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1 Úvod 

Soudobé motivy, pro měření výkonnosti podniků nedostačující. Potenciál podniku je 

podle autorů Roberta S. Kaplana, jež působí jako profesor na Harvard Business School, a 

Davida P. Nortona, který je prezidentem v nadnárodní poradenské firmě Renaissance 

Solution, Inc., specializované na měření výkonnosti a obnovu podniku, ukryt  hluboko za 

hranicemi pouhého účetnictví. Nástupem nového, informačního věku, působí podniky ve 

složitém, proměnlivém, turbulentním, globalizujícím a vysoce konkurenčním prostředí, ve 

kterém je nezbytně nutné, aby si přesně stanovili cíle a metody jejich dosažení. 

Manažeři k řízení podniku tedy nepotřebují více, než ucelený systém kvalitních 

nástrojů. Potřebují určité prostředky, aby mohli vyhodnotit různé aspekty vyplývající 

z činnosti podniku a jeho ekonomického prostředí, a sledovat, jak podnik postupuje při 

dosahování stanovených cílů. 

Proto se firmy zajímají o to, jak si vedou samotné, a jak si vedou v porovnání s jinými 

firmami, ať už s konkurujícími nebo kooperujícími. Mnoho firem porovnává jejich výkony, 

aby se od sebe navzájem učily, zlepšily se, či pouze zjistili, zda jsou na tom konkurenčně 

lépe. Mnoho podniků se tudíž snaží dosáhnout maxima svých potenciálů cestou zvýšení 

účinnosti svých procesů, snižováním nákladů, zvyšováním jakosti, zkracováním doby odezvy 

a mnoha jinými, dalšími způsoby, které lze nazvat jednoduše optimalizace. 

A protože současnému podnikovému prostředí, jemuž stále vládnou finanční výkazy, 

zůstávají zakotveny principy z tradičního finančního účetního modelu, vytvořeného pro 

účtování mezi firmami, podniky informačního věku tento starý model stále používají, avšak 

v kombinaci s poměrně novými přístupy. 

Jeden, takto relativně nový přístup v měření podnikového výkonu, popisují i autoři 

Charnes, Cooper & Rhodes, v  metodě nazývané Data Envelopment Analysis (DEA), která 

umožňuje hodnotit výkonnost a celkovou efektivnost jakýchkoli jednotek, přičemž využívá 

metod lineárního programování a benchmarkingu. Problematika této diplomové práce je 

věnována aplikaci metody DEA ve výrobním podniku. Práce rozdělena na dvě části – 

teoretickou a praktikou. 

Teoretická část popisuje východiska metody DEA a jejich modelů. Druhá část se 

věnuje praktické aplikaci této metody v průmyslovém podniku Saft-Ferk, s. r. o. Práce je 

vypracována k dosažení a vyhodnocení cíle, kvantitativně pomocí metody DEA vyjádřit 
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úroveň efektivnosti dílčího portfolia výrobků z předem určených vstupů a výstupů 

daného výrobního procesu, se zohledněním těchto výrobků v tvorbě budoucí strategie 

podniku. Výsledky této primární analýzy jsou doplněny o návrh takových změn, které 

povedou ke zlepšení efektivnosti hodnocených výrobků v podnikovém toku s ohledem na 

uvedené proměnné modelu. Rozhodování o efektivnosti je podpořeno analýzou s různými 

úhly pohledu na hodnocení efektivnosti. Samotné hodnocení pak probíhá v rámci interního 

podnikového prostředí. 

Kapitola druhá pojednává o teoretických podkladech a východiscích aplikované 

metody DEA. V této části práce jsou zkonstruovány modely, dle kterých je vypočítávána 

efektivnost. Tyto modely jsou doplněny o teoretický základ, jak s nimi pracovat a rozumět 

jejich složeni. 

Třetí kapitola obsahuje praktický úvod do řešené problematiky aplikace DEA modelů. 

Je zde představena firma, popsáno prostředí, ve kterém bude aplikace probíhat, a jsou zde 

připraveny veškeré podklady pro plnohodnotné zhodnocení v následující kapitole. Rovněž 

jsou zde diskutovány různé alternativní způsoby měření efektivnosti, aplikované na 

vyhodnocované firmě. 

Čtvrtá část práce navazuje na analytickou část. Jsou zde zkoumány dosažené výsledky 

z analýz efektivnosti primárně dle DEA modelů. Je zde kombinováno více způsobů 

hodnocení, které rozšiřují aplikační pole metody DEA, např. ve vzájemném hodnocení 

v upravené matici BCG přímo pro potřeby této práce.  

Pátá část zastává návrhy a doporučení, určených pro firmu, aby mohla navýšit svou 

efektivitu. Je zde uvedeno, jak postupovat v současném stavu, aby došlo k navýšení 

efektivnosti. Toto doporučení je navíc doplněno o výhled do budoucnosti, pakliže se firma 

rozhodne užívat systém měření efektivnosti DEA. Šestá, závěrečná část, tematicky uzavírá 

tuto práci. 

Tak jako ve své knize Management a trendy teorie z roku 2007 Helmut Lang píše „Co 

se nedá měřit, to se nedá ani řídit.“ je měření výkonnosti hodnocené firmy prováděno na 

tvrdých metodách hodnocení efektivnosti, tzv. „hard“ přístup k vyhodnocování výkonnosti, a 

reálných datech firmy. Z tohoto důvodu je název firmy v zadání práce upraven a výsledky 

praktické části nejsou veřejnosti dostupné.  
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2 Charakteristika a teoretické vymezení předmětné 

problematiky postupu a použití metody DEA pro její řešení 

2.1 Výkonnost podniku 

Výkonnost je v zásadě pojem, který je užíván u jakéhokoli živého nebo neživého 

organismu, u kterého je sledováno cílové a uvědoměle orientované chování, na dosažení 

určité úrovně (kvality) výkonnosti. V tomto případě je pojem výkonnost organizace chápán 

jako charakteristika, která „popisuje průběh (způsob), jakým organizace uskutečňuje určitou 

činnost v podobnosti s referenčním způsobem průběhu téže činnosti, přičemž interpretace 

výkonnosti se realizuje vyjádřením uspořádaného vztahu zkoumaného a referenčního způsobu 

uskutečňování činností podle zvolené kriteriální škály“. (Wager, 2009 str. 21) 

K naplnění výše uvedeného tvrzení je zapotřebí stanovení hodnotícího kritéria 

(většinou kritérií) a zejména způsob jejich hodnocení a interpretace. Napříč lidské rozdílnosti 

neexistuje zcela objektivní způsob jak výkonnost vymezit natolik, aby byla nespornou 

charakteristikou průběhu činnosti organizace. „Potom rozdílnost představ jednotlivých 

zájmových skupin o tom, jaká kritéria mají být využita pro srovnání a interpretaci a jaký 

průběh činnosti má být stanoven jako referenční, má za nevyhnutelný následek subjektivitu 

v pojetí výkonnosti“. (Wager, 2009 str. 23).  

2.2 Měření výkonnosti 

Koncepcí, jak vytvářet a hodnotit výkonnost firmy, je celá řada. V úvahách o možném 

rozdělení chápání takovýchto modelů, prezentují ve svém článku Brychta, Benda a Knápková 

základní firemní koncepce pro hodnocení. 
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Obrázek 2.1: Členní koncepcí firemního hodnocení 

 
Zdroj: (Brychta, a další, 2010)  

Tyto systémy mají něco společné. Propojují faktory determinující tvorbu hodnoty 

s vrcholným cílem firmy, ať už více či méně úspěšně. Široké aplikace jejich výsledků 

s využitím matematicko-statistických i nestatistických metod pak dávají ke zrodu dva typy 

kritérií (ukazatelů), do jisté míry hodnotících výkonnost daného podniku, jimiž jsou finanční a 

nefinanční ukazatele. Rozdíl mezi těmito ukazateli je v jejich charakteru. Finanční ukazatele 

jsou založeny na účetních standardech, a nefinanční ukazatele mohou vyjadřovat nehmotná 

aktiva, respektující aspekty hodnotového řetězce se smyslem popsat probíhající děje 

v organizaci, takové, které nelze vyjádřit finančními ukazateli. Lze je rozdělit jako 

kvantifikovatelné – lze je vyjádřit pomocí měrných jednotek, a nekvantifikovatelné – nelze je 

vyjádřit měrnými jednotkami, ale musí se vyjadřovat slovně, pomocí stupnic, grafů, aby měly 

vypovídací a porovnávací schopnost (Marinič, 2008).  

Výsledky takovýchto analýz přitom směřují vždy k základním principům fungování 

firmy jimiž jsou náklady a výnosy. Navíc v současném tržním prostředí, je zapotřebí najít 

postup řízení výkonnosti, který dokáže určit a prozkoumat takové náklady výrobku nebo 

služby, které mohou být např. funkčně příliš drahé „s cílem snížit anebo odstranit ty, které 

nepřinášejí z hlediska zákazníka akceptovatelnou hodnotu, přitom však zachovává požadavky 

na kvalitu a výkon“ (Pollak, 2011 str. 15).  
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Nehodnotit výkonnost firem pouze staticky, ale přiřadit těmto modelům dynamický 

charakter, umožňuje dle různých kritérií řídit a předpovídat, jednotlivé hodnoty, kterých má 

být dosaženo. A ať už deterministicky nebo stochasticky. (Štědroň, a další, 2012 str. 49). 

Z výše uvedených tvrzení lze vyvodit, že výkonnost je možno považovat za 

subjektivní charakteristiku, která nemá jednoznačně stanovená kritéria, pokud se nejedná o 

kritéria vyloženě finančního charakteru, avšak cílená na zaměření daného hodnocení – 

zlepšovatelské anebo poměřující se. Jedním, takovým konceptem hodnocení výkonnosti může 

být systém, který pracuje s pojetím poměřování vzájemné efektivity. 

2.3 Efektivita, produktivita a výkonnost 

Tyto výrazy do jisté míry představují synonyma. Vzájemnou zastupitelnost pojmů 

výkonnost, efektivita, produktivita a efektivnost odstraňuje zahraniční literatura (Cooper, a 

další, 2007). 

Tabulka 2.1: Efektivnost a efektivita 

 Efficiency  

(efektivnost, produktivita) 

Effectivness  

(účelnost, efektivita) 

Význam 

Efektivnost je o dělání věcí 

správně. Tak, aby bylo něco 

vykonáno optimálně. 

Efektivita je o dělání 

správných věcí, úkolů a 

dosahování cílů 

Spojeno s vyvinutým úsilím Ano Ne 

Spojeno s procesním přístupem Ano Ne 

Směřování k určitému cíli Ano Ano 

Časově limitováno Ano Ne 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (Diffen.com, 2014)  

Z tabulky je zřejmé, že se dá opravdu uvažovat o synonymitě, nicméně existují určité 

nuance především při interpretaci těchto pojmů, zejména ve výrazu efektivnost. Ten 

reprezentuje strategické myšlení, jemuž odpovídajícím pojem pro vyjádření samotné míry 

efektivnosti, je produktivita – což je míra využití zdrojů ve vztahu k výsledkům ekonomické 

činnosti (Patočka, 2013) (Subhash, 2004). Výrazy efektivita a efektivnost budou v práci 

považovány za synonyma, protože jde především o matematické vyjádření uváděných pojmů.  

Vyjádřit matematickou závislost v rámci zmiňovaných pojmů lze provádět kdykoliv, 

pohlížíme-li na libovolnou organizaci, ať už státní či soukromou se zájmem o to zjistit, jak 

dobře si stojí. Jedním příkladem takového pohledu může být firma, vyrábějící určitý typ 

výstupu s určitými náklady. Tento vztah je zobrazen v následujícím grafu. 
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Graf 2.1: Ilustrace efektivnosti firmy pomocí nákladové funkce 

 
Zdroj: (Bogetoft, a další, 2011)  

K určení výkonu ilustrované firmy je v modelovém grafickém znázornění, použita 

nákladová funkce. Zobrazuje veškeré možné kombinace vstupů (nákladů) v závislosti na 

určitém množství výstupu. Z grafu je tedy zřejmé, že je výše uvedená hypotetická firma 

neefektivní v bodu - A, především z důvodu, že je daný výstup schopna produkovat s nižšími 

náklady o velikosti v bodu - B. Respektive při její skutečné výši vynaložených nákladů má 

produkovat mnohem větší výstup, který představuje bod - C. 

V následném hodnocení efektivity pomocí bodů (A) a (B), je vidět rozdíl mezi 

skutečnými a minimálními náklady na produkci daného výstupu, což vyjadřuje míru absolutní 

neefektivnosti. K výpočtu míry relativní neefektivnosti slouží vzorec (Bogetoft, a další, 

2011): 

 
𝐍𝐞𝐞𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐧𝐨𝐬𝐭 =

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

(2.1)  

Jedná se o poměrové vyjádření absolutní míry neefektivnosti. Tzn. čím menší hodnota 

výsledného poměrového čísla, tím je lepší výkonnost dané firmy.  

Rovněž lze vypočítat efektivnost, a to i s použitím výše uvedeného vzorce, upravením 

matematického vztahu takto (Bogetoft, a další, 2011): 

 
𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐧𝐨𝐬𝐭 =

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
= 1 − 𝑁𝑒𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠𝑡 

(2.2)  

Výše zmiňovaných výpočtů se obecně užívá k měření efektivnosti. Obdobně 

popisovaný charakter vztahu je možné použít také pro měření a výpočet produktivity - 

výkonnosti, u které rovněž předpokládáme podíl výstupu (např. výrobního faktoru) k jednotce 
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vstupu (např. odpracovaného času). Lze obecně říci, že výkon resp. výkonnost produkční 

jednotky můžeme poměřovat základním obecným vztahem uvedeným ve vzorci (Bogetoft, a 

další, 2011) (Cooper, a další, 2007). 

 
𝐕ý𝐤𝐨𝐧𝐧𝐨𝐬𝐭 =

𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝

𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝
 (2.3)  

V realitě nejsou obvyklé jednostupňové vstupy a výstupy. V procesech, zejména 

produkčních, dochází k transformaci několika vstupů v několik výstupů zároveň. S rostoucími 

nároky na tvorbu těchto modelů dochází ke složitosti určení, které proměnné kriticky 

ovlivňují proces, a které nikoliv. Proto je nezbytnou součástí takového vícerozměrného 

modelu přiřadit daným vstupů a výstupům váhy, dosahující odpovídajícímu odrazu reality i 

v matematickém vyjádření. Využívá se proto systému číselných vah.  

Pro soubor několika produkčních jednotek, sledovaných v rámci benchmarkingu, 

označených U1,…,Un je každá charakterizována svými vstupy a výstupy. K určení poměrného 

čísla efektivnosti se užívá výpočtu (Cooper, a další, 2007) (Subhash, 2004). 

