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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vzájemného porovnávání 

podniků neboli benchmarking. V první části je stručně uvedena teorie z hlediska smyslu, 

typů a modelů benchmarkingu. Praktická část diplomové práce je rozdělena do tří kapitol. 

První kapitola je zaměřena na standardizaci dat. Je zde také letmé seznámení s vybranými 

podniky a těženou surovinou. Na tuto část navazuje výběr „ideálního podniku“, ve které 

aplikuji získaná dat z předchozí kapitoly. V závěrečné části práce, je pomocí euklidovské 

a manhattanské metriky vypočtena vzdálenost mezi vybranými podniky, leaderem skupiny 

a ideálním podnikem. 

Klíčová slova: kaolin, benchmarking, standardizace dat, ideální podnik 

Summary 

This diploma thesis focuses on issue of mutual benchmarking, or comparing 

companies. The first part summarizes the theory in terms of meaning, types and models of 

benchmarking. The practical part of the thesis is divided into the three parts. The first part 

is focuses on standardization of data. There is also a brief introduction of selected 

companies and the extracted material. This part is followed by selection of the ideal 

company, in applying the data obtained from the previous selection. In the final part of the 

thesis is by using Euclidian and Manhattan metrics calculated distance between the 

selected companies, the group leader and an ideal company. 

Keywords: china clay, benchmarking, standardization of data, ideal company 
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1 Úvod 

Při výběru diplomové práce bylo mým hlavním cílem najít takové téma, které by 

bylo pro mne zajímavé a zároveň mělo také určitý přínos. Problematice mezipodnikového 

srovnávání neboli benchmarkingu se věnuje spousta publikaci, nikde však není stanoven 

přesný postup. Proto jsem si vybral právě toto téma a pokusím se aplikovat svůj postup na 

skupinu vybraných těžebních podniků. 

Benchmarking je důležitým nástrojem managementu. V závislosti na druhu 

benchmarkingu, získávají manažeři potřebná data, na jejichž základě se snaží dosáhnout 

strategických cílů organizace. 

Důležitou částí benchmarkingu je sběr a analýza dat. V případě, že dojde k výběru 

nevhodných dat nebo špatnému vyhodnocení vybraných dat, vede to k mylné interpretaci 

výsledků a celkovému znehodnocení benchmarkingu. Pokud se bude organizace řídit 

výsledky špatně provedeného benchmarkingu může to do jisté míry negativně ovlivnit její 

postavení na trhu nebo v případě interního benchmarkingu postavení mezi jednotlivými 

útvary organizace. Naopak výsledky správně provedeného benchmarkingu mají pozitivní 

vliv na postavení organizace na trhu či postavení útvaru v rámci organizace. 

V mé diplomové práci se budu zabývat benchmarkingem, přesněji standardizací dat 

vybraných podniků, které se specializují na těžbu kaolinu v České republice. Veškerá data, 

ze kterých budu vycházet, jsou za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010. V teoretické části 

stručné shrnu poznatky z literatury týkající se benchmarkingu od jeho smyslu přes typy až 

po jeho modely. Praktická část mé práce bude rozdělena do tří kapitol. První kapitola bude 

obsahovat stručné seznámení s vybranými podniky, dále pak popis a využití těžené 

suroviny. Nejdůležitější však bude standardizace dat, od jejichž výsledků se budou odvíjet 

následující části. Na standardizaci dat navazuje výběr „ideálního podniku“. V této části 

vytvořím ideální podnik a porovnám jej s vybranými těžebními podniky. V závěru mé 

práce se budu věnovat výpočtu vzdálenosti mezi vybranými těžebními podniky pomocí 

euklidovské a manhattanské metriky. 
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2 Metody benchmarkingu 

2.1 Definice benchmarkingu 

Základ pojmu „benchmarking“ tvoří anglické slovo „benchmark“. Ten je ve 

slovnících často definován jako nivelační znak, ale v tomto případě ho budeme považovat 

za určité měřítko, ukazatel výkonnosti, jehož úrovní se hodláme inspirovat. [4] 

2.2 Smysl benchmarkingu 

Smyslem benchmarkingu je zjistit: 

- jak si organizace stojí ve srovnání s ostatními, především pokud jde o výstupy, 

tj. výsledky služeb jejich zákazníkům; 

- jak organizace pracuje z hlediska vstupů, tj. personálu, financí a dalších zdrojů, 

a jaká je úroveň služeb, které pomocí vstupů zajišťuje; 

- nejen stav rezerv v organizaci, ale především poznání, jak některé věci dělají 

jiní. 

Účelem tohoto postupu je stanovit rozdíly, které lze využít k vymezení 

zlepšitelných oblastí. To je založeno na standardech nebo stanovené úrovni, kterou chce 

organizace dosáhnout v poskytovaných službách. Benchmarking je především otázkou 

zdokonalování. Každou informaci získanou prostřednictvím benchmarkingu je proto nutné 

využít k dosažení změny zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům. 

Co benchmarking umožňuje organizaci: 

- neustále se zlepšovat; 

- měřit výkon; 

- porovnávat výkon své organizace s jinými; 

- zvyšovat kvalitu služeb. 

Za benchmarking nemůžeme považovat prosté porovnávání údajů o výkonech nebo 

nákladech. Rovněž není vyzvědačstvím nebo špionáží. Benchmarking není rychlý ani 

snadný, také se nejedná o jednorázovou záležitost ani proces přinášející jednoduché 

odpovědi; není to móda ani kratochvíle, a rozhodně není všelék. [1, 2, 3, 4] 
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Obrázek č. 1 vystihuje, co by mělo byt základní informací získanou z každého 

benchmarkingu, bez ohledu na to, co je objektem zkoumáni. 

Obrázek č. 1: základní informace z benchmarkingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[1] 

2.3 Typy benchmarkingu 

Benchmarking můžeme rozdělit na jednotlivé typy podle uplatněného přístupu: 

- porovnávání strategií; 

- porovnávání výkonů; 

- porovnávání procesů; 

- funkční (druhový) benchmarking; 

- vnitřní, vnější a mezinárodní benchmarking. 

