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1. Úvod 
 

Už na po átku 20. století  Geoge Elton Mayo (americko – australský psycholog a 

sociolog, zakladatel teorie managementu) a pozd ji Peter Ferdinand  Drucker (americký 

teoretik a filozof managementu) upozor ovali na d ležitost lidského faktoru ve výrobním 

procesu. Také v dnešní dob  se ukazuje, že podnik tvo í hlavn  jeho zam stnanci – a to 

p edevším jejich schopnosti, znalosti, dovednosti, vztahy. Jsou to práv  zam stnanci, kte í 

zajiš ují zásadní procesy v podniku. Obstarávají spojení mezi podnikem a zákazníkem. 

Nejd ležit jším výrobním faktorem jsou pro každý podnik zam stnanci, a to proto, že práv  v 

nich se skrývá podnikový potenciál. Je nutné ho nejen budovat, ale také vhodným a 

efektivním zp sobem využívat. Ukazatelem efektivity využívání je nap íklad pracovní výkon, 

lépe e eno produktivita práce. 

 

Produktivita se týká všech podnik , výrobních i nevýrobních, protože výrobou se 

rozumí p em na vstup  v užite né výstupy – t mi jsou bu  výrobky, které daný podnik 

vyrábí nebo služby, které poskytuje. 

R st produktivity vede ke snižování náklad , jedná se tedy o d ležitý ukazatel, který 

ovliv uje pozici podniku ve vztahu ke konkurenci. Produktivita práce je jednou 

z nejvýznamn jších parciálních produktivit. Je d ležité ji sledovat, protože nep ímo p ispívá 

k udržování konkurenceschopnosti a postavení firmy na trhu. 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat produktivitu práce ve spole nosti Mlékárna 

Kunín a.s. a nastínit návrhy, které povedou k jejímu pozitivnímu vývoji. Produktivita je i pro 

tuto spole nost d ležitým faktorem, který pomáhá zajistit obchodní úsp ch a udržení se na 

trhu. 

 

Úvodní ást diplomové práce se, na základ  odborné literatury, zabývá definicemi 

produktivity, rozd lením na jednotlivé typy, obecným m ením a indexy. Následuje vymezení 

pojmu produktivita práce, její typy, m ení, výpo ty a initelé p sobící na její r st.  

Otázkou z stává i dostupnost odborné literatury zabývající se problémem produktivity 

práce. V tšina publikací se zam uje na problematiku celkové produktivity a oblasti parciální 

produktivity (produktivity práce) je v nována menší pozornost, než si zasluhuje. 

V další ásti se zabývám spole ností Mlékárna Kunín a.s., která je jedním z p edních 

výrobc  a prodejc  mlékárenských výrobk  potraviná ského pr myslu. Je zde p edstavena 
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spole nost, její historie a p edm t podnikání. Dále se už diplomová práce zabývá 

produktivitou práce, jejím hodnocením a vývojem. Na konci práce je navrženo opat ení, které 

by mohlo p isp t k pozitivnímu vývoji produktivity práce.  

K analýze využívám reálná data skute ného podniku. Nepracuji pouze s fiktivními 

daty, protože ta by nemusela dostate n  popisovat b žnou ekonomickou realitu. Dle 

požadavku managementu spole nosti a vzhledem k ochran  citlivých informací nemohu tyto 

reálné údaje uvád t. Poskytnutá data jsou proto upravena podle ur itého klí e tak, aby 

dostate n  odrážela skute nou situaci a umožnila analýzu. 

 
 
 

2. Základní vymezení produktivity 
 

Produktivita je termín, který se v sou asných podmínkách objevuje v každodenním 

slovníku firem a podnik . Manaže i spole ností se zabývají produktivitou, protože se 

domnívají, že je reprezentativním ukazatelem celkové výkonnosti jejich firmy. Všichni se 

shodují v tom, že produktivita musí ustavi n  stoupat.  

Rostoucí produktivita je jednou z podstatných podmínek konkurenceschopnosti 

podniku. Pokud chce podnik dlouhodob  r st, p inášet vlastník m o ekávané zisky a 

sou asn  zvyšovat životní úrove  svých zam stnanc , musí hledat zp soby, jak celkovou 

produktivitu podniku zvyšovat a dosáhnout t chto cíl . K tomu, aby podnik mohl pracovat 

s celkovou produktivitou podniku, musí v d t, jakými metodami ji lze m it,  jakými zp soby 

lze vyšší produktivity dosáhnout a znát vazby mezi produktivitou a hlavním cílem podniku.  

 

2.1 Definice produktivity 
 

Produktivitu lze ur it z r zných hledisek. Je jich více, m žeme je tedy definovat 

odlišn . Na makroekonomické úrovni m žeme produktivitu definovat jako návratnost na 

jednotku kapitálových investic. Taková definice nám však nepom že m it produktivitu za 

ú elem jejího zlepšení. V minulosti si definice produktivity vždy všímaly množství práce 

vytvo ené pracovní silou. Pom rové ukazatele produktivity asto vyjad ovaly fyzický objem 

produkce ve vztahu k po tu pracovních hodin. P edchozí definice chápaly produktivitu pouze 

kvantitativn . Uvažovat je ale t eba i o kvalit , a to v souvislosti s uspokojením zákazníka. 

K takovému ú elu m žeme použít definici, která íká, že produktivita je tvorba optimálních 
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prodejních výstup  z minimálních vstup . Produktivita je tak chápána v souvislosti s cílem 

efektivního využívání všech zdroj  p i pln ní podnikových cíl , tzn. s vyd láváním pen z, 

které jsou pak reinvestovány do podniku nebo vyplaceny v podob  dividend pro akcioná e. 

[1]    

Nap . podle Kle ky, Mat jky [2] lze produktivitu chápat jako ú innost (efektivnost), 

s jakou jsou výrobní faktory využívány ve výrob . Týká se všech podnik , výrobních i 

nevýrobních, nebo  výrobou v širším slova smyslu se rozumí transformace vstup  v užite né 

výstupy – výrobky i služby.  

Transforma ní proces ve velké mí e rozhoduje o výsledné efektivnosti výroby. Tento vztah je 

možné zobrazit ve form  takzvaného stromu produktivity (Obr. 1). [3]   

 

Obr. 1 Strom produktivity 
 

 

 

 

 

Podobn  i Sou ek vymezuje produktivitu jako pom r efekt  na výstupu k nárok m na 

vstupu a sám íká, že produktivita je tzv. „výkon za ur itou asovou jednotku“. [4]   

Obecn  je možno produktivitu chápat jako ukazatel, kterým se m í výkonnosti 

výrobních faktor , tedy zdroj , které jsou využívány k tomu, aby se mohly vyráb t a získávat 

požadované výstupy. [5]   
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Do výrobních faktor  adíme: 

• Práce – jsou to všechny fyzické a psychické schopnosti a vlastnosti lov ka. Práce je 

nejvýznamn jší lidskou aktivitou. Jde o promyšlené a systematické p sobení na 

p írodu, prost ednictvím kterého lov k erpá nutné prost edky k zajišt ní svého bytí. 

Proto m žeme práci chápat jako primární podmínku lidské existence. Lidé p i práci 

využívají své psychické a fyzické síly a také své znalosti a zkušenosti k tomu, aby 

pomocí své innosti dosahovali stanovených cíl . 

• P írodní zdroje – p da, vodní plochy, lesy, které lov k využívá k uspokojení svých 

pot eb. 

• Kapitál – prost edky, které jsou vloženy do podnikání a dále se nespot ebovávají, ale 

používají se k tvorb  zisku.   

 

V praxi také m žeme obecn  narazit na t i r zné pojmy, konkrétn  tedy produktivitu, 

efektivnost a výkonnost. Kdybychom si je všechny vymezili, zjistili bychom, že obsah t chto 

t í pojm  je tém  shodný a vyjad uje v podstat  totéž.  

Z ejmé je také to, že produktivita se m že blíže vztahovat k r zným atribut m. Vztahuje se a 

vypo ítává se na základ  produktivity práce, materiálu, kapitálu, energie a dalších vstup . 

Zm na nebo úrove  produktivity spole nosti v sob  odráží spole né logické fungování a 

uspo ádanost díl ích podnikových subsystém  a proces , které v podniku probíhají. 

Produktivitu je možno využít jako m ítko pln ní podnikových cíl  – je jedním z faktor  

tvorby ekonomické p idané hodnoty.  

Jak je již uvedeno výše, lze produktivitu charakterizovat jako pom r mezi hodnotou 

výstupu a hodnotou výrobního vstupu, tedy: výstupy/vstupy. 

Produktivita tedy roste, klesá-li po et vstup , které jsou schopny vyprodukovat stejný po et 

výstup  nebo pokud roste po et výstup  p i identickém množství použitých vstup , pop ípad  

vhodnou kombinací obou jev .  

R st produktivity vede ke snižování náklad  na výrobek a díky tomu umož uje zvýšení zisku 

na daný výrobek nebo snížení jeho ceny, což m že sm ovat k posílení konkuren ní pozice 

spole nosti na trhu. P itom je d ležité si uv domit, že r st plat , mezd a dividend je 

podmín n nár stem produktivity práce. Stejn  tak není vhodné zvyšovat produktivitu na úkor 

nižší kvality výroby a riskovat tím ztrátu d v ry zákazníka. 

Produktivita je vždy m ena v ase, tzn. za ur ité období (hodina, den, týden, m síc, 

rok, apod.). Objektem je zpravidla výrobní systém ur ený jednotným výrobním výstupem, 

jednotným vstupem a jednotným procesem.  
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Zjednodušené vyjád ení produktivity (Obr. 2): 

 Produktivita = d lat správné v ci napoprvé 

 Produktivita = d lat správné v ci správn  

 Produktivita = d lat správné v ci správn  napoprvé a neustále 

 Produktivita = standardizace 

 Produktivita = vyráb t bez plýtvání 

 Produktivita = vyráb t dle požadavk  zákazníka 

 Produktivita = neustále se zlepšovat 

 

Obr. 2 Vyjád ení produktivity 

 

 

 

2.2 Typy produktivity 
 

Na pojem produktivita je možno nahlížet z n kolika úhl  pohledu v závislosti na tom, 

jaký objekt zkoumáme. Existuje tedy celá ada typ  produktivity. 

J. Kle ka rozlišuje hlavní typy produktivity následovn : 

Dle komplexnosti uvažovaného vstupu: 

- parciální produktivita, která pom uje vztah výstupu a ur itého druhu užitého 

vstupu. Jedná se tedy o produktivitu ur itého výrobního faktoru (nap . práce, kapitálu, 

energie apod.).  

- celková produktivita (neboli produktivita souhrnná), kde jsou s výstupem 

pom ovány všechny použité složky vstupu (všechny výrobní faktory).  

Celková produktivita je pro podnik rozhodující, ale p i ízení podniku i jednotlivých 

vnitropodnikových útvar  má významnou úlohu také sledování a ízení produktivit 

parciálních, zejména produktivity práce.  
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Dle stupn  agregace: 

- mikroekonomická produktivita, vztahující se k ur ité konkrétní výrob  nebo 

podniku  

- makroekonomická produktivita, zjiš ována (obvykle) za národní ekonomiku.  

Dle toho, zda má nebo nemá hodnotový rozm r: 

- technická produktivita, která je pom rem výstupu a vstupu vyjad ovaných pouze 

v naturálních jednotkách.  Takto konstruovaný technický vztah nemá pro podnikové 

ú etnictví žádný praktický význam, protože pro ocen ní spot ebovaných výrobních 

faktor  pen žními jednotkami (tedy bez možnosti je srovnávat) není možná žádná 

výpov  o respektování principu racionality (hospodárnosti).  