 
𝑼𝒏  =

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1

=
𝑣áž𝑒𝑛ý 𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝ů

𝑣áž𝑒𝑛ý 𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝ů
 

(2.4)  

 

Kde    

 r … je vstup resp. počet vstupů 

 yr … je hodnota vstupu r 

 ur … je váha vstupu r, ur je z oboru kladných čísel 

 i … je výstup resp. počet výstupů 

 xi … je hodnota vstupní proměnné i 

 vi … je hodnota výstupní proměnné i; vi je z oboru kladných reálných čísel 

 

Všeobecně lze k vyhodnocení výkonnosti firem resp. produkčních jednotek 

přistupovat i z opačné strany. Z mikroekonomické perspektivy je výkonnost firmy dána její 

schopností zvolit nejlepší prostředky (dostupné alternativy), aby upřednostnila její zájem 

(preference) při jakékoliv činnosti. Na následujícím obrázku je zobrazen vztah mezi dvěma 

výstupy, jež znázorňuje vzájemnou volbu preference daného výstupu. 
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Obrázek 2.2: Technologické omezení výroby a funkce užitku 

 

Zdroj: (Bogetoft, a další, 2011)  

Přípustné výrobní kombinace výstupů 1 a 2 jsou dány technologickým omezením T, 

zobrazeného křivkou výstupové izokvanty. Z definice výstupové izokvanty dle (Bogetoft, a 

další, 2011) se jedná o největší možné kombinace výstupů k předem určeným vstupům. 

Určení, jaké kombinace výstupů zvolit, záleží na preferencích produkčních jednotek. 

Preference produkčních jednotek jsou dány funkcí užitku U(), kterou představuje lineární 

indiferenční přímka v obrázku. Indiferenční přímka zobrazuje kombinaci výstupů (produktů), 

které jsou stejně dobré (přináší stejný užitek).  

Tento přístup tedy srovnává dosažený užitek z výstupu s maximálně dosažitelným 

užitkem. Užitek U(A) firmy A se porovnává s optimálním užitkem U(Optimálním). Tento 

vztah zachycuje vzorec pro výpočet efektivity firmy A (Bogetoft, a další, 2011): 

𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 (𝑨) =
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑣ý𝑘𝑜𝑛
=

𝑈(𝐴)

𝑚𝑎𝑥𝑦∈𝑇 𝑈(𝑦)
=

𝑈(𝐴)

𝑈(𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚á𝑙𝑛í)
 

(2.5)  

Abychom zohlednili výše popisované přístupy pro hodnocení výkonnosti firem, 

zejména tedy hodnocení zohledňující několik vstupů, výstupů a porovnávání firem vůči 

zvolenému optimu, poslouží k tomuto účelu právě modely DEA, které využívají metody 

lineárního programování, pro hledání efektivity jednotlivých hodnocených společností. 
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2.4 DEA - Data Envelopment Analysis 

Jedná se o neparametrickou metodu v operačním výzkumu1 a v ekonomii, k odhadnutí 

produkčních možností, výkonnosti resp. efektivnosti. Kromě toho dokáže zacílit specifičtější 

význam, čímž je zlepšení efektivnosti. Jádro metody spočívá ve využití tzv. interaktivního 

benchmarkingu2. DEA tak otevírá možnosti hodnocení výkonnosti, v přístupu nalézání vztahů 

(leckdy nevysvětlitelných) mezi mnohonásobnými vstupy a mnohonásobnými výstupy 

v rámci vzájemně porovnávaných tzv. decison making units – produkčních jednotek (DMUs) 

(Bogetoft, a další, 2011). 

Hlavní myšlenkou je srovnávat takové DMUs, které se vyznačují svou homogenitou. 

Tzn., že jde o produkční jednotky přeměňující stejný typ vstupů do stejných výstupů. Za 

produkční jednotky lze považovat firmy, organizace, divize, odvětví, projekty, jednotlivce, 

činnosti, operace, anebo celé skupiny všeho, co přeměňuje totožné vstupy na totožné výstupy 

(Cooper, a další, 2007). V rámci aplikace metody DEA pro hodnocení firem, se tedy jedná o 

systematické porovnávání výkonu jedné firmy oproti výkonu firmy druhé (Zhu, 2008). 

Obecně je metoda definována jako porovnání produkčních jednotek (Bogetoft, a další, 2011). 

Samotné porovnávání lze pak provádět buď dynamicky u hodnot měnících se 

v různých časových periodách, případně staticky z aktuálně dostupných hodnot 

neovlivněných časem.  

2.5 Elementární modely hodnocení výkonnosti Data Envelopment Analysis 

Rozdělení modelů DEA lze provést na základě dvou činitelů. Jeden činitel se vztahuje 

k výnosům z rozsahu, „druhý ke způsobu dosažení efektivnosti u neefektivních jednotek“ 

(Jablonský, a další, 2004 str. 21). Jedná-li se o modely s různým druhem dosažení 

efektivnosti, je cílem aplikace využít tzv. virtuálních jednotek, jejichž existence je v modelu 

pouze virtuální.  Virtuální jednotka zastává vykonstruované hodnoty, pro úspěšné 

vyhodnocení efektivnosti vstupů a výstupů u této jednotky, a není tedy skutečná.  

Z hlediska efektivnosti je snahou vytvořit resp. vyhledat takovou DMU, která by byla 

natolik efektivní, aby určila a vymezila zlepšení hodnot vstupů ostatním jednotkám, při 

nezměněných hodnotách výstupů, či naopak.  

                                                 
1 disciplína, která se zabývá aplikací analytických metod, používaných ke snadnějšímu rozhodování 
2 Vzájemného porovnávání v rámci určitého souboru dat 
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Klasifikace DEA modelů tak používá ekonomickou teorii determinantů dlouhodobé 

produkční funkce. Jedním determinantem jsou substituce vstupů, druhým jsou výnosy 

z rozsahu (Bogetoft, a další, 2011) (Cooper, a další, 2007).  

A. Constatnt Returns to Scale – konstantní výnosy z rozsahu 

 Princip, díky kterému se očekává při navýšení vstupu o jednotku, 

současné navýšení výstupu právě o další dodatečnou jednotku na základě 

lineární závislosti. Což vytváří tzv. kónický obal dat3. 

B. Variable Returns to Scale – variabilní výnosy z rozsahu 

 Situace, kdy při růstu vstupu o jednotku, očekáváme změnu výstupu o 

více než jednotku, a to ve dvou směrech vektoru:  

 rostoucí variabilní výnosy z rozhlasu – výstup vzroste o více než o jednotku 

 klesající variabilní výnosy z rozhlasu – výstup klesne o více než o jednotku 

 

Výše zmíněné předpoklady modelů DEA tak poskytují rovněž základ pro jejich 

rozdělení, na výše zmíněné modely s konstantními a variabilními výnosy z rozsahu, kdy se 

každý z těchto modelů dále rozčleňuje na: 

 Input oriented - Vstupově orientované modely  

 Output oriented – Výstupově orientované modely 

 Additive Model – Odchylkové modely 

Modely vstupově orientované jsou takové, které zohledňují pravidlo hodnocení a 

zlepšování efektivity, v principu snižování hodnoty vstupu při současném zachování stejné 

hodnoty výstupu dané produkční jednotky. Modely výstupově orientované pak opačně, fixují 

hodnoty vstupu, při kterých daná DMU produkuje určitý výstup, přičemž se snaží právě o 

optimalizaci hodnot výstupu, resp. jeho zvyšování. Odchylkové modely potom kombinují 

výhody obou modelů, a to tak, že dokáží zároveň vyhodnocovat úroveň snížení vstupů a 

zároveň zvýšení výstupů, aby se daná jednotka stala v maximální možné míře efektivní.  

Každé dále zmiňované a rozebírané modely tedy kombinují svou vstupně-výstupní 

orientaci a druh uvažovaných výnosů z rozsahu. 

 

                                                 
3 Souhrn podmínek v modelu vytvářejících jejich hranici resp. obalení dat.  
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2.5.1 Model jednoho vstupu a jednoho výstupu – (KPIs4) 

KPI je obvykle využíván k odhadnutí výkonnosti dané (vymezené vstupem a 

výstupem) sledované oblasti firmy, např. finanční ukazatele (rentability, aktivity, likvidity, 

zadluženosti), výkonnosti pracovníků atd. (Duchoň, 2007) (Kaplan Robert S., 2007). Jedná se 

tedy o tradiční, původní přístup, jehož podstata je rozebrána výše, v kapitole (2.3). Tento 

model při určování výkonnosti jednoduše dává do poměru vybrané hodnoty výstupu a 

vybrané hodnoty vstupu, vázané k dané produkční jednotce (Cooper, a další, 2007).  

Představuje tedy poměrové číslo, mnohdy vyjádřené v procentech zobrazující kolik 

jednotek výstupu připadá na jednu jednotku vstupu, resp. vyjadřuje úroveň využití daných 

vstupů. Tento typ ukazatele lze rozšířit o pro mezipodnikové srovnání, úpravou a rozšířením 

vzorce 1.3 na vztah: 

 
𝑲𝑷𝑰 =  

𝑦1 𝑥1⁄

𝑦2 𝑥2⁄
=  

𝑦1 𝑦2⁄

𝑥1 𝑥2⁄
 

(2.6)  

Kde KPI je poměrové číslo, vyjadřující poměr efektivnosti resp. výkonnosti DMU 1 

oproti DMU 2 přičemž (x1,x2) jsou vstupy, a (y1,y2) jsou výstupy jednotlivých DMU 

(Bogetoft, a další, 2011). Doplněním o podmínku, kdy KPI 0;1, je model kompletní. 

(Cooper, a další, 2007). 

Nicméně existují omezení, která dělají tento model primitivním pro porovnání mezi 

více jednotkami, přičemž pro objektivní hodnocení je v tomto ohledu takřka nepoužitelný. 

Omezení tohoto modelu představují tzv. „implicit assupmtions“. Pokud porovnáváme firmu 

s malým výstupem s firmou, která má velký výstup, automaticky nepřímo očekáváme, že 

dosáhneme lineární závislosti u vstupu i výstupu, čímž zároveň předpokládáme konstantní 

výnosy z rozsahu. Ty činí pro tento model značné omezení (Bogetoft, a další, 2011). 

Dalším omezením pro model Jednoho vstupu a jednoho výstupu, je ukryt v tzv. 

„partial evaluations“. Jeden ukazatel stavu firmy není schopen vytvořit úplný obraz firmy 

sloužící k hodnocení výkonnosti. V praxi existuje několikanásobně více vstupů a tudíž i 

výstupů pro hodnocení výše uvedeného, jak bylo zmíněno výše. Samozřejmě se najdou 

oblasti, ve kterých lze tento ukazatel použít. Přesto se musí jednat o takové proměnné, které 

jsou považovány za substituty (Bogetoft, a další, 2011).  

                                                 
4 Key Performance Indicators 
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Nicméně není obecně možné, až na výjimky, poměřovat dvě odlišné oblasti. Došlo by 

k nevěrohodné interpretaci efektivnosti. V případě KPI by se jednalo o zavádějící srovnávání. 

(Bogetoft, a další, 2011). Navíc v tomto modelu nezastává technologické omezení žádnou 

funkci. Z logiky výpočtu KPI indexu je zřejmé, není zohledněna vzájemná provázanost všech 

vstupů a výstupů ve výrobě. Omezení „jeden vs. jeden“ neuvažuje limit těchto zdrojů 

(Cooper, a další, 2007), (Subhash, 2004). 

Další nedostatek modelu popisuje tzv. „Fox’s Paradox“, ke kterému může dojít. Ve 

stručnosti se jedná o nesouměrnost výsledného efektu, kdy jedna jednotka dosahuje lepších 

výsledků v dílčích ukazatelích efektivnosti, nicméně v celkové, souhrnné efektivnosti 

dosahuje výsledků horších než jednotka druhá. Zpravidla je tento efekt zapříčiněný velkou 

nesouměrností vynaložených nákladů na jednotlivé vstupy u dílčích procesů (Bogetoft, a 

další, 2011) . 

I přes veškeré nedostatky zmíněné výše, že se model KPI řadí mezi základní modely 

DEA analýzy, a lze měnit i jeho orientaci na vstupově anebo výstupově orientovaný. 

Následující popis pomůže matematicky vysvětlit uvedené termíny orientace, jež jsou 

základem složitějších modelů DEA analýzy.  

Input and output efficiency – efektivita na vstupu a výstupu 

Představuje alternativní přístup ve vypočítávání a určování efektivity. Ke snadnému 

pochopení výpočtů zmiňovaných efektivností, jež jsou specificky orientované, poslouží 

grafické znázornění kombinace vstupů a výstupů u efektivních a neefektivních jednotek. 

Obrázek 2.3: Graf znázorňující kombinaci vstupu a výstupu jednotek 

 
Zdroj: (Bogetoft, a další, 2011)  
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Na příkladu z grafu je u jednotky 2 vidět, že nedosahuje požadovaných hodnot vstupů 

a výstupů, v porovnání s dalšími jednotkami. Jednotka je tedy neefektivní. Výpočtem vstupní 

a výstupní efektivity lze zjistit, z kolika procent je jednotka efektivní. Současně lze určit, o 

kolik se musí v porovnání s ostatními jednotkami vyhodnocovaná jednotka zlepšit. 

Při měření efektivity na vstupu je hledána hodnota proměnné E, kterou je možné 

násobit hodnotu vstupu x (tzn. Ex) tak, aby bylo možné produkovat stále stejnou úroveň 

výstupu y na své nezměněné hladině. Pokud by mělo být použito menší množství vstupů x 

než je samotné Ex, bylo by nemožné vyrábět alespoň stejné množství výstupu y. (Bogetoft, a 

další, 2011). Matematické vyjádření funkce výpočet proměnné E je dán vzorci: 

 𝐸(𝑥, 𝑦) = min  e ex vyprodukuje y  (2.7)  

 
𝐸𝑛 =  

𝑥𝑛
∗

𝑥𝑛
=> 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑒 𝑥𝑛

∗ = 𝐸𝑥𝑛 
(2.8)  

 

Vstupní efektivnost (E) jinými slovy vyjadřuje, že je ve skutečnost možné ušetřit (1-

E)x množství vstupu x, a zároveň zachovat stejný objem produkce výstupu y. Analogicky 

platí tento postup i pro výpočet výstupní efektivity (F), akorát s cílem zvyšování výstupu y 

s neměnnou hodnotou vstupu. Výpočet výstupní efektivity je znázorněn ve vzorci: 

 
𝐹𝑛 =  

𝑦𝑛
∗

𝑦𝑛
=> 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑣ýš𝑒𝑛í 𝑦𝑛

∗ = 𝐹𝑦𝑛 
(2.9)  

Ve výpočtu představuje proměnná n pořadí hodnocené firmy. Tedy s použitím vstupu 

xn je technicky možné vyprodukovat výstup o velikosti yn
*,nikoli pouze výstup yn. Výsledné 

hodnoty jednotlivých efektivit jsou z intervalu 0 < E <= 1 a  < F >=1. Samozřejmě není 

možné navrhnout tyto změny bez znalosti technologického omezení. 

