivých měsících roku 

2008, v peněžním vyjádření. U tohoto grafu si můžeme všimnout, že co se týká plánovaných 

hodnot produktivity na 1 zaměstnance,  je rok 2008 rozdělen na dvě části, v první polovině 

roku byly plánované hodnoty produktivity na 100 tis. Kč na zaměstnance, v druhé polovině 

roku byla tato hodnota plánována na 92 tis. Kč na zaměstnance. 

 

 

Graf 5.13.b 

Na tomto grafu 5.13.b můžeme vidět skutečnou hodnotu produktivity na zaměstnance 

v jednotlivých měsících roku 2008, v peněžním vyjádření. Nejnižší hodnoty je dosaženo 

v měsíci listopadu a to ve výši 59 tis. Kč, nejvyšší hodnota produktivity  je v měsíci červnu  

a to ve výši 204 tis. Kč. 
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5.6 Vývoj ukazatelů produktivity Servis, rok 2009 

5.6.1 Tržby Servis, rok 2009 
Srovnání plánovaných tržeb se skutečností pro rok 2009 

 

Graf 5.14 

 Graf 5.14 nám ukazuje vývoj tržeb za jednotlivé měsíce roku 2009. Jak jsem uvedla  

u grafu č.5.10 tržby 2008, společnost zaznamela pokles poptávky a snížení objemů zakázek, 

což se projevilo na objemech tržeb pro tento rok. Pokud se podíváme na porovnání plánu  

a skutečnosti, zjistíme, že plánované tržby byly splněny s trochu větším rozdílem pouze 

v měsíci červenci.  
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5.6.2 Zaměstnanci Servis, rok 2009 
 

 

     Graf 5.15 

 Na tomto grafu 5.15 můžeme vidět počet plánovaných a skutečných zaměstnanců pro 

rok 2009. Nepříznivý vývoj v přijatých zakázkách, které se promítly do objemů tržeb 

způsobil, že plán na nábor nových zaměstnanců je v dané situaci nereálný a naopak ke konci 

roku je počet zaměstnanců jednotky Servis ještě snížen. 

5.6.3 Produktivita Servis, rok 2009 
 

      

Graf 5.16 
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 Na výše uvedenem grafu 5.16 můžeme vidět produktivitu jednotlivých měsíců roku 

2009. Jelikož docházelo k pohybu zaměstnanců v tomto roce, můžeme zaznamenat patrnější 

rozdíly mezi grafem č.5.14 tržby 2009 a zde zobrazenou skutečnou produktivitou. Většinou 

má produktivita zcela kopírující trend, v tomto případě můžeme zpozorovat rozdíly v plnění 

daných ukazatelů, i když nebyl splněn plán tržeb v některých měsících, plán produktivity 

splněn byl a to díky změnám v počtu zaměstnanců za dané období. 

 

Produktivita na 1 zaměstnance v roce 2008, Servis 

 

Graf 5.17.a 

 Tento koláčový graf 5.17.a nám ukazuje plánovanou produktivitu na zaměstnance 

v jednotlivých měsících roku 2009, v peněžním vyjádření. První kvartál dosahuje hodnoty 

117 tis. Kč, druhý kvartál je stanoven na úroveň 111 tis. Kč, třetí kvartál má hodnotu 

produktivity na zaměstnance na 106 tis. Kč  a v posledním kvartálu je plánovaná produktivita 

opět 111 tis. Kč. 
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      Graf 5.17.b 

 Zde je znázorněn Graf 5.17.b Skutečná produktivita na zaměstnance v jednotlivých 

měsících roku 2009, v peněžním vyjádření. Nejnižší hodnoty je dosaženo v měsíci květnu a to 

ve výši 56 tis. Kč a naopak nejvyšší hodnota je v měsíci červnu 130 tis. Kč. 
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5.7 Analýza produktivity práce - výrobní jednotka DMI 

 
 Sledované období této analýzy produktivity práce je od roku 2006 do roku 2009. Jsou 

zde znázorněny vývoje těchto ukazatelů:  Tržby,  Produktivita, Počet zaměstnanců, 

Produktivita na 1 zaměstnance a Srovnání plánu se skutečnosti v jednotlivých letech.  