Strategický benchmarking používáme tehdy, snažíme-li se celkově zlepšit svou 

činnost, a to tím, že zkoumáme dlouhodobé strategie a obecné přístupy, které umožnily 

lépe fungujícím organizacím dosáhnout úspěchu. Tento typ benchmarkingu zvažuje 

významných aspektů vyšší úrovně, jako jsou např. nové produkty a služby, změnu 

v rozložení činnosti, zdokonalování dovedností a rozšiřování kapacit pro řešení těchto 

otázek. Tato forma benchmarkingu je zvláště obtížná k realizaci a její přínosy se projeví 

v delším časovém horizontu. Před samotnou realizací strategického benchmarkingu je 

nezbytné provést důkladné porovnání výkonů. [1 2, 3, 4] 
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Výkonový benchmarking uplatňujeme v situacích, kdy daná organizace chce 

zjistit své postavení vzhledem k výkonovým charakteristikám služeb jinde. Partnery pro 

benchmarking jsou instituce ze stejného sektoru ekonomiky. V komerčním prostředí je, 

kvůli zachovávání důvěrnosti, pro společnosti běžné provádět benchmarking tohoto typu 

prostřednictvím obchodních asociací nebo třetích stran. Tato forma benchmarkingu je 

nejběžnější a bude pravděpodobně východiskem pro jakékoli postupy zaměřené na celkový 

chod organizace. [1, 2, 3, 4] 

Procesní benchmarking se používá, tehdy je-li našim cílem zlepšit určité procesy 

a činnosti zásadního významu uvnitř organizace. Partneři pro benchmarking se vyhledávají 

mezi organizacemi, které provádějí podobnou práci nebo zajišťují podobné služby 

s nejlepšími praktickými postupy. To vždy obnáší vytvoření procesních map pracovních 

postupů, aby bylo možné provést porovnání a rozbor. [1, 2, 3, 4] 

Funkční benchmarking slouží organizaci k porovnání s jejími protějšky 

vybranými z různých oblastí podnikatelského sektoru s cílem nalézt způsoby zlepšování 

obdobných funkcí nebo pracovních postupů. Jeho smyslem je nalézt inovační možnosti 

vedoucí ke zlepšování a pokud možno v některých případech k radikální změně k lepšímu. 

[1, 2, 3, 4] 

Vnitřní benchmarking se zabývá subjekty v rámci jedné organizace. Výhodou 

tohoto postupu je to, že lze snadno získat informace včetně citlivých údajů a že lze vytvořit 

standardizovaná data. Další výhoda vnitřního benchmarkingu je to, že jej lze uskutečnit 

poměrně rychle. Je však nepravděpodobné, že z této činnosti vzejde nějaké skutečně 

radikální zlepšení. [1, 2, 3, 4] 

Vnější benchmarking je obdobný jako vnitřní benchmarking s tím rozdílem, 

že poskytuje příležitost učit se od těch organizací, které patří ke špičce. Mělo by být 

zřejmé, že všechny praktické postupy nebude možné automaticky aplikovat od jiných 

institucí. [1, 2, 3, 4] 

Mezinárodní benchmarking se používá tam, kde se partneři vybírají z různých 

zemí vzhledem k nadnárodní povaze organizace nebo služeb.  

V praxi se při hledání nejlepších postupů a procesů většinou kombinujeme několik 

typů benchmarkingu. Nejprve se aplikuje výkonový benchmarking, na který navazuje 

procesní benchmarking, a v poslední fázi lze porovnávat strategie. [1, 2, 3, 4] 
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2.4 Modely benchmarkingu 

Jelikož benchmarking není nikterak normovanou metodou s předem stanovenými 

postupy, nelze nalézt jednotný rámec a určitý harmonizovaný postup realizace podobných 

měření a porovnávání. Počet jednotlivých kroků, fází a klíčových aktivit benchmarkingu je 

velmi proměnlivý. Pro ilustrování rozmanitosti zde uvedu tři nejčastěji používané modely. 

Jedná se o modely používané firmou Xerox Corp., Americkým centrem pro produktivitu a 

jakost (APQC) a Evropskou nadací pro management jakosti (EFQM). [1, 2, 3, 4] 

2.4.1 Model benchmarkingu firmy Xerox 

Firma Xerox Corp. je považována za průkopníka v porovnávacích studiích 

podobného typu. Firemní přístupy k benchmarkingu se v několika posledních letech ustálili 

na modelu zahrnujícím deset základních kroků. Benchmarkingový model firmy Xerox 

Corp. je vyobrazen na obrázku č. 2. 

Obrázek č. 2: benchmarkingový model firmy Xerox Corp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1] 
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Všechny tyto kroky jsou rozděleny do čtyř základních fází: plánování, analýza, 

integrace a realizace. První krok vykonává vrcholové vedení. To musí vytvořit 

benchmarkingový tým, jehož složení by mělo odpovídat jeho zaměření. Takto sestavený 

tým vybere minimálně jeden partnerský subjekt – organizaci, o které je tým přesvědčen, 

že se lze u ní inspirovat. S ohledem na charakter projektu tým navrhne optimální metodu 

sběru dat, aby bylo možné kvantifikovat velikost rozdílů ve sledovaných ukazatelích 

výkonnosti. Posledním krokem plánovací fáze je sběr dat. Následná analytická fáze se 

zabývá zpracováním dat, aby bylo po jejím skončení zřejmé, na co se má organizace 

zaměřit. Vyhodnocené informace jsou předány vrcholovému vedení, které v rámci fáze 

integrace nejprve projedná zjištění, která formuloval tým benchmarkingu, aby následně 

rozhodl o definitivních cílech zlepšování. Následná realizace je finální fází celého 

projektu. Rekalibrace úrovně výkonnosti je chápána jako situace, kdy jsou v organizaci 

standardními nástroji systematicky odhalovány další příležitosti k zlepšování. [1, 2, 3, 4] 

2.4.2 Model benchmarkingu APQC 

Na tvorbě tohoto modelu se podílelo několik amerických firem pod záštitou APQC 

(American Productivity & Quality Center). Základní rámec tohoto modelu můžeme chápat 

jako shodu na tom, co by nemělo být v žádném benchmarkingovém projektu vynecháno. 

Základní rámec je tvořen čtyřmi kvádry se základními otázkami. První a třetí otázka 

souvisí s odhalením a definováním tzv. kritických faktorů neboli charakteristik. Druhá 

a čtvrtá otázka se zabývají používanými přístupy, metodami a nástroji, kterých využívá 

organizace. Každá otázka skrývá konkrétní činnosti, kterými jsou: 

1) Co se bude porovnávat? 

- Určení kritických faktorů úspěšnosti organizace. 

- Jmenování týmu benchmarkingu a jeho vedoucího. 

- Výběr oblasti, která má být podrobena benchmarkingu. 

- Analýza toho, zda změny iniciované benchmarkingem budou pozitivně 

vnímány. 

2) Jak to děláme my? 

- Podrobný popis oblasti, který má být podroben benchmarkingu. 

- Výběr vhodných měřítek k porovnávání a měření. 
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3) Kdo je v tom nejlepší? 

- Určení organizací, které vykonávají daný proces lépe než my. 

- Nalezení vůbec nejlepší organizace, která má ze všech nejlépe zvládnutý 

porovnávaný proces. 

- Nalezení nejlepší praxe uvnitř naší organizace. 

4) Jak to dělají oni? 

- Popis toho, jaký je jejich proces, jenž je porovnáván s naším. 

- Identifikování cílových hodnot jejich výkonnosti. 

- Zkoumání toho, jak přistupují k měření výkonnosti procesů a zda jsou schopni 

výsledky tohoto měření verifikovat. 

- Zkoumání toho, co všechno umožňuje dosahování jejich lepší výkonnosti. 

Model benchmarkingu APQC je zobrazen na obrázku č. 3. [1, 2, 3, 4] 

Obrázek č. 3: model benchmarkingu APQC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[1] 

 

1. Co se bude 

porovnávat? 