Technologické omezení 

K určení, zda je vůbec možné změnit úroveň vstupu x při zachování úrovně výstupu y, 

anebo naopak, je nutností znát dostupnou technologii resp. technologická omezení T. Jedná se 

tedy o kombinace takového vstupu a výstupu, jež vždy daná technologie dokáže přeměnit na 

výstup. Resp. 

 𝑇 =   (x, y) x vyprodukuje y  (2.10)  

Pro účely benchmarkingu využívaného v DEA modelech, je nutné znát tyto 

technologické možnosti resp. omezení daných produkčních jednotek, a umět především 
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odhadnout jejich hranice. Základním předpokladem k určení, zda je možné uvažovat o 

možném zlepšení firmy na straně vstupu nebo výstupu je možné za podmínek tzv. 

proveditelné produkce5  (Bogetoft, a další, 2011). 

Je-li známa dostupná technologie, znázorněna graficky v obrázku 2.3 jako produkční 

funkci y* = f (x), lze jednoduše odvodit efektivitu porovnáním vstupu a výstupu, a zároveň 

uvažovat zvýšení efektivity jak na straně vstupu, tak na straně výstupu (Subhash, 2004). 

2.5.2 Vícerozměrný vstupní a výstupní model 

V ekonomické realitě se do výrobního procesu zapojuje vícero vstupů a zároveň z něj i 

vícero výstupů vystupuje. Vícerozměrný model tedy agreguje a kombinuje vstupy v jeden 

zástupný vstup (např. náklady), a rovněž i výstupy, které jsou zastoupeny jedním 

agregovaným výstupem (např. výnosy) (Bogetoft, a další, 2011). 

Provádět agregaci vstupů, které jsou heterogenní, je problematické a mnohdy až 

nemožné. Je tomu tak z důvodu nepřesné vypovídací hodnoty daného zástupného čísla. 

Kontroverzní je rovněž agregace výstupů (Bogetoft, a další, 2011). Avšak existuje řešení 

takovéhoto více rozměrného modelu se zástupnými agregovanými hodnotami, jež se shoduje 

se vzorcem (2.4). Podle (Cooper, a další, 2007) jde o přístup, využívající systém použití vah u 

jednotlivých proměnných. Obecný zápis je: 

 Σ𝑟=1
𝑠 𝑢𝑟𝑦𝑟

Σ𝑖=1
𝑚 𝑣𝑖𝑥𝑖

=
𝑢1𝑦1 + 𝑢2𝑦2 + ⋯ + 𝑢𝑠𝑦𝑠

𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚
 

(2.11)  

Váhy přiřazené jednotlivým hodnotám mohou být jak fixní6 tak variabilní7. Vše záleží 

na povaze daného vstupu, výstupu a přístupu k výpočtu. Přičemž má být dosaženo maxima 

funkce v porovnání s výkonnější jednotkou  (Cooper, a další, 2007).  

Jinými slovy, aby mohlo dojít k určení efektivnosti a jejímu zlepšení, moderní 

benchmarkingová literatura odkazuje na konkrétní Farelovo (1957) pravidlo měření 

efektivity, popisované výše vzorcem u jednoduchého modelu hodnocení efektivity. Hlavní 

smysl Farelova hodnocení je zaměřen na proporcionální změny. Míněno tak, že stejné 

                                                 
5 Proveditelná produkce je taková, která při další jednotce vstupu vytvoří byť sebemenší dodatečnou jednotku 

vstupu. Tento jev lze pojmenovat z mikroekonomického hlediska jako free disposability – volné dostupnosti 

zdrojů5 . Druhým předpokládaným jevem je convexity – konvexita5 vyskytující se při kombinaci vstupů a 

výstupů u proveditelné produkce (Bogetoft, a další, 2011) 
6 Je pevně stanovená bez ohledu na velikost přiřazeného čísla (Bogetoft, a další, 2011) 
7 Její hodnota se mění (roste, klesá) v závislosti na změnách v přiřazeném čísle (Bogetoft, a další, 2011) 
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procento snížení na všech vstupech, nebo stejné procento zvýšení všech výstupů, vyvolá 

pohyb směrem k požadovanému bodu (viz obrázek). 

Obrázek 2.4: Měření vstupní, výstupní efektivity 

 

Zdroj: (Bogetoft, a další, 2011)  

V grafech na obrázku je znázorněn výpočet efektivity na vstupu a na výstupu. Je 

zřejmé, že body x a y jsou neefektivními body, které je nutné upravit tak, aby se dostaly na 

„optimální“ křivku. Děje se tak cestou „ušetření“ vstupů, současně se zachováním stejné 

úrovně produkce. Obdobné to je u hodnocení výstupů, akorát v navýšení výstupu se 

zachováním stejné úrovně vstupů.  

Soudobá literatura věnovaná benchmarkingu zavrhuje myšlenky jednoduchých 

jednorozměrných modelů. Smysl shledává ve vzájemné, vícerozměrné vstupově–výstupové 

interakci prvků, takže všechna tato vzájemná působení označuje jako „systémově 

orientovaný“ přístup k firmě. Samotná firma je charakterizována tak, že transformuje zdroje 

(vstupy) na produkty a služby (výstupy). Uvažovaná transformace je ovlivněna 

nekontrolovatelnými proměnnými stejně tak, jako nezjistitelnými dovednostmi a úsilím vně i 

uvnitř organizace. V celém takovém systému je hlavní myšlenkou změřit vstupy, výstupy a 

neřízené proměnné v jejich vzájemné interakci, k získání odrazu výkonnosti systému resp. 

produkční jednotky resp. firmy. K tomuto se využívají modely DEA, jejichž zákonitosti 

vycházejí z výše popisovaných modelů (Bogetoft, a další, 2011) (Cooper, a další, 2007) 

(Subhash, 2004) (Zhu, 2008).  

2.6 Modely Data Envelopment Analysis (DEA) 

Pro měření efektivnosti jakékoliv DMU, je třeba znát maximální množství výstupu, 

které může být vyrobeno z příslušného vstupního souboru. Jednou z možností jak toho 
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dosáhnout, je explicitně zadat výrobu do produkční funkce. Hodnota této funkce na vstupní 

úrovni označuje maximální vyrobitelný výkon uvažovaného množství (Synek, a další, 2010).  

Běžnější je ovšem odhadnout parametry určené funkci empiricky ze vzorku vstupních 

a výstupních dat, a to s použitím metody nejmenších čtverců8, jejíž postup umožňuje sledovat 

vzdálenosti od bodů, ležících nad (i pod) proloženou čárou. Avšak toto zamezuje 

zkonstruovat výrobní hranici. Současně, určující jednostranné rozložení hodnot vede k rušení, 

a deterministicky termínuje hranici, kde dochází k situaci, ve které je každá odchylka od této 

hranice interpretována jako neefektivní. Statistická regrese tedy nedostačuje k efektivnímu 

určení výkonnosti. (Subhash, 2004) (Duchoň, 2007) (Cooper, a další, 2007). 

Jako další, odlišnou možností hodnocení efektivity jsou modely DEA. Představují 

alternativní, neparametrický způsob měření efektivity, který upřednostňuje matematické 

programování v hodnocení celkové výkonnosti. Postupují určením explicitního tvaru 

produkční funkce pomocí metod lineárního programování (dále LP) čímž vytvoří srovnávací 

mechanismus pozorující vstupně – výstupní hodnoty firem ve vybraném vzorku.  Její základ 

vychází z modelu popisovaného v kapitole 2.5.1 a 2.5.2. 

Celkovou výkonnost tak tvoří libovolně zvolený počet vstupů a výstupů. Výsledná 

výkonnost je vyjádřená poměrnou hodnotou efektivity, která zohledňuje všechny zvolené 

vstupy a všechny výstupy. Tímto posouvá hodnocení z částečného na úplné, protože 

kombinací všech vstupů a výstupů vede k získání jediného poměrového čísla. Zde vyvstává 

otázka, jakým způsobem přidělit váhy jednotlivým vstupům, k dosažení co nejobjektivnějšího 

vyjádření efektivity, a jejího možného zlepšení (samozřejmě na základě předem zvolených 

vstupů). 

Modely Data Envelopment Analysis umožňují předepsat váhy každému vstupu a 

výstupu, dokonce „předepsat i funkční závislost, které jsou zapotřebí ve statistické regresi“ 

(Jablonský, a další, 2004 str. 79) k úspěšnému řešení modelů.  

Nicméně řešením DEA modelů není pouze hodnocení výkonnosti. Metoda nalézá 

funkční vztahy mezi zadanými vstupy a výstupy, jak již bylo několikrát zmíněno. Tyto 

metody analýzy mohou být použity takřka ke všem (mnohdy až absurdním) výpočtům, 

                                                 
8 Metoda nejmenších čtverců slouží k nalezení takového vyrovnání měření, aby součet druhých mocnin chyb 

nalezeného řešení byl minimální. Zjednodušeně, aby součet čtverců odchylek byl nejmenší. (Duchoň, 2007) 
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hodnotícím výsledný efekt jednotlivých produkčních jednotek9 ve sledovaném souboru na 

základě zvolených vstupů a výstupů. Předpoklady modelu jsou popsány v  následujících 

bodech. 

1. Všechny dostupné kombinace vstupů a výstupů jsou realizovatelné.  

2. Hranice produkčních možností je konvexní10.  

3. Všechny vstupy jsou v rámci souboru volně redukovatelné. 

4. Všechny výstupy jsou v rámci souboru dosažitelné.  

Veškeré předpoklady a v předchozích kapitolách popisované jednoduché modely, jsou 

základem pro úspěšnou aplikaci dále zmiňovaných modelů lineárního programování. 

Základním modelem je CCR model, na který navazuje BCC model. Oba modely naplňují 

smysl celé metody. Relevantním rozšířením modelů metody DEA jsou modely Super 

efektivnosti, SBM11 model, Window analysis, Malmquist index, aj. které však nejsou 

předmětem řešení této práce (Cooper, a další, 2007) (Subhash, 2004) (Zhu, 2008). 

2.6.1 CCR model 

Jedná se o základní model DEA analýzy, jejímž nástrojem jsou rovnice a postupy 

popisované v předchozích kapitolách, které jsou dosazeny do řešení pomocí lineárního 

programování. Předpokladem CCR modelu jsou konstantní výnosy z rozsahu. (Cooper, a 

další, 2007) (Subhash, 2004). 

Výpočty probíhají tak, že se přesně určí pro každou DMU12 virtual input – virtuální 

vstup a virtual output – virtuální výstup, vyjádřený následující rovnicí. 

 𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 =  𝑣1𝑥1𝑜 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑜 

𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 =  𝑢1𝑦1𝑜 + ⋯ + 𝑢𝑚𝑦𝑚𝑜 

(2.12)  

Každému vstupu a výstupu je přiřazena váha (koeficient). Sumou součinu vah a 

vstupů resp. výstupů dojde k vytvoření tzv. zástupné (virtuální) hodnoty. Následným 

                                                 
9 DEA pracuje s termínem „DMU (Decision Making Unit)“. Jedná se o volný termín, pod kterým je DMU 

vnímána jako subjekt, zodpovědný za přeměnu vstupů na výstupy, jehož mají být vyhodnoceny. Příkladem 

jsou banky, supermarkety, nemocnice, školy, knihovny aj. Ve strojírenství lze pomocí výrazu DMU označit 

letadla, součásti letadla, tryskové motory apod. (Cooper, a další, 2007) 
10 Takové formy (plochy, křivky) v grafu, které jsou orientovány směrem nahoru, a jejich tvar připomíná 

písmeno V. 
11 Slack Based Model 
12 Decision Making Unit 
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převedením do poměru je dosaženo výpočtu koeficientu efektivity (2.15) (Bogetoft, a další, 

2011): 

 
Koeficient efektivity = 

𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡13

𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡14
 

(2.13)  

 

Účelem je vymezit jednotlivé váhy vstupům a výstupům, pro dosažení nejvyššího 

možného koeficientu efektivity, takovým způsobem, aby došlo k maximalizaci poměru 

v rovnici, čímž je zároveň usilováno o hledání takové váhy, která je nejlepší možná přiřazená 

dané produkční jednotce (Bogetoft, a další, 2011). 

(Cooper, a další, 2007) ve své knize uvádí, že se optimální váhy mohou, a velmi často 

se tak i děje, pro jednotlivé DMU lišit. Je to zapříčiněno tím, že jsou váhy určovány 

z dostupných dat, přičemž nejsou vymezeny předem a jsou určovány výpočtem. Pro každou 

DMU, jsou tedy vypočítány a přiřazeny vždy ty nejoptimálnější váhy, ve smyslu 

maximalizace efektivity dané, vyhodnocované jednotky.  

Za účelem relativního srovnání, dochází ke vzájemnému vyhodnocování v rámci 

zvolené skupiny DMU. To vše za předpokladu, že v každém, a pro každé, hodnocení existuje 

skupina o n - počtu DMU (DMU1, … , DMUn). Současně soubor dat obsahuje vstupové a 

výstupové položky, jež představují j ( j = 1, 2, 3, … , n). Další požadavky na aplikaci: 

1. Jsou k dispozici pro každý vstup a výstup číselné údaje, s předpokladem úplných 

dat15 pro všechny DMU. 

2. V zásadě, menší vstupní hodnoty a větší výstupní hodnoty jsou žádanější, aby skóre 

efektivnosti mělo smysl. 

3. Je vhodné kombinovat krátkodobé a dlouhodobé proměnné 

4. Měrné jednotky různých vstupů a výstupů nemusí být kongruentní16. 

Konstrukce CCR modelu – vícerozměrné hodnocení jednotek  

Za předpokladu, že je m položek vstupů a s položek výstupů, zvolených na základě 

předchozích požadavků, stanovených jednotlivým DMUj ze souboru n jednotek, jsou vstupní 

data (x1j,…, xmj) zaznamenána v matici X a výstupní data ( y1j, …, ysj ) v matici Y, kde matice 

                                                 
13 Vážená hodnota výstupů 
14 Vážená hodnota vstupů 
15 Neexistuje údaj, který by v matici dat chyběl 
16 Souběžné a souladné 
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X má velikost (m x n) a matice Y má velikost (s x n). Na základě těchto úplných dat, lze 

zkonstruovat model pro měření efektivity každé DMU z celého souboru n jednotek (Subhash, 

2004). Dle (Cooper, a další, 2007) samotné měření efektivity každé DMU, probíhá právě 

jedenkrát s následným počtem n optimalizací resp. opakování. Každou jednou optimalizací se 

rozumí, porovnávání v rámci modelu pro každou, jednotlivou DMUj, která má být 

vyhodnocena. Za předpokladu, ve kterém má být DMUj hodnocena, je tudíž navrhnuto tolik 

výpočtů modelu, jež jsou jdoucí v rozpětí (1, …, n).  

