
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku vytváření ekonomického povědomí 

v podmínkách české metalurgie. Vytváření ekonomického povědomí bylo v rámci pilotního 

projektu zaváděno mezi pracovníky ruční formovny ve Slévárnách Třinec, a. s. Práce popisuje 

sedm hlavních zásad, které jsou základem vytváření ekonomického povědomí. Tyto zásady 

byly probírány na samostatných seminářích. Další část práce zaměřena na hodnocení 

zvládnutí stěžejního semináře č. 1 s názvem „Pracovník nepracuje s hmotou, časem atd., ale 

s hodnotou“. Dále následuje shrnutí názorů pracovníků slévárny na proběhnutá školení 

k ekonomickému povědomí, které byly zachyceny pomocí anonymního dotazníku. V závěru 

práce je krátce popsán pohled na ukončená školení a jejich zvládnutí. 
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Abstract 

The thesis is focused on creating awareness of the economic conditions of the Czech 

metallurgy. Creating awareness of the economic framework was introduced as a pilot project 

between the manual workers in the foundry molding Slévárny Třinec, a. s. work and describes 

the seven guiding principles that underpin the development of economic awareness. These 

principles were discussed in separate seminars. Another part focuses on the assessment of 

mastery of core seminar No. 1, entitled "An employee does not work with matter, time, etc., 

but with the value". This is followed by a summary of the opinions of the foundries racing to 

economic awareness training, which were captured using an anonymous questionnaire. The 

conclusion is briefly described in view of the completion of training and mastering. 
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1 Úvod 

 

Dnešní doba v ekonomické oblasti vyžaduje určitou připravenost a dovednosti, jak  

u občanů, tak i u podnikatelů, firem a lze říci u celé společnosti. Ministerstvo financí společně 

s ministerstvem školství usiluje o to, aby určitá finanční a ekonomická gramotnost byla 

vybudována již u absolventů základních škol. Je nesmírně důležité, aby lidé zvažovali dopady 

svých rozhodnutí a uvědomovali si je. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit akci zaměřenou na vytváření ekonomického 

povědomí ve společnosti Slévárny Třinec, a. s. V úvodu práce bude krátce představena již 

zmíněná společnost Slévárny Třinec, a. s. Dále teoretický náhled na pojetí a členění nákladů  

a na nástroje řízení nákladů. Následně se práce zaměří na hlavní zásady zvyšování 

ekonomického povědomí. 

V další části bude následovat hodnocení poznatků získaných při seminářích a posouzení 

dotazníku sestaveného pro zaznamenání názorů pracovníků, kteří byli na školeních přítomni. 

V závěru budou navržena zlepšení a nové přístupy k dalšímu vytváření ekonomického 

povědomí.  
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2 Představení společnosti 

 

Počátek slévárenské výroby v Třinci je datován od roku 1842, kdy byly slévárny součásti 

Třineckých železáren. Od 31. 3. 1999 působí jako samostatná společnost pod názvem 

Slévárny Třinec, a. s.  

Dnešní výroba odlitků je soustředěna do slévárny litin (jejíž součástí je i středisko výroby 

neželezných kovů) a slévárny oceli. Podporu slévárenským provozům zajišťuje 

dřevomodelárna a údržba, kovomodelárna a opracování odlitků. V dřevomodelárně  

a kovomodelárně se vyrábí, opravují, upravují a skladují modelová zařízení ze dřeva, 

pryskyřic a polystyrénu [5]. 

Dále slévárna provádí také nedestruktivní zkoušky odlitků, např. ultrazvuk, rentgen, 

magnetickou polévací zkoušku atd.  

Slévárny Třinec, a. s. jsou držitelem systémového certifikátu dle EN ISO 9001  

i certifikátu dle EN ISO 14 001 zabývajícím se vztahem k životnímu prostředí. Dále firma 

vlastní výrobkové certifikáty udělených organizacemi jako Lloyd's Register, BUREAU 

VERITAS Marine division, DET NORSKE VERITAS, TÜV NORD Czech, Germanischer 

Lloyd, které dávají záruku, že technické a užitné parametry odlitků splňují nároky stanovené 

specifickými normami nebo podmínkami [5]. 

2.1 Politika jakosti 

Hlavní aktivitou společnosti je tedy výroba a prodej odlitků. Cílem je optimálně 

uspokojovat potřeby veškerých zákazníků na shodu, bezpečnost, jakost, spolehlivost, ceny  

a termíny dodání. 

Pro dosažení těchto požadavků má společnost definovány základní přístupy a zásady 

[5]: 

 Partnerství 

Zákazníci a dodavatelé jsou považováni za partnery, kteří se podílejí na kvalitě 

výrobků.  
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 Technologie 

Rozvoj výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na 

zvyšování úrovně kvality výrobků, zavádění nových produktů a výrobních 

technologií, jejich účelné využívání a ochranu tak, aby: 

- byly splněny současné a v budoucnu očekávané požadavky zákazníků na kvalitu 

dodávek, 

- byly využity efektivně suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba. 

 Lidé 

Slévárna zvyšuje kvalifikaci, znalosti a schopnosti všech svých zaměstnanců. 

Rozšiřuje vědomí odpovědnosti za kvalitu výrobků. Vede zaměstnance k využívání 

všech svých schopností a garantuje rozvoj profesionality a iniciativy. 

 Řízení 

U výrobních a servisních činnosti jsou posilovány principy procesního přístupu. Ten je 

společně s projektovým řízením a týmovou prací základem pro zlepšování systému 

jakosti. Reakce na nové obecně závazné právní předpisy a normy v oblasti jakosti je 

samozřejmostí. Procesy rozhodování jsou zkvalitňovány správnou volbou metod pro 

sběr, měření, analýzu a hodnocení údajů. 

2.2 Vyráběný sortiment  

Slévárna odlévá odlitky z litin s lupínkovým i kuličkovým grafitem a z litin legovaných. 

Dále také používá k výrobě odlitků oceli, a to oceli uhlíkové, nízkolegované a otěruvzdorné. 

V neposlední řadě patří k používaným materiálům také žáruvzdorné slitiny a slitiny mědi. 

Ve výrobním sortimentu zaujímají nejvýznamnější postavení kokily a licí příslušenství, 

které mají nejvyšší podíl na tržním segmentu. Do výrobního sortimentu patří také náhradní 

díly pro hutě, hutní válce pro válcovací tratě, příslušenství pro těžbu, protizávaží pro 

manipulační stroje a zařízení, raznice pro lisovací stroje. Slévárna odlévá odlitky také pro 

různá průmyslová odvětví: dopravu, energetiku, stavebnictví a zemědělství. Do svého 

sortimentu výroby slévárna zahrnuje také reklamní a umělecké odlitky [6]. 

Slévárna vyrábí odlitky na automatické formovací lince HWS a do forem vyráběných 

ručním způsobem. 
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 Dále bude následovat teoretická část práce zaměřená na problematiku nákladů. Je to 

dáno zejména tím, že vytváření ekonomického povědomí je zaměřeno zejména na znalost 

výše nákladů u pracovníků a snahou o jejich redukci. V krátkosti bude popsáno členění 

nákladů, nástroje řízení nákladů a moderní metody řízení nákladů. 
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3 Pojetí a členění nákladů, nástroje řízení nákladů 

 

Náklady podniku jsou definovány, jako finanční vyjádření účelně vynaložených 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku [4]. Hospodářskou činností se 

rozumí činnost, pro kterou byl podnik zřízen. U obchodního podniku se jedná o prodej zboží 

včetně poskytování různých služeb. Pro výrobní podnik je to výroba a prodej výrobků spolu 

s poskytováním výrobních služeb. U bankovních podniků je za hospodářskou činnost bráno 

shromažďování a půjčování volného kapitálu a dalších bankovních služeb apod. 

Náklady podniku jsou tvořeny [3]: 

a) běžnými provozními náklady (např. osobní náklady, spotřebovaný materiál), 

b) ostatními provozními náklady, 

c) finančními náklady (např. úroky), 

d) odpisy dlouhodobého majetku, 

e) mimořádnými náklady. 

3.1 Pojetí nákladů 

V zásadě rozlišujeme dvě základní, tzv. pojetí nákladů [1]: 

 finanční,  

 manažerské. 

Manažerská koncepce nákladů může být dále rozdělena na hodnotovou  

a ekonomickou (viz obr. 1) [1]. 

 

Obr. 1 – Vztah jednotlivých přístupů k pojetí nákladů [1] 
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Finanční pojetí nákladů je především určeno pro externí uživatele (např. státní 

instituce, banky) a projevuje se přírůstkem závazků nebo úbytkem aktiv, což vede ke snížení 

vlastního kapitálu v hodnoceném období. Základní charakteristikou tohoto pojetí je 

skutečnost, že náklady jsou vyjadřovány v účetních cenách, tzn. v cenách, za které byla 

spotřebovaná aktiva pořízena. 

U manažerského pojetí nákladů můžeme říci, že vychází z manažerského účetnictví, 

které pracuje s náklady jako s hodnotově vyjádřeným, účelným vynaložením ekonomických 

zdrojů podniku, které účelově souvisí s ekonomickou činností.  

V rámci manažerského pojetí rozlišujeme dále 2 přístupy [1]: 

1. Hodnotové pojetí nákladů, které slouží k poskytování informací pro běžné řízení  

a pro kontrolu průběhu procesů, které jsou v podniku uskutečňovány. Ekonomické 

zdroje, které vstupují do spotřeby, jsou zde oceňovány na úrovni cen, které odpovídají 

jejich současné reálné hodnotě. Zde náklady zahrnují náklady shodné s finančním 

účetnictvím, ale i náklady, které jsou vykazovány v jiné výši v manažerském 

účetnictví, nebo jím nejsou vykazovány vůbec a jsou označovány jako kalkulační 

náklady. 

2. Ekonomické pojetí nákladů odpovídá hodnotě, kterou můžeme získat efektivním 

využitím oportunitních nákladů (někdy také náklady obětované příležitostí), nebo také 

představují maximální ušlý efekt, kterého bychom dosáhli využitím omezených zdrojů 

na danou alternativu. 

3.2 Členění nákladů 

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých kritérií. 

Klasifikační hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. Za hlavní 

hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle [2]: 

 nákladových druhů, 

 položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, 

 závislosti na objemu výroby,  

 místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti. 
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3.2.1 Druhové členění nákladů 

Je soustřeďování nákladů do stejnorodých skupin, které jsou spojeny s činností 

jednotlivých výrobních faktorů.  Základní nákladové druhy jsou [3]: 

 spotřeba materiálu, energie a provozních látek, 

 odpisy strojů a výrobních zařízení, budov, dlouhodobého nehmotného majetku, 

 mzdové a osobní náklady (mzdy, sociální a zdravotní pojištění), 

 finanční náklady (poplatky, úroky), 

 náklady na externí služby (nájemné, cestovné, opravy). 

Druhové členění nákladů je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční analýzy, proto 

se setkáváme s jeho podrobnějším členěním ve výkazu zisku a ztráty nebo v účtové osnově.  

Základní nákladové druhy představují externí náklady, což jsou náklady prvotní, které 

vznikají stykem podniku s jeho okolím (např. spotřeba nakoupeného materiálu) nebo s jeho 

zaměstnanci (mzdy). 

Dále se zde vyskytují druhotné náklady, nebo také interní, které vznikají spotřebou 

vnitropodnikových výkonů (např. výroba elektrické energie pro vlastní potřebu, výroba nářadí 

apod.). Tyto náklady se projevují při účtování nákladů podle středisek a lze je rozložit na 

původní nákladové druhy – tzv. komplexní náklady [3]. 

3.2.2 Účelové členění nákladů 

Zde se používá několik odlišných členění, která určují vztah jednotlivých nákladových 

položek k podnikovým výkonům a jejich efektivnosti. Jedním z nich je členění na [3]: 

 Náklady technologické, které jsou bezprostředně vyvolány nějakou technologií nebo 

s ní nějakým způsobem účelově souvisí (např. náklad na spotřebu určitého množství 

materiálu dané kvality) 

 Náklady na obsluhu a řízení jsou náklady sloužící k zajištění doprovodných činností 

technologického procesu. V podstatě se jedná o náklady, které zajišťují podmínky  
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a celkovou infrastrukturu samotného výrobního procesu (např. náklady na vytápění 

budov, mzdy administrativních pracovníků). 

Pro rozhodovací procesy v podniku je dost často nutné vyjádřit náklady ve vztahu 

k určitému výkonu nebo jednici. Proto můžeme náklady dále dělit na [3]: 

 Náklady jednicové, které jsou součásti technologických nákladů a souvisí nejen 

s technologickým procesem, ale přímo s jednotkou prováděného výkonu (např. jeden 

výrobek). 