 

5.8 Vývoj ukazatelů produktivity DMI, rok 2006 

5.8.1 Tržby DMI, rok 2006 
Srovnání plánovaných tržeb se skutečností v roce 2006 

 

Graf 5.18 

 Graf 5.18 nám ukazuje vývoj objemů tržeb DMI v jednotlivých měsících roku 2006. 

Pokud se zaměříme na srovnání plánu se skutečností, všimneme si nesplnění plánu 

tržeb v prvním kvartálu a v měsíci dubnu. DMI výroba byla postupně převedena do Ostravy 

na konci roku 2005 a začátku roku 2006. Z toho důvodu nebylo možné plnit plány tržeb, 

jelikož se objevilo několik problémů se stěhováním, které musely být vyřešeny pro možnost 

výroby DMI motorů. Objemy zakázek zajištuje obchodní jednotka ABB Vasteras, Švédsko, 
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proto není možné přímo ovlivnit tyto objemy jednotkou v Ostravě. Samozřejmě kvalitou 

práce a včasností dodávek jsou také významně ovlivněny tyto objemy zakázek a tržeb. 

V ostatních měsících s vyjímkou července můžeme vidět, že plány jsou splněny a dokonce 

celkem výrazně. Vrátím se ještě k měsíci červenci, jelikož se domnívám, že situace 

s neplněním plánu v tomto měsíci bude každý rok opakovat, vzhledem k tomu, že v této době 

jsou dovolené celé švédské jednotky ABB, v délce 3-4 týdnů. 

 

5.8.2 Zaměstnanci DMI, rok 2006 
 

 

Graf 5.19 

 Na tomto grafu 5.19 vidíme počty zaměstnanců DMI v jednotlivých měsících roku 

2006. Kromě února a prosince byl stav konstantní a plán se shodoval se skutečností.  
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5.8.3 Produktivita DMI, rok 2006 
 

 

Graf 5.20 

 Graf 5.20 znázorňuje vývoj produktivity v jednotlivých měsících roku 2006. Jelikož 

nedošlo téměř k žádným pohybům v počtech zaměstnanců této jednotky, vývoj produktivity 

kopíruje vývoj tržeb, graf 5.18 Tržby DMI, rok 2006. 

Produktivita na 1 zaměstnance v roce 2006, DMI 

 

Graf 5.21.a 
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 Tento graf 5.21.a představuje plánované hodnoty produktivity na zaměstnance 

v peněžním vyjádření, za jednotlivé měsíce roku 2006. Plánované hodnoty produktivity jsou 

rozděleny na dvě části, dle plánovaných hodnot. Pro první polovinu roku 2006 je stanovena 

měsíční plánovaná produktivita ve výši 107 tis. Kč a v druhé polovině roku je tato výše  

143 tis. Kč. 

 

 

Graf 5.21.b 

 Graf 5.21.b prezentuje skutečnou produktivitu na zaměstnance DMI v peněžním 

vyjádření, za jednotlivé měsíce roku 2006. Nejvyšší produktivity je dosaženo v měsíci 

listopadu a to ve výši 186 tis. Kč. Nejnižší hodnota produktivity je v únoru, 47 tis. Kč. 
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5.9 Vývoj ukazatelů produktivity DMI, rok 2007 

5.9.1  Tržby DMI, rok 2007 
Srovnání Plánovaných Tržeb se skutečností v roce 2007 

 

Graf 5.22 

 Na tomto grafu 5.22 můžeme sledovat vývoj tržeb v jednotlivých měsících roku 2007. 

Z grafu je partné, že skutečné objemy tržeb jsou několikrát vyšší než jaký je plán 

na jednotlivé měsíce. Nejvyšších objemů je dosáhnuto v posledním kvartálu. Jediný měsíc, 

kde není splněn plán je červenec, jak jsem se zmínila u grafu č.5.2 tržby rok 2006, v této době 

probíhají celozávodní dovolené v ABB Vasteras, Švédsko. 
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5.9.2 Zaměstnanci DMI rok 2007 
 

 

Graf 5.23 

 Graf 5.23 ukazuje počty zaměstnanců DMI v jednotlivých měsících roku 2007. 