Formální matematický zápis a konstrukce modelu je následující: 

 Účelová funkce  

(FPo) 
max

𝑣,𝑢
𝜃 =

𝑢1𝑦1𝑜 + ⋯ + 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑜

𝑣1𝑥1𝑜 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑜
 

(2.14)  

 Omezující podmínky 

(FPo) 𝑢1𝑦1𝑜 + ⋯ + 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑜

𝑣1𝑥1𝑜 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑜
≤ 1 (𝑗 = 1, … , 𝑛) 

(2.15)  

 Podmínek nezápornosti 

(FPo) 𝑣1, … , 𝑣𝑚 ≥   𝑢1, … , 𝑢𝑠 ≥  (2.18) 

Jedná se o úlohu lineárního lomeného programování17(FP0), vedoucí k určení vah (vi, 

ur), které v účelové funkci  maximalizují hodnotu koeficientu efektivity18 dané DMU0 resp. 

zrovna takové DMU, která je právě vyhodnocována. 

Účelová funkce (2.14) v modelu svým výpočtem představuje maximalizaci poměru 

virtuálního vstupu a virtuálního výstupu. Jinými slovy zajišťuje výpočet takových hodnot vah, 

které zajistí maximální možnou efektivnost dané DMUj. Omezující podmínky zajišťují ve 

výpočtu „virtuálního vstupu“ a „virtuálního výstupu“ to, že výsledná hodnota poměru 

vážených vstupů a výstupů nepřekročí hodnotu 1 pro každou DMUj. Podmínka nezápornosti, 

které je přiřazena tzv. infinitezimální konstanta  = 0,0001, zaručuje nezápornost hledaných 

hodnot vah, vzhledem k tomu, že se řešení modelu limituje na I. kvadrant kartézské soustavy 

souřadnic; a navíc že bude každá proměnná v modelu zahrnuta alespoň minimální mírou 

(Jablonský, a další, 2004). Vysvětlení této konstanty lze proložit i manažerským pohledem, že 

                                                 
17 Fractional Programming (FP) je ekvivalentem pro lineární programování. Díky jeho složitosti úkonů v řešení 

modelů se převádí na modely lineárního programování, které jsou svým řešením mnohem jednodušší. 
18 Také index technické efektivity - ekvivalent pro rovnici (1.15)  
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všechny vstupy a všechny výstupy daných DMU0 mají vždy nějakou nenulovou hodnotu. 

Toto je smysl kladných hodnot vah(Cooper, a další, 2007). 

Průběh, jakým model vyhodnocuje, je takový, že se mezi sebou navzájem poměrově 

srovnávají výkony jednotlivých DMU, k nalezení optimální hodnoty všech vah, a to tak, aby 

žádná z ostatních DMU nepřekročila hodnotu efektivity rovnu 1 (tj. 100%)19, což teoreticky 

není možné, pokud jde o vzájemné porovnávání. 

Výše zkonstruovaný model není lineární, což může způsobovat složitosti při řešení 

modelu. Existuje způsob transformace, kterým Charnes, Cooper a Rhoder20 převedli úlohu 

lineárního lomeného programování na úlohu lineárního programování, přičemž se jim 

podařilo získat dva odlišně orientované21 modely CCR-Input a CCR-Output (Subhash, 2004).  

2.6.1.1 CCR Input, CCR output 

Využitím transformace lze získat dvě podoby CCR modelu. Jeden typ usiluje o 

minimalizaci vstupu při zachování stejné úrovně výstupu. Tento model se nazývá CCR input-

oriented model. Druhý typ nazývaný CCR output-oriented model zastupuje přístup, 

navyšovat a tím maximalizovat výstupy, bez požadavku na navýšení vstupu resp. vstupních 

hodnot. Oba modely jsou vedeny stále v systému CSR – konstantních výnosů z rozsahu. 

(Cooper, a další, 2007).  

Převod na lineární programování (LP) – CCR model orientovaný na vstupy 

Úpravou rovnice (2.14) na rovnicí lineární22 do tvaru (2.16) je dosaženo 

požadovaného matematického vyjádření. Jedná se pouze o jednoduchou matematickou 

úpravu, protože výraz zapsaný ve formě lineárního lomeného programování lze přepsat na 

výraz s jednoduchou lineární rovnicí kdykoli, protože lomené programování je ekvivalentem 

pro lineární programování. Model CCR Input oriented – vstupní efektivity má následující 

podobu: 

 Upravená účelová funkce maximalizující vstupy 

(LP0) max
𝜇,𝜈

𝜃 =  𝜇1𝑦1𝑜 + ⋯ + 𝜇𝑠𝑦𝑠𝑜 (2.16)  

                                                 
19 DEA CCR a BCC modely uvažují 100% za nejvyšší možnou dosažitelnou hodnotu 
20 Autoři prvního modelu DEA z  – CCR efektivity 
21 Viz orientace modelů kapitola 2.5.1 a 2.5.2 
22 Jedná se o matematické odvětví optimalizace, řešením matematického modelu nalezení minima resp. maxima 

lineární funkce z o n proměnných v množině U, vymezené soustavou lineárních nerovnosí resp. nerovnic. 
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 Upravené omezující podmínky pro vstupy 

 

𝑣1𝑥1𝑜 + ⋯ +  𝑣𝑚𝑣𝑚𝑜 = 1 (2.17)  

𝜇1𝑦1𝑗 + ⋯ + 𝜇𝑠𝑦𝑠𝑗 ≤ 𝑣1𝑥1𝑗 + ⋯ +  𝑣𝑚𝑣𝑚𝑗  ;  (𝑗 = 1, … , 𝑛) (2.18)  

 Za podmínek nezápornosti 

 𝑣1, … , 𝑣𝑚 ≥    𝜇1, … , 𝜇𝑛 ≥  (2.19)  

 

Z výsledných hodnot, kterých model nabývá lze určit, zda lze považovat jednotlivé 

DMUj za efektivní či nikoli, dle následujících pravidel (Cooper, a další, 2007):  

1. DMUj je CCR efektivní, jestliže hodnota účelové funkce resp. koeficient 

efektivnosti má hodnotu (* = 1), a zároveň existuje alespoň jedna optimální váha 

(v* , u*) taková, kdy (v*  0) a (u*  0). Taková DMUj leží na efektivní hranici, a 

může být zařazena do skupiny tzv. peer-jednotek (referenční jednotky23) DMUo. 

2. Pokud toto není splněno, DMUo je CCR neefektivní. Což znamená, že je buď 

hodnota účelové funkce * < 1 anebo * = 1 a jedna z vah (v* , u*) má nulovou 

hodnotu pro všechna optimální řešení účelové funkce. 

 Existuje-li taková DMUo, jejíž hodnota optimální účelové funkce nabývá hodnot (* < 

1) – je automaticky CCR neefektivní. Potom musí existovat alespoň jedno omezení nebo 

samotná DMU, pro kterou se optimální váhy (v* , u*) v podmínce (2.18) rovnají pro levou i 

pravou stranu rovnice, přičemž její hodnota účelové funkce (*) je větší, při stejných 

hodnotách optimálního vstupu a výstupu (v* , u*).  

Jinými slovy DMUo, která je použita ke srovnání s hodnocenou DMUj je označena 

jako peer jednotka, v případě, že optimální vypočtené váhy jsou stejné, ale efektivita peer 

jednotky je rovna 1. V matematickém vyjádření jde o podmnožinu Eo
‘ ,vyjádřené z množiny 

Eo, složené z CCR-efektivních jednotek DMU, kde se j  {1, … , n} nazývá referenční 

množina nebo také skupina peer jednotek tvořená z DMUo  

 
𝑬𝒐

′ = { 𝑗 ∶  ∑ 𝑢𝑟
∗

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟𝑗 =  ∑ 𝑣𝑖
∗

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗  } 
(2.20)  

Takovéto jednotky, které jsou 100% efektivní, tvoří hranici efektivnosti ostatním 

právě vyhodnocovaným jednotkám, pro které jsou použity jako hlavní jednotka k vymezení 

                                                 
23 Představují skupinu jednotek, vůči kterým je vyhodnocována efektivita právě hodnocených DMUj jednotek. 

Ne všechny jednotky ležící na efektivní hranici, musí být peer jednotkou (Cooper, a další, 2007). 
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efektivnosti. Ostatně, i jejich výskyt v modelu je zaznamenán, podle jejich poměrného 

využití.  

Není vždy zcela jednoznačné, jakým způsobem vysvětlovat výsledky primárního 

modelu. Vhodnějším způsobem je proto přistoupit k řešení modelu z opačné strany, a vytvořit 

jednodušší avšak podrobnější analýzu efektivity, sestrojením duálního modelu sdruženého 

k primárnímu modelu CCR-Input. Duální model umožní identifikovat veškeré zmíněné 

excesy, nedostatky případně nulové hodnoty, které jsou i přes stanovené podmínky 

identifikovány (Cooper, a další, 2007) (Subhash, 2004).  

Duální sdružený model CCR – Input oriented 

Pro zjednodušení zápisu duálního modelu je konstrukce provedena maticovou formou. 

Zápis se nijak neliší od symboliky používané výše. Zápis je vyjádřen vektorovou maticí 

X (∑ 𝑥𝑜𝑚𝜆𝑜
𝑛
𝑜=1 ) a Y (∑ 𝑦𝑜𝑠𝜆𝑜

𝑛
𝑜=1 ) (Bogetoft, a další, 2011). Hodnota účelové funkce může 

nabývat libovolných hodnot a její zápis je proveden dle (Cooper, a další, 2007) 

 Účelová funkce 

(DLP0) min
𝜃,𝜆

𝜃 (2.21)  

 Omezující podmínky 

 𝜃𝑥𝑜 − 𝑋𝜆 ≥ 0, 𝑌𝜆 ≥ 𝑦𝑜 (2.22)  

 Podmínky nezápornosti 

 𝜆 ≥  (2.23)  

 

(DLPo) má uskutečnitelné řešení pokud hodnoty:  = 1, o = 1, j  = 0 ( j  0). A proto 

optimum účelové funkce , vyjádřené jako * není, resp. nemůže být větší než 1. Na druhou 

stranu, díky předpokladu nezápornosti dostupných dat, omezení v podobě 𝑌𝜆 ≥ 𝑦𝑜, nutí 

proměnnou  být nezápornou, protože 𝑦𝑜  ≥  0 ∧  𝑦𝑜 ≠ 0. Proto musí být i 𝜃𝑥𝑜 − 𝑋𝜆 ≥ 0. 

Spojením výše popsaného dostáváme 0 < 𝜃∗ ≤ 1. Totožnost ve výsledcích řešení primárního 

a duálního modelu, jejich omezení a proměnných je zobrazena v tabulce (2.2.) 

Tabulka 2.2: Provázanost primárního (LP0) a duálního (DLP0) CCR- I modelu 

Provázanost mezi primárním a duálním modelem 

Omezení 

(LPo) 

Duální proměnná 

(DLPo) 

Omezení 

(DLPo) 

Primární proměnná 

(LPo) 

𝒗𝒙𝟎 = 𝟏 

−𝒗𝑿 + 𝒖𝒀 ≤ 𝟎 

𝜽 

𝝀 ≥ 𝟎 

𝜽𝒙𝒐 − 𝑿𝝀 ≥ 𝟎  
𝒀𝝀 ≥ 𝒚𝒐 

𝒗 ≥ 𝟎 

𝒖 ≥ 𝟎 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Cooper, a další, 2007) .  
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Hodnocení výsledků CCR-Input duálního modelu 

Vztah mezi hranicí produkčních možností24 (P), která je tvořena peer jednotkami 

DMU ze souboru 𝐸𝑜
′  a (DLPo), vyžaduje takové omezení v (DLPo), aby hodnoty (𝜃𝑥𝑜 , 𝑦𝑜) 

patřily na hranici produkčních možností, zatímco se fakticky hledá minimum účelové funkce 

tak, že se snižuje vstupní vektor 𝑥𝑜 radiálně25 na hodnoty 𝜃𝑥𝑜, zůstávající na P.  

Smyslem (DLPo) je hledat takové možnosti, které mohou zaručit alespoň stejnou 

hodnotu výstupu 𝑦𝑜 hodnocené DMUo ve všech dílčích postupech řešení modelu, které 

redukují vstupní vektor (váhu) proporcionálně (radiálně) na nejmenší možnou míru. Toto 

dává možnost v rámci duálního modelu formulovat ekonomickou interpretaci hodnoty duální 

účelové funkce, jako míru redukce vstupů pro dosažení efektivní hranice.  

Na základě dvou předchozích odstavců je možné říci, že matice (𝑋𝜆, 𝑌𝜆) podává jasně 

lepší výkon, přičemž překonává hodnoty (𝜃𝑥𝑜 , 𝑦𝑜) pokud je hodnota 𝜃∗ <  1. S ohledem na 

tuto vlastnost jsou definovány odchylky tzv. input excesses – vstupní přebytky jako 

(𝑠− 𝜖 𝑅𝑚26
),  a tzv. output shortfalls – výstupní deficity (𝑠− 𝜖 𝑅𝑠), které jsou vnímány jako 

tzv. „slabé“ vektory, vyjádřené jako: 

  𝑠− =  𝜃𝑥𝑜 − 𝑋𝜆 ;  𝑠+ =  𝑌𝜆 − 𝑦𝑜  (2.24)  

Kde je 𝑠− ≥ 0; 𝑠+ ≥ 0  pro každé přípustné řešení (𝜃, 𝜆) duálního modelu CCR-I. 

K odhalení těchto odchylek, tzv. slabých vektorů se řeší dvou-fázový problém 

lineárního programování.  