 Náklady režijní, které v sobě zahrnují náklady na obsluhu a řízení a dále také část 

technologických nákladů, které nesouvisí pouze s jednotkou výkonu, ale s celkovým 

technologickým procesem. Režijní náklady představují náklady, které nelze 

jednoduchým způsobem určit pro konkrétní činnost nebo výkon.  

3.2.3 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů rozlišuje náklady, které jsou přiřazovány určitému výkonu 

(výrobek, práce), a to na jejich kalkulační jednici (např. kus, tunu). Dle způsobu přičítání 

nákladů na jednici určitého výkonu dělíme náklady [4]: 

 Přímé náklady, což jsou náklady, které můžeme specificky vztáhnout na kalkulační 

jednici příslušného výkonu. 

 Nepřímé náklady, ty nelze přímo přiřadit určitému výkonu, ale je nutné je rozvrhovat 

(např. nájemné, energie). 

3.2.4 Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

Členění nákladů v závislosti na objemu výroby je vnímáno jako jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Bývá také považováno za specifický nástroj 

manažerského účetnictví. V rámci tohoto členění rozlišujeme základní kategorie nákladů [1]:  

 Náklady fixní (stálé) jsou takové, které zůstávají neměnné při různých úrovních 

výroby (např. odpisy budov, leasing automobilů). Fixní náklady jsou charakteristické 

tím, že celkové fixní náklady jsou při různých úrovních výroby podniku konstantní, 

zatímco jednotkové fixní náklady se s růstem objemu produkce snižují. Ovšem při 
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výrazné změně objemu výroby se mění výše celkových nákladů skokem na jinou 

úroveň. 

 Náklady variabilní lze obecně definovat, jako náklady, jejichž výše se mění při 

změně objemu výroby. Nejdůležitější složkou variabilních nákladů jsou náklady 

proporcionální, jejichž výše se mění přímo úměrně s objemem výroby (např. úkolová 

mzda dělníků, spotřeba přímého materiálu). Ne všechny variabilní náklady mají 

striktně proporcionální charakter, v některých případech mohou náklady růst pomaleji 

nebo rychleji než objem produkce. V případě, kdy variabilní náklady rostou rychleji 

než objem produkce, jedná se o náklady nadproporcionální. A naopak, kdy náklady 

rostou pomaleji než objem produkce, hovoříme o nákladech podproporcionálních. 

3.3 Nástroje řízení nákladů 

Základním nástrojem nákladového řízení jsou nákladové kalkulace. Kalkulaci lze 

definovat, jako přiřazení nákladů, marže, zisku nebo ceny k výrobku, službě nebo jednotce 

výkonu firmy (tzv. kalkulační jednici). Kalkulačních metod existuje celá řada, jejich volba 

závisí na charakteru organizace a způsobu využití této kalkulace.  

3.3.1 Kalkulace 

V zásadě existuje několik variant nákladových kalkulací, které se liší způsobem svého 

uplatnění v podniku [1]: 

 předběžná kalkulace, 

 výsledná kalkulace, 

 operativní kalkulace. 

Předběžné kalkulace používáme tehdy, když potřebujeme znát informace  

o nákladech výkonu ještě před zahájením činností na výrobku nebo službě. Tzn., že při jejich 

sestavování ještě nemáme k dispozici údaje o tom, jaký objem vstupů byl pro daný výrobek či 

službu spotřebován. Tyto informace slouží jako podklad pro určení ceny výkonu.  

U předběžných kalkulací rozeznáváme kalkulace propočtové a plánové. Kdy propočtové 

kalkulace slouží pro rámcový odhad budoucích nákladů ke zpracování např. cenových 
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nabídek, zatímco plánové kalkulace jsou poměrně detailnější, vycházejí z celkem přesného 

odhadu spotřeby vstupů a využívají se převážně pro plánování výroby. 

Výsledné kalkulace sestavujeme po ukončení realizace výkonu, kdy máme 

k dispozici reálné hodnoty spotřebovaných vstupů. Tyto kalkulace se používají především ke 

zpětnému hodnocení hospodárnosti výkonu. Tedy k posouzení, jestli výše skutečně 

spotřebovaných vstupů odpovídá předběžnému odhadu. 

Kalkulace, která se sestavuje zpravidla v průběhu sériové výroby, se nazývá 

operativní kalkulace. Sestavujeme ji proto, abychom byli schopni zaznamenat změny ve 

výši přímých nákladů, které byly způsobeny různými faktory (např. změna pracovního 

postupu) [1]. 

3.3.1.1 Typový kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorec představuje strukturu jednotlivých nákladových položek, která by 

měla být doplněna o způsob jejich kvantifikace ve vztahu ke kalkulovanému výkonu. Do roku 

1990 byl tento typ kalkulačního vzorce podnikům nařízen vyhláškou ministerstva 

hospodářství, nyní je jeho používání dobrovolné (viz. Obr. 2). 

V kalkulačním vzorci jsou zachyceny dvě základní skupiny nákladů – náklady přímé 

a režijní.  

Přímé náklady jsou přímo přiřazovány jednotlivým druhům výrobků (výkonů). Do 

přímého materiálu zahrnujeme zejména suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný 

materiál, pohonné hmoty, ostatní materiál a výrobní obaly, podle toho k čemu je kalkulace 

určená a co je jejím předmětem. Jedná se o materiál, který se podílí na vytvoření výrobků  

a jeho potřebných vlastností. 

 

Obr. 2 – Typový kalkulační vzorec 



13 

 

Položka přímých mezd obsahuje zpravidla základní mzdy (časové, úkolové), 

příplatky ke mzdě, odměny a prémie výrobních pracovníků, kteří se přímo podílejí na 

kalkulovaném výkonu.  

Do položky ostatních přímých nákladů bývají zahrnovány náklady na technologické 

palivo a energie, opravy a udržování, příspěvek na sociální zabezpečení, ztráty z neshodné 

výroby (tj. ze zmetků a vadné výroby), odpisy, aj. 

Výrobní (provozní) režie zahrnují náklady, které souvisí s obsluhou a řízením 

výroby, jež nelze přímo stanovit na kalkulační jednici. Jsou to především režijní mzdy, 

spotřeba režijního materiálu, odpisy investičního majetku, opotřebení nástrojů, náklady na 

opravy, náklady na technický rozvoj a nakupované služby. 

Do správní režie patří veškeré náklady, které souvisí s řízením podniku, závodu nebo 

organizačního útvaru jako celku. Jsou to např. odpisy správních budov, platy řídících 

pracovníků, pojištění, poplatky za telefon aj. 

Odbytové náklady zahrnují veškeré náklady spojené s odbytovou činností. Např. 

náklady na propagaci, na skladování, náklady na prodej a expedici výrobku [4]. 

Typový kalkulační vzorec slouží pro kalkulaci tzv. nákladové ceny, kdy cena vzniká 

na základě principu „náklady + zisk = cena“. Zisk, který je připočítáván k nákladům, je 

stanoven v takové výši, aby byla zajištěna požadovaná výnosnost kapitálu. Cenová kalkulace 

je přístupná veřejnosti a také slouží jako podklad pro jednání s odběrateli [3]. 

Na straně druhé je kalkulace nákladů informací interní a slouží k ocenění 

vnitropodnikových výkonů, k řízení a kontrole nákladů.  

Jelikož je tato kalkulace statická a takto zjištěné náklady platí pro předpokládaný 

objem a strukturu výroby, používají se kalkulace dynamické (přihlíží k výši prováděných 

výkonů) a kalkulace variabilních nákladů [3]. 

3.3.1.2 Typy nákladových kalkulací 

Při definici základních typů nákladových kalkulací vycházíme ze dvou základních 

charakteristik. Zda nákladová kalkulace má kalkulovat veškeré podnikové náklady, nebo jen 

jejich část. Potom rozlišujeme [1]: 
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 kalkulace úplných vlastních nákladů – zahrnuje veškeré náklady podniku, 

 kalkulace neúplných vlastních nákladů – zahrnuje jen část podnikových 

nákladů (variabilní náklady), fixní náklady na výkon nerozpočítává. 

Další charakteristikou je způsob rozdělení režijních, resp. fixních nákladů výkonu. Zde 

jsou nabízeny tyto tři varianty [1]: 

 Přirážková kalkulace – jedná se o objemové přiřazení režijních nákladů  

a používá se při kalkulaci úplných nákladů. 

 Kalkulace podle aktivit (metoda ABC) – jde o přiřazení nákladů podle 

skutečných příčin vztahů. Také se používá při kalkulaci úplných nákladů. 

 Kalkulace variabilních nákladů – zde nebudou režijní, resp. fixní náklady 

alokovány výkonu v plné výši a část zůstane nealokována (viz Obr. 3). 

 

Obr. 3 – Základní typy nákladových kalkulací [1] 

Přirážková kalkulace je velmi jednoduchá a široce využitelná. V praxi je velice 

rozšířenou metodou, používanou zejména v podnicích, které produkují různorodé výkony. 

Stěžejní myšlenkou této metody je proporcionální přičítání režijních nákladů výkonu podle 

stanovené rozvrhové základny, která bývá často založena na určitém měřitelném přímém 

nákladu, a pomocí ní přepočítaného koeficientu – režijní přirážky. Platí zde, že čím vyšší 

bude zvolená rozvrhová základna u konkrétního výkonu, tím vyšší podíl režijních nákladů 

bude tomuto výkonu náležet. 
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Režijní přirážka nám udává, kolik procent objemu rozvrhové základny tvoří režijní 

náklady podniku, resp. výkonu [1]: 

                             
                       

                       
 

Kalkulace variabilních nákladů, někdy také označována jako metoda krycího 

příspěvku. Tato kalkulace nerozpočítává fixní náklady na jednotlivé výkony, ale považuje je 

za skupinu nákladů, které jsou spojené s provozem celého podniku a je nutné tyto náklady 

uhradit jednotlivými příspěvky generovanými individuálními výrobky. 

Kalkulace variabilních nákladů mívá ze svého charakteru v praxi zpravidla poněkud 

odlišný účel využití, než je tomu u běžně používaných přirážkových kalkulací. Oddělené 

sledování variabilních a fixních nákladů zpravidla souvisí se sledováním nákladů v krátkém 

období. V krátkém období jsou firmy zpravidla omezeny určitou existující kapacitou. Metoda 

variabilních nákladů se tak stává velmi efektivním nástrojem operativního řízení a bývá 

využitelná pro krátkodobá manažerská rozhodnutí založená na existující kapacitě [1]. 

Kalkulace podle aktivit (metoda ABC) je metodou poměrně novou a je využívána 

velmi ojediněle.  Metoda ABC aplikuje principy příčinné souvislosti do kalkulačního systému 

firmy tak, že mapuje a nákladově oceňuje procesy a aktivity, které podnik provádí a popisuje 

jejich vztah k výkonům. Pozitivem této metody je vyšší přesnost kalkulace a zároveň také 

širší spektrum informací, které metoda ABC poskytuje a které nejsou omezeny jen na 

nákladové ocenění výkonů. Na straně druhé je značná komplikovanost struktury kalkulace 

a velmi rozsáhlý obsah dat, který je pro sestavení kalkulace nutné zajistit [1]. 

3.4 Moderní metody řízení nákladů 

Základním požadavkem, který stál u zrodu moderních kalkulačních metod, bylo 

přiřazování nákladů výkonům podle skutečných příčin vedoucích ke vzniku nákladů. V praxi 

se jedná hlavně o samotné vnitropodnikové činnosti, prováděné v rámci transformačního 

procesu. Znamená to, že hledání přesného zprostředkujícího vztahu mezi náklady a výkony je 

z důvodu snahy o obecné, paušální přiřazení často odsouzeno k neúspěchu. Pokud chceme 

náklady přiřadit výkonům dle příčinné souvislosti, musíme hledat skutečné příčinné vztahy 

mezi výkony, vnitropodnikovými činnostmi, které jsou k jejich realizaci nezbytné a náklady, 

které tyto činnosti spotřebovávají. Jinak řečeno, ideální kalkulační systém by měl odrážet celý 
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podnik – provoz i administrativu, zachycovat změny v čase, úsilí a dovednosti potřebné 

k výrobě a prodeji každého výrobku [1]. 

Mezi moderní metody řízení nákladů patří v podnikové praxi kalkulace nákladů podle 

aktivit (ABC - smysl spočívá v odhalování příčin vzniku nákladů), řízení podle aktivit (ABM 

– manažerský přístup vycházející z ABC), dále se používají strategické nástroje nákladového 

řízení a moderní systémy rozpočtování. 