V lednu je plánovaný počet zaměstnanců vyšší než skutečný počet zaměstanců DMI. V únoru 

můžeme ještě vidět nepatrný rozdíl mezi plánem a skutečným stavem. Ovšem už od ledna 

můžeme zaznamenat vzrustající trend náboru nových zaměstnanců DMI jednotky. Tento trend 

kopíruje kapacitní potřebu nových zaměstnanců pro DMI výrobu tak, aby bylo možné zajistit 

rostoucí objemy zakázek.  
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5.9.3 Produktivita DMI rok 2007 
 

 

Graf 5.24 

 Na výše uvedeném grafu 5.24 můžeme vidět vývoj produktivity DMI v jednotlivých 

měsících roku 2007. Vzhledem k tomu, že objemy tržeb graf č.5.6 jsou několika násobně 

vyšší než jaký byl plán a i přesto, že došlo k náboru nových zaměstnanců k zajištění těchto 

objemů, můžeme vidět vysoké hodnoty produktivity DMI jednotky. 

Produktivita na 1 zaměstnance v roce 2007, DMI 

 

Graf 5.25.a 



 

36 

 Graf 5.25.a  prezentuje plánovanou produktivitu na zaměstnance v peněžním vyjádření 

za jednotlivé měsíce roku 2007. V první polovině roku 2007 je plánována měsíční hodnota 

produktivity na jednoho zaměstnance ve výši 97 tis. Kč. V druhé polovině roku je plánována 

produktivita rozdělena dle hodnoty do třetího a čtvrtého kvartálu, ve třetím kvartále je 

produktivita stanovena na 222 tis. Kč/měsíc a ve čtvrtém kvartále činí plánována měsíční 

produktivita 236 tis. Kč na jednoho zaměstnance. 

 

 

Graf 5.25.b 

 Tento graf 5.25.b představuje skutečnou výši produktivity na zaměstnance DMI 

v peněžním vyjádření, za jednotlivé měsíce roku 2007. Nejnižší hodnoty dosahuje 

produktivita v měsíci červenci (celozávodní dovolená v ABB Vasteas), tato hodnota činí  

19 tis. Kč. Nejvyšší hodnota produktivity je v měsíci listopadu, 652 tis. Kč na zaměstnance. 
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5.10 Vývoj ukazatelů produktivity DMI, rok 2008  

5.10.1 Tržby DMI, rok 2008 
Srovnání Plánovaných Tržeb se skutečností v roce 2008 

 

Graf 5.26 

 Na tomto grafu 5.26  můžeme vidět vývoj objemů tržeb v jednotlivých měsících roku 

2008. Plánované objemy tržeb pro tento rok jsou stanoveny na základě minulého roku, kdy 

došlo k navýšení objemů zakázek a bylo nutné se i kapacitně zajistit na dané objemy. 

Kapacitně je dílna připravena, ovšem jak můžeme vidět na tomto grafu, plánované tržby jsou 

splněny jenom v jednom měsíci. V roce 2008 zaznamenala společnost ABB úbytek zakázek  

a pokles poptávky způsobené celosvětovou hospodářskoukrizí.  
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5.10.2  Zaměstnanci DMI rok 2008 
 

 

Graf 5.27 

 Graf 5.27 znázorňuje vývoj stavu zaměstnanců DMI v jednotlivých měsících roku 

2008. Z výše uvedeného grafu můžeme vyčíst, že není dosaženo plánovaného počtu 

zaměstnanců,  na grafu č.5.10  můžeme vidět, že tržby nebyly splněny, z toho důvodu by 

neměl růst počet zaměstnanců.  V posledním kvartále  ovšem vidíme, že se počet 

zaměstnanců zvýšil a DMI jednotka má více zaměstnanců než původně plánovala. Tento 

vývoj neodpovídá vývoji tržeb. 
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5.10.3  Produktivita DMI, rok 2008 
 

 

Graf 5.28 

 Na tomto grafu 5.28 můžeme vidět vývoj produktivity za jednotlivé měsíce roku 2008. 

Na základě hodnot dvou předchozích grafů není vývoj produktivity žádným překvapením. 

Hodnoty produktivity na tomto grafu jsou velice alarmující a je nutné rychle danou situaci 

řešit. 

Produktivita na 1 zaměstnance v roce 2008, DMI 

  

Graf 5.29.a 
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 Graf 5.29.a znázorňuje plánovanou produktivitu na zaměstnance v peněžním 

vyjádření, za jednotlivé měsíce roku 2008. Plánovaná produktivita je dle hodnot rozdělena  

do čtyř kvartálů. V prvním kvartále je hodnota měsíční plánované produktivity 451 tis. Kč,  

ve druhém kvartále činí hodnota měsíční plánované produktivity 471 tis. Kč, ve třetím 

kvartále je měsíční hodnota plánované produktivity stanovena na 402 tis. Kč a v posledních 

kvartále je plánována měsíční produktivita 441 tis. Kč na zaměstnance. 