I. Fáze - řešení duálního modelu CCR-I (DLP0).  Optimální hodnota účelové 

funkce je 𝜃∗. Teorie o dualitě modelu určuje, že 𝜃∗ se rovná optimální hodnotě 

účelové funkce (LP0) primárního modelu. Což je hodnota CCR – efektivity, 

někdy nazývaná Farrell Efficinety – Farelova efektivia. Do dalšího kroku, fáze 

II. zahrneme hodnotu  𝜃∗. 

II. Fáze – řešení „Slack“ modelu CCR s hodnotou 𝜃∗. 

Řešením Slack modelu s použitím optimální účelové hodnoty  𝜃∗, se řeší následující 

model lineárního programování s použitím proměnných (𝜆, 𝑠−, 𝑠+) : 

                                                 
24 Pro výše užívaný termín efektivností hranice 
25 Jdoucí ve směru k P 
26 Body v reálné množině m 
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 Účelová funkce 

 𝐦𝐚𝐱
𝝀,𝒔−,𝒔+

𝝎 = 𝑒𝑠− + 𝑒𝑠+ (2.25)  

 Omezující podmínky 

 𝒔− =  𝜃𝑥𝑜 − 𝑋𝜆  , 𝒔+ =  𝑌𝜆 − 𝑦𝑜 (2.26)  

 Podmínky nezápornosti 

 𝝀 ≥ 0, 𝒔− ≥ 0, 𝒔+  ≥ 0 (2.27)  

Kde e = (1, …, l) je vektorem pro (𝑠−, 𝑠+), 𝑒𝑠− =  ∑ 𝑠𝑖
−𝑚

𝑖=1  a 𝑒𝑠+ =  ∑ 𝑠𝑟
+𝑠

𝑟=1 . 

Cílem II. fáze je najít takové řešení, které maximalizuje součet vstupních přebytků a 

výstupních deficitů současně při zachování hodnoty 𝜃 =  𝜃∗, přičemž se takto odhalí i nízké 

hodnoty slabých vektorů, použitých v interpretaci výsledů CCR Input modelu. 

Doposud popisované modely popisují pouze vstupní orientaci hodnocených jednotek. 

Obdobným způsobem lze zkoumat i výstupní charakteristiky jednotek pomocí konstrukce 

modelu orientovaného na výstupy. Konstrukce i interpretace je naprosto analogická k 

modelům orientovaných na vstupy, proto bude model uveden bez detailního komentáře.  

CCR-Output oriented – model orientovaný na výstupy 

Model lze vytvořit přímo derivací z rovnice duálního sdruženého modelu (1.23). Zápis 

modelu v jeho maticové formě je následující a je rovněž duální: 

 Účelová funkce 

 max
𝜇,𝜂

𝜂 (2.28)  

 Omezující podmínky 

 𝑥𝑜 − 𝑋𝜇 ≥ 0  
𝜂𝑦𝑜 −  𝑌𝜇  ≤ 0 

(2.29)  

 Podmínky nezápornosti 

 𝜇  ≥ 𝜀 (2.30)  
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Tabulka 2.3: Vztahy při výpočtu mezi modely CCR-I a CCR-O 

Souvislé vztahy při výpočtu optimálního řešení mezi modely CCR-I a CCR-O 

CCR-I CCR-O 
CCR-O-Slack vektory 

(𝒕−, 𝒕+) 

Řešení pro neefektivní 

DMU 

𝝀 =  
𝝁

𝜼⁄    𝜽 =  𝟏
𝜼⁄  

𝜂∗ =  1
𝜃∗⁄  

𝜇∗ =  𝜆∗

𝜃∗⁄  

𝑡−∗ = 𝑠−∗

𝜃∗⁄  

𝑡+ =  𝑠+∗

𝜃∗⁄  

𝑥𝑜  ̂ ⇐  𝑥𝑜 −  𝑡−∗ 

𝑦𝑜  ̂ ⇐  𝜂∗𝑦𝑜 + 𝑡+∗ 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Bogetoft,  a další, 2011)  a (Cooper, a další, 2007)  

Hodnocení výsledků duálního modelu CCR Input Efficiency 

Jestliže jakékoliv optimální řešení, které je zastoupeno proměnnými (𝜃∗, 𝝀∗, 𝒔−∗,

𝒔+∗) ve výše zmíněných úlohách, splňuje hodnotu optimální účelové funkce 𝜃∗ = 1 a zároveň 

jsou hodnoty „slack27“ proměnných (vektorů), (𝒔−∗ = 𝟎, 𝒔+∗ = 𝟎), je možné hodnocenou 

DMUo považovat za CCR – efektivní. Pakliže tohoto není dosaženo, považujeme danou 

DMUo za neefektivní a hodnota účelové funkce je 𝜃∗ < 1 čímž vyjadřuje potřebnou redukci 

každého vstupu DMUj, aby se hodnocená jednotka stala efektivní, resp. dosáhla efektivní 

hranice.  

Všeobecně však vstupní a výstupní orientace modelu měření technické efektivnosti 

firmy je rozdílná. Výjimku tvoří konstantní výnosy z rozsahu (CRS), kdy oba přístupy přináší 

stejný způsob měření efektivity. Za předpokladu, kdy je maximální vyprodukovaný možný 

výstup y*
0 ze vstupu x0, zatímco minimální množství spotřeby vstupu x*

0 je pro výrobu y0, 

jsou oba přístupy technicky efektivní pro všechny body ležící na hranici produkčních 

možností. Matematické zdůvodnění je následující (Bogetoft, a další, 2011): 

 𝑥0
∗

𝑥0
=

𝑦0

𝑦0
∗  =>  

𝑦0

𝑥0
∗ =

𝑦0
∗

𝑥0
    

(2.31)  

 

Způsoby zvyšování efektivnosti nevýkonných DMU 

Způsob hodnocení jednotek metodou DEA je popisován výše. Pro shrnutí se jedná o 

vzájemné porovnávání souboru jednotlivých DMU mezi sebou, kdy se výsledná efektivita 

jednotlivých DMU odráží od efektivity té nejvýkonnější DMU z celého souboru, za podmínek 

popsaných v předchozí části textu.  

                                                 
27 Přidaná proměnná 
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Existuje-li neefektivní jednotka DMUo jejíž vstupy a výstupy jsou definované jako 

(𝒙𝒐, 𝒚𝒐) lze přesně určit, kterým směrem, a o kolik se musí změnit hodnoty vstupu resp. 

výstupu, aby se jednotka ceteris paribus28 stala efektivní.  

Takováto jednotka je s použitím výsledné hodnoty optimální účelové funkce 𝜃∗ 

hodnocené DMUo, radiálně29 redukována u vstupních hodnot. K dosažení maximální 

efektivnosti, jsou také zároveň odstraněny vstupní přebytky zaznamenané v proměnné 𝒔−∗ . 

Podobně je dosaženo efektivnosti i u výstupu, jestliže jsou hodnoty výstupu zvýšeny díky 

výstupním přebytkům 𝒔+∗. Je možné ekonomicky interpretovat zmiňované 𝒔−∗, 𝒔+∗ pomocí 

logicky lineárního programování. Bude-li se jednat o 𝒔−∗ znamená tato hodnota množství 

vstupu, které je spotřebováno nad rámec požadované kapacity piřměřené k výstupům 

(nespotřebované množství?). Obdobně je 𝒔+∗ myšlena jako nedostatečná kapacita, která 

představuje nedostatečně využité zdroje ve stávající kombinaci vstupně výstupních 

proměnných  (Zhu, 2008). Výpočet hrubého zlepšení vstupu je zastoupeno v Δ𝑥𝑜 a výstupové 

zlepšení je v Δ𝑦𝑜 a může být vypočítáno jako (Cooper, a další, 2007): 

 𝚫𝒙𝒐 =  𝑥𝑜 − (𝜃∗𝑥𝑜 − 𝑠−∗) =  (1 − 𝜃∗)𝑥𝑜 + 𝑥𝑜  (2.32)  

 𝚫𝒚𝒐 =  𝑠+∗ (2.33)  

Nicméně přesný vzorec pro výpočet dosažení maximální efektivnosti je označen jako 

CCR-projection30 (Cooper, a další, 2007): 

 𝒙�̂� =  𝑥𝑜 −  Δ𝑥𝑜 =  𝜃∗𝑥𝑜 − 𝑠−∗ =  ∑ 𝒙𝒋𝝀𝒋
∗

𝒋 ∈ 𝑬𝒐
≤  𝑥𝑜  (2.34)  

 𝒚�̂� =  𝑦𝑜 + Δ𝑦𝑜 = 𝑦𝑜 +  𝑠+∗ =  ∑ 𝒚𝒋𝝀𝒋
∗

𝒋 ∈ 𝑬𝒐
 ≥  𝑦𝑜 (2.35)  

Stručně řečeno, CCR-Projections identifikuje bod, jako kladné kombinace všech DMU 

s hodnotami 𝑥𝑜 ≥  𝑥�̂� a 𝑦𝑜 ≥ 𝑦�̂� dokud hodnota 𝜃∗ = 1, aby všechny proměnné „slacks“ byly 

nulové, a to jen v případě že 𝑥𝑜 =  𝑥�̂� a 𝑦𝑜 = 𝑦�̂�. 

  

                                                 
28 Za jinak neměnných okolností 
29 Jdoucí ve svém směru 
30 CCR projektování neefektivních jednotek 
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2.6.2 BCC model 

Jeho základ vychází z konstrukce CCR modelu. Ten vychází z předpokladu 

konstantních výnosů z rozsahu. Avšak zohledněním výše zmiňovaných variabilních výnosů 

z rozsahu, lze vytvořit přesnější model hodnocení efektivity. 

To, co je odlišné od modelu s konstantními výnosy z rozsahu, je, že obal dat není 

kónický, ale konvexní a tuto změnu je nutné do modelu zakomponovat. Je tedy možné 

vycházet z CCR modelu a upravit ho na BCC model. Úprava spočívá v přidání podmínky 

konvexnosti (Jablonský, a další, 2004).  

Obrázek 2.5: Grafická komparace obalu dat CCR a BCC modelů  

Zdroj: Vlastní zpracování  dle (Bogetoft,  a další, 2011)  a (Cooper, a další, 2007)  

Stejně, jako tomu je u modelů s konstantními výnosy z rozsahu, tak i modely BCC 

zohledňují dvojí orientaci modelu. Vstupní BBC-Input (BCC-I) a výstupní orientace BCC-

Output (BCC-O). Vzhledem k tomu, že je hodnocení tímto modelem analogické jak 

v interpretaci, tak i v konstrukci modelu, je dále představen pouze BCC-Input primární model, 

který demonstruje přidání podmínky konvexnosti e = 1  (Cooper, a další, 2007). 

 Účelová funkce 

 max
𝜃𝐵,𝜆

𝜃𝐵 (2.36)  

 Omezující podmínky 

Množina produkčních 

možností 

Hranice produkčních 

možností 

Vstup 

Výstup 

Množina produkčních 

možností 

Hranice produkčních 

možností 

Vstup 

Výstup 

CCR model BCC model 
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 𝜃𝐵𝑥𝑜 − 𝑋𝜆 ≥ 0  
𝜆  ≤ 𝑦𝑜 

(2.37)  

 Podmínky nezápornosti 

 𝒆𝝀 ≥  𝟏 (2.38)  

 𝜆 ≥ 𝜀 (2.39)  

Proměnná 𝜃𝐵představuje hodnotu účelové funkce. 𝑥𝑜, 𝑦𝑜značí hodnotu vstupních a 

výstupních proměnných. 𝑋, 𝑌 představuje maticové uspořádání proměnných dat. 𝜆 značí 

velikost váhy, přiřazené modelem. 𝜀 je infinitezimální konstanta. 

2.7 Postup při DEA analýze 

Pro úspěšnou aplikaci modelů DEA, je dobré respektovat následná doporučení. 

Prvním krokem je formulovat, co se bude měřit, resp. co jsou DMU, a zda DMU  respektují 

požadavky na hodnocení. Pakliže jsou vybrané DMU, je potřeba zvolit, na základě čeho bude 

efektivita hodnocena, co je v hodnocení směrodatné (Bogetoft, a další, 2011).  

Jakmile je zvolen způsob měření, určí se vstupy a výstupy. Za co jsou považovány 

vstupy a za co jsou výstupy? Existují jiná dostupná měřítka hodnocení? Zatímco je DEA 

hranice v některých situacích vnímána jako produkční hranice, je potřeba mít na paměti, že 

koneckonců DEA uvažuje pouze metodu vyhodnocení výkonu, přičemž její výsledky vychází 

z nejlepší dostupné praxe. Dle  (Zhu, 2008) nemusí být vstupy a výstupy nutně součástí 

produkčního procesu. Jsou to jakékoliv hodnoty, které lze použít pro benchmarkingu resp. 

srovnání. Míněny jsou např. velikost obrazovky, její rozlišení, velikost paměti, rychlost 

zpracování dat, kapacita uložiště aj. Tyto se dále člení jako vstupní a výstupní prvky 

k sestavení plnohodnotného DEA modelu, ačkoliv tyto vstupy a výstupy vůbec nemusí ve 

skutečnosti představovat vstupy a výstupy ve standardním pojetí produkce. Jedná se tedy o 

hodnoty, které reprezentují DMU, přičemž je lze pomocí metody DEA u vstupů snížit, a u 

výstupů navýšit, proto aby byla zachována logika zvyšování efektivity. To vše platí i přes 

možné situace: 

A) škodliviny produkované v rámci výrobního procesu jsou výstupem, a proto není 

žádoucí navyšovat jejich produkci, čímž by zhoršovaly efektivnost.  

B) duální role faktorů – nelze jednoznačně určit jejich postavení v rámci zamýšlených 

opatření při zvyšování efektivnosti 
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DEA je partikulárně relevantní při zařazení do metod vícekriteriálního rozhodování. 

Existuje určité empirické pravidlo, které předurčuje požadovaný počet DMU, aby modely 

DEA měly dostatečnou vypovídací hodnotu. Zmíněné pravidlo určuje (n) počet DMU, 

vypočítané pomocí počtu vstupů (s) a výstupů (m), a je odlišně pojato různými autory: 

A) 𝒏 ≥ 𝟐 ∗ (𝒔 + 𝒎) Dle (An Application Procedure for DEA, 1989)  

B) 𝒏 ≥ 𝟑 ∗ (𝒔 + 𝒎) Dle (Jablonský, a další, 2004) 

Tato pravidla nejsou nezbytná a ani nemají statistický základ. Jedná se pouze určité 

doporučení autorů, aby nedošlo k situaci, kdy model přijde o svou vypovídací hodnotu. (Zhu, 

2008). 
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3  Řešení problematiky výkonnosti společnosti SAFT-FERK, 

s. r. o. aplikací stanoveného postupu a metody DEA 

 

V návaznosti na předchozí kapitolu, ve které jsou shrnuty teoretické předpoklady pro 

úspěšnou aplikaci zmiňované metody v praxi, je tato kapitola věnována jejímu praktickému 

využití. Reálná aplikace modelů bude probíhat s využitím dat, poskytnutých firmou Saft-Ferk, 

s. r. o., jejíž označení je upraveno z důvodu zachování anonymity u poskytovaných informací. 