3.4.1 Kalkulace nákladů podle aktivit (metoda ABC – Activity-Based Costing) 

Pomocí metody ABC se snažíme odhalit skutečné příčiny vzniku nákladů určující 

požadavky, které vedou ke specifickému využití společných zdrojů spojených s danou 

aktivitou. Např. nepřiřazujeme náklady poprodejního servisu bez rozdílu mezi všechny 

klienty ve stejném podílu, ale snažíme se je přiřadit klientům, kteří vyžadují více servisní 

podpory než ostatní zákazníci. ABC vymezuje, že jen tito klienti jsou klíčovým faktorem, 

který ovlivňuje vznik nákladů. 

Kalkulace nákladů podle aktivit je díky svým charakteristikám významným nástrojem 

nákladového řízení, který slouží k optimalizaci a snižování nákladů. Přístup ABC 

předpokládá, že náklady můžeme řídit a ovlivňovat pomocí řízení a že mohou být také 

ovlivňovány podnikové aktivity [1]. 

Základní etapy tvorby ABC systému můžeme rozdělit do pěti základních kroků [1]: 

1. Úprava účetních dat. 

2. Definice struktury ABC systému (aktivit a nákladových objektů). 

3. Procesní nákladová analýza – přiřazení nákladů aktivitám. 

4. Analýza aktivit – definice vztahových veličin, kalkulace jednotkových nákladů aktivit. 

5. Přiřazení nákladů aktivit nákladovým objektům. 

3.4.2 Řízení podle aktivit (ABM – Activity-Based Management) 

Řízení podle aktivit je originální manažerský přístup vycházející z metody ABC, který 

využívá její informační výstupy pro podporu manažerských rozhodnutí. ABM velice úzce 
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s metodou ABC souvisí a často je obtížné rozlišit, kde končí jejich oblasti, a proto se někdy 

používá označení ABC/M (Activity-Based Cost Management), což lze přeložit jako procesní 

řízení nákladů. 

Nejčastěji používaným nástrojem řízení podle aktivit je analýza procesů a aktivit. 

Cílem této analýzy je nalezení uspořádání operací, činností a jednotlivých úkonů, spolu 

s personálním zajištěním tak, aby bylo dosaženo efektivnější provádění výkonů firmy.  

K dalším obvyklým manažerským nástrojům, k nimž vede ABC kalkulace je řízení 

plýtvání a kvality.  Přínos ABC/M v této oblasti spočívá ve schopnosti promítnout měřítka 

aktivit, maximální a skutečné úrovně výkonů těchto aktivit a množství nevyužitých fixních 

nákladů aktivit organizace do finanční oblasti. Řízení plýtvání je spojeno s problematikou 

řízení kvality, kdy se s nedostatečnou úrovní kvality často pojí velmi významné náklady. 

Systém ABC/M je schopen tyto náklady identifikovat a přiřadit je objektům, které jejich 

vznik vyvolaly. 

Nejobvyklejším výstupem a manažerskou aplikací ABC/M systémů je řízení 

ziskovosti.  ABC/M přístup je schopen poskytovat informace pro přesnou analýzu ziskovosti 

sledovaných výkonů, pomocí správného přiřazování nákladů aktivit a výnosů jednotlivým 

nákladovým objektům. 

Dalším nástrojem, který využívá jako zdroj informací ABM systém, je 

benchmarking.  Podstata benchmarkingu je založena na srovnávání výkonů a postupů 

vedoucích k výsledkům. Benchmarking vede ke zlepšení konkurenceschopnosti [1].  

Jedním z moderních manažerských přístupů je také outsourcing. Jeho cílem je 

zvyšování výkonnosti podniku jako celku. Outsourcing se vyznačuje vyčleněním a přesunem 

části podnikových činností a odpovědnosti za tyto činnosti na externí subjekty [1]. 

3.4.3 Strategické nástroje nákladového řízení 

Podstatou metod tohoto řízení je zaměření se na náklady podniku, které vznikají 

v průběhu celého životního cyklu jeho výkonů. Cílem nástrojů strategického řízení nákladů je 

zaměření se na náklady předvýrobních etap, cesty k jejich ovlivňování a brát v úvahu  

i náklady, které vznikají v průběhu veškerých etap výrobního cyklu výkonu. Používají se dvě 

metody kalkulace cílových nákladů a kalkulace životního cyklu výrobku. 
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Definice kalkulace cílových nákladů podle Kata (1995) [13] hovoří o této metodě 

jako o činnosti, jejímž cílem je prověřit veškeré možnosti snížení nákladů v rámci fáze 

výzkumu, vývoje a přípravy prototypu. Výsledkem by měl být návrh výrobku, jenž splňuje 

veškeré požadavky zákazníků s tím, že jeho výrobní náklady a cena zajistí podniku 

požadovaný zisk. Výchozím bodem této kalkulace je tržní cena, od které jsou odvozovány 

cílové náklady.  

Tvorba kalkulace se skládá z těchto částí: 

1. Stanovení cílových nákladů. 

2. Stanovení rámcových cílů. 

3. Rozdělení do úrovně dílů. 

4. Přizpůsobení nákladů. 

  Při kalkulaci životního cyklu výrobku jsou produktu či službě přiřazovány pouze 

náklady, které vznikají v aktuálním období, v němž byly vytvořeny. Je to nástroj umožňující 

strategické řízení nákladů v průběhu celého životního cyklu produktu a pro své efektivní 

řízení by měl obsáhnout veškeré náklady, které jsou spojeny s určitým výrobkem v průběhu 

jeho života [1]. 

Teoretická část této práce byla zaměřena na náklady z toho důvodu, že při vytváření 

ekonomického povědomí ve společnosti Slévárny Třinec, a. s. byli zejména v této oblasti 

pracovníci školeni. Na seminářích byli seznámeni s vybranými nákladovými pojmy, 

s metodami stanovení nákladové spotřeby v provoze, s řízením nákladové spotřeby aj. [7].  

Po teoretické části následuje část experimentální. Zde bude představen pojem 

ekonomické povědomí a zásady pro vytvoření, hodnocení seminářů, sestavení dotazníku  

a jeho následné vyhodnocení. 
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4 Experimentální část 

 

V této části práce je představen pojem ekonomické povědomí a hlavní zásady pro jeho 

vytváření, postup přípravy podkladů pro školení pracovníků Sléváren Třinec, a. s. Následuje 

hodnocení školení, vypracování dotazníku pro zachycení názorů na ekonomické povědomí  

a jeho vyhodnocení. 

4.1 Ekonomické povědomí v metalurgii 

Hlavní myšlenkou pojmu ekonomické povědomí je, aby si byli pracovníci na všech 

úrovních podniku vědomi toho, že pracují s hodnotou a ne s materiálem, hmotou, energií, 

časem atd. Nesmírně důležitou součástí je také znalost metod stanovení nákladové náročnosti 

operací proto, aby si pracovníci byli schopni uvědomit, s jakou hodnotou pracují [7].  

 Cílem je vybudovat povědomí a prohloubit znalosti všech pracovníků v oblasti 

ekonomických (resp. nákladových) pojmů [7]. 

4.1.1 Hlavní zásady pro vytváření ekonomického povědomí 

Vytváření ekonomického povědomí ve společnosti je nezbytným předpokladem  pro 

trvalé snížení nákladové náročnosti. Ekonomické povědomí je tvořeno sedmi základními 

zásadami [8]: 

1. Pracovník nepracuje s hmotou, časem atd., ale s hodnotou. 

2. Osvojení si vybraných ekonomických (nákladových) pojmů. 

3. Zvládnutí metod stanovení nákladové náročnosti v provoze. 

4. Seznámení s vybranými opatření vedoucí k nákladové redukci. 

5. Osvojení si metod řízení nákladové spotřeby v metalurgii.  

6. Seznámení s problémy ve svém oboru. 

7. Znalost základních informací o stavu a záměrech společnosti [7]. 
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Jak uvádí název zásady č. 1, každý pracovník si musí být vědom toho, že nepracuje  

s hmotou, časem atd., ale s hodnotou. Měl by být obeznámen s cenami  

a nákladovými sazbami veškerých surovin, materiálů a služeb, se kterými pracuje. Dále musí 

všichni pracovníci znát ekonomické dopady výsledků své práce, které přecházejí do 

následujících výrobních fází. 

Pro další pokračování při tvorbě ekonomického povědomí je důležité, aby si 

pracovníci osvojili alespoň základní ekonomické (nákladové) pojmy. Samozřejmě je nutné 

volit pojmy s přihlédnutím ke kvalifikaci, pracovní pozici zaměstnanců a jejich vzdělání. 

V části znalosti metod stanovení nákladové náročnosti se jedná o to, aby si každý 

zaměstnanec byl vědom toho, s jakou hodnotou pracuje a uměl si tuto hodnotu stanovit 

(odhadnout). Náročnost těchto metod by se měla také odvíjet od pracovní pozice 

zaměstnance.  

Znalost opatření vedoucích k nákladové redukci by měla být v prvé řadě podnětem  

k přímému zavedení zásahů vhodných pro konkrétní podmínky daného provozu.  

Zásady řízení nákladové spotřeby v metalurgii vychází z několika postupných kroků. 

A to vymezení a přesné definování výrobní fáze, kterou chci posuzovat až po analýzu 

nákladových odchylek. Tyto zásady by měly být podány srozumitelnou formou, nejlépe však 

názorně na konkrétních příkladech pracovních operací zaměstnanců.  

Dále je nesmírně důležité, aby pracovníci znali moderní a vývojové trendy v oblasti 

metalurgie. V daném případě to bylo v oblasti ručního formování odlitků. Jaké existují 

moderní řídící metody v oboru a jak se s nimi společnost srovnává.  

Určitě by měli zaměstnanci být seznámeni i s ekonomickými charakteristikami 

podniku a budoucími záměry majitele společnosti, aby byli schopni se s nimi ztotožnit [7]. 

4.1.2 Postup přípravy podkladů pro vytváření ekonomického povědomí 

Přípravě podkladů pro semináře bylo věnováno mnoho času a energie. Bylo nesmírně 

důležité nalézt jednoduchou a společnou řeč s lidmi, kteří jsou v ekonomické oblasti 

naprostými laiky.  Byli jsme nuceni pro zjednodušení používat např. nestandardní kalkulační 

jednice, jako např. koliba (viz. Tab. 1.), kbelík apod. [7].  
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Příprava materiálů probíhala postupně podle výše zmíněných základních zásad. V prvé 

řadě byly vybrány cenové a nákladové sazby, které si měli formíři osvojit. Jednalo se  

o položky, se kterými pracovníci nejčastěji pracují a jsou pro výkon jejich povolání nezbytné. 

Celkem bylo vybráno 61 položek. Ty byly rozděleny do 10 skupin podle jejich povahy. 

Hodnoty v Kč byly zaokrouhlovány na celé stokoruny nebo desetikoruny (viz. příklad v tab. 

1.).  

Zvládnutí tohoto tématu formíři probíhalo ve třech krocích. Prvním bylo seznámení 

vedoucího provozu a mistra na pracovišti s uvedenými cenami a sazbami. Druhým bylo 

zveřejnění těchto hodnot na nástěnkách a v místech spotřeby příslušného média. Kupříkladu  

u přívodu CO2 je informace „50 Kč/ 10 min a 1 hadici“. Ve třetím kroku - na semináři, kdy 

byli na všech 61 sazeb v prvé řadě dotazování (odpovídali písemně). Teprve následně jim byl 

sdělen správný údaj [7].  

Tab. 1 – Náklady na přípravu formovacích směsí [7] 

Směs 
Cena směsi v 

kolibě (Kč/koliba) 

Malá koliba  - objem 0,6 m3   

CTR - chemicky tvrzená směs rozpadavá 1100 

MCT - magnezitová směs chemicky tvrzená 9600 

DCT - dunitová směs chemicky tvrzená 5600 

CDCT - chromit dutinová CT směs 9400 

OCT - olivínová směs chemicky tvrzená 5600 

VCT - vazná směs s křemenným pískem a 
vodním sklem 

900 

DCTR - dunitová CT směs rozpadavá 5700 

Velká koliba - objem 1,4 m3   

CT - chem. tvrzená směs klasická 1800 

V dalším kroku byly vybrány základní ekonomické pojmy. Základem bylo vysvětlení 

pojmu náklad. Zde jsme použili definici: „Je to v penězích vyjádřená spotřeba majetku  

a cizích výkonů včetně práce zaměstnanců.“ Dále bylo velice jednoduše vysvětleno, co je to 

kalkulační jednice, co znamenají náklady předběžné a následné. Pokusili jsme se nastínit 

kalkulaci, dle informačního systému slévárny jak u připravovaných formovacích směsí, tak 

 i u konkrétního odlitku. U nákladu na výrobu formy byly využity zpracované kalkulace 

vytvořené v rámci řešení PROJEKTU XI [12, 7]. 
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V této fázi byly připraveny i materiály pro přiblížení základních účetních výkazů jako 

jsou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a cash flow. Dále jsme pracovníky seznamovali s odpisy, 

přidanou hodnotou a hrubým domácím produktem (HDP). To, do jaké hloubky budou tyto 

rozšiřující informace probírány, záviselo na zájmu formířů. Z prvního pohledu je zřejmé, že 

znalost HDP formíři nepotřebují bezprostředně k výkonu svého povolání. Sdělení těchto 

informací mělo za úkol jim naznačit, že výroba dobré slévárenské formy je velice důležitá, 

nicméně je nezbytná práce dalších lidí ve slévárně pro její dobrý ekonomický výsledek. 