- technickoekonomická produktivita, jako pom r veli in výstupu a vstupu 

vyjad ovaných v naturálních jednotkách v pen žním ocen ní. Takto vyjád ená 

produktivita má z hlediska pot eb podnikové ekonomiky významnou vypovídací 

schopnost. [6]   

 

2.3 Celková (souhrnná) produktivita 
 

Pro podnik jako celek ovšem nesta í sledovat pouze produktivitu práce, rozhodujícím 

ukazatelem je souhrnná produktivita všech výrobních faktor , tzn. celková produktivita (TFP 

– Total Factor Productivity). Celková produktivita tedy ur uje, s jakou efektivností je výstup 

vytvo en p i použití všech zdroj , tzn. krom  práce i kapitálu, energie a materiálu. Pro obecné 

vyjád ení lze použít následující vzorec:  

 

Celková produktivita =   =         

 

Podle tohoto vzorce m žeme produktivitu po ítat v p ípad , že vycházíme z agregovaných 

podnikových dat. Vycházíme-li p i výpo tu produktivity z cen a objem  jednotlivých vstup  

a výstup , je vhodn jší použít vzorec v jeho hodnotovém (pen žním) vyjád ení. Celkovou 

produktivitu v hodnotovém vyjád ení s pen žn  vyjád eným vstupem i výstupem lze 

definovat jako:  

 

kde:  
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p – cena jednotky výstupu v daném období; 

q – po et jednotek výstupu (tzn. vyprodukovaných výrobk  i služeb) ; 

pv,i – cena jednotky i-tého vstupu; 

vi – po et jednotek i-tého vstupu spot ebovaných nebo vázaných p i výrob  výstupu; 

i = 1, 2, …, n – jednotlivé vstupy ( len né dle druh ). [2]   

 

 

2.4 Faktory ovliv ující produktivitu 
 

P i rozhodování a p ijímání opat ení týkajících se produktivity je t eba v d t, které 

faktory ji ovliv ují a m ní její úrove . Vina za nep íznivé hodnocení produktivity se asto 

p i ítá vn jším faktor m. V tšina faktor , které ovliv ují produktivitu, jsou vnit ní záležitostí 

podniku, a tudíž v pravomoci managementu. 

Nejv tšími p ekážkami r stu produktivity jsou: 

 nedostate ná komunikace,  

 nedostate né plánování,  

 problémy s ízením a kontrolou, 

 problémy s informa ními technologiemi, 

 neodpovídající kvalifikace, 

 špatná pracovní disciplína. [1]   

Produktivita je p ímo i nep ímo ovliv ována celou škálou faktor  uvnit  i mimo podnik. 

Pat í mezi n  nap íklad: 

 pracovní postupy a metody, 

 kvalita strojního za ízení, 

 využívání kapitálu, 

 úrove  schopností pracovní síly, 

 systém hodnocení a odm ování, 

 stav infrastruktury (silnice, telefonní sí  apod.), 

 stav národního hospodá ství a ekonomiky. 

To je ovšem jen neúplný seznam faktor , které mohou produktivitu ovliv ovat. Krom  nich 

existuje ješt  mnoho dalších vliv , které mohou být z obecného hlediska rozd leny do dvou 

hlavních skupin – fyzikálních a psychologických. 
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Fyzikálními vlivy v tomto p ípad  chápeme fyzikální faktory, které produktivitu mohou 

ovlivnit (nap . materiálové a technologické aspekty proces , využívání asu a kapitálu apod.). 

Psychologickými faktory rozumíme p edevším modely chování zam stnanc , které ovliv ují 

produktivitu minimáln  stejn  velkou m rou jako faktory fyzikální. 

 

Jiné vymezení faktor  ovliv ujících produktivitu práce se podle Šule e d lí na dva druhy. 

Ten první tvo í interní faktory a ten druhý externí.   

Konkrétní p ípady uvádí sloupce: 

 

Externí faktory     Interní faktory 

politika vlády      organiza ní struktura 

institucionální mechanizmy    využívání materiálu 

politické, ekonomické     výrobní metody 

     a spole enské podmínky               školení zam stnanc  

podnikatelské klima     firemní klima 

dostupnost financí, elekt iny, vody,   ízení zásob 

     dopravy a surovin aj.    vztahy s dodavateli 

       údržba ízení 

       uspo ádání pracoviš  

       systém ízení kvality 

       úrove  specializace  

       vnitropodniková komunikace 

       prodejní servis aj. [1]   
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2.5 Obecné m ení produktivity 
 

Produktivitu lze zm it pomocí r zných hodnotových ukazatel . Objektem m ení 

produktivity je obecn  výrobní systém, tedy systém vymezený jednotou výrobního výstupu, 

výrobního vstupu a výrobního procesu.  

Proto ji m žeme stanovit do obecného vzorce jako    

 

  

Pro nové (tj. odpovídající procesnímu pojetí) požadavky hodnocení a ízení podnikových 

systém  a jejich inovací má vedle m ení úrovn  a vývoje produktivity práce, nap . 

ukazatelem 

 

velký význam m ení úrovn  a vývoje celkové a parciálních produktivit, ukazatelem a díl ími 

ukazateli celkové produktivity pomocí vzorce  

 

který nejlépe vyhovuje jak tradi ním nárok m opera ního ízení, tak i novým nárok m 

procesního ízení, ízení štíhlé výroby, v etn  ízení aktiv. [2]   

M ení produktivity pomáhá managementu podniku ur it si r zná stanoviska. Umožní to 

nap íklad: 

• stanovit cíle ve zlepšování výkonnosti 

• m it pokrok p i dosahování pot ebných zlepšení 

• použít reálné údaje p i kolektivním vyjednávání 

• provád t srovnání s jinými podniky a odv tvovými standardy 

• vyhodnocovat relativní výkonnosti odd lení a podnikatelských jednotek 

• monitorovat celkovou výkonnost podniku p i zavád ní a realizaci strategických cíl .  

Je nutné podotknout, že v podniku se nemusí jednat pokaždé o výrobní innost. M že se 

jednat také o spole nost poskytující služby. Služba by mohla být charakterizována jako 

zvláštní zp sob výroby.  Mezi p íklad takových aspekt  pat í zejména to, že se nedají 

skladovat. Jsou velmi závislé na lidském faktoru, protože je s nimi propojen p ímý kontakt se 

zákazníkem, který je jejich objednavatelem a p íjemcem. V tomto p ípad  tedy nemusí 

docházet p ímo k p em n  vstup  na výstupy.  
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editelé dnešních eských firem ozna ují za hlavní p i hodnocení produktivity: 

- tržby  

- míru p idané hodnoty  

- objem výroby  

- spokojenost zákazníka. 

Z toho vyplývá, že m ení produktivity v eských firmách se zam uje na koncové body 

(tržby a p íjmy) a mnohem mén  na procesy. Za v tšinou problém  však m že být 

nedostate ná funkce výroby, skladování i distribuce. 

Existují dva p ístupy k m ení produktivity:  

Jeden se soust edí na izolované m ení jednotlivých faktor  (tzv. jednofaktorová analýza) a 

druhý se pokouší vytvo it modely, které kombinují všechny klí ové vstupy a sou asn  

poskytuje jeden ukazatel celkové produktivity a výkonnosti firmy (tzv. multifaktorový 

model). [1]   

 

2.5.1 Jednofaktorová analýza 
 

Jednofaktorová analýza má své opodstatn ní zejména p i analýze individuálních 

inností a funk ních oblastí odpov dnosti. Jedná se o pom rové ukazatele, které samy o sob  

nic ne eknou. Mají vypovídající schopnost jen jako základna pro srovnání nap . s rozpo ty, 

s d ív jší výkonností, s odv tvovými standardy, pop . s konkurencí. 

Jednofaktorové ukazatele produktivity se dají odvodit a využít prakticky kdekoliv 

v podnikání. Mezi nejpopulárn jší oblasti pat í: 

a) práce (montážní práce, vnit ní doprava, vkládání dat, apod.), 

b) materiál (p ímé využití materiálu ve výrobní innosti, ztráty, apod.), 

c) energie (otop a osv tlení kancelá e, využití pohonných hmot, apod.), 

d) finance (využití slev, inkaso pohledávek, zajiš ování p ed riziky, aj.), 

e) jiné  (kvalita servisu, správa databáze, vzd lávání a rozvoj). 

 

2.5.2 Multifaktorové modely 
 

Multifaktorové ukazatele se soust e ují na úrove  produktivity v celém podniku. 

Zjednodušen  se to dá znázornit takto: 
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Slabou stránkou této jednoduché formulace je, že nedovolí zkoumat ovliv ování celkové 

produktivity zm nou proces  a neumož uje odlišit vliv zm n na úrovni cen od skute né 

produktivity výkonu. To nedovoluje vid t vliv zm n produktivity p i ur ování ziskovosti 

podniku. [1]  

 

2.6 Zp soby zvyšování celkové produktivity 
 

Zvyšování celkové produktivity podniku je v zájmu managementu, vlastník  i 

zam stnanc  podniku. Podnik by se tedy m l zamýšlet nad p í inami nedostate né výše 

produktivity, jako je nap íklad nedokonalá synchronizace pracovního procesu zp sobující 

pracovní prostoje, nesoulady v ízení zásob, duplicita práce, nedostate né využití stroj  a 

za ízení, nízká flexibilita pracovní síly, nesprávné ízení náklad , chyby v managementu 

spole nosti a podobn . [7]   

 

2.6.1 Možnosti zvyšování produktivity 
 

Orientace na zvyšování produktivity je trendem tém  všech sou asných podnik . 

Tento zám r podnik  ale ve všech p ípadech nemusí být úsp šný, mnohým podnik m 

produktivita místo r stu klesá, až podnik v d sledku t chto pokles  zmizí z trhu. ím lze 

podmínit zvyšování produktivity? 

 

Možnosti vycházejí ze základního pom ru (výstup/vstup) pro stanovení produktivity [8]: 

- zvýšení výstup  p i zachování stávající úrovn  vstup  

- snížení vstup  p i zachování stávající úrovn  výstup  

- zvýšení výstup  je v tší než zvýšení vstup  

- zvýšení výstup  p i sou asném snížení vstup    

 

Zvýšení výstupu m žeme docílit dvojím zp sobem. 

Bu  zvýšením ceny produktu  nebo zvýšením prodeje zákazník m (obr. 3). 

Snížení vstup  je záležitostí všech, kte í se podílejí na procesu vývoje a výroby.  
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 P i zvažování možností jak zlepšit produktivitu nelze opomenout, že každé zvyšování 

výstup  produkuje v ur itém pom ru i r st vstup , které je možno rozd lit na p ímé a 

nep ímé. Nár st náklad  na p ímé vstupy je úm rný vyrobenému množství, nep ímé vstupy 

(režijní náklady) mají podstatn  mírn jší závislost na množství. 

Je možno vytvo it dva záv ry.  

Za prvé, pro docílení co nejv tšího zvýšení produktivity je pot eba p i zvyšování objemu 

výroby zahájit i projekt redukce p ímých náklad  - zm na konstrukce a materiálu, snížení 

ceny nakupovaných polotovar .  

Za druhé, p i zvýšení objemu výroby je pot eba uskute nit takové organiza ní a procesní 

opat ení, aby nedošlo k prudkému zvýšení režijních náklad . Tato dv  opat ení zajistí nejv tší 

užitek ze zvýšení objemu výroby. 

 

Obr. 3 Zvýšení výstupu, snížení vstupu 

 

 

 

2.6.2 Pomalý r st produktivity 
 

Produktivita je asto považována za jedno z klí ových m ítek ekonomické 

výkonnosti. Ukazuje, jak efektivn  se ekonomické vstupy p em ují na výstupy. V obr. 4 je 

znázorn no, co se d je p i pomalém r stu produktivity. 
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Obr. 4 Následky pomalého r stu produktivity 

 

 

Nízká produktivita i její pomalý r st má podstatný vliv nejen na p ežití spole ností 

podnikajících v tržním hospodá ství, ale také na životní úrove  celého obyvatelstva. Není 

možno o ekávat, že firmy budou vzkvétat a že se životní úrove  bude zvyšovat bez 

sou asného zvyšování produktivity. Pokud firmy vyráb jí s nízkou produktivitou, znamená to 

pro n  vysoké náklady a tím pádem i vysoké ceny, za které následn  své výrobky prodávají. 