2. Jak to děláme 

my? 

3. Kdo je v tom 

nejlepší? 

4. Jak to dělají 

oni? 

Interní 
sběr dat 

Externí 
sběr dat 

Analýza dat 

Naše organizace 

Jiná organizace 



Bc. Ondřej Klement: Benchmarking vybraných podniků 

 

2011/2012  8 

 

2.4.3 Model benchmarkingu EFQM 

Tento model vytvořila skupina expertů Evropské nadace pro management jakosti 

(European foundation of quality management). Je rozdělen do čtyř základních částí, které 

jsou označeny jako: plánuj, shromažďuj, analyzuj a adaptuj. Ve fázi plánování 

benchmarkingový tým určí rozsah a náplň benchmarkingové studie, identifikují se 

potencionální partneři pro porovnávání, s těmito partnery je navázán kontakt a rovněž jsou 

naplánovány všechny aktivity a zdroje, které jsou potřebné k vlastní realizaci 

benchmarkingového projektu. Druhá fáze se zabývá shromažďováním dat, které mají 

pomoct identifikovat přístupy a metody dalšího vlastního zlepšování. Základním nástrojem 

pro sběr dat je tvorba dotazníků bez ohledu na to, že mohou být voleny i metody přímého 

styku, např. pozorování procesů u partnera. Partnerské organizace přitom potvrdí správnost 

shromážděných dat. Navazující analytická část se zabývá práci s daty. Jejím cílem je 

odhalení a kvantifikování rozdílů ve výkonnosti všech na projektu zapojených organizací 

a posouzení reálnosti adaptování u partnerů zjištěné a popsané praxe do vlastního 

prostředí. Výstupem této fáze je seznam oblastí, které by měly být předmětem zlepšování, 

a jejich schválení ve vrcholovém managementu firem, které toto zlepšení vyhledávají. Ve 

fázi adaptace, pak následuje samotná realizace zlepšování. Model benchmarkingu podle 

EFQM je zobrazen na obrázku č. 4. [1, 2, 3, 4] 

Obrázek č. 4: model benchmarkingu podle EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[1] 

Plánuj Shromažďuj 

Adaptuj Analyzuj 
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3 Standardizace dat 

Podnik můžeme porovnávat s jiným podnikem nebo se standardem. Při 

porovnávání podniku s jiným, je benchmarking důležitým zdrojem poznatků a neustálého 

přebírání dobrých a osvědčených zkušeností. Benchmarking nemůžeme považovat za 

pouhé kopírování, neboť porovnávané instituce se navzájem ovlivňují a tím dochází 

k jejich optimalizaci a rozvoji. Porovnávací hodnoty neboli „benchmarky“ se mohou stát 

„standardy nejlepší možné praxe“. Standardy ve veřejném sektoru jsou ve většině států 

používány na stanovení minimální požadované úrovně, zákonem stanovený objem 

a kvalitu služby, „benchmarky“ jsou „nejlepším standardem praxe“, nejlepší praxí. 

Srovnávání vůči standardům může být důležitým aspektem benchmarkingu, protože jak 

standardy, tak kvalita služeb jsou v mnoha případech založeny na nejlepší praxi mnoha 

podniků. 

Porovnávání vůči standardu je jistým mezikrokem k vzájemnému benchmarkingu 

mezi podniky. Toto je důležité zejména, pokud se podnik porovnává vzhledem ke stejnému 

standardu. Na základě vzájemného srovnání mohou podniky identifikovat svoje slabé 

a silné stránky a následně hledat východiska k jejich odstranění, či zlepšení. 

V tabulce č. 1 je zobrazena závislost výběru „benchmarků“ podle kritérií subjektu 

a objektu porovnávání. Hledání a analýza nejlepší praxe bude využívána ve vzájemném 

porovnávání činností mezi podniky, modely kvality budou využívány při porovnávání 

skutečných činností oproti činnostem, které definujeme jako standard. Ukazatele 

výkonnosti budou používány při porovnávání výsledků podniku vůči výsledkům jiných 

podniků a standardy výkonnosti lze aplikovat při porovnávání výsledků vůči cílům 

a výsledkům definovaným jako standard. [4] 

Tabulka č. 1: závislost výběru „benchmarků“  

Co je porovnáváno? 
Vůči čemu je organizace porovnávána? 

jiné organizaci standardu 

Činnosti Nejlepší praxe Model kvality 

Výsledky Ukazatele výkonnosti Standardy výkonnosti 

Zdroj: [4] 
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3.1 Vybrané podniky 

Pro standardizaci dat a určení vzdálenosti podniků od ideálního je nezbytné vybrat 

podniky k porovnávání. Pro účely své diplomové práce jsem vybral podniky zabývající se 

těžbou kaolinu na území České republiky. V této části kapitoly uvedu jejich stručnou 

charakteristiku 

3.1.1 Kaolín Hlubany, a. s. 

Kaolín Hlubany, a. s., je právnická osoba podnikající ve formě akciové společnosti. 

Vznikla 1. Května 1993 v rámci velké privatizace vložením rozhodující části majetku 

bývalého státního podniku Kaolín Hlubany FNM ČR. Předmětem činnosti podniku je 

hornická činnost v rozsahu oprávnění vydaného příslušným Báňským úřadem v tomto 

případě to je těžba a úprava kaolínů, jílů a technických písků. 

Vlastníky společnosti jsou k 31. prosinci 2010 jsou Watts Blake Bearne 

Internacional Holdings BV s celkovým podílem 94,11 % a drobní akcionáři s podílem 

5,89 %. Výše základního kapitálu je 109 020 000 Kč, počet zaměstnanců společnosti činí 

48 osob. [7] 

3.1.2 KERAMOST, a. s. 

Akciová společnost KERAMOST byla založena 1. 1. 1994 transformováním 

bývalého státního podniku Severočeské keramické závody Most. Společnost se zabývá 

těžbou bentonitů, jílů a jílovce, kaolinů, znělce. Mezi další činnosti patří výroba steliv, 

vysoušedel a šamotových hmot. Do rámce společnosti patří závody Brník a Obrnice. 

Výše základního kapitálu činní 601 459 000 Kč a v současnosti podnik zaměstnává 

323 pracovníků. [8] 

3.1.3 KSB spol., s. r. o. 

KSB spol., s. r. o. byla založena 5. srpna 1992. Předmětem činnosti společnosti je 

převážně prodej kaolínů a tříděných písků, výroba a prodej malířských nátěrů a omítek, 

dále pak oprávnění k hornické činnosti a rozboru vzorků hornických a stavebních 

materiálů. V současnosti se podnik zabývá především výzkumnou činností v oblasti nátěrů 

a stavebních hmot. 
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Průměrný počet zaměstnanců činí 17 osob, výše základního kapitálu společnosti je 

1 210 000 Kč. [9] 

3.1.4 LB Minerals, s. r. o. 

Rozhodnutí jediného akcionáře - Lasselsberger GmbH, vedlo od 1. ledna 2009 ke 

změně právní formy akciové společnosti LB MINERALS na společnost s ručením 

omezeným. Základní kapitál společnosti činí 635 175 000 Kč. Společnost zaměstnává 816 

zaměstnanců. 