Sdělováním těchto informací jsme chtěli dát formířům jistou „informační nástavbu“.  

Pro zásadu znalosti metod nákladového ohodnocení je důležité, aby si každý 

pracovník byl schopen stanovit (spočítat, odhadnout) hodnotu, se kterou pracuje. Za 

nejjednodušší považujeme, že pracovník zná spotřebu např. formovací směsi a cenový 

(nákladový) ukazatel (Kč/kg, Kč/koliba) a chce si spočítat příslušné náklady na jednu formu. 

Náročnějším příkladem může být výpočet nákladů na přípravu formovací směsi, na výrobu 

formy apod. Zde byl také formířům uveden příklad, jak se změní náklady na spotřebu 

formovacích směsí při použití různých rámů (tab. 2) [7, 12]. 

Tab. 2 – Náklady na formovací směs u různých rámů [7] 

  

Posuzovaný rám  

Formovací směs - Kč/rám 

Odchylka    poloforma jádra  celkem  

  vrchní  spodní      Kč/rám %  

    1 2 3 4 5 6 

1 Předepsaný (3900x700x350/250) 7805 3904 791 12500 1182 10,4 

2 Optimální (3000x700x350/250) 7017 3510 791 11318    

3 Větší (4600x1000x400/400)  12136 6073 791 19000 7682 67,9 

Při probírání metod nákladového ohodnocení byla probírána také ztráta nákladů při 

čekání. Bylo to probíráno spíše formou diskuze. Pracovníci byli vedeni, aby sami přišli na to, 

jaké jevy a z nich plynoucí nákladové ztráty se na jejich pracovišti vyskytují.  

 Příprava části „Znalost vybraných opatření vedoucích k nákladové redukci“ byla 

ponechána vedoucím pracovníkům slévárny. Ti problematiku pojali tak, že s formíři postupně 

prošli rozdělení výroby formy do jednotlivých fází. Následně po rozdělení fází společnými 
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silami hledali slabá místa, kde je plýtváno prostředky a jakým způsobem by se daly náklady 

ušetřit. 

 S jednotlivými fázemi řízení spotřeby nákladů byli seznámeni opět netradičním 

způsobem. Řízení nákladové spotřeby jsme se jim snažili přiblížit pomocí přirovnání  

k procesu měření povolené rychlosti policií. 

 Přiblížení posledních dvou částí pracovníkům bylo ponecháno kompetentním osobám 

slévárny. Moderní trendy, přístroje a formovací linky pro slévárenství byly formířům poutavě 

představeny hlavním technologem slévárny. Závěrečná část o stavu a záměrech společnosti 

byla přednesena ředitelem Sléváren Třinec, a. s. [7]. 

4.2 Hodnocení semináře č. 1 

Tato část práce je zaměřena na vyhodnocení semináře č. 1, jehož název odpovídá 

zásadě č. 1 a to „Pracovník nepracuje s hmotou, časem atd., ale s hodnotou.“. Zmíněná pasáž 

školení je považována za základní stavební kámen pro vytváření ekonomického povědomí. 

Úspěšné zvládnutí této problematiky je základem úspěchu při tvorbě ekonomického 

povědomí. 

Jak již bylo zmíněno, pro tuto část bylo vytipováno 61 položek nákladových a cenových 

sazeb, které si formíři měli osvojit. Obeznámení pracovníků s těmito sazbami proběhlo v prvé 

řadě vedoucím výroby a mistrem na pracovišti. Poté je pracovníci dostali v písemné formě.  

A následně byly tyto informace vyvěšeny na provoze. Na semináři probíhalo „ověření“, jak se 

pracovníkům hodnoty „vžily“. Nejprve byli postupně na jednotlivé položky dotazováni, své 

odpovědi zapisovali a poté jim byly správné údaje odkryty. 

Odpovědi pracovníků byly anonymní. Pouze jim pro účely vyhodnocení byla přidělena 

čísla od 1 do 10, pod kterými písemné odpovědi odevzdali. Dále byl k jednotlivým osobám 

doplněn věk, dosažené vzdělání a počet let odpracovaných ve slévárně. Tato data měla 

společně s výsledky vyhodnocení naznačit, zda nebude nalezena nějaká souvislost. 

Pro hodnocení semináře č. 1 se nabízela možnost použití následných popisných 

charakteristik variability. Uvažovala jsem o rozptylu (1), směrodatné odchylce (2) a variačním 

koeficientu (3). 

Rozptyl je průměr čtverců odchylek od průměru a počítá se podle vzorce: 
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    .....................................................(1) 

Častěji než rozptyl se používá směrodatná odchylka, která je udávána ve stejných 

jednotkách jako původní hodnoty a počítá se: 

   
 

   
           

    ....................................................(2)  

Při porovnávání variability proměnných, které jsou v různých měrných jednotkách, se 

používá variační koeficient. Vhodnost jeho použití při porovnávání je v tom, že je udáván 

v procentech. 

   
 

  
         ...........................................................(3), kde 

s – směrodatná odchylka;    - aritmetický průměr. 

Použití výše zmíněných popisných charakteristik se mi nejevilo jako vhodné, jelikož 

všechny tyto charakteristiky počítají s aritmetickým průměrem (  ). Pro hodnocení úspěšnosti 

semináře jsem potřebovala zjistit, jak se lišily hodnoty cenových a nákladových sazeb 

určovaných pracovníky od skutečných výší hodnot, které si měli osvojit. A proto jsem jako 

vhodnější považovala použití absolutní a relativní chyby. 

4.2.1 Stanovení absolutní a relativní chyby 

Pro vyhodnocení úspěšnosti zvládnutí této části jsem zvolila použití absolutní  

a relativní chyby, jelikož známe skutečnou výši hodnot nákladových a cenových sazeb (sl. 2 

v tab. 3). Ke zhodnocení správnosti odpovědí pracovníků jsem použila absolutní chybu a pro 

procentuální vyjádření odchylky odpovědí relativní chybu (tab. 3).  

Tab. 3 – Příklad výpočtu absolutní a relativní chyby u exonástavce SL 4-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 SL 4 - 6 70 80 60 100 60 70 60 80 70 60 70 71 60 100 40

2 Absolutní chyba |DXi| 10 10 30 10 0 10 10 0 10 0 10 14

3 Relativní chyba [% ] 21 7 49 7 7 7 21 7 7 7

Variační 

rozpětí

Cena 

[Kč/ks]
Typ exonástavce

Pracovník
Průměrná 

hodnota 

odpovědí

Průměrná 

absolutní 

chyba

Relativní 

chyba [% ]
Min Max

 

V prvé řadě jsem určila hodnotu absolutní chyby (4) u každé odpovědi pro jednotlivé 

pracovníky (viz ř. 2 v tab. 3) podle vzorce:  
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             .........................................(4), kde: 

 Xi – údaj sdělený pracovníkem (ř. 1 v tab. 3 - jednotka závisí na tom, v jakých jednotkách 

jsou udány hodnoty v jednotlivých skupinách např. celek „Cena používaných exonástavců“ 

[Kč/ks]); 

X - skutečná hodnota určité nákladové a cenové sazby (sl. 2 v tab. 3 - jednotka opět závisí na 

jednotkách skupin). 

 Následně jsem vypočetla průměrnou absolutní chybu odpovědí dle vztahu (5) pro 

každou položku (sl. 14 v tab. 3): 

   
      

 
   

 
 ...................................................(5) 

Aby mohly být přesnosti odpovědí porovnávány mezi sebou, vypočetla jsem relativní 

chybu dle vztahu (6) u jednotlivých položek (sl. 15 v tab. 3):  

   
  

  
         ..................................................(6), 

 kde    – průměrná hodnota odpovědí (sl. 13 v tab. 3). 

Dále jsem pro hodnocení určila maximální (sl. 16 v tab. 3) a minimální (sl. 17 v tab. 3) 

hodnotu odpovědí pro jednotlivé položky a variační rozpětí dle vztahu (7). Variační rozpětí 

(sl. 18 v tab. 3) je rozdílem nejvyšší a nejnižší hodnoty odpovědí a popisuje, v jakém intervalu 

se hodnoty odpovědí pohybovaly:  

            ...........................................(7) 

Nevýhodou variačního rozpětí však je, že závisí na extrémních hodnotách. Což 

znamená, že i když většina hodnot odpovědí bude blízko sebe, může mít soubor odpovědí 

značně velké rozpětí. 

Veškeré odpovědi pracovníků spolu se všemi vypočtenými hodnotami jsou uvedeny 

v tabulkách 4 - 14. Na základě vypočtených hodnot jsem provedla porovnání a snažila se 

slovně popsat závěry, které se získaných hodnot vyplývají. Pro přehlednost jsou některá 

hodnocení doplněna grafickým znázorněním. 

Porovnávala jsem mezi sebou: 

1. Položky jednotlivých skupin – zde jsem porovnávala relativní chyby dílčích položek 

v celku navzájem. Označila jsem barevně položky s nejnižší (červeně)  

a nejvyšší (žlutě) relativní chybou, zda to nenaznačí tendenci, jev apod. 
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2. Skupiny nákladových a cenových sazeb – v tomto případě jsem porovnávala průměrné 

relativní chyby celků navzájem. 

3. Jednotlivé pracovníky – porovnávala jsem mezi sebou průměrné relativní chyby 

pracovníků (tab. 15). Při porovnání jsem dále také použila data, která byla pracovníky 

poskytnuta (věk, vzdělání, počet odpracovaných let ve slévárně). 

4.2.2 Srovnání úspěšnosti odpovědí u položek v jednotlivých skupinách 

V tomto případě byly porovnávány relativní chyby položek v jednotlivých skupinách. 

Zmíněných skupin bylo 10 a položky do nich byly rozděleny podle jejich vlastností, např. 

exonástavce, žáromateriály apod. 

Jednotlivé skupiny obsahovaly různé počty cenových a nákladových položek (obr. 4). 

Je možné, že tato skutečnost ovlivnila zvládnutí jednotlivých skupin. 

 

Obr. 4 – Počty cenových a nákladových položek v jednotlivých skupinách 

4.2.2.1 Hodnocení skupiny „Náklady na přípravu formovacích směsí“ 

Skupina „Náklady na přípravu formovacích směsí“ obsahuje 10 položek. S nejnižší 

relativní chybou (2%) pracovníci určovali položku STS – samotuhnoucí směs (položka č. 10). 