 

 

Graf 5.29.b 

 Tento graf 5.29.b nám ukazuje skutečnou produktivitu na zaměstnance v peněžním 

vyjádření, za jednotlivé měsíce roku 2008. Nejnižší hodnoty měsíční produktivity je dosaženo 

v posledním měsíci tohoto roku a to ve výši 84 tis. Kč. Naopak nejvyšší měsíční produktivity 

je dosaženo v měsíci říjnu a to v hodnotě 510 tis. Kč na zaměstnance. 
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5.11 Vývoj ukazatelů produktivity DMI, rok 2009 

5.11.1  Tržby DMI, rok 2009 
Srovnání Plánovaných Tržeb se skutečností v roce 2009 

 

Graf 5.30 

 Na grafu 5.30 můžeme sledovat vývoj objemů tržeb za jednotlivé měsíce roku 2009. 

Při porovnání s plánem, jsou tyto výsledky více než špatné a z toho důvodu jsem vytvořila 

speciální graf 5.31 viz níže, kde jsou zobrazeny procentuální hodnoty plnění plánu tržeb. 

 

Graf 5.31 
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 Z tohoto grafu vyplývá, že v roce 2009 jsou tržby plněny v nejvyšší hodnotě  

na 32,6 %. Pokud nepočítám červenec, kdy je obchodní oddělení v ABB Vasteras zavřené 

z důvodu celozávodní dovolené, tak nejmenší objem tržeb vůči plánu je v listopadu a to ve 

výši 8,4 %. 

 

5.11.2  Zaměstnanci DMI, rok 2009 
 

 

Graf 5.32 

 Graf 5.32 znázorňuje vývoj stavu zaměstnanců za jednotlivé měsíce roku 2009. Tento 

graf nám ukazuje situaci, která je již známá z předchozích ukazatelů a to, že počet 

zaměstnanců DMI jednotky převyšuje žádoucí stav a bude muset dojít k personálním 

změnám. Z grafu vidíme postupné snížování stavu, ale pořád to není na optimální úrovni. 

 

 

 

 

 



 

43 

5.11.3  Produktivita DMI rok 2009 
 

 

Graf 5.33 

Na tomto grafu 5.33 vidíme vývoj produktivity v jednotlivých měsících roku 2009.  

Je zde srovnání plánované a skutečné produktivity, průměrná skutečná produktivita 

neodpovída ani 30% plánované produktivity.  

Produktivita na 1 zaměstnance v roce 2009, DMI 

 

Graf 5.34.a 
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 Graf 5.34.a nám znázorňuje plánovanou měsíční produktivitu na zaměstnance v roce 

2009. Jak můžeme vidět, hodnoty jsou rozděleny dle jejich výše do čtyř kvartálů, v prvním 

kvartále se měsíční plánovaná produktivita pohybuje na čísle 1182 tis. Kč, v druhém kvartále 

dosáhla  plánovaná měsíční produktivita 1312 tis. Kč, třetí kvartál má hodnotu měsíční 

plánované produktivity 1171 tis. Kč a v posledním kvartále je plánovaná měsíční produktivita 

1459 tis. Kč. 

 

 

Graf 5.34.b 

 Tento graf 5.34.b nám ukazuje skutečnou produktivitu na zaměstance v jednotlivých 

měsících roku 2009. Hodnoty skutečné produktivity na jednoho pracovníka jsou velmi odlišné 

od těch plánovaných, nejmenší hodnota skutečné produktivity je v měsíci červenci ve výši 20 

tis. Kč, nejmenší plánovaná produktivita graf č.5.33 je ve výši 1171 tis. Kč, nejvyšší skutečná 

měsíční produktivita na jednoho zaměstnance činí 358 tis. Kč, nejvyšší plánovaná 

produktivita graf č.5.34. a dosahuje 1459 tis. Kč. 
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6 Analýza celkových průměrných ročních výsledků Servis a DMI 
výroby, v období od roku 2006 do roku 2009. 