Nejznámější produkty společnosti LB MINERALS jsou kaoliny. V tomto oboru 

představuje společnost LB MINERALS jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v Evropě. 

Kromě kaolinů, které jsou dominantní částí spektra výrobků společnosti LB MINERALS, 

jsou významné i další, jako jíly,  živce a výroba kameniva a písků. [10] 

3.1.5 Sedlecký kaolín, a. s. 

Akciová společnost Sedlecký kaolin vznikla 1. 12. 1995 transformací KSB spol., 

s. r. o. Základní kapitál společnosti činní 1 050 000 000 Kč  

Sedlecký kaolín, a. s. je těžební organizací, která se zabývá především těžbou 

a úpravou kaolinů, jílů, kameniva, bentonitů a zeolitů. [11] 

3.2 Kaolin 

Do skupiny kaolinitu patří Al2Si2O5(OH)4 – kaolinit, dickit a nakrit, přičemž 

kaolinit je z nich nejčastější. Název kaolinit pochází z čínského slova „Kauling“ což je 

kopec nedaleko Jauchau Fu v Číně. [6, 12, 14] 

3.2.1 Fyzikální vlastnosti 

Tabulka č. 2: fyzikální vlastnosti 

Chemické složení: Al2Si2O5(OH)4 Krystalická soustava: trojklonná 

Tvrdost: 1 Barva vrypu: bílá 

Hustota: 2.200 - 2.600 g. cm–3 Lesk: perleťový až mastný 

Barva: bílá, našedlá, nažloutlá Štěpnost: dokonalá podle (001) 

Lom: -  

Zdroj:[12] 
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3.2.2 Vznik kaolinu 

Ložiska kaolinitů vznikají trojím způsobem: 

1) zvětrávacími pochody (kaolinisací), z různých hornin bohatých živcem 

(zvláště žuly, pegmatitů); 

Zvětráváním vzniká kaolinit a jemu podobné jílovité minerály. Zvětrávání není 

vázáno na určitý typ podnebí, ale jeho intenzita je silnější v tropických oblastech. 

Mocnost kaolinových vrstev je v tropických půdách větší. U kaolinového 

zvětrávání se z matečné horniny vyluhují alkálie, alkalické zeminy a SiO2, avšak 

zvyšují se ve zvětrávacím residuu sloučeniny hliníku, takže např. živce, slídy 

a křemičitany přejdou v kaolinit. Matečné horniny se při kaolinové zvětrávání též 

uplatňují – tak např. z hornin železitých vzniká špatný kaolin. 

2) hydrotermálním rozkladem týchž hornin; 

3) rozrušením, přemístěním a znovuusazením materiálu dřívějších ložisek. 

[13] 

3.2.3 Využití kaolinu 

Kaolin se používá jako výchozí surovina v řadě výrobních oborů, největší podíl na 

spotřebě má keramický a papírenský průmysl. Dále se kaolin používá v chemickém 

průmyslu. Kaolinů je mnoho typů, které se odlišují fyzikálně-chemickými vlastnostmi. 

Požadavky na kaolin jsou v každé oblasti jiné, kvalitu je třeba posuzovat z hlediska plnění 

požadavků pro danou aplikaci. Nejkvalitnější kaoliny jsou použitelné ve více aplikacích, 

ale takové uplatnění není vždy zcela ekonomické. Většinou se používá plavený kaolin což 

je produkt, vzniklý úpravou přírodní suroviny. Surový kaolin, je vhodný pouze pro méně 

náročné použití  - např. ve výrobě stavební keramiky. Vlastnosti kaolinu lze ovlivnit 

zpracováním v plavírně částečně, hlavním faktorem je charakter přírodní suroviny  

a podmínky, za nichž surovina v minulosti vznikla. Vlastnosti kaolinu se ložiska od ložisek 

více méně liší. Rozdíly v chemickém složení charakterizuje kaolin jen částečně, rozdíly 

technologických vlastností různých typů kaolinů jsou mnohem výraznější. [6, 12, 14] 
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3.3 Popis standardizace 

Mnou vybrané podniky budu srovnávat vůči standardu, proto bude nezbytné použití 

standardů výkonnosti. Pro jejich vytvoření využiji údaje z výročních zpráv vybraných 

těžebních podniků od roku 2006 po rok 2010. 

3.3.1 Výpočet standardizace (obecný) 

Pro výpočet a sestavení vzorce standardizace dat, jsem vycházel ze dvou 

statistických funkcí: 

1) mediánu; 

2) směrodatné odchylky. 

Ad 1) Medián (označujeme jej ): - jedná se o hodnotu, jež dělí soubor podle velikosti 

seřazených výsledků na dvě stejné velké poloviny. Pro nalezení mediánu daného 

souboru je nutné hodnoty seřadit dle velikostí. Při lichém rozsahu souboru je 

mediánem hodnota prostřední statistické jednotky souboru, při sudem rozsahu 

souboru leží medián mezi dvěma prostředními statistickými jednotkami a je 

stanoven průměrem mezi nimi. Vzorec aritmetického průměru je vyjádřen níže. 

[18] 

̅ =
∑

 (1) 

Ad 2) Směrodatná odchylka (označujeme ji ): - jedná se o kvadratický průměr 

odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického průměru. Definujeme jí jako 

odmocninu z rozptylu náhodné veličiny . [18] 

= =  (2) 

 

Na základě těchto dvou statistických funkcí jsem sestavil obecný vzorec pro 

výpočet standardu. Pro usnadnění jsem standard označil písmenem . Hodnota standardu 

je tedy dána dle následujícího vzorce: 

=  (3) 
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V čitateli je rozdíl hodnoty  a mediánu , ve jmenovateli se nachází směrodatná 

odchylka . Za  budu dosazovat hodnoty ukazatelů jednotlivých podniků z oblasti, pro 

které je potřeba stanovit standardy tzn. pro výkony, zaměstnance, aktiva, výnosy, výdaje, 

hospodářský výsledek, náklady či vlastní kapitál. [18] 

Výsledky standardů mnou zvolených oblastí sečtu a dostanu součet standardu 

daného podniku. Součet standardů daného podniku jsem označil jako  a je dán 

následujícím vzorcem: 

= ∑  (4) 

Výsledky součtu standardů jednotlivých podniků seřadíme do tabulky od nejvyšší 

po nejnižší hodnoty. Tato tabulka bude výchozím bodem pro výpočet vzdálenosti 

jednotlivých podniků od podniků ideálního. Výpočtem vzdálenosti od ideálního podniku se 

budu zabývat v páté kapitole. 

3.3.2 Výběr oblastí pro standardizaci 

Standardizaci dat jsem se rozhodl vytvořit pro následující oblasti: zaměstnanci, 

aktiva, výnosy, hospodářský výsledek za účetní období, náklady a vlastní kapitál. 

V předchozí podkapitole jsem uvedl obecný postup standardizace, který aplikuji na výše 

zmíněné oblasti.  