U této položky činí hodnota ceny směsi v kolibě 1 200 Kč (tab. 4, obr. 5). 
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Tab. 4 – Vyhodnocení skupiny „Náklady na přípravu formovacích směsí“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

CTR - chem. tvrzená směs

rozpadavá 1100 1100 1200 1000 9000 2000 5600 1000 2100 1100 900
2500 900 9000 8100

2 Absolutní chyba |DXi| 0 100 100 7900 900 4500 100 1000 0 200 1480 59

3 Relativní chyba  [% ] 0 4 4 316 36 180 4 4 0 8

4

MCT - magnezitová směs

chem. tvrzená 9600 9600 9700 5000 8000 5000 9400 9600 8500 9800 10000
8460 5000 10000 5000

5 Absolutní chyba |DXi| 0 100 4600 1600 4600 200 0 1100 200 400 1280 15

6 Relativní chyba  [% ] 0 1 54 19 54 2 0 13 2 5

7

DCT - dunitová směs chem.

tvrzená 5700 5700 5700 6000 7000 9000 4800 5600 8100 5600 6000
6350 4800 9000 4200

8 Absolutní chyba |DXi| 0 0 300 1300 3300 900 100 2400 100 300 870 14

9 Relativní chyba  [% ] 0 0 5 20 52 14 2 38 2 5

10

CDCT - chromit dutinová CT

směs 9800 6700 9700 9000 9100 10000 9300 9800 7800 9500 9800
9070 6700 10000 3300

11 Absolutní chyba |DXi| 3100 100 800 700 200 500 0 2000 300 0 770 8

12 Relativní chyba  [% ] 34 1 9 8 2 6 0 22 3 0

13

OCT - olivínová směs chem.

tvrzená 5600 6000 6700 4000 5000 7000 5600 5800 6500 5600 5900
5810 4000 7000 3000

14 Absolutní chyba |DXi| 400 1100 1600 600 1400 0 200 900 0 300 650 11

15 Relativní chyba  [% ] 7 19 28 10 24 0 3 15 0 5

16

VCT - vazná směs s

křemenným pískem a vodním 1200 1800 1200 2000 1100 2000 1800 1800 1000 1200 1200
1510 1000 2000 1000

17 Absolutní chyba |DXi| 600 0 800 100 800 600 600 200 0 0 370 25

18 Relativní chyba  [% ] 40 0 53 7 53 40 40 13 0 0

19

DCTR - dunitová CT směs

rozpadavá 5700 3000 4500 2500 3000 4900 4300 5200 2500 3600 5300
3880 2500 5300 2800

20 Absolutní chyba |DXi| 2700 1200 3200 2700 800 1400 500 3200 2100 400 1820 47

21 Relativní chyba  [% ] 70 31 82 70 21 36 13 82 54 10

22

CT - chem. tvrzená směs

klasická 1900 1200 1200 1000 1500 2500 1200 1200 2000 1900 1500
1520 1000 2500 1500

23 Absolutní chyba |DXi| 700 700 900 400 600 700 700 100 0 400 520 34

24 Relativní chyba  [% ] 46 46 59 26 39 46 46 7 0 26

25

CT - výplňová směs s

regenerovaným pískem 900 800 1000 800 1000 700 1200 900 800 900 1900
1000 700 1900 1200

26 Absolutní chyba |DXi| 100 100 100 100 200 300 0 100 0 1000 200 20

27 Relativní chyba  [% ] 10 10 10 10 20 30 0 10 0 10

28 STS - samotuhnoucí směsi 1200 1200 1200 1200 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1100
1180 1100 1200 100

29 Absolutní chyba |DXi| 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 20 2

30 Relativní chyba  [% ] 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8

Pracovník
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Obr. 5 – Výše relativních chyb položek „Náklady na přípravu formovacích směsí“ 

Z obr. 6 je patrné, že naprosto přesnou hodnotu v případě STS – samotuhnoucí směsi 

určilo 8 pracovníku a velikost variačního rozpětí činila pouhých 100 Kč, což je nejnižší 

hodnota v celku. 

 

Obr. 6 – Výše určovaných hodnot u položky STS – samotuhnoucí směs (č. 10) 

Na straně druhé s nejmenší přesností byla určována CRT – chem. tvrzená směs 

rozpadavá (položka č. 1), kdy relativní chyba činila 59% (obr. 5). Zde je výše chyby 

ovlivněna dvěma extrémními hodnotami u pracovníka 4 a 6 (obr. 7). Tato skutečnost je 

zachycena i ve velikosti variačního rozpětí, která činí 8 100 Kč. 
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Obr. 7 – Výše určovaných hodnot u položky CTR – chem. tvrzená směs rozpadavá  

(položka č. 1) 

 Je velice zajímavé, že hodnoty nákladových sazeb u dvou výše zmíněných položek 

jsou přibližně ve stejné výši a to směs STS 1 200 Kč/koliba a CTR směs 1 100 Kč/koliba.  

A přesto byly určovány jedna s přesnosti nejvyšší a druhá s nejnižší. Domnívám se, že je to 

způsobeno tím, že ta směs, se  kterou pracovníci pracují častěji, jim vešla více do povědomí. 

4.2.2.2 Hodnocení skupiny „Cena exonástavců“ 

Ve skupině „Cena exonástavců“ je obsaženo 7 položek cenových sazeb. Zde byla 

nejlépe zvládnuta položka SL 14 (položka č. 7), jejíž cenová sazba je nejvyšší ze skupiny  

a činí 300 Kč/ks (tab. 5). Tato hodnota byla určována s relativní chybou 10% (obr. 8). 

 

Obr. 8 – Výše relativních chyb položek „Cena exonástavců“ 
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Tab. 5 – Vyhodnocení skupiny „Cena exonástavců“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 SL 4 - 6 60 - 70 80 60 100 60 70 60 80 70 60 70 71 60 100 40

2 Absolutní chyba |DXi| 10 10 30 10 0 10 10 0 10 0 10 14

3 Relativní chyba [% ] 21 7 49 7 7 7 21 7 7 7

4 SL 6 PK 130 100 80 160 90 80 80 130 80 80 120 100 80 160 80

5 Absolutní chyba |DXi| 20 40 40 30 40 40 10 40 40 0 36 36

6 Relativní chyba [% ] 30 50 30 40 50 50 0 50 50 10

7 SL 8 100 180 100 150 110 170 160 200 150 140 150 151 100 200 100

8 Absolutní chyba |DXi| 30 50 0 40 20 10 50 0 10 0 51 34

9 Relativní chyba [% ] 53 0 33 7 46 40 66 33 26 33

10 SL 9 PK 260 180 120 190 160 150 150 150 170 260 250 178 120 260 140

11 Absolutní chyba |DX| 70 130 60 90 100 100 100 80 10 0 82 46

12 Relativní chyba [% ] 45 79 39 56 62 62 62 51 0 6

13 SL 10 140 150 150 160 150 200 140 200 140 150 140 158 140 200 60

14 Absolutní chyba |DXi| 10 10 20 10 60 0 60 0 10 0 18 11

15 Relativní chyba [% ] 6 6 13 6 38 0 38 0 6 0

16 SL 11 200 170 200 170 180 190 160 170 170 180 180 177 160 200 40

17 Absolutní chyba |DXi| 10 20 10 0 10 20 10 10 0 0 23 13

18 Relativní chyba [% ] 17 0 17 11 6 23 17 17 11 11

19 SL 14 300 300 300 250 220 260 260 300 250 290 300 273 220 300 80

20 Absolutní chyba |DXi| 0 0 50 80 40 40 0 50 10 0 27 10

21 Relativní chyba [% ] 0 0 18 29 15 15 0 18 4 0

Variační 

rozpětí

Cena 

[Kč/ks]
Typ exonástavce

Pracovník
Průměrná 

hodnota 

odpovědí

Průměrná 

absolutní 

chyba

Relativní 

chyba [% ]
Min Max
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Obr. 9 – Výše určovaných hodnot u položky SL 14 (položka č. 7) 

U položky SL 14 byla zcela přesná hodnota cenové sazby 300 Kč/ks pracovníky 

uvedena ve 4 případech. V dalších případech byla uváděna hodnota nižší, nejméně však 220 

Kč/ks (obr 9).  

S největší relativní chybou (46%) byla ve skupině exonástavců určována položka 

SL9PK (položka č. 4) (obr. 8). Správná hodnota 260 Kč/ks byla uvedena pouze v jediném 

případě (obr. 10). Dále byla cenová sazba pracovníky podhodnocena, nejméně však na 120 

Kč/ks. 

 

Obr. 10 – Výše určovaných hodnot u položky SL9PK (položka č. 4) 

V této skupině vyšlo najevo, že nejdražší položka (SL 14 – 300 Kč/ks) byla určována 

s nejmenší relativní chybou (10%).  
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4.2.2.3 Hodnocení skupiny „Cena používaných žáromateriálů“ 

Skupina žáromateriálů obsahuje nejvíce položek (15) ze všech skupin. Nejlépe zvládnutou položkou byl žáromateriál s označením DLK 

75 (položka č. 8). U něj činila výše relativní chyby 14% (obr. 11, tab. 6). 

Tab. 6 část 1 – Vyhodnocení skupiny „Cena používaných žáromateriálů“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 N603 140 300 200 100 1000 200 200 160 150 160 140 261 100 1000 900

2 Absolutní chyba |DXi| 160 60 40 860 60 60 20 10 20 0 129 49

3 Relativní chyba [% ] 61 23 15 330 23 23 8 4 8 0

4 NL 90 100 90 100 80 60 120 100 120 100 100 97 60 120 60

5 Absolutní chyba |DXi| 10 0 10 10 30 30 10 30 10 10 15 15

6 Relativní chyba [% ] 10 0 10 10 31 31 10 31 10 10

7 ET 60/145/195-2 70 60 50 200 160 70 70 80 70 70 60 89 50 200 150

8 Absolutní chyba |DXi| 10 20 130 90 0 0 10 0 0 10 27 30

9 Relativní chyba [% ] 11 23 146 101 0 0 11 0 0 11

10 ET 60/150/195-2 50 80 60 60 60 60 60 50 60 50 50 59 50 80 30

11 Absolutní chyba |DXi| 30 10 10 10 10 10 0 10 0 0 9 15

12 Relativní chyba [% ] 51 17 17 17 17 17 0 17 0 0

13 R90/75/75 60 80 50 120 120 70 140 100 100 150 90 102 50 150 100

14 Absolutní chyba |DXi| 20 10 60 60 10 80 40 40 90 30 44 43

15 Relativní chyba [% ] 20 10 59 59 10 78 39 39 88 29

16 DLK 50 30 20 30 50 30 30 30 80 40 20 25 35,5 20 80 60

17 Absolutní chyba |DXi| 10 0 20 0 0 0 50 10 10 5 10,5 30

18 Relativní chyba [% ] 28 0 56 0 0 0 141 28 28 14

19 DLK 60 50 40 40 60 50 40 40 40 40 40 55 44,5 40 60 20

20 Absolutní chyba |DXi| 10 10 10 0 10 10 10 10 10 5 8,5 19

21 Relativní chyba [% ] 22 22 22 0 22 22 22 22 22 11

Min Max
Variační 

rozpětí

PracovníkOznačení 

žáromateriálu

Cena 

[Kč/ks]

Průměrná 

hodnota 

odpovědí

Průmná 

absolutní 

chyba

Relativní 

chyba [% ]
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Tab. 6 část 2 – Vyhodnocení skupiny „Cena používaných žáromateriálů“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

22 DLK 75 60 65 70 70 80 65 60 70 70 80 70 70 60 80 20

23 Absolutní chyba |DXi| 5 10 10 20 5 0 10 10 20 10 10 14

24 Relativní chyba [% ] 7 14 14 29 7 0 14 14 29 14

25 R 60/50 10 15 20 20 30 30 30 20 20 10 10 20,5 10 30 20

26 Absolutní chyba |DXi| 5 10 10 20 20 20 10 10 0 0 10,5 51

27 Relativní chyba [% ] 24 49 49 98 98 98 49 49 0 0

28 R 60/100 15 20 20 20 20 15 30 15 20 20 15 19,5 15 30 15

29 Absolutní chyba |DXi| 5 5 5 5 0 15 0 5 5 0 4,5 23

30 Relativní chyba [% ] 26 26 26 26 0 77 0 26 26 0

31 R 60/200 30 20 25 20 25 20 30 20 25 25 20 23 20 30 10

32 Absolutní chyba |DXi| 10 5 10 5 10 0 10 5 5 10 7 30

33 Relativní chyba [% ] 43 22 43 22 43 0 43 22 22 43

34 R 60/300 50 40 40 40 40 50 35 40 40 45 40 41 35 50 15

35 Absolutní chyba |DXi| 10 10 10 10 0 15 10 10 5 10 9 22

36 Relativní chyba [% ] 24 24 24 24 0 37 24 24 12 24

37 R 80/50 20 20 20 20 20 40 30 20 25 20 20 23,5 20 40 20

38 Absolutní chyba |DXi| 0 0 0 0 20 10 0 5 0 0 3,5 15

39 Relativní chyba [% ] 0 0 0 0 85 43 0 21 0 0

40 R 80/100 30 30 35 35 40 40 40 40 30 45 45 38 30 45 15

41 Absolutní chyba |DXi| 0 5 5 10 10 10 10 0 15 15 8 21

42 Relativní chyba [% ] 0 13 13 26 26 26 26 0 39 39

43 R 80/200 60 45 40 40 50 40 50 50 40 50 50 45,5 40 50 10

44 Absolutní chyba |DXi| 15 20 20 10 20 10 10 20 10 10 14,5 32

45 Relativní chyba [% ] 33 44 44 22 44 22 22 44 22 22

Relativní 

chyba [% ]
Min Max

Variační 

rozpětí

Označení 

žáromateriálu

Cena 

[Kč/ks]

Pracovník Průměrná 

hodnota 

odpovědí

Průmná 

absolutní 

chyba
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Obr. 11 – Výše relativních chyb položek „Cena používaných žáromateriálů“ 

Z grafu (obr. 11) je dále patrné, že se v skupině „Cena používaných žáromateriálů“ 

objevila ve 3 případech (položka č. 2, 4 a 14) hodnota relativní chyby 15%. 