 

6.1 Tržby Servis 

 

 

Graf 6.1 

6.1.1 Rozbor 
 

 Na grafu 6.1 můžeme vidět porovnání průměrných plánovaných a skutečných tržeb  

za roky 2006 – 2009. V letech 2006 – 2009 jsou průměrné plánované a skutečné objemy tržeb 

téměř vyrovnané, pouze v roce 2009 můžeme vidět splnění plánu na 83%.  

6.1.2 Odchylky 
 

 V tomto případě je jediná významná odchylka v roce 2009 a to splnění plánu tržeb na 

83%. V roce 2008 a 2009 začala firma ABB pociťovat dopady celosvětové hospodářské krize, 

jak můžeme vidět, rok 2008 má plán splněn na 99%, jednalo se o pokles zakázek vyplyvající 

ze smluvních vztahů na další období a v roce 2009 dochází k celkovému poklesu poptávky. 

 



 

46 

6.1.3 Doporučení 
 

 Zajištění objemů tržeb je hlavní náplní obchodního oddělení, proto je nesmírně 

důležité vybudovat si dlouhodobé kvalitní obchodní vztahy, neustále mapovat nové trhy  

a vyhledávat nové obchodní příležitosti. Provedla jsem detailnější robor tržeb a vybrala  

,,TOP TEN’’ zákazníků dle největších objemů tržeb, graf č.6.2. Proto bych se přednostně 

zabývala těmito firmami. ABB je nadnárodní společnost, která sídlí ve více než 100 zemích 

světa, tak je zde prostor pro navazání nových obchodních vztahů a spolupráce.  Zaměřit se na 

větší zakázky, které jsou více renatabilní, uzavírat smlouvy na delší období, udržovat se 

zákazníky stále kontakt. Na českém trhu je konkurence s lepšími cenovými nabídkami, ale 

záruka kvality a jméno velké společnosti je také přednost. Pokud se tedy podaří obchodníkům 

získat zajímavé zakázky, je důležité aby zakázka byla kvalitně zpracována, byly dodrženy 

dodací lhůty atd.  Získat nespokojené zákazníky zpět je někdy těžký úkol obchodníka. 

 

,,TOP TEN’’ Zákazník ů 

 

Graf 6.2 
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6.2 Zaměstnanci Servis 

 

 

Graf 6.3 

6.2.1 Rozbor 
 

 Na grafu 6.3 můžeme vidět vývoj průměrných stavů zaměstnanců Servisu 

v jednotlivých letech 2006 – 2009. V roce 2006 je plnění plánu průměrného stavu 

zaměstnanců na 84%, v roce 2007 dosahuje plnění plánu 90%. Rok 2008 znázorňuje plnění 

plánu na 95% a v roce 2009 se snížilo plnění plánu průměrného počtu zaměstnanců na 86%. 

Tento ukazatel zaměstnanci, musíme vždy poměrovat k dalšímu údaji, v tomto případě 

nejlépe k tržbám. Pokud jsme schopni dosahovat určité výše tržeb a snížit počet zaměstnanců, 

poroste průměrná produktivita a to je hlavní cíl. Proto zde plnění plánu určitého počtu 

zaměstnanců není tak rozhodující jako dalších ukazatelů. 

6.2.2 Odchylky 
 

 V tomto případě a v této situaci firmy považují nesplnění plánů za pozitivní vývoj 

směrem k produktivitě, proto jsem neshledala žádné odchylky nutné k řešení. 
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6.3 Produktivita Servis 

 

Graf 6.4 

6.3.1 Rozbor 
 

 Tento graf 6.4 představuje průměrnou  produktivitu na zaměstnance jednotky Servis, 

během let 2006-2009.  Jak můžeme vidět v roce 2006 je dosaženo průměrné produktivity na 

117% plnění plánu, v příštích letech tento trend pokračuje, v roce 2007 dosáhla jednotka 

Servis opět plnění plánu na 115%, v následujícím roce je zaznamenán mírný pokles 

produktivity, ovšem i tak je splněn plán produktivity pro daný rok 2008 na  104 %. Jedinný 

rok, kde se nepodařilo daný plán splnit je rok 2009. Průměrná produktivita zde dosahuje 96%  

splnění plánu. Pokud  je výsledek porovnán s hodnotou tržeb pro daný rok, můžu konstatovat, 

že se jedná o dobrý výsledek, který byl ovlivněn plněním plánu počtu zaměstnanců pro daný 

rok. 