1) Zaměstnanci 

V následující tabulce č. 3 jsem uvedl průměrné počty zaměstnanců od roku 2006 do 

roku 2010. [7, 8, 9, 10, 11] 

Tabulka č. 3: počet zaměstnanců 

Podnik/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kaolin Hlubany, a. s. 60 63 59 49 48 

KERAMOST, a. s. 346 342 337 337 323 

KSB spol., s. r. o. 15 15 14 14 17 

LB Minerals, s. r. o. 0 897 892 888 818 

Sedlecký kaolín, a. s. 251 261 226 232 216 

Zdroj: vlastní sestavení 

Na grafu č. 1 můžeme vidět vývoj počtu zaměstnanců v čase. Vývojový trend počtu 

zaměstnanců má klesající tendenci. Údaje za rok 2011 ještě nejsou k dispozici, ale lze 
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přepokládat, že tento trend bude pokračovat i nadále. Příčinou může být nepříznivý vývoj 

událostí v Evropské unii. 

Graf č. 1: vývoj počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

2) Aktiva 

Další oblastí pro standardizaci dat jsou celková aktiva. Hodnota aktiv v následující 

tabulce je uvedena v tisících Kč. Z tabulky je patrné, že rozdíly ve velikosti jednotlivých 

podniků jsou značné. [7, 8, 9, 10, 11] 

Tabulka č. 4:celková aktiva 

Podnik/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kaolin Hlubany, a. s. 183 012 190 718 186 167 181 778 179 283 

KERAMOST, a. s. 881 488 931 037 870 779 846 431 844 154 

KSB spol., s. r. o. 191 056 204 011 198 997 220 729 210 022 

LB Minerals, s. r. o. 3 175 874 3 478 075 3 619 131 3 384 684 3 646 042 

Sedlecký kaolín, a. s. 1 371 802 1 368 624 1 303 774 1 251 533 1 240 382 

Zdroj: vlastní sestavení 

Z grafu č. 2, jež zobrazuje vývoj celkových aktiv je patrné, že podniky si drží výši 

celkových aktiv na stejné úrovni. Výraznější změna v celkových aktivech je zřejmá 

u společnosti LB Minerals, s. r. o. Mezi léty 2010 a 2009 je zde rozdíl ve výši necelých 

300 000 000 Kč. Důvodem tohoto rozdílu je růst ostatních aktiv společnosti, konkrétně 

hodnota časového rozlišení. 
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Graf č. 2: vývoj celkových aktiv 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

3) Výnosy 

Výnosy jsou veškeré peněžní částky, které podnik získal za určité období bez 

ohledu na to, zda peníze inkasoval či nikoliv. V tabulce č. 5 jsou uvedeny hodnoty 

celkových výnosu v jednotlivých letech. Výnosy jsou uvedeny v tisících Kč. U společnosti 

LB Minerals, s. r. o. jsou k dispozici data až od roku 2007. Důvodem je vznik společnosti k 

1. listopadu 2007. [7, 8, 9, 10, 11] 

Tabulka č. 5: celkové výnosy 

Podnik/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kaolin Hlubany, a. s. 92 797 100 327 98 083 79 081 74 462 

KERAMOST, a. s. 488 198 573 658 582 208 434 841 473 186 

KSB spol., s. r. o. 25 334 53 186 36 613 61 291 63 310 

LB Minerals, s. r. o. 0 2 007 596 1 979 953 1 603 989 2 068 849 

Sedlecký kaolín, a. s. 598 572 598 919 572 362 514 218 589 038 

Zdroj: vlastní sestavení 

 Výnosy vybraných podniků ve sledovaném období jsou více či méně stejné. Každý 

podnik však zaznamenal v jednotlivých letech výkyvy. Nejvýznamnější příčinou těchto 

výkyvu ve výnosech má poptávka zákazníku. Vývoj výnosů můžeme vidět na grafu č. 3.  
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Graf č. 3: vývoj výnosů 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

4) Náklady 

Náklady uvedené v tabulce č. 6 jsou opět v tisících Kč. Z ekonomického hlediska 

jsou náklady velice důležité, a proto je třeba jim věnovat velkou pozornost. 

[7, 8, 9, 10, 11] 

Tabulka č. 6: náklady 

Podnik/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kaolin Hlubany, a. s. 76 718 78 514 83 691 66 647 67 954 

KERAMOST, a. s. 467 804 640 978 480 299 423 531 410 271 

KSB spol., s. r. o. 25 158 52 963 36 328 60 283 62 653 

LB Minerals, s. r. o. 0 1 766 933 2 041 588 1 511 402 1 881 659 

Sedlecký kaolín, a. s. 629 370 617 594 577 577 530 761 621 729 

Zdroj: vlastní sestavení 

Vývoj nákladů v jednotlivých letech je patrný z grafu č. 4. Všechny společnosti se 

snaží o to, aby výše nákladů byla, co nejmenší. U většiny vybraných podniků došlo v roce 

2010 k růstu celkových nákladu. Pouze společnosti KERAMOST, a. s. se od roku 2007 

daří snižovat celkovou výši svých nákladů. 
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Graf č. 4: vývoj nákladů 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

5) Hospodářský výsledek za účetní období 

Předposlední oblastí, pro kterou budu provádět standardizaci dat je hospodářský 

výsledek za účetní období. Tabulka č. 7, jež obsahuje hodnoty hospodářského výsledku, je 

opět v tisících Kč. Hospodářský výsledek je oblast, která říká, jak podnik ve výsledku 

hospodařil. Samozřejmostí je to, že se podniky snaží dosahovat kladného hospodářského 

výsledku. Bohužel ne vždy tomu tak je. Podnik, který má dlouhodobě záporný 

hospodářský výsledek, by se měl zaměřit na oblasti, ve kterých dochází ke ztrátám a tyto 

nedostatky odstranit. V tomto případě se jedná o podnik Sedlecký kaolín, a. s., jež 

vykazuje dlouhodobou ztrátu. [7, 8, 9, 10, 11] 

Tabulka č. 7: hospodářský výsledek 

Podnik/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kaolin Hlubany, a. s. 12 070 16 412 11 346 9 921 5 094 

KERAMOST, a. s. 20 394 -67 320 38 917 11 310 -31 419 

KSB spol., s. r. o. 176 223 285 928 657 

LB Minerals, s. r. o. 0 240 663 -61 635 187 190 92 587 

Sedlecký kaolín, a. s. -30 798 -18 675 -5 215 -16 543 -32 691 

Zdroj: vlastní sestavení 
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Graf č. 5: vývoj hospodářského výsledku 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

6) Vlastní kapitál 

Tabulka č. 8 zobrazuje hodnoty vlastního kapitálů jednotlivých podniků (uvedeny 

tisících Kč). Vlastní kapitál se v rozvaze nachází na straně pasiv a je definován jako vlastní 

zdroj financování obchodního majetku podniku. [7, 8, 9, 10, 11] 