Zákazníci ztrácejí o jejich výrobky zájem a p estávají je kupovat, firm  tedy klesají tržby. Je 

nucena snižovat objem výroby a produktivita op t klesá. Je proto nutné hledat takové cesty, 

které povedou ke zvyšování produktivity, tedy aby bylo možno vyrobit co nejvíce za použití 

mén  zdroj . Aktivní ízení a zvyšování produktivity p ináší podnik m mnoho aktiv, jako 

nap íklad nižší ceny výrobk  pro zákazníky, jelikož firma pracuje na snižování svých 

náklad , a tím pádem dosahuje i vyššího zisku. Snaží se odstra ovat své interní problémy a 

optimalizovat své innosti. Dále je schopna poskytovat svým pracovník m vyšší mzdy, ímž 

zvýší jejich spokojenost a motivaci k dalším výkon m. [9]   

 

2.7 Indexy produktivity 
 

Veli ina, která kvantitativn  popisuje ur itou sociáln  ekonomickou skute nost, je 

nazývána ukazatelem. Chceme-li v d t kolikrát (o kolik %) je jedna hodnota ukazatele v tší 

(menší) než jiná, srovnáme ob  hodnoty podílem, tj. relativní vyjád ení. V p ípad  srovnání 

obou hodnot rozdílem se hovo í o tzv. absolutním vyjád ení. 
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Relativní vyjád ení indexu produktivity: 

Ip =   
 

R st produktivity práce je podmínkou r stu podniku a r stu životní úrovn  zam stnanc . R st 

životní úrovn  zam stnanc  vede ke stabilizaci a zkvalit ování pracovních sil a je faktorem 

úsp šnosti podniku. 

 

P i sestavování analýzy produktivity podniku je zpravidla sledováno n kolik r zných 

index  produktivity, jejichž kalkulace umož uje sledovat vývoj produktivity v ase, p ípadn  

ve vztahu k ur itým standard m. Index je obecn  ukazatel vyjad ující pom r dvou hodnot 

téhož ukazatele. Indexy produktivity je možno rozd lit do n kolika skupin: 

 

- asové indexy produktivity – vyjad ují zm nu produktivity mezi dv ma obdobími 

 

- ne asové indexy produktivity – vyjad ují pom r mezi skute nou produktivitou a 

ur itým standardem produktivity, tzn. optimální produktivitu dosaženou v daném 

podniku za optimálních podmínek (k výpo tu jsou zpravidla použity metody 

pr myslového inženýrství) 

 

- indexy celkové produktivity  - vyjad ují zm nu souhrnné produktivity 

- indexy parciální produktivity – umož ují ur it, jak se jednotlivé výrobní faktory 

podílely na zm n  celkové produktivity. [10]   

Indexy produktivity, pr m rných p íjm  z práce a jednotkových mzdových náklad  práce 

mají v tržní ekonomice p i rozboru nezastupitelné postavení. Syntetickou povahu mají TFP – 

(Total Factor Productivity) indexy jako indikátory zm n vícefaktorové produktivity, faktorem 

je vedle lidské práce i kapitál (jako nositel výrobní kapacity). Jestliže se vezme z etel ješt  na 

spot ebovanou energii, materiál a služby, jde o tzv. KLEMS (kapitál (K), práce (L), energie 

(E), materiál (M) a služby (S)) indexy  – indexy produktivity práce tedy mají povahu index  

díl í produktivity. [11]   
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3. Produktivita práce 
 

Nejd ležit jší, v praxi nej ast ji používanou parciální produktivitou, je produktivita 

práce. Stejn  jako v p ípad  obecného výpo tu produktivity je produktivita práce po ítána 

jako podíl mezi výstupy a vstupy, p i emž vstupy zde tvo í živá práce.  Živou prací se rozumí 

práce vykonávaná pracovními silami v dané výrob  v daném období.  
Dle M. Synka lze konstruovat celou adu r zných vzorc  v závislosti na tom, jaké m rné 

jednotky používáme pro výstupy a pro vstupy. [7]     

 

Podle B ezinové, Jure ky má velký význam z hlediska ekonomického p ínosu práce 

její produktivita, tj. ú innost. Produktivita práce bývá vyjad ována množstvím statk  nebo 

služeb vyprodukovaných jedním pracovníkem za ur itou asovou jednotku, anebo naopak 

asovou náro ností produkce jednoho výrobku (služby). [12]   

 

Produktivita práce se zpravidla sleduje na podnikové i vnitropodnikové úrovni. Dále 

probíhá nejen její sledování, ale i vyhodnocování na úrovni národního hospodá ství. 

Produktivitou práce se jednoduše e eno rozumí míra, která vyjad uje, jak dob e jsou p i 

vytvá ení produkt  využity zdroje. [9] 

 

Sledování produktivity práce je d ležité pro každý ziskový i neziskový podnik. 

Vysoká produktivita práce totiž snižuje náklady, a to poté umož uje snížit ceny výrobk . To 

následn  umožní podniku získat na daném trhu lepší konkuren ní pozici. Podnik se ale m že 

vydat i jinou cestou. O této možnosti hovo í Synek. Podnik, který má díky vysoké 

produktivit  práce nižší náklady (než jeho konkurence), dosahuje vyššího zisku. To vede 

k tomu, že m že zvýšit platy, mzdy a dividendy. Tímto p iláká kvalitní zam stnance a 

dodate ný kapitál. Tato situace nakonec vede k tomu, že tržní hodnota tohoto podniku roste, a 

tím se zlepšuje i jeho tržní pozice. Vysoká produktivita práce m že podniku p inést tolik 

žádoucí konkuren ní výhodu. Dosahování vysoké produktivity práce je tedy cílem každého 

podniku. [5] 

Produktivita práce se týká všech podnik , výrobních i nevýrobních. A to proto, že výrobou 

v nejširším slova smyslu rozumíme p em nu vstup  ve výstupy. T mito výstupy mohou být 

výrobky i služby. Je z ejmé, že se produktivita práce ve výrobních podnicích, kde se 

vyskytuje p evážn  fyzická práce, bude m it jednozna n ji než v nevýrobních podnicích, kde 

se jedná p edevším o práci duševní. P íkladem by mohlo být srovnání výrobního d lníka, 
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který skládá jednotlivé ásti do celku. Produktivita práce se v tomto p ípad  ur í zcela 

jednozna n , a to po tem složených celk  (nap . za sm nu). Na druhou stranu je ale jasné, že 

stanovení produktivity u duševní práce je trochu složit jší a nejednozna né. Všichni si umí 

p edstavit, že ur ení produktivity práce nap . u zp váka nebo v dce je obtížné. Nelze ur it, co 

je kritériem produktivity a co tedy m it jako výstup. Je to po et spokojených návšt vník  

koncertu, nebo po et vynález  za ur ité období? Lidé t chto profesí p ispívají st ípkem do 

celkové mozaiky a je velmi náro né v tomto p ípad  zjistit jejich p ínos.  

 

3.1 Typy produktivity práce  
 

Produktivitu práce lze posuzovat podle r zných hledisek: 

1. Podle m rných jednotek, v nichž vyjad ujeme výstup výrobního systému: 

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

to znamená, že formulace produktivity by v tomto p ípad  mohla nap íklad znít 

jako 10 kus  výrobku vyrobených za 1 hodinu 1 zam stnancem v 1 sm n   

b) produktivita práce v pracovních jednotkách (produktivita práce vypo tená, jako 

podíl normohodin na odpracované hodiny d lník ) 

c) produktivita práce v pen žních jednotkách 

Vyjád ení produktivity práce v pen žních jednotkách se pro ú ely srovnávání 

podobných provoz  jeví jako nejvhodn jší. 

Rozeznáváme tyto typy: 

ca) hrubou produktivitu práce (v itateli je hrubá výroba), hrubá výroba je ástí 

celkového výsledku výrobní innosti podniku, která je vynaložena v ur itém 

období daným podnikem, tzn. za výstup firmy jsou dosazovány ukazatele, 

pomocí nichž m žeme posoudit její výkonnost, nap íklad: 

 výkony celkem – ukazatel zjistíme ve výkazu zisku a ztráty, 

 tržby celkem – obvykle jde o sou et dvou samostatn  vykazovaných 

ukazatel  ve výkazu zisku a ztráty, a to:  

tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb, 

 výnosy celkem – ukazatel zjistíme ve výkazu zisku a ztráty 

cb) istou produktivitu práce (v itateli je istá výroba), istá výroba se zjistí po 

ode tení materiálových náklad  od hrubé výroby, tzn. za výstup je 

dosazována p idaná hodnota.  
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 ú etní p idaná hodnota – ukazatel zjiš ovaný z ú etního výkazu zisku a 

ztráty. Reprezentuje „ isté bohatství“ vytvo ené firmou. Není hodnotou 

produkce, protože ta áste n  obsahuje prvky materiálu a služeb, které byly 

nakoupeny extern  (zvenku), a které tedy p edstavují tvorbu bohatství 

vytvo ené jiným podnikem. V podstat  jde o pen žn  vyjád enou hodnotu 

výkon , které podnikatelský subjekt vložil do obchodní a výrobní innosti po 

o išt ní od dodavatelsky po ízeného materiálu, surovin, energie, služeb.  

2. Podle m rných jednotek, v nichž vyjad ujeme vstup (práci) výrobního systému: 

a) hodinovou produktivitu práce (ve jmenovateli je po et odpracovaných hodin, pop . 

normohodin), 

b) denní (sm novou) produktivitu práce (po et odpracovaných dn  nebo sm n) 

pracovník  bez ohledu na délku pracovního dne a prostoje b hem dne, 

c) m sí ní produktivitu práce (pr m rný m sí ní eviden ní stav zam stnanc ), 

d) ro ní produktivitu práce (pr m rný ro ní eviden ní stav zam stnanc ). [2]  

 

Sledování produktivity v ase je pro výrobní odd lení každého podniku velice d ležité, nebo  

umož uje sledovat nastavené standardy, které mají vést k vyty eným cíl m. Mašín se ve své 

knize Nové cesty k vyšší produktivit , vyjad uje o zp sobu m ení produktivity práce v ase. 

Upozor uje na to, že pokud by se neprovád lo kontinuáln  a výsledky nebyly pr b žn  

revidovány a interpretovány, m ení by bylo plýtvání asem a energií. [9] 

 

3.2 Faktory ovliv ující produktivitu práce    
 

Produktivita práce je obecn  ovlivn na mnoha hledisky. P sobí na ni ada faktor . 

M žeme je rozd lit na mén  významné a na ty podstatn jší.  

 

Mezi ty první adíme nap .: 

- stá í závodu 

- geografické umíst ní 

- zp sob plánování materiálových zásob 

- tradi ní pr myslové inženýrství 

- formu mzdové stimulace  
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Na ty druhé je t eba brát už daleko v tší z etel a v novat jim hlubší pozornost. Pat í zde 

nap íklad: 

- zkrácení pr m rné doby – od objednání po dodání zboží do skladu nebo po jeho 

odeslání zákazníkovi 

- technologické inovace – ím nižší je pr m rné stá í strojního parku, tím v tší jsou 

p ír stky produktivity – obnova ne díl í, ale komplexní 

- ú ast pracujících na ízení – pracovní týmy, jednoduchá organizace – menší 

stup ovitost ízení 

- nižší zásoby – nižší hladina zásob a vyšší po et obrátek 

- lepší kvalita – siln jší vnímání významu zásob 

- sout ž o prodejnost produkce – diferencované výrobkové ady (vyšší d raz na vývoj 

nových výrobk  a distribuci než na náklady) 

- nespoléhaní na útvary (vrcholový a st ední management) a pr myslový inženýring 

jako na hlavní zdroje nápad  vedoucích ke zvýšení produktivity 

- p es asy – vyšší p es asy  vyšší využití kapacity  

 

Z obecného vztahu pro vyjád ení produktivity práce vyplývá, že k nejrychlejšímu r stu 

produktivity práce dochází p i r stu objemu produkce a p i zmenšování objemu spot eby 

práce (v užším pojetí spot eby živé práce). 