3.1 O firmě Saft-Ferk, s. r. o. 

Saft-Ferk, s. r. o. se sídlem v Raškovicích u 

Frýdku-Místku je dceřinou firmou společnosti Saft 

v České republice. Saft-Ferk, s. r. o. dále jen Saft působí 

na trhu průmyslových baterií. Její 50 letá zkušenost 

s vývojem, konstrukcí, výrobou i servisem převážně 

Nikl-kadmiových baterií, ji řadí mezi hlavní dodavatele 

všech průmyslových baterií na trzích střední a východní 

Evropy. Saft vyrábí vysoce kvalitní baterie, které 

prostřednictvím rozsáhlé obchodní sítě míří do celého 

světa, kde dodává kromě Nikl-kadmiových baterií i další 

druhy baterií, vyráběné v ostatních pobočkách skupiny. 

Úplné portfolio výrobků zahrnuje několik technologií: 

o Nikl-kadmium (Ni-Cd) 

o Nikl-metalhydrid (Ni-MH) 

o Lithium-ion (Li-ion) 

Výrobní závod s 200 zaměstnanci, který se nachází v Raškovicích, vyrábí jak Litium-

ion tak i Nikl-kadmiové baterie, které jsou spolehlivým záložním zdrojem energie u 

železničních vozidel, rovněž i u signalizačních a zabezpečovacích zařízení. Díky léty ověřené 

kvalitě nabízejí rovněž nízké životní náklady. Obchodní kancelář pak nabízí vyráběný 

sortiment zejména pro železnice, hromadnou dopravu, telekomunikace a staniční aplikace. 

Výjimkou nejsou ani baterie pro letectví, radiokomunikace, vojenské aplikace a nouzové 

osvětlení. 
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3.2 Stručná charakteristika odvětví 

Alternativní, nízkonákladové energie. Hybridní či plně elektrické vozy. Alternativní či 

elektrické pohony. Čistá energie a energetická optimalizace. Konec závislosti na ropě a 

Alessandro Volta. Historií, současností, budoucností a společným znakem těchto pojmů je 

baterie.  

Velké i malé technologie zvýšily poptávku po efektivnějších bateriích. Menší zařízení, 

jako jsou mobilní telefony a tablety, vyžadují baterie výkonné s co nejmenší možnou 

velikostí. Současně velká zařízení, která mají být více šetrná a ulevit životnímu prostředí, 

vyžadují rovněž stále výkonnější baterie. Např. Už dnes může elektrický pohon automobilu 

plně nahradit ten spalovací. Vývoj výkonnější baterie, znamená rozvoj budoucích technologií, 

což vyžaduje velké množství vývojových prací. (Redmond, 2013) 

Po celém světě se vědci zabývají mnoha různými oblastmi výzkumu baterií. Od 

zlepšení odolnosti a životnosti, směrem k optimalizaci i integraci obnovitelných 

energetických systémů (jako je solární a větrné energie), do elektrické sítě. Společně 

s integrací baterií do odvětví obnovitelných zdrojů spadají do výzkumu a vývoje využití 

baterií i oblasti hybridních a plně elektrických pohonů. Jedná se tedy o trh se stále rostoucím 

potenciálem. 

Dle mnoha studií neziskových, státních i nestátních organizací, jako jsou 

Environmental and Energy Study Institute, Renewable Energy Agency NGO potažmo Ceres 

aj. sdílících stejný záměr, podporovat zelenou energii a rozvíjet současné prostředí, přiřazují 

bateriím stále větší význam, který se sílícím vlivem elektroniky a elektrotechniky začne 

využívat baterie mnohem více, než tomu bylo kdysi. Zmiňovaný sílící trend zelené energie je 

zachycen v obrázku 3.1, který čerpá data ze studie provedené (Observ'ER, a další, 2013). 
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Obrázek 3.1: Statistika celosvětového vývoje produkce obnovitelné energie 

 
Zdroj: (Smith, 2013)  

Rostoucí trend produkce „zelené“ energie je zobrazen tečkovanou křivkou pro 

jednotlivé roky již od roku 2006. A přeskupení globální směsi elektřiny není u konce. Tento 

trend je rozebrán ve studii "Obnovitelné zdroje energie, zpráva střednědobého trhu 2013" 

zpracované Mezinárodní agenturou pro energii (IEA). Ta počítá s takovým podílem 

obnovitelných zdrojů, který by mohl v roce 2018 dosáhnout až 25% podílu produkce 

obnovitelné energie z celosvětově vyprodukované energie. (Observ'ER, a další, 2013) 

Přepětí v průmyslu výroby baterií je vyvoláno z různých konkurenčních, a někdy si 

vzájemně odporujících, oblastí podnikání. Baterie začínají ovlivňovat oblasti infrastruktury a 

produktového designu. Její technologie a forma se stane klíčovým v návrhu omezujícím a 

umožňujícím existenci i přijetí produktu, jak nyní tak v budoucnosti. Vzhledem k minulosti 

baterie, musí ostatní technologie postupovat v důsledku nedostatečného progresu její 

technologie (tj. např. spotřeba elektrické energie čipů a obrazovek pro mobilní zařízení se 

musí vyvíjet tak, aby nebylo potřeba navyšovat výkon baterie, protože je jednodušší snížit 

spotřebu přístroje, než přikročit ke zlepšení výkonu resp. kapacity baterie ). (Hazimeh, 2014) 

Jako jsou baterie stále klíčovým nákladovým a výkonnostním elementem produktů, je 

obnoveno úsilí o dosažení postupné rostoucí funkce, ke zlepšení výkonnosti baterie a redukce 

nákladů s ní spojených. Výsledek je takový, že je průmysl výroby baterií hnán k agresivnímu 

zlepšení, sledování nových technologických řešení, umožňující vznik také novým obchodním 

modelům. Proto je namístě, hodnotit firmu Saft-Ferk, s. r. o. v jejím portfoliu výrobků 
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baterií. Určit, které výrobky jsou v rámci portfolia efektivní, a které je naopak potřeba 

zlepšovat, pomáhá analýza efektivnosti modelů DEA. 

3.3 Výrobek a výrobní tok 

Firma vyrábí několik typů průmyslových baterií, jak je popisováno výše. Nicméně 

zaměření diplomové práce směřuje k produkci Nikl-kadmiových baterií. Režim výroby 

odpovídá zakázkové výrobě. K seznámení s výrobním tokem resp. procesem, který se skládá 

z několika částí, slouží schéma v obrázku. 

Obrázek 3.2: Popis výrobního procesu Nikl-kadmium baterie 

  
Zdroj: Vlastní zpracování dle informací poskytnutých firmou Saft -Ferk, s. r. o.  

1. Pásek (perforace, záslep) – Na tomto pracovišti dochází k výrobě perforovaného 

hliníkového pásku, který je základem pro tvorbu kapsy. Úplně na začátku vstupuje do 

procesu několik vstupů v podobě zakoupeného materiálu (hliníkového pásku) a 

zaměstnanců. Dochází ke strojovému zpracování pásku, kde je výstupem pásek s velmi 

jemnou perforací. V navazujícím strojovém opracování dochází k chemickému opracování 

a k zaslepení jemných dírek v pásku, aby mohla být vytvořena kapsa v navazující části 

výrobního procesu. 

2. Kapsa (kladná, záporná) – Perforovaný a zaslepený pásek putuje k dalšímu stroji, který 

vytváří tzv. kapsu z dvou hliníkových pásků a práškové směsi, která nese vlastnosti pro 

katodu nebo pro anodu. Výsledkem tohoto procesu jsou tedy kladné a záporné kapsy. 

3. Deska (kladná, záporná) – Na tomto pracovišti se zapracovávají vytvořené kapsy 

z předchozí části procesu do desek pomocí lisování. Takováto deska je uzpůsobena 

k uchycení a sestavení do sady. 

4. Sada (kladná, záporná) – Jedná se o vytvoření seskupení z určitého, potřebného počtu 

desek v sadu. Tyto sady jsou utvářeny z kladných desek, tzn. sada kladná anebo ze 

záporných desek, jež seskupením vytvoří zápornou sadu. Takovéto rozdělení je důležité 

pro tvorbu sestavy. 

5. Sestava a separace kapsy – Toto pracoviště následuje v bezprostřední návaznosti na 

předchozí pracoviště tvorby desek. Zde se sestavují kladné a záporné sady desek k sobě, 

resp. dojde ke střídavému proložení kladných a záporných desek, které jsou seskupeny 

PásekPásek KapsaKapsa DeskaDeska SadaSada SestavaSestava BaterieBaterie NabíjeníNabíjení
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v sadách. Následnou separací, což je proces vkládání izolačních komponent baterie mezi 

jednotlivé desky, dojde k jejich oddělení. Tím je zaručeno, že se nebudou jednotlivé katody 

a anody mezi sebou dotýkat, aby mohla probíhat elektrolýza.   

6. Blok baterie (článek) – Vložením sestavené a separované kapsy do nádoby (plastové nebo 

kovové) a uzavřením nádoby víkem na tomto pracovišti, které je rovněž v těsné návaznosti 

na předchozím, dochází k vytvoření článku baterie. Rovněž na tomto pracovišti probíhá 

kompletace článků baterií do bloků dle požadavků zákazníka. 

7. Nabíjení – V rámci procesu nabíjení, dojde nejprve k čištění a odstranění lepidla z pórů 

desek teplou vodou. Bez uvolněného lepidla není možné, aby mezi katodami a anodami 

probíhala elektrolýza. Následně se baterie napustí elektrolytem a nabijí se na maximální 

kapacitu. Poté se elektrolyt vypustí a vymění se za nový.  

Výrobní proces a koncept pracovišť je ve firmě při výrobě Nikl-kadmiových baterií, 

uspořádán do souvislého toku. Stejným způsobem jsou koncepčně rozdělena i jednotlivá 

pracoviště resp. části výrobního procesu. Ty jsou systematicky uspořádány tak, aby na sebe 

navazovaly jednotlivé druhy činností. Toto uspořádání má vykazovat výkonovou, časovou i 

prostorovou, čili organizační homogenitu. 

Samotná výrobna umožňuje produkovat široké portfolio nabízených výrobků, které 

jsou rozřazeny do výrobkových řad. Konkrétně se jedná o řady KPH, KPM, KPL. Řady se liší 

především typem určení pro různou zátěž resp. pro různé druhy režimu vybíjení (spalovací 

motory, elektrické vozíky, signalizační zařízení). Výrobkové řady obsahují od 6 výrobků až 

po 22 druhů výrobků, u kterých se navíc liší počet jednotlivých článků. Variantnost výrobků a 

konečné výroby je tedy značná.  

3.4 Východiska modelu pro hodnocení efektivity 

S ohledem na cíl a hypotézy této diplomové práce, které mají dokázat, zda a jak dalece 

lze metodu DEA uplatnit v praxi výrobního procesu firmy, bude předmětem analýzy výběr 

z portfolia výrobků. Ten bude podroben analýze efektivnosti pomocí zvolených kritérií, 

umožňujících aplikaci metody DEA a dalších, vzešlých doplňujících hodnocení.  

První krok vedoucí k vyhodnocení efektivnosti, spočívá ve výběru vhodných baterií 

resp. DMU. Jednotlivé baterie byly vybrány ze tří typových řad zástupcem společnosti, a 

představují s ohledem na vysokou variantnost výroby, přibližně 2,5% zastoupení v celém 

portfoliu. Nicméně se jedná o 7 neprodávanějších druhů baterií z celého portfolia. Hodnocení 
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tak představuje kvantitativní vyjádření efektivity jednotlivých baterií v rámci zvoleného 

souboru vybraných výrobků. 

Výběr výrobků proběhl s ohledem na požadovanou homogennost jednotlivých DMU, 

která je hlavním kritériem pro aplikaci DEA modelů. Na mysli se má homogennost, jako 

identičnost nebo ekvivalentnost užitného efektu plynoucího ze všech zvolených baterií, 

přičemž se taktéž vyznačují stejnou strukturou spotřeby vstupů, aby vytvořili stejnou 

strukturu výstupů.  

Pakliže zmínka o vstupech a výstupech připadá ke každé DMU, je druhým krokem 

v přípravě dat pro analýzu, definování konkrétních společných vstupních a výstupních 

proměnných. Při výběru z různých typů vstupních hodnot je důležité, respektovat povahu 

vstupu a zároveň požadavek modelu. Vstup svojí povahou představuje prvek, který stojí na 

začátku výrobního procesu, anebo do něj v průběhu vstupuje. Děje se tak vždy takovou 

formou, aby prošel procesem transformace, aby se z něj stal výstup. Současně je kladen 

požadavek, aby se tato vstupní proměnná dala snížit. U výstupních proměnných jsou tato 

kritéria analogická (viz teoretická část). Výběr proměnných je prováděn z dostupných dat 

poskytnutých firmou, aktuálních pro rok 2013, jež jsou seřazeny v tabulce. 

Tabulka 3.1: Seznam možných vstupů a výstupů DMU 

Vstupy 

Přímá materiálové náklady [Kč/ks] 

Přímé mzdové náklady [Kč/ks] 

Pracnost [hod] 

 
 

Výstupy 

Objem prodejů [Ks] 

Objem tržeb [MKč/rok] 

Energie 1ks baterie [Wh] 

Marže[%] 
 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Přímé materiálové náklady [Kč/ks], Přímé mzdové náklady [Kč/ks] – vyjadřují 

průměrnou spotřebu těchto nákladů počítanou na jeden kus výrobku. Náklady obecně 

představují peněžní vyjádření spotřeby, čímž tedy vstupují do výrobního procesu31. Současně 

je usilováno o jejich maximální možné snížení, čímž se tedy stávají vhodnou vstupní 

proměnnou pro hodnocení. 

Nicméně uváděný typ kalkulačního členění nákladů neumožňuje dostatečně 

zanalyzovat nákladovou strukturu výrobků, čímž je omezena možnost odhalení potřebných 

změn k zefektivnění případných neefektivních jednotek. Proto budou data transformována do 

                                                 
31 Výrobní proces se zde rozumí dvěma způsoby. Nejen samotná transformace vstupů na výstupy, nýbrž rovněž 

jako proces, který zpracovává vstupy, aby vytvořily budoucí efektu plynoucí z tohoto výrobku. 
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nákladů, které jsou využitelnější v analytických procesech, jimiž jsou variabilní a fixní 

náklady. Konkrétně se jedná o průměrné variabilní a fixní náklady. Systém očištění 

kalkulačních nákladů, a jejich převod na náklady jednotkové fixní a variabilní, je popsán a 

zároveň aplikován v příloze 1 této práce. 

Pracnost [hod] – Neboli doba výroby jednoho kusu v hodinách, značí čas potřebný 

k výrobě jednoho kusu výrobku resp. jeho absolvování všech částí výrobního procesu. Čas je 

opět veličinou, jež je spotřebována a stojí tak na vstupní straně výrobního procesu. Zároveň 

platí, že čím méně spotřebovaného času na výrobu jednoho kusu výrobku tím lépe, což značí 

snahu o snížení tohoto času a proto je rovněž tato veličina vhodnou proměnnou k aplikaci 

v modelu. 