Tabulka č. 8: vlastní kapitál 

Podnik/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Kaolin Hlubany, a. s. 152 052 157 240 153 383 152 892 148 874 

KERAMOST, a. s. 549 210 609 292 555 293 586 423 602 482 

KSB spol., s. r. o. 69 267 54 474 54 769 55 785 56 213 

LB Minerals, s. r. o. 1 367 710 1 608 373 1 546 738 1 639 325 1 826 515 

Sedlecký kaolín, a. s. 747 493 728 476 723 537 705 784 673 014 

Zdroj: vlastní sestavení 

Graf č. 6, na kterém je zobrazen vývoj vlastního kapitálu vybraných podniků nám 

ukazuje to, že u většiny podniků nedochází k podstatným změnám vlastního kapitálu, 

výjimku tvoří pouze společnost LB Minerals, s. r. o., která v roce 2010 navýšila vlastní 

kapitál přibližně o 200 000 000 Kč. 
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Graf č. 6: vývoj vlastního kapitálu 

 

Zdroj: vlastní sestavení 

3.3.3 Výpočet standardizace (specifický) 

Výpočet standardizace budu provádět z dat za rok 2010. Jelikož vybrané podniky 

zabývající se těžbou kaolinu na území České republiky jsou různě velké, budu muset 

hodnoty z oblastí, jež jsem uvedl výše, použít v ukazatelích, které anulují velikostní rozdíly 

vybraných podniků. 

1) Ukazatel ROI (return of investment) 

Prvním ukazatelem, kterého využiji je ROI neboli rentabilita investovaného 

kapitálů. V českém názvosloví se setkáváme s pojmem výnosnost aktiv. Vzorec pro 

výpočet rentability investovaného kapitálu je uveden níže: 

= č ý	
 (5) 

Přestože jde o značně nespolehlivý ukazatel, měla by se jeho hodnotu brát pouze 

jako orientační. V mém případě je hodnota ROI více než dostačující. Velice podobným 

ukazatelem je ROA neboli Return of Assets. ROI počítá s celkovou bilanční sumou, kdežto 

ROA počítá s užší kategorií, tzn. suma aktiv je snížena o určité položky.[5, 17] 
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Tabulka č. 9: ukazatel ROI 

Podnik 
Čistý 

zisk 
Aktiva ČZ/A Pořadí Medián	  

Směrodatná 

odchylka  

Standard 

 

Kaolin Hlubany, a. s. 5 094 179 283 0,02841 0,02841 

0,00313 

 

0,02658 

 

1,0 

KERAMOST, a. s. -31 419 844 154 -0,03722 0,02539 0,8 

KSB spol., s. r. o. 657 210 022 0,00313 0,00313 0,0 

LB Minerals, s. r. o. 92 587 3 646 042 0,02539 -0,02636 -1,1 

Sedlecký kaolín, a. s. -32 691 1 240 382 -0,02636 -0,03722 -1,5 

Zdroj: vlastní sestavení 

2) Ukazatel „čistý zisk/výnosy“ 

Dalším ukazatelem, který použiji pro výpočet hodnoty standardu je ukazatel 

„čistý zisk/výnosy“. Tento ukazatel udává, kolik korun výnosů nám přinese jednu korunu 

čistého zisku. 

Tabulka č. 10: čistý zisk/výnosy 

Podnik 
Čistý 

zisk 
Výnosy ČZ/Výn Pořadí Medián	  

Směrodatná 

odchylka  

Standard 

 

Kaolin Hlubany, a. s. 5 094 74 462 0,06841 0,06841 

0,01038 0,05344 

1,1 

KERAMOST, a. s. -31 419 473 186 -0,06640 0,04475 0,6 

KSB spol., s. r. o. 657 63 310 0,01038 0,01038 0,0 

LB Minerals, s. r. o. 92 587 2068849 0,04475 -0,05550 -1,2 

Sedlecký kaolín, a. s. -32 691 589 038 -0,05550 -0,06640 -1,4 

Zdroj: vlastní sestavení 

3) Ukazatel „výnosy/aktiva“ 

Třetí ukazatel, který jsem použil ve svých výpočtech je ukazatel „výnosy/aktiva“. 

Pomocí tohoto ukazatele vyjádřím, kolik korun aktiv nám přinese jednu korunu výnosů. 
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Tabulka č. 11: výnos/aktiva 

Podnik Výnosy Aktiva Výn/A Pořadí Medián	  
Směrodatná 

odchylka  

Standard 

 

Kaolin Hlubany, a. s. 74 462 179 283 0,41533 0,56742 

0,47488 0,09892 

0,9 

KERAMOST, a. s. 473 186 844 154 0,56054 0,56054 0,9 

KSB spol., s. r. o. 63 310 210 022 0,30144 0,47488 0,0 

LB Minerals, s. r. o. 2068849 3 646 042 0,56742 0,41533 -0,6 

Sedlecký kaolín, a. s. 589 038 1 240 382 0,47488 0,30144 -1,8 

Zdroj: vlastní sestavení 

4) Ukazatel krytí aktiv 

Vyjadřuje, kolik aktiv jsme sponzorovali vlastním kapitálem. Vzorec pro výpočet 

krytí aktiv vlastním kapitálem je uveden níže: 

í	 = í	 á
á	

 (6) 

Zlaté pravidlo říká, že každé aktivum by mělo být financováno zdroji, které mají 

stejnou dobu splatnosti. Pro dlouhodobá aktiva tedy platí financování dlouhodobými zdroji 

neboli vlastním kapitálem a pro krátkodobá aktiva je lepší financování cizími zdroji. 

[5, 17] 

Tabulka č. 12: krytí aktiv vlastním kapitálem 

Podnik 
Vlastní 

kapitál 

Dlouhodobá 

aktiva 
VK/DA Pořadí Medián	  

Směrodatná 

odchylka  

Standard 

 

Kaolin Hlubany, a. s. 148 874 74 701 1,99293 1,99293 

0,78531 0,56235 

2,1 

KERAMOST, a. s. 602 482 604 855 0,99608 0,99608 0,4 

KSB spol., s. r. o. 56 213 178 561 0,31481 0,78531 0,0 

LB Minerals, s. r. o. 1 826 515 2 599 160 0,70273 0,70273 -0,1 

Sedlecký kaolín, a. s. 673 014 857 000 0,78531 0,31481 -0,8 

Zdroj: vlastní sestavení 
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5) Ukazatel finanční páky 

Dalším ukazatelem, který jsem použil je ukazatel finanční páky. Vzorec pro 

výpočet finanční páky je uveden níže. [5, 17] 

č í	 á =
í	 á

 (7) 

Tabulka č. 13: finanční páka 

Podnik Aktiva 
Vlastní 

kapitál 
A/VK Pořadí Medián	  

Směrodatná 

odchylka  

Standard 

 

Kaolin Hlubany, a. s. 179 283 148 874 1,20426 3,73618 

1,84303 0,89714 

2,1 

KERAMOST, a. s. 844 154 602 482 1,40113 1,99617 0,2 

KSB spol., s. r. o. 210 022 56 213 3,73618 1,84303 0,0 

LB Minerals, s. r. o. 3 646 042 1 826 515 1,99617 1,40113 -0,5 

Sedlecký kaolín, a. s. 1 240 382 673 014 1,84303 1,20426 -0,7 

Zdroj: vlastní sestavení 

6) Ukazatel „aktiva/zaměstnanci“ 

Předposledním ukazatelem, který jsem se rozhodl použít, je podíl celkových aktiv 

a zaměstnanců vybraných podniků. 