S ohledem na tuto skute nost pak faktory ovliv ující dosahovanou úrove  produktivity práce 

jsou faktory, které podmi ují zm nu a dosažení požadované výše objemu produkce a spot ebu 

práce pro vyprodukování tohoto objemu produkce. 

 

Shrneme-li zásadní faktory ovliv ující úrove  produktivity práce, pak vedle p írodních 

podmínek (nap . d ln -geografických podmínek v hornictví) se jedná o: 

1. techniku – mechanizace, automatizace výrobního procesu, zlepšování technické 

úrovn  výrobních prost edk  a ú elné zvyšování jejich rozsahu 

2. technologii – zdokonalování technologických proces  a postup   

3. koncentraci, organizaci a ízení – zvyšování úrovn  koncentrace, organizace a ízení 

výroby a ostatních proces  v podniku, využívání pracovní doby, zlepšení rytmi nosti 

práce apod. 

4. úrove  pracovník  – r st kvalifikace pracovník  a jejich rozmíst ní ve výrob , 

optimální využití pracovních sil 
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5. úrove  motivace – systém hmotné zainteresovanosti pracovník  na výsledcích výroby 

a systém morálních podn t  k práci, jako nap . zájem o práci, možnost seberealizace 

apod.  

 

 Základními faktory, které ovliv ují produktivitu práce dle Mašína, lze rozd lit do 

dvou hlavních skupin. 

První skupina obsahuje fyzikální vlivy. Do této skupiny pat í nap íklad technologická a 

materiálová povaha proces  i intenzita využívání asového fondu.  

Do druhé skupiny zahrnujeme tzv. psychologické vlivy. Psychologickými vlivy rozumíme 

p edevším chování zam stnanc . Je t eba si uv domit, že psychologické faktory ovliv ují 

produktivitu práce minimáln  stejnou m rou jako fyzikální prost edí. Zmín ná soustava 

t chto vliv  je graficky zachycena na obr. 5:  

 

 

Obr. 5 Fyzikální a psychologické vlivy p sobící na produktivitu práce 
 

 

 

Ovlivn ní fyzikálních faktor  má v moci p edevším podnik respektive management 

podniku. V t chto vlivech je zahrnuta p edevším úrove  používané technologie, organiza ní 

struktura i použité pracovní postupy.  
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 Naproti tomu psychologické faktory se týkají p edevším jednotlivých zam stnanc , 

jejich kompetencí, dovedností, motivace a schopností. Pro podnik je d ležité si uv domit, že i 

tyto psychologické faktory m že zna nou m rou ovliv ovat. Tak nap íklad motivaci 

jednotlivých zam stnanc  m že management podniku ovlivnit vhodn  nastavenými stimuly 

(hodnocení, odm ování, vzd lávání), které budou v souladu s motiva ním profilem 

jednotlivc . Management m že také ovliv ovat kompetence a dovednosti svých zam stnanc  

pomocí vhodných školení a vzd lávacích program . Také styl vedení má na produktivitu 

práce veliký vliv – z dostupných poznatk  plyne d ležitost uplatn ní správného stylu vedení. 

D lnické profese obvykle vyžadují p evážn  autokratický styl, naproti tomu u duševní práce 

je vhodné uplat ovat spíše demokratické i participa ní styly. [9] 

 

3.3 M ení produktivity práce 
 

Úrove  produktivity práce je ur ena pom rem výstupu na jednotku užitých vstup , 

p i emž tyto vstupy vztahujeme k jednotce asu. Na základ  této jednozna né definice je poté 

možné zapsat uvedenou definici matematicky: 

P =  

 

Z uvedeného matematického zápisu je patrné, že ím je zlomek vyšší, tím je také vyšší 

produktivita práce. Zvýšení produktivity práce (zlomku) je možné dosáhnout dv ma, 

respektive t emi zp soby.  

Za prvé je možné snažit se zvýšit výstup p i stávajících vstupech. Druhou možností je 

snižovat vstupy p i stejných výstupech. T etí možností je pak logicky kombinace dvou 

p edchozích zp sob , tedy snižování vstup  p i zvyšování výstup . Je jasné, že tento t etí 

zp sob je nejefektivn jší, ale také nejh e dosažitelný. Typickým p íkladem, p i kterém je 

možné docílit t etího zp sobu zvyšování produktivity práce, je zavedení nové technologie 

výroby a kladení v tšího d razu na procesy, které p ináší p idanou hodnotu (v poslední dob  

stále frekventovan ji užívaný pojem). 

P edchozí matematický zápis byl vyjád ením definice produktivity práce v té nejobecn jší 

form . Produktivitu však m žeme vyjád it i pon kud konkrétn ji než jen jako podíl vstup  a 

výstup . To, jakým zp sobem, ukazuje následující jednoduchý vzorec: 
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P =  

 

Uvedený vzorec se m že týkat jak všech zam stnanc  ve sm n , tak i jednotlivého 

zam stnance. Prost ednictvím tohoto vzorce m žeme porovnávat jak produktivitu práce 

jednotlivých zam stnanc , tak jednotlivých sm n. D ležité je si uv domit, že je nutné 

srovnávat stejné provozy. Srovnávat tímto zp sobem dva r zné provozy nelze (nelze 

srovnávat nesrovnatelné). Nap íklad v automobilce nelze srovnávat produktivitu práce 

karosárny a lakovny. Povaha práce je totiž v t chto provozech odlišná. [9] 

 

3.4 Hodnocení produktivity práce 
 

Produktivitou práce obecn  rozumíme množství užitných hodnot zhotovených jedním 

pracovníkem za jednotku asu, tedy ekonomickou ú innost lidské práce neboli ur itou 

schopnost vytvá et užitné hodnoty. Obecný vzorec pro produktivitu práce dle Kozlera a 

Mat jky: 

Produktivita práce =   
 

Q - objem vyrobených užitných hodnot 

t - pracovní fond spot ebovaný na objem Q výroby 

 

Zpravidla je vyjad ován veli inami jako tržby, výnosy, p idaná hodnota, zisk (v K ). M že 

být též vyjád en v naturálních jednotkách (ks, m, atd.) nebo v jednotkách pracnosti (hod.). 

 

Lze jej vyjád it pen žn  objemem mezd i objemem osobních náklad , ale též po tem 

pracovník , pracovními dny i hodinami. [13] 

 

Z tohoto obecného vzorce lze odvodit nap . tyto ukazatele: 

 

a) Produktivita práce z tržeb za výrobky a služby =  

b) Produktivita práce z p idané hodnoty =    
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c) Produktivita práce z výkon  =    

PEP = pr m rný eviden ní po et pracovník  

 

Ukazatele r zným zp sobem vyjad ují objem výroby, resp. jeho efekt. Ve všech p ípadech jde 

o informaci, kolik tržeb (p idané hodnoty, zisku) p ipadá na jednoho pracovníka. Snahou by 

m lo být dosahování co nejv tších hodnot t chto ukazatel . 

 

Z uvedeného ješt  vyplývají možnosti využití následujících ukazatel : 

 

d) Mzdová produktivita =    

Ukazatel udává, jaká ástka tržeb p ipadá na 1 K  osobních náklad , tj. vyplacených mezd a 

od nich odvozených dalších náklad  (sociální a zdravotní pojišt ní). 

 

e) Mzdová náro nost tržeb =   

 

Tento ukazatel íká, kolik tržeb p ipadá na 1 K  vyplacených mezd (= kolik tržeb 

vyprodukuje jedna koruna investovaná do lidské práce). Hodnota obou ukazatel  by m la mít 

rostoucí trend a m la by být co nejvyšší. [14] 

 

3.5 Výpo ty produktivity práce 
 

Existují r zné vzorce na výpo et produktivity práce, avšak v mnohé literatu e jsou si 

podobné. Obvykle se jako ukazatele v podniku užívají dva zp soby. 

Nej ast ji používanými ukazateli jsou dle J. Kle ky [10]: 

 

Produktivita práce podniku =   
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Produktivita práce vnitropodnikového útvaru =   

 

 

P idanou hodnotou je v podstat  hodnota produkce, od které se ode te mezispot eba. 

Hodnotou produkce se myslí výnosy za produkci (tržby) a pod mezispot ebou si p edstavíme 

veškeré známé náklady související s nákupem, nap . za suroviny, materiál, služby, které 

vstupují poté do výroby daného podniku. V druhém vzorci pak zazn l pojem istá produkce, 

což je jednoduše p idaná hodnota bez odpis . Oba dva vzorce jsou správné, avšak Synek 

poukazuje na to, že lépe vyjád itelný pro produktivitu práce je vzorec, kde se v itateli 

nachází istá produkce. íká, že je t eba se „chránit“ p ed pseudozm nami produktivity jako 

je r st podílu nakupovaných vstup , p i kterém nedochází ke zvýšení ú inností výrobních 

faktor , ale projevuje se v tším objemem výnos  (a ovšem též náklad  na vstupy). Tím 

klamav  hlásí zvýšení produktivity, zatímco ukazatel založený na p idané hodnot  tím 

nevzroste a lépe vyjad uje produktivitu (živé) práce. [15] 

Abychom získali produktivitu na zam stnance z hlediska p idané hodnoty, jednoduše 

ode teme veškeré nákupy v etn  režie a provozních kapitálových náklad  od celkového 

hrubého p íjmu spole nosti. Poté vyd líme výsledek po tem zam stnanc . Tím získáme 

vyjád ení p idané hodnoty vyprodukované jedním pracovníkem. Produktivita z hlediska 

p idané hodnoty je definována tímto vzorcem: 

 

 

 

Definice p idané hodnoty na zam stnance je odvozena z t chto prvk : 

1. p íjmy – operativní p íjmy 

2. nákupy – p ímé náklady na nákupy 

3. personální záležitosti – veškeré personální náklady v etn  poplatk , daní, náklady na 

sociální zabezpe ení, spole enské vybavení atd. 

4. režie – provozní režie 

5. po et zam stnanc  – pr m rný ro ní po et zam stnanc  

6. odpisy – plánované odpisy 

7. úrok – úrok z provozního kapitálu [16] 
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Vypovídací hodnota ukazatele produktivity a jejích zm n závisí rovn ž na zp sobu a kvalit  

vymezení pracovního vstupu. Obvykle bývá nutné up esn ní údaje o po tu „zú astn ných 

pracovník “ podrobn jšími údaji (po et hodin odvedené práce). Dochází také k zúžení 

pracovního vstupu na vybrané profese (nap . rozlišení pracovník  ve výrob  a ostatních). 

Pro asté užívání agregovaných údaj  o výstupech i vstupech v souhrnném pen žním 

vyjád ení je t eba o iš ovat ukazatele produktivity od cenových vliv  => produktivitu je t eba 

m it v jednotkách reálného výstupu a reálných vstup . [15] 

 

Produktivita práce je d ležitým ukazatelem pro naprostou v tšinu podnik , nicmén  

pro ur ité typy podnik  mohou být významn jší jiné ukazatele parciálních produktivit. Pokud 

je podíl živé práce na produkci výstupu zanedbatelný, je pro podnik zpravidla d ležit jší 

parciální produktivita faktoru, která se na produkci výstupu podílí nejmarkantn jším 

zp sobem. T. Coelli nap íklad uvádí produktivitu paliv, jako d ležitý ukazatel pro elektrárny, 

i produktivitu (úrodnost) p dy pro zem d lce. Obecn  lze íct, že d ležitost produktivity 

jiných faktor  (jako nap íklad kapitálu) bude vyšší u spole nosti s vyšší automatizací práce a 

nižším podílem živé práce. [17] 

 

3.6 initelé p sobící na r st produktivity práce 
 

Podle Kozlera a Mat jky mezi hlavní initele p sobící na r st produktivity práce pat í: 

- organizace práce, 

- kvalifikace pracovník , 

- v deckotechnický rozvoj, 

- hmotná zainteresovanost pracovník , 

- využití p írodních podmínek, 

- iniciativa pracovník . [13] 

 

3.6.1 Zvyšování produktivity práce 
 

Produktivitu práce m žeme zvyšovat r znými zp soby. Pokud se budeme snažit 

produktivitu práce navýšit, v podstat  podnik ud lá všechno pro to, aby co nejlépe využíval 

své zdroje, jako suroviny, za ízení, lidi, finance, energie aj. Snaží se také snižovat veškeré 
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plýtvání, náklady a také chce neustále uspokojovat pot eby zákazník  p i zachování nízkých 

náklad . 