6.3.2 Odchylky 
 

 V tomto případě se jedná také jenom o jednu odchylku od splnění plánu průměrné 

produktivity a to v roce 2009. Kdy výsledek plnění plánu produktivity pro rok 2009 dosáhl 

hodnoty 96%. Tento výsledek je pozitivně ovlivněn nesplněním plánu počtu zaměstnanců pro 

tento rok. 
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6.3.3 Doporučení  
 

 Pokud bychom chtěli dosáhnout plnění plánu produktivity dle plánu, musel by se zde 

změnit jeden z ukazatelů a to buď ukazatel tržeb nebo  stavu zaměstnanců, jelikož se zde 

jedná o 4% rozdílu mezi plánem a skutečností. Zaměřila bych se na ukazatel tržeb. Jak jsem 

již zmínila v tomto roce došlo k poklesu poptávky, proto je nutné provést analýzu tržeb  

a zaměřit se na naše největší zákazníky dle objemů tržeb a četností objednávek viz. graf č.6.2. 

 

6.4 Tržby DMI výroba 

 

 

Graf 6.5 

6.4.1 Rozbor 
 

 Na grafu 6.5 můžeme vidět vývoj tržeb DMI výroby za jednotlivé roky 2006 – 2009.  

Průměr tržeb za rok 2006 je 103,53% splnění plánu, v roce 2007 dokonce neuvěřitelné plnění 

plánu na 311,70%, toto číslo povzbudilo management najmout nové zaměstnance ve velkém 

množství, jak můžeme vidět na dalším grafu č.6.6 Zaměstnanci DMI. Ovšem, jak nám 

ukazuje rok 2008 plán tržeb je splněn na 73,79 %. V tomto roce zasáhla firmu celosvětová 
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krize a klesl objem přijatých zakázek tak, že se nesplnil plán tržeb. Rok 2009 dosahuje pouze  

plnění plánu tržeb na 17,94 %. 

6.4.2 Odchylky 
 

 Zde rozeberu hlavně hodnotu z roku 2007, plán tržeb splněn na 311, 70%. Jelikož se 

domnívám, že zde začal problém, který se řeší v dalších letech 2008 a 2009. Špatné výsledky 

a neplnění základních ukazatelů. Meziroční nárust cca 200 % souvisí s rozšiřením kapacity 

dílny. Na rok 2007 byly nasmlouvány velké objemy zakázek. Získání zakázek pro DMI 

výrobu řeší obchodní oddělení v ABB Vasteras, Švédsko. V Ostravě je výroba rotorů  

a statorů. Komunikace se zákazníky a obchodní záležitosti jsou čistě záležitosti švédské 

strany. Samozřejmě musí probíhat komunikace mezi obchodním oddělením a DMI výrobou 

v Ostravě, nutné plánování výroby atd.  V roce 2007 se objednávky nezastavily, tak došlo  

na nábor nových zaměstnanců a rozšířením DMI výroby v ABB Service Ostrava. 

6.4.3 Doporučení 
 

 Jak jsem již uvedla k nárůstu tržeb je nutné mít zajištěné objemy zakázek, vlivem 

krize se ochladil trh a poptávka klesala. DMI výroba na základě  výhledů na další roky začala 

v roce 2007 rozšiřovat kapacitu a nabírat nové zaměstnance. V roce 2008 nebyly objednávky 

zdaleka v takovém objemu, jak bylo plánováno. Krize se dotkla samozřejmě i obchodního 

oddělení zajištující Servis, ale jak můžeme vidět z výsledků, se jim podařilo s krizí úspěšné 

bojovat. Na projekt DMI bylo pohlíženo jako na budoucnost této firmy. Jenže projekt byl 

řízen spíše švédským managementem, i když se jednalo o obchodní vztah, kde samozřejmě 

měla hájit každá strana své zájmy. Taky vidím chybu v nemožnosti ovlivnovat obchod  

a objemy zakázek, dále pak v hromadném náboru nových zaměstnanců. Personální náklady 

nelze snížit pružně, jsou to fixní náklady, pokud se nejedná jenom o nějaký výrobní úkol. 