 

Obr. 12 – Výše určovaných hodnot u DLK 75 (položka č. 8) 

Na obr. 12 můžeme vidět, že přesnou hodnotu sazby určil pouze jeden pracovník. Dále je 

zajímavé, že velikost variačního rozpětí (20 Kč/ks) je v tomto případě stejná, jako u nejhůře 

určované položky R60/50 (položka č. 9) (tab. 6). 
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Obr. 13 – Výše určovaných hodnot u R60/50 (položka č. 9) 

Cenová sazba položky R60/50 je 10 Kč. S nejmenší přesností (relativní chyba 51%) byla 

nejspíše určována z toho důvodu, že se jedná o „pouhých“ 10 Kč a tudíž byla tato informace 

pro pracovníky možná méně zajímavá. 

4.2.2.4 Hodnocení skupiny „Průměrné náklady na hodinu práce pracovníka na 

formovně“ 

Ve skupině „Průměrné náklady na hodinu práce pracovníka na formovně“ je zahrnuto 

7 položek. V tomto celku, jak je patrné z grafu, byly s nulovou relativní chybou určovány 2 

položky: příspěvek zaměstnavatele na kapitálové připojištění (položka č. 6) a na penzijní 

připojištění (položka č. 7) (obr. 14).  

 

Obr. 14 – Výše relativních chyb položek „Průměrné náklady na hodinu práce pracovníka na 

formovně“ 
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Tab. 7 – Vyhodnocení skupiny „Průměrné náklady na hodinu práce pracovníka na formovně“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Mzda 141 140 250 100 120 260 130 140 150 130 140 156 100 260 160

2 Absolutní chyba |DXi| 1 109 41 21 119 11 1 9 11 1 32,4 21

3 Relativní chyba [% ] 1 70 26 13 76 7 1 6 7 1

4 Odvody 48 20 40 35 49 50 45 48 48 45 42 42,2 20 50 30

5 Absolutní chyba |DXi| 28 8 13 1 2 3 0 0 3 6 6,4 15

6 Relativní chyba [% ] 66 19 31 2 5 7 0 0 7 14

7 Prac.prostředky a nápoje 1,50 2 2 25 7 2 2 3 2 10 4 5,7 1,5 25 23,5

8 Absolutní chyba |DXi| 0 0 24 6 0 1 2 0 9 3 4,2 74

9 Relativní chyba [% ] 0 0 412 96 0 9 26 0 149 44

10 Stravné 3 3 5 5 3 6 4 7 3 4 6 4,55 3 7 4

11 Absolutní chyba |DXi| 0 2 2 0 3 1 4 0 1 3 1,55 34

12 Relativní chyba [% ] 0 44 44 0 66 11 88 0 22 66

13 Pojištění 5,50 2 20 10 10 9 4 5 5 7 6 7,8 2 20 18

14 Absolutní chyba |DXi| 4 15 5 5 4 2 1 1 2 1 3,5 45

15 Relativní chyba [% ] 45 186 58 58 45 19 6 6 19 6

16 Kapitálové připojištění 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0

17 Absolutní chyba |DXi| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Relativní chyba [% ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Penzijní připojištění     350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 0

20 Absolutní chyba |DXi| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Relativní chyba [% ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Max
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Naproti tomu nejhůře zvládnutou položkou, byla nákladová položka „Pracovní 

prostředky a nápoje“ (položka č. 3). Zde byla výše relativní chyby až 74%. Mohlo to být opět 

způsobeno tím, že hodnota této sazby je příliš nízká 1,50 Kč a tudíž pro pracovníky relativně 

nezajímavá. Ve dvou případech (u pracovníka 3 a 9) mohlo dojít k záměně a mohli uvézt 

hodnotu nápoje (obr. 15). 

 

Obr. 15 – Výše určovaných hodnot u pracovních prostředků a nápojů (položka č. 3) 

4.2.2.5 Hodnocení skupiny „Cena používaných chladítek“ 

V tomto celku jsou obsaženy 4 velikosti chladítek. Je zřejmé, že s nejnižší chybou 

(2%) byla opět určována nejdražší položka chladítko o rozměru 120 x 100 mm (položka č. 4) 

s cenou 220 Kč (tab. 8, obr. 16). Je důležité ovšem podotknout, že v jednom případě u této 

položky nebyla cena vyplněna. To samozřejmě výsledek ovlivňuje, poněvadž s hodnotou 

nebylo vůbec počítáno. 
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Tab. 8 – Vyhodnocení skupiny „Cena používaných chladítek“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 60x60 60 80 80 30 80 90 80 60 80 20 70 67 20 90 70

2 Absolutní chyba |DXi| 20 20 30 20 30 20 0 20 40 10 21 31

3 Relativní chyba [% ] 30 30 45 30 45 30 0 30 60 15

4 80x100 110 80 150 80 80 90 130 110 120 130 120 109 80 150 70

5 Absolutní chyba |DXi| 30 40 30 30 20 20 0 10 20 10 21 19

6 Relativní chyba [% ] 28 37 28 28 18 18 0 9 18 9

7 100x100 170 120 220 160 200 130 230 140 150 160 150 166 120 230 110

8 Absolutní chyba |DXi| 50 50 10 30 40 60 30 20 10 20 32 19

9 Relativní chyba [% ] 30 30 6 18 24 36 18 12 6 12

10 120x100 220 210 220 220 220 X 220 220 220 220 250 222,22 210 250 40

11 Absolutní chyba |DXi| 10 0 0 0 X 0 0 0 0 30 4,44 2

12 Relativní chyba [% ] 5 0 0 0 X 0 0 0 0 14

Min Max
Variační 

rozpětí

Rozměr chladítka 

[mm]

Cena 

[Kč/ks]

Pracovník Průměrná 

hodnota 

odpovědí

Průměrná 

absolutní 

chyba

Relativní 

chyba [% ]

 

 

Obr. 16 – Výše relativních chyb položek „Cena používaných chladítek“ 

Z grafu (obr. 16) je dále patrné, že s největší chybou (31%) byla určována položka 

nejlevnější (položka č. 1, chladítko 60 x 60 mm – 60 Kč). 

4.2.2.6 Hodnocení skupiny „Cena keramických licích filtrů“ 

Tato skupina obsahuje také 4 položky. Opět se potvrzuje, že položku s nejnižší 

cenovou sazbou určovali pracovníci nejhůře s relativní chybou 67%: keramický licí filtr 125 x 

30 mm (položka č. 1), 350 Kč/ks (tab. 9, obr 17). Nejlépe zvládnutou položkou je v tomto 
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případě filtr 175 x 35 mm (položka č. 3), kdy se jedná o druhou nejdražší položku ve skupině 

(tab. 9). 

Tab. 9 – Vyhodnocení skupiny „Cena keramických licích filtrů“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 125x30 350 250 110 150 200 170 350 200 350 120 200 210 110 350 240

2 Absolutní chyba |DXi| 100 240 200 150 180 0 150 0 230 150 140 67

3 Relativní chyba [% ] 48 114 95 71 86 0 71 0 110 71

4 150x30 500 380 550 450 500 390 400 450 500 420 500 454 380 550 170

5 Absolutní chyba |DXi| 120 50 50 0 110 100 50 0 80 0 56 12

6 Relativní chyba [% ] 26 11 11 0 24 22 11 0 18 0

7 175x35 700 750 750 600 750 700 750 600 700 750 750 710 600 750 150

8 Absolutní chyba |DXi| 50 50 100 50 0 50 100 0 50 50 50 7

9 Relativní chyba [% ] 7 7 14 7 0 7 14 0 7 7

10 200x35 1050 1050 1100 750 1100 850 850 900 900 900 800 920 750 1100 350

11 Absolutní chyba |DXi| 0 50 300 50 200 200 150 150 150 250 150 16

12 Relativní chyba [% ] 0 5 33 5 22 22 16 16 16 27

Relativní 

chyba [% ]
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rozpětí
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[Kč/ks]
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Obr. 17 – Výše relativních chyb položek „Cena keramických licích filtrů“ 
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Obr. 18 – Výše určovaných hodnot u licího filtru 125 x 30 mm (položka č. 1) 

Z grafu (obr. 18) pro položku s nejvyšší relativní chybou jasně vyplývá, že ve 2 

případech byla cenová sazba určena přesně. Dalšími pracovníky byla hodnota cenové sazby 

značně podhodnocena až na 110 Kč. Tato skutečnost je velice zajímavá, jelikož se nejedná  

o zanedbatelnou částku (350 Kč). 

4.2.2.7 Hodnocení skupiny „Cena těsnících prostředků“ 

V této skupině jsou uvedeny položky, které se používají při utěsňování slévárenských 

forem. Opět se potvrzuje, že nejpřesněji určována (relativní chyba 7%) byla položka nejdražší 

(položka č. 1: těsnící šňůra DIKAFLEX D 4 – 708 Kč/kartón) (tab. 10, obr. 19). 

Tab. 10 – Vyhodnocení Skupiny „Cena těsnících prostředků“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Těsnící šňůra DIKAFLEX D4 708,-/kartón  780 705 560 700 650 550 702 708 700 700 675,5 550 780 230

2 Absolutní chyba |DXi| 72 3 148 8 58 158 6 0 8 8 46,9 7

3 Relativní chyba [% ] 11 0,5 22 1 9 23 1 0 1 1

4 Polystyren:   20,-/ks 20 20 15 25 15 32 20 20 20 10 19,7 10 32 22

5 Absolutní chyba |DXi| 0 0 5 5 5 12 0 0 0 10 3,7 19

6 Relativní chyba [% ] 0 0 25 25 25 61 0 0 0 51

7 Lepidlo pulit 50,-/tubu 150 120 260 100 125 150 50 50 100 40 114,5 40 260 220

8 Absolutní chyba |DXi| 100 70 210 50 75 100 0 0 50 10 66,5 58

9 Relativní chyba [% ] 87 61 183 44 66 87 0 0 44 9

10 Líh: 150,-/kbelík 150 150 100 120 90 100 150 150 200 200 141 90 200 110

11 Absolutní chyba |DXi| 0 0 50 30 60 50 0 0 50 50 29 21

12 Relativní chyba [% ] 0 0 35 21 43 35 0 0 35 35
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Obr. 19 – Výše relativních chyb položek „Cena těsnících prostředků“ 

 

Obr. 20 – Výše určovaných hodnot u lepidla Pulit (položka č. 3) 

U nejhůře zvládnuté položky lepidla Pulit (položka č. 3, relativní chyba 58%) je 

zajímavé, že v tomto případě pracovníci udávali hodnotu cenové sazby vyšší než hodnotu 

skutečnou (obr. 20). V průměru byla udávaná hodnota vyšší až o 70 Kč/tubu. 

4.2.2.8 Hodnocení skupiny „Cena ocelových výztuh“ 

V této skupině jsou zahrnuty pouze 2 položky, a přesto byly obě určovány s velice 

vysokou relativní chybou kulatina d 20 – 58%, kulatina d 45 – 59% (tab. 11). 
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Tab. 11 – Vyhodnocení skupiny „Cena ocelových výztuh“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Kulatina d 20 50 50 150 20 25 40 50 40 50 250 150 82,5 20 250 230

2 Absolutní chyba |DXi| 0 100 30 25 10 0 10 0 200 100 47,5 58

3 Relativní chyba [% ] 0 121 36 30 12 0 12 0 242 121

4 Kulatina d 45 200 80 220 150 180 70 80 95 700 120 100 179,5 70 700 630

5 Absolutní chyba |DXi| 120 20 50 20 130 120 105 500 80 100 124,5 69

6 Relativní chyba [% ] 67 11 28 11 72 67 58 279 45 56

Relativní 

chyba [% ]
Min Max

Variační 

rozpětí
Druh ocelové výztuhy

Cena 

[Kč/m]

Pracovník Průměrná 

hodnota 

odpovědí

Průměrná 

absolutní 

chyba

 

 

Obr. 21 – Výše určovaných hodnot u kulatiny d 20 (položka č. 1) 

Výše relativní chyby (58%) u kulatiny d 20 (položka č. 1) je ovlivněna třemi 

extrémními hodnotami (obr. 21 – označeny červeně). V těchto třech případech byla cenová 

sazba pracovníky určována o 100 až 200 Kč/m vyšší. 