 

Je nutné si také uv domit a stanovit jasné výkonnostní a jakostní cíle pro každého 

zam stnance. Pokud si firma vymezí jasnou vizi, ur í si správné strategie a prosadí je v celé 

spole nosti tak, aby fungovaly jako jeden celek, má jedine né budoucí vyhlídky na rozdíl od 

své konkurence. M žeme íct, že to ur it  p isp je k r stu produktivity. R st produktivity 

práce by m l mít kladný vliv jak na zam stnavatele (m že snížit ceny výrobk , m že 

navyšovat zisk), tak i na zam stnance, kterým by m la náležet za nadstandardní výkon ur itá 

forma odm ny. 

 

Wagnerová uvádí, že je zapot ebí hledat rovnováhu mezi pot ebami zam stnance a 

podniku a snažit se vždy nalézat „win-win“ ešení. Zam stnanec nesmí mít pocit, že je 

podnikem zneužíván (nep im en  nízký plat, špatné zacházení, mobbing, direktivní p ístup 

za každou cenu) a stejn  tak podnik by nem l být zneužíván zam stnancem (krádeže, zám rné 

nepln ní úkol  apod.) íká, že ideální je, když jsou jak manažer, tak i pod ízení schopni 

pracovat na pln ní spole ných cíl  s pocitem plné odpov dnosti, a že je to p ínosné pro ob  

strany. Pokud vzniká nerovnováha mezi p ínosem zam stnance pro firmu a p ínosem firmy 

pro zam stnance, vede taková situace k nestabilit  a v kone ném d sledku, pokud rovnováha 

není obnovena, i k rozpadu vztahu. [18] 

 

3.6.2 Obecné p ekážky zvyšování produktivity práce 
 

Aby nebylo zvyšování produktivity práce tak jednozna né, vyskytují se také negativní 

prvky – p ekážky a problémy, které nám vše znesnad ují, a produktivita práce zam stnanc  

se m že jejich p sobením pat i n  snížit. 

Za takové p ekážky bychom si mohli ozna it tyto: 

1. formální zapojení zam stnanc  do procesu zm n – lidé špatn  reagují na zm ny, je 

obtížné velké zm ny p ijmout a p izp sobit se jim 

2. mnoho firem jedná unáhlen , zbrkle, nemají oponenturu 

3. zapomíná se asto na vizi podniku, strategie 

4. lidé v podniku spoléhají pouze sami na sebe – podce ují vlastní síly, je pot eba držet 

p i sob , pracovat v týmu 
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5. nezapracování, funk ním zp sobem, zm ny do firemní kultury a proces  – v podstat  

se po n jaké dob  ukázalo, že spousta firem pracuje naprosto stejn  jako p edtím 

6. otázka komunikace, informací 

7. otázka špatné organizace, nedostate né plánování, chyb jící ízení 

8. špatn  pochopená vedoucí úloha, slabé vedení, nedostate ná kontrola 

9. úrazovost – nemocenské – celkové prostoje zam stnanc  atd.  

 

3.6.3 Metody zvyšování produktivity práce 
 

Jak je již zmín no výše, aby firma byla konkurenceschopná, musí vyráb t a pracovat 

produktivn . Naprostá v tšina firem hledá vhodné zp soby, jak optimáln  využívat pracovní 

sílu a jak výkonnost svých pracovník  ješt  zvýšit. Používá k tomu nap íklad m ení výkonu, 

systém hodnocení, benefity, vzd lávání, ale i tresty, a v nejhorším p ípad  i propoušt ní. 

 

Metody pro zvyšování produktivity je možno rozd lit na: 

• Technické (tzv.  tvrdé) – nap . nové výrobní linky, výkonn jší motory, v tší výrobní 

rychlosti, apod. 

• Netechnické (tzv. m kké) – nap . motivace, r zné metody založené na základ  

zlepšování proces , po ádek na pracovišti, pracovní vztahy, apod. 

Jde zejména o tyto metody: 

o Motivace, povzbuzování zam stnanc , pobízení k vyšším výkon m 

o R zné formy bonus , prémie, zam stnanecké benefity (dovolená navíc, školení, 

mobilní telefon, automobil, notebook, stravenky, aj.) 

o Kaizen – spo ívá v neustálém zlepšování vedeném v postupných malých krocích, 

za které jsou zodpov dní všichni pracovníci podniku. D raz je kladen na kontrolu 

kvality a zlepšovatelství 

o 5S – jde o metodu, která si klade za cíl zlepšit ve spole nosti pracovní prost edí. 

Je založena na principu zavedení a udržení po ádku na pracovišti a tím 

p edcházení chyb, hledání v cí, zám nám, úraz m, zbyte né spot eb  asu. 

Program 5S ozna uje 5 základních princip  pé e o pracovišt  a týmové teritorium 

(organizace, uspo ádání, išt ní, uklizenost, chování) 

o Pracovní vztahy na pracovišti, „týmový duch“ – dobré pracovní vztahy p ispívají 

velkým dílem k tomu, že zam stnanci jsou spokojeni – naopak pokud na 
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pracovišti dochází ke konflikt m, dochází i ke snižování výkonu a produktivity 

práce. Rovn ž kolegialita a týmová spolupráce je d ležitá. [19] 

 

3.7 Vztah mezi produktivitou práce a pr m rnými mzdami 
 

Dlouhodobý r st mezd je podmín n r stem produktivity práce. Tento fakt je možno 

vyjád it rozkladem základního vzorce produktivity práce, viz. J. Kle ka [10]: 

 

     

 

Levá strana rovnice vyjad uje produktivitu práce, první vzorec pravé strany znázor uje 

pr m rnou mzdu a druhý vzorec pravé strany p edstavuje mzdovou nákladovost. Pokud by 

došlo ke zvýšení pr m rné mzdy p i nezm n né produktivit  práce, došlo by k r stu mzdové 

nákladovosti, tzn. k r stu podílu mezd a sociálních dávek na p idané hodnot , ímž by došlo 

k poklesu podílu prost edk  ur ených k výplat  výnos  vlastník m, úrok , daní a prost edk  

ur ených na investice. Tento vývoj ovšem není v zájmu žádného podniku usilujícího o 

dlouhodobý r st. Naopak klesající mzdová nákladovost umož uje dlouhodobý r st 

podniku.[10]  Z toho d vodu nap íklad Synek [7] upravuje výše uvedený rozklad následovn : 

 

        

Tzn., aby došlo k poklesu mzdové nákladovosti je nutné, aby produktivita práce rostla 

rychleji, než roste pr m rná mzda.   
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4. Charakteristika sledovaného výrobního podniku 
 

4.1 Obecné údaje o podniku 
 

P vodní ko eny severomoravské spole nosti Mlékárna Kunín a.s. se nacházejí 

v krásné krajin  Podbeskydí, v oblasti známé jako Krava sko, regionu s dlouhou tradicí 

výroby mlékárenských produkt . N které jeho ásti, p evážn  v okolí eky Odry, jsou 

chrán né krajinné oblasti. 

Kvalitní mléko jako surovina mlékárenského pr myslu je základním prvkem kvalitních 

mlékárenských výrobk  Mlékárny Kunín a.s. Dodavatelé mléka jsou velmi dob e vybaveni na 

hygienické dojení a krátkodobé uchovávání mléka v chlazených tancích. 

Kvalita mléka je srovnatelná s typickými mlékárenskými zem mi, jako je Holandsko, 

Švédsko nebo Dánsko. 

 

Historie 

 
Historie Mlékárny Kunín a.s. se píše od roku 1946, kdy bylo v Kunín  založeno 

družstvo s kapacitou zpracovaného mléka na úrovni cca 7 mil. litr  mléka / rok. B hem let se 

spole nost postupn  rozr stala a byla n kolikrát modernizována a p estav na. 

V roce 1992 za íná novodobá historie firmy, byla založena Mlékárna Kunín a.s. a firma 

zahájila cestu mezi nejúsp šn jší mlékárny v republice. 

Spole nost se po roce 1992 skládala ze dvou, respektive t í provoz . V mate ském závodu 

v Kunín  se vyráb ly smetany, jogurty, máslo a sídlilo zde také vedení firmy. Provoz 

Ostrava-Martinov, který spole nost získala v roce 1997, byl neustále modernizován a jeho 

výrobní program se zam oval na výrobu mléka a mlé ných dezert . Krom  sýrárny v obci 

Zašová, která se zabývala produkcí polotvrdých sýr  typu Eidam. 

V letech 2003/2004 prob hla dalekosáhlá reorganizace firmy. P vodní po et t í provozoven 

se zredukoval a spole nost nyní p sobí v jediném, moderním, kompletn  p ebudovaném 

areálu v Ostrav -Martinov . 

Jedna z hlavních p irozených p edností Mlékárny Kunín a.s. je její poloha. Výhodná 

lokalizace v blízkosti polských a slovenských hranic otevírá možnost pokrývat i tyto trhy.  
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Technologické za ízení 
 

Mlékárna Kunín a.s. klade d raz na technickou vybavenost. V souladu s tím je provoz 

vybaven špi kovým za ízením, pocházejícím zpravidla od renomovaných a sv tov  

uznávaných švédských a n meckých firem.  

Hlavním d vodem koncentrace nejen výrobních, ale také skladovacích a expedi ních 

inností byla úspora náklad . 

Provozovna v Ostrav  byla vždy koncipována jako závod, který musí plnit náro ná evropská 

kritéria.  Byl rozší en p íjem mléka a byly zmodernizovány skladovací a expedi ní prostory. 

Velká ást investi ních prost edk  sm ovala nap . do oblasti balení výrobk . Spole nost 

v novala dlouhodob  velkou pozornost vysoké kvalit  svých produkt , což znamenalo velké 

investi ní výdaje v oblasti technologií. 

 

Kvalita 
 

Mlékárna Kunín a.s. dbá na kvalitu a procesy vedoucí k jejímu neustálému zvyšování. 

Má zaveden systém ízení jakosti podle mezinárodního standardu ISO 9001:2000, který 

zajiš uje vysokou úrove  kvality mlé ných výrobk . 

Zdravotní nezávadnost je kontrolována systémem HACCP (Hard Analysis Critical Control 

Points), který má spole nost certifikován od roku 2002. 

V roce 2004 byl ve spole nosti certifikován jako v jednom z prvních potraviná ských provoz  

v eské republice anglický systém kvality BRC (British Retail Consorcium). 

Protože má Mlékárna Kunín a.s. jako významný a zodpov dný výrobce zájem chránit životní 

prost edí a šet it materiálové a energetické zdroje, byl zaveden a certifikován systém ochrany 

životního prost edí podle standardu ISO 14001. 

Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci je zabezpe ována podle systému BS 8800. 

Kunínská mlékárna splnila, jako první potraviná ský výrobce v R, podmínky pro 

ud lení zvláštního mezinárodního certifikátu International Food Standard (IFS). Jde o 

speciální potvrzení, uznávané p edevším ve Francii, Itálii a N mecku, které dopl uje b žné 

normy a legislativu Evropské unie. Podniky, certifikované podle IFS, se dostávají ve 

sledování výrobních proces , kvality produkce a evidování každého jednotlivého výrobku, 

surovin a receptur na úrove  podobnou farmaceutickému pr myslu. Pro Mlékárnu Kunín  IFS 

znamená, že se stává d v ryhodn jším dodavatelem evropských potraviná ských et zc . 
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Mlékárna Kunín získala v roce 2004 potvrzení podle British Retail Consortium Global 

Standard Food (standard  Britského spole enství obchodník , BRC), že vyrábí z pohledu 

spot ebitel  zvlášt  bezpe né potraviny.  