Pokud by tedy bylo potřeba nových zaměstnanců, určitě bych řešila část přes pracovní 

agentury a vedla tyto pracovníky  jako ,,temporary‘‘, v případě nutnosti snížování stavu je zde 

možnost pružně reagovat. Nechala bych  provést  personální analýzu s plánem pro různé 

varianty průběhu a podle toho alespoň na 1 rok přizpůsobila pracovní smlouvy, zvláště 

v období krize. Domnívám se, že špatné výsledky v následujících letech jsou způsobeny 

vysokými fixními náklady (noví zaměstnanci, stroje, vybavení – kapacitní rozšíření)  

a nemožnosti ovlivnit objemy zakázek, z toho důvodu je celkem nemožné doporučit jinou 



 

51 

akci na zvýšení průměrné produktivity než personální změny v oddělení DMI výroba. 

Doporučila bych lepší řízení tohoto projektu, jelikož  jak je možné vidět na výsledcích 

v dalších letech se projekt nevyvíjí dle plánu a představ. Na druhou stranu musím říct, jelikož 

nemám dostatečné informace ohledně záležitostí řízení tohoto projektu nemohu přílíš 

kritizovat. Vycházím z dat této analýzy a výsledky jsou jasné. Zde bych proto použila 

oblíbenou větou jednoho mého předešlého nadřízeného: ,,Snaha se cení, ale výsledky 

hodnotí‘‘. 

6.5 Zaměstnanci DMI výroba 

 

 

Graf 6.6 

 Na výše uvedeném grafu 6.6 můžeme vidět vývoj průměrného stavu zaměstnanců 

 DMI výroby pro roky 2006-2009.  Zde dochází k plnění plánu dokonce na 167%, jak 

můžeme vidět v roce 2007. Pokud, ale nejsou tyto vysoká čísla kopírováná tržbami nebo 

přijatými zakázkami, jedná se o negativní vývoj, který můžeme pozorovat hned 

v následujícím roce 2008 a 2009  viz průměrná produktivita na zaměstnance.  

Souhrně řešeno v doporučení Tržby DMI.  
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6.6 Produktivita DMI výroba 

 

 

Graf 6.7 

 Tento graf 6.7 nám ukazuje vývoj průměrné produktivity v jednotce DMI,  

za jednotlivé roky 2006 – 2009. V roce 2006 můžeme vidět, že plán produktivity je splněn na 

101 %, v dalším roce je plán produktivity překročen o neuvěřitelných 69 % tedy celkový 

výsledek tohoto roku je plnění plánu na 169 %. Ovšem v dalším roce můžeme vidět prudký 

pokles a to na 76 % plnění plánu. V tomto roce zaznamenala jednotka DMI pokles zakázek, 

který byl  způsoben celosvětovou krizí, avšak je zapotřebí provést analýzu zakázek. Hodnotu 

produktivity zde ovlivňuje počet zaměstnanců, který byl stanoven na větší objemy tržeb, 

kterých se nepodařilo dosáhnout v daném roce. Rok 2009 představuje nejhorší výsledky této 

analýzy, průměrná produktivita zde dosahuje pouze 17 %. Firma musí rychle reagovat  

na dané alarmující čísla a provést jednotlivé kroky vedoucí ke zlepšení situace. Při klesajících 

objemech tržeb a vysokém počtu pracovníků v tomto oddělení se průměrná produktivita 

rychle vzdaluje požadovaným hodnotám. 

 

Souhrně řešeno v doporučení Tržby DMI.  
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7 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu produktivity práce ve společnosti ABB, 

pro jednotky Servis a výroba DMI motorů. Na základě údajů poskytnutých společností 

vypracovat analýzu produktivity pro roky 2006-2009, provést srovnání mezi plánem a 

skutečností, výsledné odchylky analyzovat a navrhnout doporučení. 

Tato práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, první je věnována úvodu, druhá a třetí 

kapitola patří teoretické části, kde jsou rozebrány typy, ukazatelé produktivity práce a 

metodika výpočtu produktivity práce, která je použitá v analytické části. Čtvrtá kapitola se 

týká představení společností ABB. Od další kapitoly začíná srovnavací analýza produktivity 

práce na měsiční bázi mezi plánem a skutečností, která končí kapitolou pět a  je rozdělená do 

jednotlivých let 2006-2009, podle jednotek na Servis a DMI výrobu.  

Šestá kapitola rozebírá analýzu roční produktivity a opět je zde srovnání mezi plánem a 

skutečností pro jednotky Servis a DMI za roky 2006-2009. Na základě analýzy jsou zde 

definovány odchylky skutečnosti od plánu a navržena řešení.  

Dle mého názoru byl cíl práce splněn. 
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