Tabulka č. 14: aktiva/zaměstnanci 

Podnik Aktiva Zaměstnanci A/Zam Pořadí 
Medián

	  

Směrodatná 

odchylka  

Standard 

 

Kaolin Hlubany, a. s. 179 283 48 3 735,06 12 354,23 

4 457,26 3 440,35 

2,3 

KERAMOST, a. s. 844 154 323 2 613,47 5 742,50 0,4 

KSB spol., s. r. o. 210 022 17 12 354,23 4 457,26 0,0 

LB Minerals, s. r. o. 3 646 042 818 4 457,26 3 735,06 -0,2 

Sedlecký kaolín, a. s. 1 240 382 216 5 742,50 2 613,47 -0,5 

Zdroj: vlastní sestavení 
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7) Ukazatel věřitelského rizika 

Poslední ukazatel, který jsem použil pro standardizaci dat je ukazatel věřitelského 

rizika popsaný následujícím vzorcem: 

ěř é	 = í	
á	

 (8) 

Hodnota věřitelského rizika by měla být 50 %. Pokud je podíl větší než 50 %, 

představuje vyšší podíl cizích zdrojů, což vede k větší zadluženosti. Jestliže je podíl menší 

než 50 %, je nižší i zadluženost, ale také nízké využití efektu finanční páky. [5, 17] 

Tabulka č. 15: věřitelské riziko 

Podnik 
Cizí 

zdroje 
Aktiva CZ/A Pořadí Medián	  

Směrodatná 

odchylka 

 

Standard  

Kaolin Hlubany, a. s. 30 359 179 283 0,49665 0,49665 

0,45445 0,19237 

1,4 

KERAMOST, a. s. 241 671 844 154 0,16934 0,45445 0,2 

KSB spol., s. r. o. 153 809 210 022 0,73235 0,28629 0,0 

LB Minerals, s. r. o. 1 810 816 3 646 042 0,28629 0,16934 -0,9 

Sedlecký kaolín, a. s. 563 693 1 240 382 0,45445 0,73235 -1,5 

Zdroj: vlastní sestavení 

V tabulkách č. 9 – 15 jsem nejprve vypočetl jednotlivé ukazatele a následně jsem 

z hodnot těchto ukazatelů vypočetl standardy. Hodnoty standardu dále využiji v kapitolách 

4 a 5, kde se budu věnovat výběru ideálního podniku a výpočtem vzdáleností od ideálního 

podniku. 
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4 Výběr „ideálního“ podniku 

V předchozí kapitole jsem provedl jak obecné, tak i specifické řešení standardizace 

dat. Výsledkem této standardizace jsou hodnoty standardů jednotlivých podniků. Tato 

kapitola se bude zabývat vytvořením tzv. „ideálního podniku“. 

4.1 Sestaveni ideálního podniku 

Ideální neboli fiktivní podnik ve skutečnosti neexistuje. Jedná se tedy o určitý 

model, který získám tak, že z tabulek uvedených v předchozí kapitole vyberu hodnoty 

standardů nejlepších podniků. K takto vytvořenému ideálnímu podniku budu přirovnávat 

hodnoty standardů vybraných podniků. 

Tabulka č. 16: hodnoty standardů pro vybrané podniky 

Podnik/ukazatel ČZ/A ČZ/V V/A VK/DA A/VK A/Z CZ/A 

Ideální podnik 1,0 1,1 0,9 2,1 2,1 2,3 1,4 

Kaolin Hlubany, a. s. 1,0 1,1 -0,6 2,1 -0,7 -0,2 -0,9 

LB Minerals, s. r. o. 0,8 0,6 0,9 -0,1 0,2 0 1,4 

KSB spol., s. r. o. 0,0 0,0 -1,8 -0,8 2,1 2,3 -1,5 

KERAMOST, a. s. -1,5 -1,4 0,9 0,4 -0,5 -0,5 0 

Sedlecký kaolín, a. s. -1,1 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 

Zdroj: vlastní sestavení 

Graf č. 7:srovnání standardů jednotlivých ukazatelů 

 

Zdroj: vlastní sestavení 
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Hodnoty standardů vybraných podniků jsem pro lepší přehled umístil do 

tabulky č. 16. Ideální podnik je v této tabulce umístěn na prvním místě. Z této tabulky jsem 

vycházel při konstrukci grafu č. 7, jež ukazuje srovnání ideálního podniku s podniky 

vybranými. Jelikož je druh grafu paprskový, rozhodujícím kritériem je plocha, kterou 

vybrané podniky zabírají. Z grafu je patrné, že nejmenší plochu vůči ploše ideálního 

podniku zabírá společnost KERAMOST, a. s. Naopak největší plochu zabírá společnost 

LB Minerals, s. r. o. 

I přesto, že je společnost LB Minerals, s. r. o. na prvním místě, tak s ideálním 

podnikem sdílí pouhé dvě nejvyšší hodnoty standardů a to u ukazatele 

„výnosy/aktiva“ a u ukazatele věřitelského rizika. U ostatních ukazatelů se společnost drží 

převážně na druhém místě, výjimku tvoří ukazatel krytí aktiv, kde společnost získala 

minusovou hodnotu standardu. 

Společnost KERAMOST, a. s., jež podle grafu dopadla jako nejhorší, má 

s ideálním podnikem společnou pouze jednu hodnotu standardu a to u ukazatele 

„výnosy/aktiva“. U ostatních ukazatelů společnost dosáhla ve třech případech na absolutní 

minimum a to u ukazatelů ROI, „čistý zisk/výnosy“ a „aktiva/zaměstnanci“. 
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5 Stanovení vzdálenosti podniků od leadera skupiny 

Předchozí kapitoly byly zaměřeny na standardizaci dat a vytvořením ideálního 

podniku. V této kapitole využiji již získaných poznatků a provedu stanovení vzdáleností 

jednotlivých podniků od podniku ideálního a leadera skupiny. 

5.1 Výpočet vzdálenosti  

V předchozí kapitole jsem sestavil ideální podnik. Tento podnik je sestaven 

z nejlepších hodnot jednotlivých ukazatelů. Všechny ukazatele se vyjadřují v normovaném 

tvaru. Pro určení vzdálenosti je možné vycházet z euklidovské nebo manhattanské metriky. 