BRC je, podobn  jako IFS, referencí pro všechny významné zahrani ní odb ratele a 

nadnárodní obchodní et zce. 

 

Filozofie 
 

Pe livý výb r mléka, šetrné zpracování, kvalitní zabalení, ekonomická a efektivní 

distribuce – toto jsou základy každodenní práce. 

Hrdý odkaz a d dictví p edchozích generací mléka  na Krava sku je pro stávající firmu 

velmi zavazující. Kombinace s kvalitním týmem zam stnanc , technickou vysp lostí a 

strategickým plánováním vytvá í dobrou startovní pozici pro úsp šný rozvoj v konkuren ním 

prost edí EU. 

 

Sortiment, obchod a distribuce 

 

Sortiment výrobk  zahrnuje nejr zn jší typy produkt . Od komodit typu erstvého a 

trvanlivého mléka, p es smetany, jogurty, až po mlé né dezerty, z nichž p ední místo zaujímá 

Mlé ná rýže a Mlé ná krupice. 

 

Obchodní politika firmy je zam ena na silné a spolehlivé partnery, umož ující rozvoj 

dlouhodobé spolupráce. 

Distribu ní sí  pokrývá celé území eské republiky a firma výrazn  expanduje i do zahrani í. 

Krom  ady velkoobchod  a p ímých závoz  do tzv. „nezávislého trhu“ zahrnuje distribu ní 

sí  v eské republice všechny nadnárodní et zce,  jako jsou Makro, Ahold, Tesco, Globus, 

Kaufland, Delvita, Billa atd. Realizuje export hotových výrobk  do Rakouska, Švédska, 

Ma arska, Rumunska, Polska, Itálie, N mecka, Slovenska, Skandinávie, Finska, Slovinska, 

Estonska, Litvy, Lotyšska. 

 

Marketing 

 
Hlavním cílem Mlékárny Kunín a.s. je spokojenost zákazníka. Inovace, sledování 

nových trend  a udržování vysokého standardu kvality produkce, to jsou hlavní nástroje 

vedoucí k prosazení se na trhu. Strategií firmy v prost edí silné konkurence není jen budování 



33 
 

vlastní zna ky, ale také produkce výrobk  s ozna ením „private label“. Kombinací t chto 

dvou strategií spole nost dosahuje r stu produkce, v roce 2004 byla poprvé v historii firmy 

p ekonána hranice 100 milion  kus  vyrobených kelímk  a cílem spole nosti je tento rostoucí 

trend udržet i nadále. 

 

Organiza ní struktura 
 

Mlékárna Kunín a.s. je akciová spole nost, která vznikla dne 30.4.1992 a sídlí 

v Kunín .  Hlavním p edm tem její innosti je mlékárenství. 

Mate skou spole ností spole nosti je Lactalis CZ, s.r.o. a mate skou spole ností celé skupiny 

je B.S.A, Pa íž. 

Spole nost je sou ástí konsolida ního celku mate ské spole nosti. 

 

Spole nost má následující organiza ní strukturu: 

 

 

Zdroj: Interní údaj podniku 
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4.2 Analýza produktivity práce spole nosti 
 

Z poskytnutých ekonomických výkaz  jsem zjistila za období od roku 2007 do roku 

2010 uvedené údaje, které budou použity pro jednotlivé výpo ty (tabulka . 1): 

 

 

Tab. . 1 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Tržby za výrobky a služby (v tis.) 3 213 675 3 409 133 2 934 427 2 893 280 

P idaná hodnota (v tis.) 350 039 466 889 344 353 326 196 

Výkony (v tis.) 3 250 794 3 451 970 2 922 907 2 898 480 

Pr m rný eviden ní po et zam stnanc  580 590 569 564 

Odpisy (v tis.) 80 834 84 541 80 775 86 469 

Osobní náklady (v tis.) 182 964 200 938 206 676 212 970 

Objem mezd (v tis.) 130 629 146 175 152 240 154 265 

Zdroj: Interní údaje podniku 

 

4.2.1 Výpo et produktivity práce z tržeb za výrobky a služby 
 
Produktivita práce byla stanovena podle následujícího vzorce: 

 

Produktivita práce z tržeb za výrobky a služby   

 

Zjišt né údaje jsou znázorn ny graficky (graf . 1) a v tabulce (tab. . 2). 

 

 

 

 

 

 



 

Graf . 1 : Produktivita práce z
 

Tab. . 2 

Rok 

Tržby za výrobky a služby (v tis.

Pr m rný eviden ní po et zam

Produktivita práce z tržeb za výrobky a služby 
(v tis. K ) 

Zdroj: Vlastní výpo et na základ

 

Graf . 1 znázor uje vývoj produktivity

v letech 2007 – 2010. Z grafu vyplývá nár

2007) zp sobený p edevším investicí do nových technologických proces

technologií (investice spojené s
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podíl tvo ilo také kapitálov
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Kunín se zam ovala pouze na výrobní aktivity, oblast obchodu a m

mate ská spole nost Lactalis CZ, s.r.o. Z

spole nosti byla v letech 2009 a 2010 realizována práv

CZ, s.r.o., lenem skupiny LACTALIS.
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. 1 : Produktivita práce z tržeb za vlastní výrobky a služby 

2007 2008 

Tržby za výrobky a služby (v tis. K ) 3 213 675 3 409 133 

et zam stnanc  580 590 

Produktivita práce z tržeb za výrobky a služby 
5 545 5 779 

et na základ  interních údaj  podniku 

uje vývoj produktivity práce z tržeb za výrob

grafu vyplývá nár st produktivity práce v roce 2008 (oproti roku 

edevším investicí do nových technologických proces

technologií (investice spojené s finální úpravou a balením výrobk ). 

Pokles produktivity práce v letech 2009 a 2010 (ve srovnání s rokem 2008) je zp

stem ceny vstupu, tj. syrového mléka, který výrazn  ovlivnil produktivitu práce a ur

kapitálové propojení s francouzskou mlékárenskou skupinou LACTALIS. 

ineslo zejména zm ny v oblasti organizace obchodu. Spole

ovala pouze na výrobní aktivity, oblast obchodu a m

lis CZ, s.r.o. Z t chto d vod  došlo k tomu, že p

letech 2009 a 2010 realizována práv  prost ednictvím spole

lenem skupiny LACTALIS. 

2007 2008 2009 2010

Rok

Produktivita práce z tržeb za výrobky 
a služby (v tis. K )

Produktivita práce z tržeb za 
výrobky a služby (v tis. K
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2009 2010 

 2 934 427 2 893 280 

 569 564 

 5 155 5 129 

tržeb za výrobky a služby v tis. K  

roce 2008 (oproti roku 

edevším investicí do nových technologických proces  a moderních 

rokem 2008) je zp soben 

 ovlivnil produktivitu práce a ur itý 

francouzskou mlékárenskou skupinou LACTALIS. 

oblasti organizace obchodu. Spole nost Mlékárna 

ovala pouze na výrobní aktivity, oblast obchodu a marketingu zajiš uje 

tomu, že p evážná ást tržeb 

ednictvím spole nosti Lactalis 

Produktivita práce z tržeb za výrobky 

Produktivita práce z tržeb za 
výrobky a služby (v tis. K )



 

4.2.2 Výpo et p
 

Produktivita práce byla stanovena podle následujícího vzorce:

 

Produktivita práce z

 

Zjišt né údaje jsou znázorn

 

Graf . 2 : Produktivita práce z

 

 

Tab. . 3 

Rok 

P idaná hodnota (v tis. K )

Pr m rný eviden ní po et 
zam stnanc  
Produktivita práce z p idané hodnoty 
(v tis. K ) 

Zdroj: Vlastní výpo et na základ
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et produktivity práce z p idané hodnoty

a práce byla stanovena podle následujícího vzorce: 

Produktivita práce z p idané hodnoty = 

né údaje jsou znázorn ny graficky (graf . 2) a v tabulce (tab. . 3).

. 2 : Produktivita práce z p idané hodnoty 

2007 2008 2009 

) 350 039 466 889 344 353 

et 
580 590 569 

idané hodnoty 
604 791 605 

et na základ  interních údaj  podniku 

. 2 je patrný nár st produktivity práce z p idané hodnoty op

(rok 2007 – 2008). V roce 2008 došlo ve srovnání s

2007 2008 2009 2010

Rok

Produktivita práce z p idané 
hodnoty (v tis. K )

Produktivita práce z 
p idané hodnoty (v tis. K
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idané hodnoty 

 

). 

 

2010 

 326 196 

 564 

 578 

idané hodnoty op t v první ásti 

roce 2008 došlo ve srovnání s rokem 2007 

Produktivita práce z 
idané hodnoty (v tis. K )



 

k nár stu hlavních ekonomických ukazatel

výsledk  v historii mlékárny. Výsledkem vyšší dynamiky r

spot ebou byl nár st p idané hodnoty o více než 33%.

Rok 2009 byl pro Mlékárnu Kunín rokem úsp

v p idané hodnot ) došlo ke zhoršení oproti roku 2008. Z

práce z p idané hodnoty. Hodnoty jednotlivých ukazatel

které bylo charakterem své výroby, skla

nákupních i prodejních cen, a to jak na trhu 

tlakem na snižování cen ze strany obchodních 

který byl poznamenán pokra

 

4.2.3 Výpo et p
 
Produktivita práce byla stanovena podle následující
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stu hlavních ekonomických ukazatel  a bylo dosaženo nejlepších ekonomických 

historii mlékárny. Výsledkem vyšší dynamiky r stu výkon

idané hodnoty o více než 33%. 

Rok 2009 byl pro Mlékárnu Kunín rokem úsp šným, i když ve v tšin

) došlo ke zhoršení oproti roku 2008. Z toho plyne i pokles produktivity 

idané hodnoty. Hodnoty jednotlivých ukazatel  však odpovídaly situaci v

které bylo charakterem své výroby, skladbou odb ratel  a konkurence velmi citlivé na výkyvy 

cen, a to jak na trhu R, tak i EU. Rok 2009 byl ovlivn

tlakem na snižování cen ze strany obchodních et zc . Podobná situace byla i v

kra ující ekonomickou krizí. 

et produktivity práce z isté produkce 

Produktivita práce byla stanovena podle následujícího vzorce: 

 isté produkce = 

né údaje jsou znázorn ny graficky (graf . 3) a v tabulce (tab. . 4).

. 3 : Produktivita práce z isté produkce 

2007 2008 2009 2010

Rok

Produktivita práce z isté produkce
(v tis. K )

Produktivita práce z 
produkce (v tis. K
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tšin  ukazatel  (výrazn  

toho plyne i pokles produktivity 

 však odpovídaly situaci v odv tví, 

 a konkurence velmi citlivé na výkyvy 

tak i EU. Rok 2009 byl ovlivn n výrazným 

. Podobná situace byla i v roce 2010, 

-
 

). 

 

isté produkce

Produktivita práce z isté 
produkce (v tis. K )
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Tab. . 4 

Rok 2007 2008 2009 2010 

P idaná hodnota (v tis. K ) 350 039 466 889 344 353 326 196 

Odpisy (v tis. K ) 80 834 84 541 80 775 86 469 

Pr m rný eviden ní po et 
zam stnanc  

580 590 569 564 

Produktivita práce z isté produkce 
(v tis. K ) 

464 648 463 425 

Zdroj: Vlastní výpo et na základ  interních údaj  podniku 

 

Graf . 3 znázor ující produktivitu práce z isté produkce tém  kopíruje vývoj grafu 

. 2. Jak již bylo uvedeno v teoretické ásti diplomové práce, jedná se o podobné vyjád ení 

jako vyjád ení produktivity práce z p idané hodnoty. Graf . 2 ukazoval spíše obecn jší 

vyjád ení produktivity práce a graf . 3 znázor uje výpo et p esn jší, protože v n m 

neuvádíme p ímo podíl nákladových vstup . Tento zp sob (z isté produkce) lépe vyjad uje 

úrove  produktivity práce. Výrazného nár stu produktivity práce v roce 2008 bylo dosaženo 

plným zprovozn ním technologie, zkvalitn ním údržby a lepším využitím stávajících 

technologií a také investováním do technologií nových. 