 

Obr. 22  - Výše určovaných hodnot u kulatiny d 45 (položka č. 2) 
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V případě kulatiny d 45 (položka č. 2) je výše relativní chyby (69%) ovlivněna 

maximální a minimální hodnotou určovanou pracovníky, kdy rozdíl mezi nimi činí 630 Kč/m 

(tab. 11, obr. 22). 

4.2.2.9 Hodnocení skupiny „Cena slévárenských nátěrů“ 

Ve skupině „Cena slévárenských nátěrů“ byla nejvyšší relativní chyba 26%  

u zirkonového nátěru (položka č. 2) a nejnižší chyba 17% u magnezitového nátěru (položka  

č. 1: TENO COATING 5000A) (tab. 12). Výše těchto chyb není nijak extrémní, proto se 

domnívám, že položky v tomto celku byly pracovníky zvládnuty dobře. 

Tab. 12 – Vyhodnocení skupiny „Cena slévárenských nátěrů“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Magnezitový (TENO

COATING 5000 A) 350 350 360 500 300 190 300 450 350 350 300 345 190 500 310

2 Absolutní chyba |DXi| 0 10 150 50 160 50 100 0 0 50 57 17

3 Relativní chyba [% ] 0 3 43 14 46 14 29 0 0 14

4

Zirkonový (ZBBP TENO

COATING 16) 350 350 350 400 200 250 200 300 350 300 150 285 150 400 250

5 Absolutní chyba |DXi| 0 0 50 150 100 150 50 0 50 200 75 26

6 Relativní chyba [% ] 0 0 18 53 35 53 18 0 18 70

7 Magnezitový (Rustol MG-S) 800 750 900 500 500 400 800 700 X 800 600 661,1 400 900 500

8 Absolutní chyba |DXi| 50 100 300 300 400 0 100 X 0 200 161,1 24

9 Relativní chyba [% ] 8 15 45 45 61 0 15 X 0 30

Relativní 

chyba [% ]
Min Max

Variační 

rozpětí
Druh slévárenského nátěru

Cena 

[Kč/kbelík]

Pracovník Průměrná 

hodnota 

odpovědí

Průměrná 

absolutní 

chyba

 

4.2.2.10 Hodnocení skupiny „Ostatní nákladové položky“ 

Do tohoto celku jsou zařazeny nákladové položky používaných medií a fixních 

nákladů. Zde byla hodnota nejnižší relativní chyby 12% u položky zemního plynu (položka  

č. 4) a nejvyšší hodnota relativní chyby 31% u položky elektrické energie (položka č. 3) (tab. 

13). Opět zde nejsou hodnoty relativních chyb nijak vysoké, tudíž byla tato skupina položek 

také zvládnuta. 
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Tab. 13 – Vyhodnocení skupiny „Ostatní nákladové položky“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ř./ sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Opravy zařízení 6600 6600 5000 5500 900 6600 6600 6600 5000 7000 5640 900 7000 6100

2 Absolutní chyba |DXi| 0 0 1600 1100 5700 0 0 0 1600 400 1040 18

3 Relativní chyba 0 0 28 20 101 0 0 0 28 7

4 Stlačený vzduch 150 150 150 150 200 30 150 150 150 100 138 30 200 170

5 Absolutní chyba |DXi| 0 0 0 0 50 120 0 0 0 50 22 16

6 Relativní chyba 0 0 0 0 36 87 0 0 0 36

7 Elektrická energie 100 100 300 250 190 100 100 100 100 100 144 100 300 200

8 Absolutní chyba |DXi| 0 0 200 150 90 0 0 0 0 0 44 31

9 Relativní chyba 0 0 139 104 63 0 0 0 0 0

10 Zemní plyn 100 80 50 100 150 100 100 100 100 100 98 50 150 100

11 Absolutní chyba |DXi| 0 20 50 0 50 0 0 0 0 0 12 12

12 Relativní chyba 0 20 51 0 51 0 0 0 0 0

13 CO2 50 50 60 50 20 50 50 25 50 50 45,5 20 60 40

14 Absolutní chyba |DXi| 0 0 10 0 30 0 0 25 0 0 6,5 14

15 Relativní chyba 0 0 22 0 66 0 0 55 0 0

Variační 

rozpětí

6600,-

/pracovní 

den

150,-/hod 

na 1 hadici

100,-/hod 

(hala ruční 

formovny)

Položka Sazba
Pracovník Průměrná 

hodnota 

odpovědí

Průměrná 

absolutní 

chyba

100,-/ 

směnu a 

zářič

50,-/10min 

na 1 hadici

Relativní 

chyba [% ]
Min Max

 

4.2.3 Závěry vyplývající z porovnání položek v jednotlivých skupinách 

V tomto porovnání se zjistilo, že v 50-ti % případů byla nejnižší relativní chyba  

u položek s nejvyšší cenovou sazbou v celku. Nebo také byly nejdražší položky určovány 

s druhou nejnižší relativní chybou. Z toho vyplývá, že nejnákladnější položky pracovníci 

zvládli nejlépe. 

Toto pravidlo se nepotvrdilo v části žáromateriály. Je možné, že nízké zvládnutí bylo 

způsobeno tím, že tento celek obsahuje více položek, u kterých se cena pohybuje v řádech 

desetikorun, a sazby se opakují.  

Zajímavé je, že ve skupině „Průměrné náklady na hodinu práce pracovníka na 

formovně“, v paměti formířů utkvěla nejpřesněji položka odvody. Tuto sazbu pracovníci 

napsali s relativní chybou 15%. S největší přesností ovšem odpověděli na příspěvek 

zaměstnavatele, který zahrnuje příspěvek na penzijní a kapitálové připojištění. Tyto dvě 

položky uvedli naprosto všichni pracovníci přesně. Zaměstnanci si totiž mohou sami zvolit, 

zda příspěvku na penzijní a kapitálové připojištění využijí nebo nikoli. Jeví se proto, že 

zaměstnanci jsou s touto skutečností velice dobře obeznámeni. 
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Nejvíce mne překvapila skupina „Ocelové výztuhy“, jelikož obsahuje nejméně 

položek (2). Přesto byly obě položky určovány s velice vysokou chybou a to 58%  

a 69%. Nejspíše je to ovlivněno velkým rozdílem mezi minimální a maximální hodnotou 

odpovědí (variační rozpětí). 

4.2.4 Porovnání skupin cenových a nákladových sazeb 

Zde jsem porovnávala průměrnou relativní chybu jednotlivých skupin navzájem.  

Tab. 14 – Průměrná relativní chyba jednotlivých skupin cenových a nákladových sazeb 

  

Celek 

Průměrná 

relativní 

chyba 

[%] 

ř./sl. 1 2 

1 Směsi  24 

2 Exonástavce 23 

3 Žáromateriály 27 

4 Mzdové nákl. 27 

5 Chladítka 18 

6 Filtry  26 

7 Výztuhy 63 

8 Těsnící prostředky 26 

9 Nátěry 22 

10 Ostatní 18 

 

Průměrná relativní chyba se pohybovala do 27%, až na jednu výjimku skupinu 

„Ocelové výztuhy“. Tam průměrná relativní chyba činila 63% (tab. 14). 

Naopak s největší přesností byly určovány položky v skupině „Cena používaných 

chladítek“, kde byla průměrná relativní chyba 18%. Tyto zvládli formíři nejlépe. Snad i proto 

začali již v průběhu školení pořádat akce na opětovný sběr a využití použitých chladítek. 

S nízkou průměrnou relativní chybou (18%) byla určována také poslední skupina 

„Ostatní nákladové položky“. Zjištění, že pracovníkům nejsou lhostejné nákladové položky, 

jako jsou opravy, stlačený vzduch, elektrická energie, zemní plyn či CO2, je příjemné. 

Celkově dopadlo hodnocení velice dobře. 
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4.2.5 Posouzení úspěšnosti ve správných odpovědích u pracovníků 

Hodnocení pracovníků jsem provedla na základě průměrných relativních chyb, 

s jakými odpovídali v jednotlivých skupinách (tab. 15). Po určení chyb jsem se snažila zjistit, 

zda neexistuje nějaká souvislost velikostí chyby a údaji, které pracovníci poskytli (věk, 

dosažené vzdělání a počet odpracovaných let ve slévárně). 

Nejprve jsem spočítala průměrné relativní chyby pracovníků u jednotlivých skupin  

a následně celkovou průměrnou relativní chybu. 

Tab. 15 – Průměrné relativní chyby jednotlivých pracovníků 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[% ] [% ] [% ] [% ] [% ] [% ] [% ] [% ] [% ] [% ]

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Směsi 21 11 30 49 30 35 11 24 6 17

2 Exonástavce 25 20 29 22 32 28 29 25 15 10

3 Žáromateriály 24 19 36 51 27 32 27 23 20 15

4 Mzdové nákl. 16 46 82 24 27 8 17 2 29 19

5 Chladítka 23 24 20 19 29 21 5 13 21 12

6 Filtry 20 34 38 21 33 13 28 4 38 26

7 Výztuhy 33 66 32 21 42 33 35 139 144 88

8 Těsnící prostředky 25 15 67 23 36 52 0 0 20 24

9 Nátěry 3 6 35 38 47 22 21 0 6 38

10 Ostatní 0 4 48 25 63 17 0 11 6 9

12 Min. chyba [% ] 0 4 20 19 27 8 0 0 6 9

13 Max. chyba [% ] 33 66 82 51 63 52 35 139 144 88

14 Variační rozpětí 33 62 62 32 36 44 35 139 138 79

15 Věk pracovníka 27 36 42 37 41 50 36 53 48 47

16 Dosažené vzdělání staveb. prům. vyučen vyučen vyučen vyučen rekvalifikace vyučen vyučen vyučen vyučen

17 Počet let ve slévárně 6 13 25 21 24 32 20 36 31 30

24 39 26

Pracovník

Celková průměrná 

relativní chyba
19 25 42 29 37

Celek

11
26 17

 

 Ukázalo se, že s nejnižší celkovou průměrnou relativní chybou (17%) odpovídal 

pracovník číslo 7, kterému je 36 let, je vyučen v oboru a ve slévárně pracuje 20 let. Druhá 

nejvyšší přesnost odpovědí (celková průměrná relativní chyba 19%) se projevila u pracovníka 

s číslem 1. Tomu je 27 let, absolvoval stavební průmyslovou školu a ve slévárně pracuje 6 let 

(tab.15). Z čehož by snad mohlo vyplynout, že s největší přesností odpovídali nejmladší 

pracovníci z kolektivu. 

Zda je výše relativní chyby určování sazeb ovlivněna věkem, je sporné. Pokud by 

pracovníkovi č. 8, který působí ve slévárně nejdéle, byla „odpuštěna“ extrémní hodnota 
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nejvyšší chyby (139%). Činila by výše celkové průměrné relativní chyby, s kterou odpovídal, 

pouhých 11%. Kdybychom udělali to samé u pracovníka č. 9 a odpustili mu nejvyšší chybu 

(144%), byla by jeho celková průměrná relativní chyba také nízká 18%. 

Při zkoumání vlivu věku na správnost odpovědi jsme se pokusili na tuto oblast zaměřit 

na obr. 23 (viz. příloha). Z obrázku je zřejmá kvadratická rovnice, která signalizuje 

„optimum“ mezi 40 až 50 lety. Nicméně výše koeficientu determinace R
2
 signalizuje velice 

nízký vliv věku (cca 36%). V daném případě nepovažujeme tuto závislost za prokázanou. 

Podobná situace nastala při zkoumání závislosti úspěšných odpovědí pracovníků na 

délce pobytu ve slévárně. To je znázorněno na obr. 24. Zde by se snad mohlo jevit optimum 

pobytu ve slévárně okolo 25 roků. Nicméně ani tuto závislost nelze považovat za prokázanou. 

Otázkou tedy zůstává, který z aspektů (věk, dosažené vzdělání, počet odpracovaných 

let ve slévárně) je stěžejním pro to, jak si pracovníci hodnoty cenových a nákladových sazeb 

osvojili. Již v průběhu školení se totiž projevovala asi u dvou pracovníků „absolutní paměť na 

čísla“.  

Celkově se zvládnutí semináře č. 1 – „Pracovník nepracuje s hmotou, časem atd., ale 

s hodnotou“ jeví jako velice dobře zvládnuté. Otázkou samozřejmě zůstává, jak dlouhou dobu 

si pracovníci znalost těchto sazeb v paměti ponechají a zda s nimi budou nadále pracovat. 