Objem prodejů [Ks] – představuje celkový počet prodaných kusů daného typu 

baterie za uplynulý rok. Tento údaj nejen, že odpovídá charakteru výstupu jako takového, 

nýbrž odpovídá úplnému výstupu dané DMU, protože zachycuje efekt, který plyne firmě 

z prodaného výrobku, a zákazníkovi z užívání výrobku. Pozn. Do modelu by nemohla být 

zahrnuta proměnná počtu vyrobených ks, která by mohla zkreslovat výsledky analýzy, 

protože by se nejednalo o výstup, ze kterého by plynul nějaký efekt. I přesto je tato hodnota 

v modelu obsažena z důvodu, že firma realizuje zakázkovou výrobu. Tzn., počet vyrobených 

ks se rovná počtu prodaných ks. 

Objem tržeb [MKč/rok] – představuje z hlediska obsažení v modelu několik 

problémů. Tím, že jsou tržby za daný výrobek sledovány ročně v miliardách korun, poměrově 

nekorespondují s jednotkami, užitými u vstupních hodnot, které jsou počítány na jeden kus 

výrobku. Efektivita je proto nadhodnocována. Další neadekvátnost zastoupení v modelu, 

představuje tzv. dvojí zohlednění tytéž hodnoty v rámci výstupní strany modelu. Pakliže se 

ukazatel objemu tržeb skládá z ceny daného výrobku vynásobeného počtem prodaných kusů, 

je jasné, že by použitím této hodnoty došlo ke dvojímu zachycení ukazatele počtu prodaných 

kusů v modelu, což je špatné, a způsobilo by to rovněž nadhodnocení výsledných hodnot 

efektivity.  

S tímto problémem se dá jednoduše vypořádat, jestliže se v rámci modelu použije 

místo hodnoty objemu tržeb, zmiňovaná cena výrobku, která je součástí této proměnné. 

Vydělením objemu tržeb počtem prodaných kusů, dojde k výpočtu průměrné jednotkové ceny 

daného výrobku. Cena pak představuje výstup daného výrobku, protože se jedná o efekt 

plynoucí firmě v podobě ohodnocení její výroby. Navíc z pohledu DEA modelů se jedná o 
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hodnotu, u které je usilováno o její zvýšení, protože čím vyšší cena tím lépe pro firmu. Navíc 

je tato proměnná vedená jednotkově, stejně jako vstupní hodnoty. 

 Energie na 1ks baterie [Wh] – jedná se o ukazatel výkonu baterie, tzn. plynoucího 

efektu z užívání pro zákazníka, který je ochoten za tento efekt zaplatit. Rovněž se jedná o 

ukazatel, u kterého je žádané jeho zvyšování, jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu firmy, 

aby byl výrobek více žádaný. Proto jej lze považovat za adekvátní výstup k zařazení do 

modelu. 

Marže [%] – zde představuje ziskovou přirážku po odečtení celkových nákladů 

vyjádřenou v procentech z prodejní ceny. Tato proměnná je na tom přibližně stejně, jako 

uvažovaná proměnná Objem tržeb. Marže by vnesla do modelu duplicitní výstupní hodnoty 

prodejní ceny. Za výstup DEA modelu tedy považovat nelze. Avšak její hodnota je použita při 

očištění nákladů viz příloha 1.  

Finálně zvolené vstupní proměnné – Průměrné variabilní náklady - VNj [Kč/ks]; 

Průměrné fixní náklady - FNj [Kč/ks]; Pracnost [hod/ks];  

Výstupní proměnné představují - Objem prodejů [Ks]; Cena [Kč/Ks], Energie 1ks 

baterie [Wh]. Pro představu doplněno o přehledné uspořádání vstupů a výstupů v obrázku. 

Obrázek 3.3: Vyobrazení transformace vstupů na výstupy pomocí diagramu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Druhé pravidlo, pro konstrukci DEA modelu je splněno. Potom, co jsou pro DMU 

nadefinovány jako jednotlivé produkty, kterým jsou vymezeny vstupy a výstupy, jsou 

proměnným v následující tabulce přiřazeny jejich hodnoty.  

VNj [Kč/ks] Pracnost [hod/ks] FNj [Kč/ks] 

Objem prodejů 
[Ks] 

Energie 1ks 
baterie [Wh] 

 

Průměrná cena 
[Kč/ks/rok] 

 

Produkt 

(DMU) 
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Tabulka 3.2: Hodnoty proměnných modelů DEA 

DMU Vstupy Výstupy 

Výrobek 
VNj 

[Kč/ks] 
FNj 

[Kč/ks] 
Pracnost 
[hod/ks] 

Objem 
prodejů [Ks] 

Energie 1ks 
baterie 
[Wh] 

Průměrná cena 
[Kč/Ks] 

Baterie 75 KPH 150P 102 343,65 32 002,83 60,07 290 13500 152 758,62 
Baterie 25 VN 40 8 248,99 2 337,91 6,32 1500 1200 15 466,67 
Baterie 18 KPM 375P 39 005,43 12 450,20 21,34 220 8100 111 363,64 
Sada LE406 291,04 75,72 0,26 45000 48 442,22 
Článek SCL 40P 1 072,63 350,19 0,54 13700 318 1 525,55 
Článek KPH 100PA 911,07 240,34 0,81 5600 120 2 803,57 
Článek L155P 855,19 271,85 0,47 10300 186 1 271,84 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Přílohy 1  

Tabulka značí úplná data - neexistuje zde prázdná, resp. chybějící hodnota. Třetí 

podmínka pro úspěšnou analýzu pomocí DEA modelů je také splněna. Poslední, a zároveň i 

realizační, podmínkou je výběr typu modelu a jeho orientace.  

3.5 Tvorba modelu hodnocení efektivity 

Pro hodnocení efektivnosti jednotlivých výrobků, jsou použity modely popisované 

výše v teoretické části. Ačkoliv se jedná o modely, které uvažují ve výpočtu odlišné výnosy z 

rozsahu, tudíž představují i odlišné výsledky hodnocení výkonnosti, budou i přesto použity při 

výpočtu efektivnosti v plném rozsahu, aby se poukázalo na možné varianty zhodnocení 

portfolia výrobků.  

Jak CCR, tak i BCC modely jsou řešeny v jejich maximálním využití, tzn., je 

zohledněna, jak vstupní tak i výstupní orientace určování efektivity. Ve všech modelech je 

samozřejmostí automatické přiřazení variabilních vah proměnným, resp. tyto váhy jsou 

dopočítávány modelem tak, aby mohla být přiřazena ta nejoptimálnější možná váha danému 

vstupu resp. výstupu. 

Zjištěné hodnoty efektivity všech modelů jsou v následujících kapitolách uspořádány 

v tabulkách, ve kterých jsou výrobky řazeny vzestupně, dle dosažené hodnoty efektivity. 

Efektivita je v tabulce zobrazena poměrovým číslem, nicméně vynásobením hodnotou 100 lze 

získat vyjádření v procentech. Informace o zjištěné efektivitě jsou prezentovány ve své 

nejjasnější formě, bez zatěžování úplnými výsledky modelů, které jsou dostupné v přílohách. 

Výpočty modelů jsou prováděny pomocí specializovaného software Frontier Analyst 

ver. 4.2.0., který je volně dostupný ke stažení na stránkách vydavatele Banxia Software, viz 

odkaz v seznamu literatury. 

CENSORED 
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3.5.1 Určení efektivnosti pomocí CCR-Input modelu 

Výpočet efektivnosti jednotlivých baterií pomocí CCR-Input modelu, pracuje v režimu 

konstantních výnosů z rozsahu. Měřená efektivnost je orientována na hodnocení efektivity 

orientované na spotřebovávané vstupy. Vstupní proměnné modelu jsou uvedeny v předchozí 

kapitole. Pro svou rozsáhlost je řešení modelu prezentováno v uvedené příloze této práce. 

Následující tabulka obsahuje podstatné informace pro zhodnocení vstupní výkonnosti. 

Tabulka prezentuje pouhý souhrn výsledků modelu. Je nutné upozornit, že hodnoty účelové 

funkce resp. zjištěná efektivnost, je platná právě v dané úloze a v daném zjištěném 

optimálním řešení. 

Tabulka 3.3: Výsledné hodnoty efektivity CCR-I modelu 

CRS – Vstupově orientovaný   

          

# DMU Označení Efektivita Σ  RTS Peer jednotky     

7 Baterie 75 KPH 150P 0,5983 26,93 - Baterie 18 KPM 375P(0,90); Článek KPH 100PA(10,31); Sada LE406(15,72) 

2 Baterie 25 VN 40 0,7669 6,49 - Článek KPH 100PA(4,36); Sada LE406(2,13) 

5 Článek L155P 0,8249 0,62 - Článek KPH 100PA(0,07); Článek SCL 40P(0,08); Sada LE406(0,47) 

1 Baterie 18 KPM 375P 1 1 - Baterie 18 KPM 375P(1,00)   

3 Článek SCL 40P 1 1 - Článek SCL 40P(1,00)   

6 Sada LE406 1 1 - Sada LE406(1,00) 

4 Článek KPH 100PA 1 1 - Článek KPH 100PA(1,00) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  přílohy  

V režimu hodnocení konstantních výnosů z rozsahu, u modelu orientovaného na 

vstupy, jsou jednotky {1,3,4,6} považovány za CCR-I efektivní, protože jejich hodnota 

účelové funkce v řešení modelu dosáhla hodnoty 1 tj. 100%, čímž tyto jednotky leží na 

hranici produkčních možností tj. efektivností hranici. Díky duálnímu řešení navrhovaných 

modelů představuje sloupec s označením efektivita nejen vyjádření míry současného výkonu 

jednotlivých DMU, ale rovněž, vyjadřuje míru, jakou musí být zredukovány vstupy 

jednotlivých DMU, aby se výrobek dostal na hranici efektivnosti. Konkrétně se jedná o 

redukci vstupů u neefektivních jednotek {2,5,7}. 

Pakliže jsou jednotky {1,3,4,6} vyhodnoceny jako efektivní, mohou, a v tomto případě 

se i řadí do skupiny peer jednotek. Jejich soupis je uveden ve stejnojmenném sloupci. Je vidět, 

že výrobek 6 označený jako Sada LE406 představuje dominantní jednotku ze souboru, 

protože má největší součet přiřazených vah. Velikost těchto vah je vyjádřena číselnými 

hodnotami v závorce. 
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Suma těchto hodnot je pak zachycena ve sloupci označeném jako „“. Nejvýraznější 

hodnota proměnné lambda je u Baterie 75 KPH 105P. Tato hodnota představuje váhu, jakou 

se na jejím hodnocení podílí ostatní jednotky. Komentář k výnosům z rozsahu by byl 

zbytečný, pakliže hodnocení probíhá v rámci konstantních výnosů z rozsahu. 

Pouhé 2 ze 7 výrobků (tj. 28,57%) celého souboru je považováno za efektivní, resp. 

71,43% souboru je neefektivní. 

3.5.2 Určení efektivnosti pomocí CCR-Output modelu 

Finální výsledky řešení modelu jsou uvedeny v příloze. Následující tabulka shrnuje 

informace o hodnotách efektivnosti hodnocené modelem CCR-Output. Nicméně už teď je 

zřejmé, že samotná orientace modelu neovlivní hodnoty efektivity jednotlivých výrobků 

hodnocených v rámci konstantních výnosů z rozsahu. 

Tabulka 3.4: Výsledné hodnoty efektivity CCR-O modelu 

CRS – Výstupově orientovaný   

          

# DMU Označení Efektivita Σ  RTS Peer jednotky     

7 Baterie 75 KPH 150P 0,5983 45 - Baterie 18 KPM 375P(1,50); Článek KPH 100PA(17,23); Sada LE406(26,27) 

2 Baterie 25 VN 40 0,7669 8,46 - Článek KPH 100PA(5,68); Sada LE406(2,78) 

5 Článek L155P 0,8249 0,75 - Článek KPH 100PA(0,08); Článek SCL 40P(0,09); Sada LE406(0,57) 

1 Baterie 18 KPM 375P 1 1 - Baterie 18 KPM 375P(1,00)   

3 Článek SCL 40P 1 1 - Článek SCL 40P(1,00)   

6 Sada LE406 1 1 - Sada LE406(1,00) 

4 Článek KPH 100PA 1 1 - Článek KPH 100PA(1,00)   

Zdroj: Vlastn í zpracování dle dat z  přílohy  

Hodnoty efektivity CCR-Output jsou naprosto stejné jako u modelu CCR-Input, což je 

zdůvodněno v teoretické části. Avšak tohoto lze dosáhnout pouze v rámci modelu hodnocení s 

konstantními výnosy z rozsahu. Praktická část toto tvrzení jen potvrzuje. 

Modely CCR-I a CCR-O jsou prakticky odlišné v hodnotách vah přiřazených 

jednotlivým jednotkám v rámci celého souboru, což vyjadřuje ukazatel . U tohoto modelu 

jsou všechny výnosy z rozsahu konstantní s uvážením orientace modelu. 

Pakliže uvážíme, že každá baterie ze zkoumaného souboru má odlišné parametry, na 

které se spotřebuje více či méně vstupů a pak na samotném výstupu poskytují odlišné 

charakteristiky – samozřejmě se zachováním stejného užitku DMU vyžadovaného pro 

aplikaci DEA modelů, je zřejmá určitá variabilita. Proto není aplikace modelů pracující 
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s konstantními výnosy z rozsahu právě vhodnou variantou pro hodnocení struktury 

hodnoceného výrobkového portfolia. Variabilita ve struktuře výrobků je myšlena samozřejmě 

v rámci výnosů z rozsahu, kterých je dosahováno při práci s parametry výrobků.  

3.5.3 Určení efektivnosti pomocí modelu BCC-Input 

Zatímco doteď byly uvažovány pouze konstantní výnosy z rozsahu, bude užití modelu 

s variabilními výnosy z rozsahu vhodnější volbou analýzy, pro aplikaci na zkoumaný vzorek 

výrobků firmy. Tím, že se na výrobu jednotlivých výrobků nespotřebovávají vstupy ve 

stejném poměru, dochází tak k určité variabilitě. Model BBC uvažuje „obalení dat“ viz 

obrázek v praktické části, což je pro toto portfolio výrobků vhodnější volbou hodnocení, 

přičemž i samotné variabilní výnosy z rozsahu jsou do jisté míry charakteristické pro 

hodnocené výrobky. 

Následující tabulka obsahuje hodnoty efektivit jednotlivých výrobků v řešeném 

modelu s variabilními výnosy z rozsahu, který je orientován na vstupy. Jedná se o základní 

souhrn výsledků, který vychází z dat v příloze 3. 