 

4.2.4 Výpo et produktivity práce z výkon  
 
Produktivita práce byla stanovena podle následujícího vzorce: 

 

Produktivita práce z výkon  =  

 
 

Zjišt né údaje jsou znázorn ny graficky (graf . 4) a v tabulce (tab. . 5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf . 4 : Produktivita práce z

Tab. . 5 

Rok 

Výkony (v tis. K ) 

Pr m rný eviden ní po et zam

Produktivita práce z výkon

Zdroj: Vlastní výpo et na základ

 

Graf . 4 op t ukazuje vývoj produktivity práce v

v p edcházejících p ípadech. Rok 2008 zaznamenal nár

poznamenán nár stem fluktuace a nedostatkem kvalitních pracovních sil. 

v pr b hu celého roku i p es

V následujících letech se poda

po tu zam stnanc . 

 

4.2.5 Výpo et m
 
Mzdová produktivita byla stanovena podle následujícího vzorce:
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. 4 : Produktivita práce z výkon  

2007 2008 2009

3 250 794 3 451 970 2 922 907

et zam stnanc  580 590 

Produktivita práce z výkon  (v tis. K ) 5 609 5 851 

et na základ  interních údaj  podniku 

t ukazuje vývoj produktivity práce v podobném tvaru jako 

ípadech. Rok 2008 zaznamenal nár st výkon

fluktuace a nedostatkem kvalitních pracovních sil. 

es zvyšující se nezam stnanost v kraji.  

cích letech se poda ilo spole nosti zvýšit stabilitu zam stnanc

et mzdové produktivity 

byla stanovena podle následujícího vzorce: 

Mzdová produktivita = 

2007 2008 2009 2010

Rok

Produktivita práce z výkon
(v tis. K )

Produktivita práce z 
výkon
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2009 2010 

2 922 907 2 898 480 

569 564 

5 135 5 138 

podobném tvaru jako 

st výkon  o cca 6% a byl 

fluktuace a nedostatkem kvalitních pracovních sil. Tento stav trval 

stnanc  a došlo ke snížení 

 

Produktivita práce z výkon

Produktivita práce z 
výkon  (v tis. K )



 

Zjišt né údaje jsou znázorn

 

Graf . 5 : Mzdová produktivita

Tab. . 6 

Rok 

Tržby za výrobky a služby (v tis.

Osobní náklady (v tis. K )

Mzdová produktivita (v tis.

Zdroj: Vlastní výpo et na základ

 

Graf . 5 znázor uje vývoj mzdové produktivity, která 

p ipadá na 1 K  osobních náklad

 

4.2.6 Výpo et m
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né údaje jsou znázorn ny graficky (graf . 5) a v tabulce (tab. . 6).

Mzdová produktivita 

2007 2008 

Tržby za výrobky a služby (v tis. K ) 3 213 675 3 409 133 2 934 427

) 182 964 200 938 

Mzdová produktivita (v tis. K ) 18 17 

et na základ  interních údaj  podniku 

uje vývoj mzdové produktivity, která vyjad uje

 osobních náklad .  

et mzdové náro nosti tržeb 

nost tržeb byla stanovena podle následujícího vzorce: 

Mzdová náro nost tržeb = 

znázorn ny graficky (graf . 6) a v tabulce (tab. . 7).
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2009

2010

Rok
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2009 2010 

2 934 427 2 893 280 
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uje, jak velká ást tržeb 
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Graf . 6 : Mzdová náro nost tržeb

Tab. . 7 

Rok 

Tržby za výrobky a služby (v tis.

Objem mezd (v tis. K ) 

Mzdová náro nost tržeb (v tis.

Zdroj: Vlastní výpo et na základ

 

V grafu . 6 vidíme vývoj mzdové náro

p ipadá na 1 K  vyplacených mezd. V

náro nosti tržeb) lze sledovat pokles t

uvedenými faktory – nár stem ceny vstupu, tj. syrového mléka a 

do skupiny LACTALIS. 

 

4.3 Vývoj po tu zam
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2007 2008 

Tržby za výrobky a služby (v tis. K ) 3 213 675 3 409 133 2 934 427

130 629 146 175 

nost tržeb (v tis. K ) 25 23 

et na základ  interních údaj  podniku 

6 vidíme vývoj mzdové náro nosti tržeb, která nám ukazuje

 vyplacených mezd. V obou p ípadech (u mzdové produktivit

tržeb) lze sledovat pokles t chto ukazatel  od roku 2009 zp

stem ceny vstupu, tj. syrového mléka a také za

tu zam stnanc  

ásti byly zpracovávány údaje o vývoji po tu zam stnanc

lníky a technickohospodá ské pracovníky a dále o vývoji pr m rných výd

ny z výro ních zpráv spole nosti. 
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2009 2010 

2 934 427 2 893 280 

152 240 154 265 
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nosti tržeb, která nám ukazuje, kolik tržeb 

produktivity i mzdové 

 od roku 2009 zp sobený již výše 

za len ním spole nosti 

stnanc  rozd lených na 

rných výd lk  (graf . 7, 

nost tržeb (v tis. K )

Mzdová náro nost tržeb (v tis. K )



 

Graf . 7: Vývoj po tu zam
 

Tab. . 8: Vývoj po tu zam
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Zdroj: Interní údaje podniku 

ádí po ty zam stnanc  v jednotlivých letech 

tu zam stnanc  lze sledovat od roku 2009, kdy došlo ke zm

sledku za azení spole nosti do skupiny LACTALIS a výraznou m

tomu dopomohla i modernizace technologie a investice do jejího dalšího rozši

vývoje pr m rných výd lk  

Vývoj pr m rných výd lk  = 

údaje jsou znázorn ny graficky (graf . 8) a v tabulce (tab. .
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569 564 

416 424 

154 140 

jednotlivých letech podle pracovního 

 lze sledovat od roku 2009, kdy došlo ke zm nám 

nosti do skupiny LACTALIS a výraznou m rou 

e do jejího dalšího rozši ování.  

 

tabulce (tab. . 9). 

stnanc  celkem
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Tab. . 9:  Vývoj pr m rných výd
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Pr m rná mzda (v tis. K )

Zdroj: Vlastní výpo et na základ
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Výpo et t chto index  ukazují následující ádky: 

 

Index produktivity práce z tržeb za výrobky a služby (2010/2009) = 5 129/5 155 = 0,9950 

Index produktivity práce z tržeb za výrobky a služby (2009/2008) = 5 155/5 779 = 0,8921 

Index produktivity práce z tržeb za výrobky a služby (2008/2007) = 5 779/5 545 = 1,0422 

 

Index produktivity práce z p idané hodnoty (2010/2009) = 578/605 = 0,9560 

Index produktivity práce z p idané hodnoty (2009/2008) = 605/791 = 0,7644 

Index produktivity práce z p idané hodnoty (2008/2007) = 791/604 = 1,3104 

 

Index produktivity práce z isté produkce (2010/2009) = 425/463 = 0,9179 

Index produktivity práce z isté produkce (2009/2008) = 463/648 = 0,7144 

Index produktivity práce z isté produkce (2008/2007) = 648/464 = 1,3954 

 

Index produktivity práce z výkon  (2010/2009) = 5 138/5 135 = 1,0007 

Index produktivity práce z výkon  (2009/2008) = 5 135/5 851 = 0,8775 

Index produktivity práce z výkon  (2008/2007) = 5 851/5 609 = 1,0433 

 

Výše uvedené výsledky m žeme p ehledn  se adit do následující tabulky (tab. . 10): 

Tab. . 10 

Rok 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Index produktivity práce:       

• z tržeb za výrobky a služby  1,0422 0,8921 0,9950 

• z p idané hodnoty  1,3104 0,7644 0,9560 

• z isté produkce  1,3954 0,7144 0,9179 

• z výkon   1,0433 0,8775 1,0007 

 

Další variantou zobrazení výsledk  index  uvedených v tab. .  11  je vyjád ení,  o kolik % se 

zvýšila i snížila produktivita (index produktivity vynásobený stem p evede výsledek na 

procenta). 
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Tab. . 11 

Rok 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Index produktivity práce:       

• z tržeb za výrobky a služby  104,22% 89,21% 99,50% 

• z p idané hodnoty  131,04% 76,44% 95,60% 

• z isté produkce  139,54% 71,44% 91,79% 

• z výkon   104,33% 87,75% 100,07% 

 

P i porovnání výsledk  zjišt ných index  produktivity musíme zohlednit situaci 

spole nosti, a tím je její propojení do jedné z nejv tších sv tových mlékárenských skupin – 

francouzské skupiny LACTALIS, které se odráží ve zm n  ekonomických ukazatel  mezi 

roky 2008 a 2009. 

Pokud porovnáme rok 2007 a 2008, tak produktivita práce rostla ve všech m ených 

hodnotách. K nejv tšímu nár stu produktivity práce došlo u produktivity práce z p idané 

hodnoty, která se v roce 2008 (oproti roku 2007) zvýšila o 31,04%. Když porovnáme 

výstižn jší m ení (ve srovnání s produktivitou práce z p idané hodnoty), a to produktivitu 

práce z isté produkce, vidíme, že produktivita práce stoupla ješt  o n co více, a to o 39,54%. 

Srovnání let 2009 a 2008 ovliv uje již výše zmín ný nár st ceny syrového mléka a za azení 

podniku do spole nosti LACTALIS. Velká pozornost se zam ovala na modernizaci 

technologie (zprovozn ní nové balicí linky k aseptickému balení výrobk ). Další modernizace 

prob hly v oblasti paletizace, chlazení a skladování výrobk . Podstatnou m rou pro zvýšení 

objemu produkce p isp lo i rozší ení sou asného portfolia výrobk  a zam ení na exportní 

aktivity. 

Všechny tyto faktory výrazn  ovlivnily produktivitu spole nosti a p isp ly tak k dalšímu 

stabilnímu r stu.           

 

4.4 Metodika m ení a analýzy produktivity práce 
 

Tato kapitola je zam ena na vypracování návrhu sm rnice, která bude popisovat 

metodiku m ení a zp soby vyhodnocování produktivity práce.  
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Návrh p ílohy ke sm rnici o odm ování 

 

l. 1 Základní ustanovení 

Tento návrh p ílohy ke sm rnici stanoví metodiku m ení a analýzy produktivity práce 

spole nosti Mlékárna Kunín a.s. 

 

l. 2 Periodicita vyhodnocení produktivity práce 

Vyhodnocování jednotlivých vybraných ukazatel  produktivity práce bude provád no 

1x  m sí n .  Vedoucí  zam stnanci  p edají  pot ebné  údaje  za  dané  období  nejpozd ji  do 

10. dne následujícího m síce na odd lení controllingu a pov ená osoba (uvedená v l. 4) 

provede jejich zpracování a vyhodnocení nejpozd ji do 15. dne m síce. 

 

l. 3 Zp sob vyhodnocování produktivity práce 

Produktivita práce bude vyhodnocována na základ  následujících ukazatel : 

- produktivita práce z isté produkce 

- produktivita práce z výroby 

- mzdová náro nost tržeb 

Výpo ty jednotlivých ukazatel  se budou provád t na základ  níže uvedených vzorc : 

 

Produktivita práce z isté produkce =   
–

 

 

Produktivita práce z výroby =    

 

Mzdová náro nost tržeb =   

 

Na základ  vypo tené produktivity se pomocí index  ur í, o kolik % se zm nila 

produktivita práce oproti p edcházejícímu období. 