4.3 Vytvoření dotazníku k zachycení názorů na ekonomické povědomí 

Na závěr seminářů k ekonomickému povědomí bylo nutné vytvořit dotazník 

k zachycení názorů a dojmů pracovníků na probíranou tématiku. Dotazník byl použit z toho 

důvodu, že je nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních údajů. Význam dotazníku 

spočívá ve čtyřech oblastech. Získává informace od respondentů, poskytuje strukturu 

rozhovoru (jedná-li se o dotazování formou rozhovoru), zajišťuje jednotnou standardní 

matrici pro zapisování údajů a za čtvrté ulehčuje zpracování údajů [9]. 

V dotazníku byly použity především otázky uzavřené. Pokud si to některá z nabízených 

možností odpovědí vyžadovala, následovala otázka otevřená, kde měli pracovníci vypsat např. 

to, čemu neporozuměli. Dále byla také použita hodnotící škála, kdy měli dotazovaní ohodnotit 

zajímavost jednotlivých seminářů. U každé z otázek byla možnost případné poznámky či 

doplnění. 
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Dotazování pracovníků probíhalo písemnou formou zcela anonymně. Anonymita měla 

zajistit, aby formíři odpovídali pravdivě bez jakýchkoli zábran a obav, že by mohly být 

vyvozeny důsledky z jejich odpovědí.   

4.3.1 Vyhodnocení dotazníku 

Vyhodnocení dotazníku přineslo překvapivé výsledky. Pro všechny pracovníky bylo 

školení v oblasti ekonomického povědomí přínosné a všichni odpověděli, že tyto semináře 

budou mít určitě dopad na jejich práci. Také se shodli na tom, že by v této oblasti měli být 

proškolení pracovníci na všech úrovních slévárny. 

 Snažili jsme se zjistit, jak jednotlivé části školení formíře zaujaly. Pracovníci hodnotili 

známkováním (od 1 do 5) všech 7 seminářů (témata odpovídají zásadám). Největší zájem 

vyvolal seminář č. 1: Pracovník nepracuje s hmotou, časem, atd. ale s hodnotou. Dále to byly 

semináře č. 2: Příklady vybraných ekonomických (nákladových) pojmů, č. 6: Znalost 

problémů ve svém oboru, č. 7: Znalost základních informací o stavu a záměrech společnosti 

Třinecké slévárny, č. 5: Zásady řízení nákladové spotřeby, č. 3: Znalost metod stanovení 

nákladové náročnosti v provoze. Nejhůře hodnocen byl seminář č. 4: Znalost vybraných 

opatření vedoucích k nákladové redukci (viz příloha 1 – dotazník). 

 Překvapivé ohlasy přinesla otázka, kdy měli formíři napsat, jak je školení ovlivnilo při 

výkonu práce, ať už pozitivně nebo negativně. Z odpovědí jasně vyplývá, že pro ně školení 

opravdu přínosné bylo a že nad probranou tématikou přemýšlejí. Nejčastěji se v odpovědích 

objevovalo, že získali přehled o cenách a že se zamýšlejí nad hodnotami. Odpovídali také, že 

se celkově změnil pohled na jejich práci, že ji vnímají i z ekonomického hlediska.  

 V závěru dotazníku měli zhodnotit, jaký dojem v nich absolvované školení zanechalo. 

Vesměs zanechal seminář v pracovnících dobrý, popřípadě velmi dobrý dojem. V odpovědích 

bylo opět poukázáno, že znají hodnoty, s kterými pracují a že se budou snažit šetřit a převézt 

poznatky do praxe [7]. 
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5 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo popsat podstatu ekonomického povědomí a vyhodnotit 

školení k této problematice ve Slévárnách Třinec, a. s. 

V úvodu práce je představena společnost, ve které školení probíhala. Dále následuje 

teoretický rozbor nákladů, co se týče jejich pojetí, členění a nástrojů řízení. 

Dnešní doba si v podmínkách české metalurgie vyžaduje systematické snižováním 

nákladů výroby. Doslovně každý pracovník by měl hledat možnosti, kde by bylo možno 

ušetřit. Ekonomické povědomí je jedním z předpokladů, jak snížení nákladů v podniku 

dosáhnout. Rozšíření ekonomického povědomí ve společnosti by mělo zaměstnance vést 

k tomu, aby o své práci uvažovali „ekonomicky – nákladově“, aby si uvědomovali důsledky 

své práce ze všech směrů. 

 Práce popisuje, co to vlastně pojem ekonomické povědomí je. Je v ní popsáno  

7 základních zásad důležitých pro jeho zavádění. Následuje krátký popis postupu vytváření, 

kdy je nutno pracovat v postupných sedmi krocích. Samotná příprava materiálu pro školení je 

na celém procesu tvorby ekonomického povědomí to nejdůležitější. Musí jí být věnována 

maximální pozornost a musí být prováděna s pečlivostí. V případě materiálu pro školení  

ve Slévárnách Třinec, a. s., bylo přípravě věnováno více než 5 měsíců. 

Základním stavebním kamenem při zavádění této problematiky je zásada (seminář)  

č. 1 – „Pracovník nepracuje s hmotou, časem atd., ale s hodnotou“. Proto je hlavní část 

experimentální části zaměřena právě na hodnocení tohoto semináře. Hodnocení dle mého 

názoru ukazuje, že tuto problematiku pracovníci zvládli velice dobře. O tom vypovídá  

i maximální výše celkové průměrné relativní chyby (42%) s jakou pracovníci odpovídali.  

O dobrém zvládnutí svědčí i to, že z 60% odpovídali pracovníci do výše celkové průměrné 

relativní chyby okolo 25%, což je výsledek velice dobrý. Výsledky chyb jsou samozřejmě 

ovlivněny tím, kdy pracovník opravdu „hodně překročil“ sazbu, nebo ji naopak podhodnotil, 

ale i přesto byly výsledky překvapující. 

Zpracované hodnocení semináře č. 1 uvedené v této práci bude předáno pracovníkům 

Sléváren Třinec, a. s. k využití při dalším kroku ve vytváření ekonomického povědomí.  
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A samozřejmě bude také využito při vytváření ekonomického povědomí v dalších provozech 

české metalurgie. 

Dalším úkolem této práce bylo sestavit dotazník pro získání a zachycení názorů 

pracovníků na školení. Zhotovený dotazník vyplnili pracovníci na závěr posledního semináře. 

Dotazník byl zcela anonymní, aby pracovníci neměli případný ostych nebo snad obavy 

z nějakých důsledků a odpovídali pravdivě. Dotazník obsahoval, jak otevřené, tak uzavřené 

otázky, kdy měli ještě vždy možnost na případnou poznámku či doplnění.  

Vyhodnocení dotazníku přineslo opět překvapivé výsledky. Proběhnuté semináře byly 

hodnoceny velice kladně.  Pracovníci uváděli, že pro ně školení bylo přínosné, že dostali nový 

pohled na svou práci. V odpovědích se také objevilo, že dostali větší rozhled, že si teď 

uvědomují, s kolika penězi pracují.  

V závěru dotazníku se objevil jeden velice upřímný názor, a to „Školení mne určitě 

ovlivnilo pozitivně, ale mám pocit, že to nadšení brzy uvadne.“  

Tento názor mne docela potěšil, že se někdo opravdu nebál a upřímně napsal, co si 

všichni myslí. Můj názor je takový, že pokud ekonomické povědomí mezi zaměstnanci 

nebude udržováno popřípadě prohlubováno, tak zanikne a veškerá energie a čas nad tímto 

pilotním projektem strávené půjdou vniveč.  

Určitě by měl být dohodnut systém motivace pro podporu a udržení ekonomického 

povědomí mezi zaměstnanci. Pokud budou zaměstnanci správně motivování, určitě budou 

převádět poznatky a znalosti nabyté školením v rámci této problematiky do své práce. 
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Příloha 1 - závislosti 

 

Obr. 23 – Závislost celkové průměrné relativní chyby na věku pracovníka 

 

 

Obr. 24 – Závislost celkové průměrné relativní chyby na počtu let odpracovaných ve slévárně 
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Příloha 2 - dotazník 

Vytváření ekonomického povědomí (2.2.2011) 

Pomocí tohoto dotazníku bychom chtěli zachytit Vaše názory a postřehy na proběhlé 

semináře k ekonomickému povědomí. Chtěli bychom znát, v čem toto školení bylo pro Vás 

přínosné, co jste při školení postrádali a co dle Vás bylo „zbytečné“. Do poznámky můžete 

napsat slovní doplnění. Jelikož byl tento projekt pilotní, chtěli bychom zkušenosti  

a postřehy v něm nabyté použít při vytváření ekonomického povědomí u dalších 

pracovníků. 

1. Bylo pro Vás školení v oblasti ekonomického povědomí přínosné? 
a) určitě ano, 

b) ano, 

c) spíše ne, 

d) vůbec ne. 

7 

3 

 

 

Poznámka: 

2. Která z částí školení Vás zaujala nejvíce a nejméně (ohodnoťte každý seminář 

samostatně známkami o 1 do 5)?                                                             Prům. známka 

Seminář č. 1: Pracovník nepracuje s hmotou, časem, atd. ale s hodnotou……. 

Seminář č. 2: Příklady vybraných ekonomických (nákladových) pojmů……. 

Seminář č. 3: Znalost metod stanovení nákladové náročnosti v provoze……  

Seminář č. 4: Znalost vybraných opatření vedoucích k nákladové redukci….. 

Seminář č. 5: Zásady řízení nákladové spotřeby ……………………………….. 

Seminář č. 6: Znalost problémů ve svém oboru……………………………………  

Seminář č. 7: Znalost základních informací o stavu a záměrech společnosti Třinecké 

slévárny….. 

1 

1,6 

2 

2,4 

1,9 

1,6 

 

1,8 

Poznámka: 

3. Porozuměli jste dostatečně probíraným tématům? 

a) ano, zcela, 

b) spíše ano, ale některé souvislosti mi unikly,  

c) málo, 

d) ne, 

e) vůbec ne. 

4 

6 

 

 

 

Poznámka: 

4. Pokud jste něčemu neporozuměli, prosím vypište čemu: 

 

5. Bylo na seminářích probíráno něco, co se Vám zdálo „zbytečné“? 

a) ano, 

b) ne,  

c) nevím. 

1 

7 

2 

Poznámka:  

6. Pokud ano, napište prosím co: 

HDP 
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7. Vyhovoval Vám průběh školení? 

a) ano, byl výborný, 

b)  dobrý, 

c) vyhovující, 

d) nevyhovující. 

6 

3 

1 

 

Poznámka:  

 

8. Zdála se Vám úroveň přípravy seminářů dostačující? 

a) ano, určitě, 

b)  s malými výhradami ano, 

c) spíše ne, 

d) vůbec ne. 

 8 

2 

 

 

Poznámka: Líbilo se, že byl seminář veden formou diskuze 

                 Mohlo by být rozšířeno osazenstvo 

9. Pokud máte náměty na zlepšení, prosím napište jaké: 

 Názorně na provoze. 

10. Myslíte, že bude mít toto školení nějaký dopad na Vaši práci? 

a) určitě ano, 

b) možná, 

c) ne, 

d) určitě ne. 

10 

 

 

 

Poznámka:  

11. Doplňte prosím, v čem Vás školení při výkonu práce ovlivnilo (pozitivně i 

negativně): 

 zamyšlení nad hodnotami, 

 jiný pohled na svou práci – vnímají ji i z ekonomického hlediska, 

 dostali větší rozhled, přehled cen, 

 ovlivnily cenové znalosti, způsob vypracování odlitku, 

 určitě ovlivnilo pozitivně, ale mám pocit, že to nadšení brzy uvadne. 

 šetřit materiálem, 

 jiný pohled (pozitivní), 

12. Myslíte si, že by mělo být ekonomické povědomí rozšířeno mezi ostatní 

pracovníky na všech úrovních slévárny? 

a) ano, 

b)  asi ano, 

c) spíše ne, 

d) nevím. 

9 

1 

 

 

Poznámka: 

13. Chtěli byste, aby se toto školení někdy opakovalo, popřípadě aby byly ještě 

prohloubeny vaše znalosti v tomto směru? 

a) určitě ano, 

b) ano, 

c) možná, 

d) určitě ne, 

e) nevím. 

2 

4 

4 

 

 

Poznámka: - čím jak nejdříve. 
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14. Napište, jaký máte dojem po absolvování tohoto semináře, popřípadě Vaše 

výtky, či poznámky: 

 vesměs zanechal seminář v pracovnících dobrý, popřípadě velmi dobrý dojem, 

 dojem semináře byl výborný, snad dnešní porada o zlepšení produktivity (zpevnění 

norem) trochu vzala slévačům iniciativu, kterou na provoze začali dělat. 

 převézt poznatky do praxe, dojem mám dobrý, vím, s kolika penězi za materiál 

pracuji a budu se snažit šetřit. 

 