5.1.1 Euklidovská metrika 

Představa euklidovského prostoru je dvourozměrná či trojrozměrná. Postupným 

zobecněním si lze představit i prostory vyšších dimenzí, pro které platí stejné euklidovské 

axiomy. Euklidovský prostor je metrickým prostorem, tzn. lze v něm zavést veličinu, která 

se nazývá metrika neboli vzdálenost. Euklidovský metrický prostor vypočteme podle 

následujícího vzorce: 

, = − + − +⋯+ −  (9) 

Funkce  se nazývá euklidovská metrika a je definována pro = , , … ∈  a pro 

= , , … ∈ . Číslo ,  se nazývá euklidovská vzdálenost bodů , . [15] 

5.1.2 Manhattanská metrika 

Manhattanská metrika dostala svůj název podle pravoúhlého systému ulic na 

Manhattanu v New Yorku. Tato metrika v podstatě odpovídá nejkratší vzdálenosti, kterou 

musí urazit automobil při cestě z jedné křižovatky na jinou v pravoúhlém systému ulic. 

Tato metrika na množině  je definována vztahem: 

, = | − | + | − | + ⋯+ | − | (10) 

Na obrázku č. 5 je zobrazen rozdíl v měření vzdáleností euklidovskou 

a manhattanskou metrikou. Vzdálenost mezi jednotlivými křižovatkami je stejná ať 

zvolíme červenou modrou či žlutou trasu. Zelená čára ukazuje způsob, jak měří vzdálenost 

euklidovská metrika. [16] 
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Obrázek č. 5: srovnání euklidovské a manhattanské metriky

Zdroj:[16] 

5.2 Vzdálenost podnik

Pro určení vzdálenosti mezi vybranými podniky a podnikem ideálním, jsem 

vycházel z dat, které jsou uvedeny v

z této tabulky jsem sečetl a následn

standardů v tabulce č. 17.

Tabulka č. 17: součet standardů

Pořadí podniků standard

Ideální podnik 

LB Minerals, s. r. o. 

Kaolin Hlubany, a. s. 

KSB spol., s. r. o. 

Sedlecký kaolín, a. s. 

KERAMOST, a. s. 

Zdroj: vlastní sestavení 
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5.3 Vzdálenost podniků od leadera skupiny 

Leaderem mnou vybraných podniků je společnost LB Minerals, s. r. o., která je 

následována společnostmi Kaolin Hlubany, a. s.; KSB spol., s. r. o.; Sedlecký kaolín, a. s.; 

KERAMOST, a. s. 

Při výpočtu vzdáleností mezi vybranými podniky jsem vycházel jak z euklidovské 

metriky, tak manhattanské metriky. Jako příklad, zde uvedu výpočet vzdálenosti mezi 

leaderem skupiny a posledním podnikem. 

5.3.1 Výpočet vzdálenosti pomocí euklidovské metriky 

Nejprve je nutné definovat souřadnice leadera skupiny a posledního podniku. 

Souřadnice společnosti LB Minerals, s. r. o., jako leadera skupiny jsou [1;4,6], souřadnice 

posledního podniku skupiny tedy společnosti KERAMOST, a. s. jsou [5;0]. Euklidovská 

metrika je definována pro = 1; 4,6 ∈  a pro = 5; 0 ∈ . Pro výpočet 

vzdálenosti mezi podniky využiji vzorec (9): 

, = 1 − 5 + 4,6 − 0 = −4 + 4,6 = 37,16 = 6,09 

Vzdálenost mezi prvním a posledním podnikem činí 6,09. Do tabulky č. 18 jsem 

umístil vypočtené vzdálenosti všech podniků od leadera skupiny seřazené od nejmenší po 

největší. 

Tabulka č. 18: vzdálenost podniků od leadera skupiny (euklidovská metrika) 

Pořadí podniků Vzdálenost ,  

LB Minerals, s. r. o. (leader skupiny) 0,00 

Kaolin Hlubany, a. s. 2,06 

KSB spol., s. r. o. 3,28 

Sedlecký kaolín, a. s. 4,39 

KERAMOST, a. s. 6,09 

Zdroj:vlastní sestavení 

5.3.2 Výpočet vzdálenosti pomocí manhattanské metriky 

Při výpočtu vzdálenosti manhattanskou metrikou, využiji již definované body 	 	  

z předchozí ukázky výpočtu pomocí euklidovské metriky. Daným výpočtem budu opět 
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Graf č. 9 lépe zobrazuje rozdíl ve vzdálenostech jednotlivých podnik

skupiny. 
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6 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou benchmarkingu vybraných 

těžebních podniků, protože výsledek benchmarkingu může mít vliv na vývoj organizace 

a to kladným i negativním způsobem. Z toho důvodu je potřeba věnovat pozornost 

získávání správných dat a zároveň jejich správnému vyhodnocení. 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo stanovení postupu ve vyhodnocení dat pro 

benchmarking. Nejprve bylo třeba získat data pro analýzu. Ta jsem získal z rozvah 

a výkazů zisků a ztrát vybraných těžebních podniků za období od 1. 1. 2010 do 

31. 12. 2010. Následně jsem vybraná data roztřídil do oblastí: zaměstnanci, aktiva, výnosy, 

náklady, hospodářský výsledek a vlastní kapitál. Jelikož byly vybrané těžební podniky 

různé velikosti, porovnávání těchto dat nemělo smysl, proto jsem velikost jednotlivých 

podniků anuloval použitím různých ukazatelů. Pro tyto ukazatele jsem již mohl provést 

standardizaci dat. Výsledkem standardizace byly hodnoty standardů jednotlivých ukazatelů 

vybraných těžebních podniků. 

V první části mé práce jsem provedl standardizaci dat. Výsledky této standardizace 

jsem použil pro sestavení takzvaného „ideálního podniku“. Ideální podnik nebo též fiktivní 

podnik ve skutečnosti neexistuje. Jedná se tady o určitý model, který jsem vytvořil 

z nejlepších hodnot standardů jednotlivých ukazatelů. Ze srovnání standardů vyplynulo, že 

nejlepší organizací z vybraných podniků je LB Minerals, s. r. o. kdežto nejhorší organizací 

je KERAMOST, a. s. 

Poslední část diplomové práce se zabývá výpočtem vzdálenosti ideálního podniku 

a leadera skupiny od ostatních vybraných těžebních podniků. Při stanovení vzdálenost 

mezi podniky jsem vycházel z euklidovské a manhattanské metriky v rovině. Tyto metody 

je možné uplatnit na n-rozměrný prostor. Obě tyto metody stanovily vzdálenost mezi 

dvěma podniky, ale každá jiným způsobem a s jiným výsledkem. Z výsledků těchto metrik 

bylo zjištěno, že leaderem skupiny je společnost LB Minerals, s. r. o. Nejhorší společností 

z vybraných těžebních podniků byl KERAMOST, a. s.  
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Závěrem bych chtěl dodat, že postup, který jsem použil pro standardizaci dat ve své 

diplomové práci, není nikterak závazný. Každá společnost, která se rozhodne 

pro benchmarking, jak interní tak externí, si volí oblast dat a ukazatele pro standardizaci 

sama. Rovněž postupy, jak správně provádět standardizaci nebo jaké ukazatele jsou 

vhodné pro standardizaci dat, nejsou v žádné literatuře uvedeny. 
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