 

Index produktivity práce z isté produkce =  
 

 -
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Index produktivity práce z výroby =  
 

 -
 

 

Index mzdové náro nosti tržeb =  
-

 

 

 

l. 4 Útvar pov ený vyhodnocováním produktivity práce 

Vedoucí zam stnanci zašlou v termínu stanoveném v l. 2 údaje pot ebné pro výpo et 

produktivity práce na odd lení  controllingu. Osoba (zam stnanec) zodpov dná za jejich 

zpracování (pracovní pozice – specialista controllingu) provede vyhodnocení ukazatel  

uvedených v l. 3 a zjišt né údaje zašle nejpozd ji do 20. dne m síce editeli závodu, 

editel m a vedoucím jednotlivých úsek . Produktivita jednotlivých útvar  bude následn  

projednávána na pravidelné porad  každý m síc za ú asti vedení podniku, vedoucích útvar  a 

pracovník  (pracovníka) controllingu.  

 

l. 5 Metoda (postup) stanovení výše variabilní složky mzdy 

Každý ukazatel produktivity práce bude mít stanoven ur itý cíl, tzn. bude se srovnávat 

skute ná zm na produktivity práce s plánem a p ípadné odchylky bude nutno zd vodnit. 

Hodnota produktivity bude mít jednozna ný dopad na výši variabilní složky mzdy 

(prémie) zam stnance.  Prémie se bude p iznávat pouze na základ  prokazatelných výsledk , 

bez jejího nároku v dalším m síci. Prémie tvo í pohyblivou složku mzdy s motiva ní funkcí. 

Základnou pro výpo et prémií je skute n  dosažená základní m sí ní mzda (v etn  práce 

p es as a osobního ohodnocení) za prémiové období daného m síce. Pokud zam stnanci 

dosáhnou produktivity práce v rozmezí  80 - 100% v porovnání s m sí ním plánem podniku, 

bude jim p iznána prémie ve výši 15 %, kterou p erozd lí vedoucí dle výkon  jednotlivých 

zam stnanc .  

 

P íkladem nejp ehledn jšího výpo tu produktivity práce je výrobní úsek, který 

spole n  s úsekem MTZ a nákupu mléka podle organiza ního schématu spadá pod výrobního 

editele spole nosti. Na rozdíl od úseku MTZ a nákupu mléka, kde je produktivita práce 

obtížn  vy íslitelná, protože se jedná o úseky s malým po tem zam stnanc , kte í objednávají 

zboží podle naplánované pot eby je úsek výroby z hlediska porovnávání produktivity práce 
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nejlépe m itelným útvarem. Zde m žeme na základ  skute n  vyprodukované výroby 

v tunách vypo ítat produktivitu práce dle vzorce:    

 

Produktivita práce z výroby =    

 

Porovnáme, zda skute ná produktivita práce v daném m síci odpovídá plánu a dle výsledku 

p íslušný vedoucí zam stnanec stanoví a vyhodnotí spln ní plánu svého útvaru. Konkrétní 

výši variabilní složky mzdy (prémií) ur í podle výše dosažené produktivity práce. P i 

vyhodnocení prémie m že dojít ke zvýšení nebo snížení (pop . odejmutí) prémie zam stnance 

za p íslušné období. Nad ízený má možnost použít odejmutou ástku prémie k p erozd lení 

(mimo odejmutou ástku prémie za nedodržení pracovní kázn  a bezpe nosti práce) pro 

zam stnance, kte í se podíleli na spln ní plánu. Prémie lze zcela odejmout p i porušení 

pracovní kázn , neuspokojivých pracovních výsledcích a neomluvené absenci. 

 

 

 

D vody a zp soby zvyšování produktivity práce 

D vody 

Produktivitu práce je zapot ebí sledovat, jelikož její r st je podmínkou r stu našeho 

podniku i životní úrovn  zam stnanc  a pat í ke klí ovým ukazatel m konkuren ní 

schopnosti podniku. 

Sledování produktivity je velmi d ležité, protože na základ  pravidelného porovnávání 

produktivit m žeme velmi operativn  reagovat na zjišt né odchylky a navrhovat možné 

zp soby jejich nápravy s cílem ízení výroby a optimalizace výše náklad . 

 Nemén  d ležitou sou ástí strategie podniku je plánování. Jedná se o jednu 

z nejnáro n jších a nejd ležit jších inností. Na základ  analýzy sou asného stavu jsou 

formulovány vize a cíle podniku. Ty jsou základem pro vytvá ení dlouhodobých i 

krátkodobých plán . Plán je také orientací pro každého zam stnance, proto je nutné, aby se 

práv  zam stnanci na jeho tvorb  podíleli a bylo jim z ejmé jejich postavení a jejich podíl na 

realizaci. 

 

 

 



50 
 

Zp soby 

- odborná školení a seminá e ur ené nejen pro vedoucí zam stnance, ale i pro 

zam stnance p íslušných provoz  

- za adit program r stu produktivity do podnikové strategie dalších let a snažit se ho 

plnit, zárove  je t eba o tomto programu a jeho p ínosech informovat zam stnance 

a vhodným zp sobem je motivovat k pln ní podnikových cíl  

- podporovat zam stnance v jeho dalším odborném r stu, ve zvyšování kvalifikace a 

v získávání zkušeností 

- každý zam stnanec by m l znát své místo ve struktu e podniku a m l by v d t, 

jakým zp sobem ovliv uje jeho práce práci ostatních a jak p ispívá do celkových 

výsledk  podniku 

- zvýšit stabilitu zam stnanc  

- omezit fluktuaci zam stnanc  

- omezit duplicitu práce 

- zamezit nízké flexibilit  zam stnanc  
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5. Záv r 
 

Produktivita práce vyjad uje, jak efektivn  je ve firm  využívána pracovní síla. 

V sou asnosti je chápána jako d ležitý ukazatel, který vypovídá o konkurenceschopnosti 

podniku. Jedin  takový podnik, ve kterém je ú inn  využívána produktivita práce, m že 

dosahovat hodnotných výsledk  a dobrého postavení na trhu. 

Zvýšení produktivity práce je pro každý podnik zdrojem tolik pot ebné konkuren ní výhody. 

To také ukazuje na nutnost jejího nep etržitého sledování a vyhodnocování. 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat produktivitu práce ve spole nosti Mlékárna 

Kunín a.s. a nastínit návrhy, které povedou k jejímu pozitivnímu vývoji.  

 

Produktivita práce analyzované spole nosti byla vypo tena pomocí n kolika druh  

produktivity (produktivita práce z tržeb, z p idané hodnoty, aj.). Posuzováno bylo období let 

2007 až 2010. Z výpo t  bylo zjišt no, že si spole nost Mlékárna Kunín a.s. vedla nejlépe 

v roce 2008, kdy na základ  vyhodnocení jednoho klí ového ukazatele, a to produktivity 

práce z isté produkce, došlo k meziro nímu nár stu uvedené produktivity o více než 39%. 

Tento vývoj produktivity práce významn  ovlivnily investice sm ované p edevším do  

nových technologických proces  a moderních technologií a také lepším využitím technologií 

stávajících.  Následující období (2009 - 2001) ovlivnilo výsledky m ení produktivity práce 

p edevším nár st ceny vstupu, tj. syrového mléka, který výrazn  ovlivnil produktivitu práce a 

ur itý podíl m lo i za azení podniku do spole nosti LACTALIS, kdy došlo ke zm nám 

v oblasti organizace obchodu. Spole nost Mlékárna Kunín se zam ovala pouze na innosti 

spojené s výrobou a uskute n ní p evážné ásti tržeb prost ednictvím spole nosti Lactalis CZ, 

s.r.o. výrazn  ovlivnilo meziro ní srovnání produktivity práce, která se projevila jejím 

poklesem. 

 

V záv ru diplomové práce jsem navrhla p ílohu ke sm rnici o odm ování, která by 

ur ovala metodiku m ení a analýzu produktivity práce spole nosti. Obsahuje základní 

nástroje a postupy vyhodnocování produktivity práce. Hlavními body návrhu sm rnice jsou 

výpo ty produktivity práce, zejména na úseku výroby, kde lze podle skute né výroby 

v tunách jednozna n  porovnávat produktivitu práce s výrobním plánem spole nosti. Dále 

metodika ur ující, jak dosažená úrove  produktivity práce ovliv uje výši variabilní složky 

mzdy zam stnanc  (motiva ní faktor vedoucí ke zvýšení produktivity práce).  
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Zvyšování produktivity je jedním z hlavních úkol  všech manažer , protože vyšší 

produktivita p ispívá k r stu zisku, a tím p idané hodnoty, což vede ke zvýšenému uspokojení 

majitel , akcioná  i zam stnanc . R st produktivity práce je podmínkou r stu podniku a 

r stu životní úrovn  zam stnanc . Zvyšování produktivity je dlouhodobý cíl a není snadné ho 

dosáhnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Seznam použité literatury 
 

[1] Šule , O. Manažerské techniky III. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003. 152 s. Knížka pro 

každého. ISBN 80-85839-87-3. 

[2]  Kle ka, J.; a Mat jka, M. Nové podnikové systémy: materiály ke cvi ením. Vyd. 1. Praha: 

Oeconomica, 2004. 143 s. ISBN 80-245-0702-1. 

[3]  Gregor, M. – Mi ieta, B.: Produktivita a inovácie,  SLCP, Žilina 2010, ISBN 978-80-

89333-16-5. 

[4] Sou ek, Z. Firma 21. století: (p edstihn me nejlepší!!!). 2. vyd. [Praha]: Professional 

Publishing, 2010. 258 s. ISBN 978-80-7431-007-2. 

[5] Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 452 

s. Expert. ISBN 978-80-247-1992-4. 

[6] Kislingerová, Eva a kol. Inovace nástroj  ekonomiky a managementu organizací. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2008. 293 s. ISBN 978-80-7179-882-8. 

[7] Synek, M.; Kopkán , H. a Kubálková, M. Manažerské výpo ty a ekonomická analýza. 

Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3. 

[8] ANDRÝSEK, L. Jak dál p i zvyšování produktivity. Moderní ízení [online]. 11.8.2006, 

[cit. 2010-09-19]. Dostupný z www: <http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10000545- 

19058890-600000_d-jak-dal-pri-zvysovani-produktivity>. ISSN 1213-7693.

[9] Mašín, I. a Vytla il, M. Nové cesty k vyšší produktivit : metody pr myslového inženýrství. 

1. vyd. Liberec: Institut pr myslového inženýrství, 2000. 311 s. ISBN 80-902235-6-7. 

[10] Synek, M. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. 

Expert. ISBN 978-80-247-3494-1. 

[11] Hronová, S.; Jílek, J., ed. a Moravová, J., ed. Úvod do sociáln hospodá ské statistiky. 

Vyd. 2. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. 229 s. ISBN 80-245-0006-X. 

[12] Jure ka, V. a B ezinová, O. Mikroekonomie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola bá ská - 

Technická univerzita, 1997. 5, 297 s. ISBN 80-7078-472-5. 



54 
 

[13] Kozler, J. a Mat jka, J. Ekonomika, marketing, management v kostce: [pro st ední školy: 

aktualizováno pro rok 2002]. 3. vyd. Havlí k v Brod: Fragment, 2002. 139 s. ISBN 80-7200-

579-0. 

[14] Kleibl, J.; Dvo áková, Z. a Šubrt, B. ízení lidských zdroj . Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 

2001. xv, 264 s. Beckovy ekonomické u ebnice. ISBN 80-7179-389-2. 

[15] Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3., p eprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2003. 466 s. Expert. ISBN 80-247-0515-X. 

[16] Karlöf, B. a Östblom, S. Benchmarking: jak napodobit úsp šné: ukazatel cesty k 

dokonalosti v kvalit  a produktivit . 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 135 s. ISBN 80-

85865-23-8. 

[17] Coelli, T. J.  et al.  An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis.  2nd ed.   New 

York: Springer Science+Business Media,  Inc., 2005. ISBN 0-387-24265-1. 

[18] Wagnerová, I. Hodnocení a ízení výkonnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 117 s. Vedení 

lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7. 

[19] Tureckiová, M. ízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2004. 

168 s. Psyché. ISBN 80-247-0405-6. 

 

 

 

 

 

 