Tabulka 3.5: Výsledné hodnoty efektivity BCC-I modelu 

BCC – Orientace na vstupy   

          

# DMU Označení Efektivita Σ  RTS Peer jednotky     

2 Baterie 25 VN 40 0,7674 1  Baterie 18 KPM 375P(0,12); Článek KPH 100PA(0,37); Sada LE406(0,51) 

5 Článek L155P 0,9479 1  Článek SCL 40P(0,59); Sada LE406(0,41) 

7 Baterie 75 KPH 150P 1 1  Baterie 75 KPH 150P(1,00)   

6 Sada LE406 1 1  Sada LE406(1,00)   

4 Článek KPH 100PA 1 1  Článek KPH 100PA(1,00) 

3 Článek SCL 40P 1 1  Článek SCL 40P(1,00) 

1 Baterie 18 KPM 375P 1 1  Baterie 18 KPM 375P(1,00) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z přílohy  

V hodnocení pomocí modelu BCC-I dosahuje úplné efektivity 5 z celkových 7 

výrobků (tj. 28,57 %32 hodnocených výrobků je neefektivních resp. 71,42 %33 efektivních). 

Jedná se o množinu výrobků {1,3,4,6,7}, označených modře, ze které byly pouze čtyři 

výrobky použity k určení efektivity u 2 neefektivních jednotek {2,5}. Jednotku {7} není 

možné považovat za 100% efektivní, protože nebyla použita jako peer jednotka u 

                                                 
32 𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑒𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘 =

2

7
≐ 0,2857 

33 𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘 = 1 − 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑒𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘 ≐ 0,7142 
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neefektivních jednotek. Tzn., Jednotka hodnotila samu sebe, což není objektivní. Ostatní 

efektivní jednotky lze považovat za peer jednotky. 

Z hodnocení v tabulce dále vyplývá, že Baterie 25 VN 40 dosahuje pouhé 76,74% 

efektivity, a v rámci hodnocení mu jsou nadřazeny baterie Baterie 18 KPM 375P, Článek 

KPH 100PA a Sada LE406, ze kterých je vypočítána efektivnost, přičemž Sada LE406 má 

největší podíl na celkovém hodnocení (51%). Rovněž Článek L155P není efektivní, avšak 

jeho efektivita v rámci hodnoceného souboru odpovídá 94,79%. K určení efektivnosti této 

baterie sloužily Článek SCL 40P a Sada LE406, v poměrně vyváženém poměru 59 % a 41 %.  

Součástí hodnocení je i určení, který zákon výnosů z rozsahu, na danou jednotku při 

změnách jejích vstupů, působí. Zatímco na neefektivní jednotku {6} působí zákon klesajících 

výnosů z rozsahu, tak na část efektivních jednotek {1,3,4,7} při změnách objemů vstupů nebo 

výstupů působí zákon konstantních výnosů z rozsahu. Na zbylé neefektivní baterie {5,2} 

působí zákon rostoucích a klesajících mezních výnosů, viz sloupec RTS. Poslední tvrzení se 

dalo předpokládat, resp. je potvrzeno, už z výsledků v rámci modelu konstantních výnosů z 

rozsahu CCR-I v kapitole 3.5.1, kde se tyto jednotky ocitli na hranici efektivnosti, jinými 

slovy byly 100% efektivní. 

Pakliže má být portfolio výrobků 100% efektivní, musí Baterie 25 VN 40 snížit své 

hodnoty vstupních proměnných minimálně na hodnotu 76,74 %, a Článek L155P na hodnotu 

alespoň 94,79 % současné hodnoty vstupů, bez ohledu na vliv možných odchylek, viz teorie. 

3.5.4 Určení efektivnosti pomocí modelu BCC-Output 

Stejně jako u modelu BCC-I, tak i tento model orientovaný na výstupy rovněž pracuje 

s variabilními výnosy z rozsahu. Jak tomu bylo na vstupní, tak i na výstupní části modelu je 

vhodnější použít hodnocení pomocí variabilních výnosů z rozsahu, protože i na této straně je 

dosahováno určité variability.  

Následující tabulka prezentuje základní výsledky hodnocení pomocí BCC-Output 

modelu. Úplné výsledky modelu jsou dostupné v příloze 3. 
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Tabulka 3.6: Výsledné hodnoty efektivity BCC-O modelu 

BCC – Orientace na výstupy   

          

# DMU Označení Efektivita Σ  RTS Peer jednotky     

2 Baterie 25 VN 40 0,7588 1  Baterie 18 KPM 375P(0,17); Článek KPH 100PA(0,26); Sada LE406(0,58) 

5 Článek L155P 0,9176 1  Článek SCL 40P(0,55); Sada LE406(0,45) 

1 Baterie 18 KPM 375P 1 1  Baterie 18 KPM 375P(1,00)   

7 Baterie 75 KPH 150P 1 1  Baterie 75 KPH 150P(1,00)   

6 Sada LE406 1 1  Sada LE406(1,00) 

4 Článek KPH 100PA 1 1  Článek KPH 100PA(1,00) 

3 Článek SCL 40P 1 1  Článek SCL 40P(1,00) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z  přílohy  

Poměrově lze rozdělit z 28,57% portfolio výrobků na neefektivní jednotky, zbylých 

71,42% na jednotky efektivní, pakliže jsou 2 výrobky neefektivní a 5 efektivních z celkových 

7 výrobků. 

Z hodnot výsledků modelu v tabulce plyne, že 100% efektivity dosahuje 5 výrobků. 

Jedná se o množinu efektivních baterií {1,3,4,6,7}, které tvoří hranici efektivnosti. Z této 

množiny efektivních jednotek jsou podmnožinu baterie {1,3,4,6}, které se řadí do skupiny 

peer jednotek a představují tak referenční jednotku resp. jednotky neefektivním bateriím. I 

v tomto modelu variabilních výnosů z rozsahu baterie {7} nelze objektivně považovat za 

efektivní, protože nestála v hodnocení neefektivních jednotek. Její hodnocení není relevantní, 

protože hodnotila sama sebe. 

Ostatní baterie {2,5} nedosahují požadované efektivnosti 100%, přičemž Baterie 25 

VN 40 dosahuje pouze 75,88% efektivity a Článek L155P 91,76% efektivity. K dosažení 

efektivní hranice, musí být Baterii 25 VN 40 navýšen výstup o 131,7934 % a Článku L155P o 

108,9835 %, bez ohledu na velikost odchylek. 

3.6 Odlišné přístupy hodnotící efektivitu 

Při zvážení, zda je možné uvažovat jiný přístup k měření efektivnosti, bylo 

rozhodnuto, že je vhodné doplnit DEA modely i o jiný úhel pohledu možného vyhodnocování 

výkonnosti. V teoretické části je uvedeno, že jednoduché poměrové ukazatele mohou 

představovat určitý zjednodušený pohled na hodnocení výkonnosti. Toto hodnocení se opírá o 

poměřování jedné proměnné výstupu k jedné proměnné vstupu.  Stejně tak je možné měřit 

                                                 
34 Jedná se o převrácenou hodnotu dosažené efektivnosti, tj. 

1

0,7588
≈ 1,3179 ∗ 100 = 131,79 % 

35 Jedná se o převrácenou hodnotu dosažené efektivnosti, tj. 
1

0,9176
= 1,0898 ∗ 100 = 108,98 % 
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dosahovaný efekt výroby jednotlivých baterií pomocí jejich schopnosti přispívat na úhradu 

fixních nákladů a na tvorbu zisku, jinými slovy tvorby krycího příspěvku. 

K zajištění určité srovnatelnosti v následujících přístupech hodnocení efektivity, není 

vhodné zavádět nové proměnné do analýz. Výsledky těchto „mikro“ analýz by pak neměly 

opodstatnění v řádné interpretaci výsledků při srovnání s předchozími výpočty DEA modelů.  

3.6.1 Analýza krycího příspěvku (KP) 

Jak již bylo zmíněno, krycí příspěvek představuje tu část ceny, kterou jsou hrazeny 

fixní náklady výroby, a ze zbytku přebytku je tvořen zisk. Krycí příspěvek je tedy určen jako 

rozdíl mezi prodejní cenou jednoho výrobku a jeho jednotkovými variabilními náklady. 

Nicméně pro srovnání výkonnosti jednotlivých výrobků slouží ukazatel tvorby krycího 

příspěvku za hodinu pracnosti KPr. Výsledné hodnoty analýzy jsou seřazeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 3.7: Určení pořadí efektivnosti dle KP v porovnání s DEA modely 

Výrobek 
Krycí příspěvek  Hodnota efektivnosti [%] 

KP [Kč/ks] KPr [Kč/ks/hod]  BCC-I BCC-O CCR-I&O 
Článek SCL 40P 151,18 581,46  1 1 1 
Baterie 75 KPH 150P 50 414,97 839,27  1 1 1 
Sada LE406 452,92 838,74  1 1 1 
Článek L155P 416,65 886,49  0,9479 0,9176 0,8249 
Baterie 25 VN 40 7 217,68 1 142,04  0,7674 0,7588 0,7669 
Článek KPH 100PA 1 892,50 2 336,42  1 1 1 
Baterie 18 KPM 375P 72 358,21 3 390,73  1 1 1 

Zdroj: Vlastní zpracování dle přílo hy 5 

Tabulka je rozdělená do dvou částí. V levé části jsou jednotlivé výrobky seřazeny, a 

hodnoceny dle jejich schopnosti tvořit zisk za časovou jednotku pracnosti. Tyto výsledky jsou 

doplněny pravou částí tabulky s hodnotami efektivnosti z jednotlivých analýz provedených 

DEA modely. Ve vzájemném srovnání dosažených výsledků, dochází k odlišným závěrům 

v hodnocení. Zatímco Článek SCL 40P tvoří pouhých 581,46 Kč/hod, a je tak nejméně 

výkonnou jednotkou souboru, v porovnání s Baterií 18 KPM 375P, která dosahuje hodnot 

tvorby KP 3 390,73 Kč/hod, jsou oba dva výrobky vyhodnoceny jako 100% efektivní v rámci 

zvoleného portfolia. Tohoto nepoměru v hodnocení je dosahováno i u ostatních typů baterií. 

Paradoxní ovšem je, že baterie, které jsou v rámci DEA modelů vyhodnoceny jako 

neefektivní, tj. mají nižší než 100% hodnocení efektivnosti, zastupují v tvorbě krycího 

příspěvku v porovnání s ostatními výrobky, ty výkonnější zástupce.  

CENSORED 
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Rozdíly v hodnocení jsou zapříčiněny v přístupu určování efektivity. Metody DEA 

pracují v rámci vzájemného porovnávání, a s cílem určitého vyvážení portfolia výrobků. 

Přístup v měření efektivity pomocí krycího příspěvku představuje ryze individuální charakter 

hodnocení. Nebere totiž v ohledu ostatní výrobky, na rozdíl od analýzy modelů DEA. Rozdíly 

zde působí i faktor multikriteriálního hodnocení, který je uplatňován v DEA modelech.  

3.6.2 Poměrová analýza 

Dalším úhlem pohledu na zhodnocení efektivnosti jednotlivých výrobků, může být 

využití jednoduchého ukazatele ziskovosti. Z dostupných proměnných je možné zkonstruovat 

ukazatel rentability nákladů, stejně tak i rentabilitu obratu výrobku. Vhodnější volba je v 

ukazateli rentability obratu (RO) výrobku z několika důvodů. Ačkoliv oba ukazatele pracují 

se stejnými proměnnými, rentabilita nákladů představuje úsilí, které je potřeba vynaložit pro 

tvorbu zisku. Naproti tomu RO vyjadřuje určitý výkon firmy, který jí přináší užitek resp. efekt 

ve formě určité marže. Ve společné aplikaci s modely DEA je tedy vhodnější použít takový 

ukazatel, který představuje již plynoucí efekt z jednotlivých DMU, viz odvození vzorců 

v příloze.  

Tabulka 3.8: Hodnocení efektivnosti pomocí RO ve srovnání s DEA modely  

DMU 
Poměrový ukazatel [%]  Hodnota efektivnosti  DEA modelu [%] 

Rentabilita obratu  BCC-I BCC-O CCR-I&O 
Sada LE406 6,73  100 100 100 
Článek L155P 11,39  94,79 91,76 82,49 
Baterie 75 KPH 150P 12,05  100 100 59,83 
Článek SCL 40P 17,06  100 100 100 
Baterie 25 VN 40 31,55  76,74 75,88 76,69 
Baterie 18 KPM 375P 53,79  100 100 100 
Článek KPH 100PA 58,93  100 100 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle příloh y  

V tabulce je prezentován další úhel pohledu na hodnocení jednotlivých výrobků, který 

je zároveň srovnán s výsledky jednotlivých DEA modelů v pravé části. Data jsou v tabulce 

řazená sestupně, dle hodnoty ukazatele RO. I zde se rozchází výsledky v hodnocení. 

V modelech DEA byla Sada LE406 ohodnocena jako maximálně efektivní (tj. 100%), 

nicméně v rámci hodnocení RO je tato jednotka efektivní nejméně. A to i přesto, že např. 

Baterie 25 VN 40 zastupuje o 24,82 p. b. lepší hodnocení, které se týká ziskovosti výrobku 

oproti Sadě LE406, avšak v hodnocení DEA modelů je tomu právě naopak.  Baterie 25 VN 40 

je označena za nejméně efektivní. Opět jsou zde rozdíly dány tím, že DEA modely zohledňují 

v hodnocení více kritérií, a navíc to jsou modely vyhodnocované na základě ostatních 

jednotek.  

CENSORED 
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Stejně, jak tomu bylo i u analýzy krycího příspěvku, není ani u tohoto typu hodnocení 

možné dosahovat 100% efektivity. Je to dáno tím, že se výrobky neporovnávají mezi sebou, 

resp. nemají na sebe žádný vliv, tak jak tomu je u DEA modelů. Proto je možné v rámci DEA 

modelů dosahovat 100% efektivnosti. Samozřejmě ukazatel RO může dosahovat dokonce 

vyšších hodnot, než je hodnota 100%. Avšak v původní myšlence, že v hodnocení RO nelze 

dosáhnout 100% efektivity, šlo o vyjádření, že baterie nedosáhnou nikdy své maximální 

hranice efektivnosti, protože jejich výstupy nejsou limitované jinou jednotkou. Limity 

v navyšování jak krycího příspěvku, tak rentability obratu představuje technologická 

vybavenost, která by dále neumožňovala snižovat náklady, a naopak u ceny je rozhodující trh, 

na kterém je poptávané množství odvislé od ceny jednotlivých výrobků. 

Nicméně princip v navyšování efektivnosti jednotlivým DMU, je u všech tří přístupů 

stejný. Pakliže se zvýší výstupní proměnná, při zachování stejné úrovně vstupu, dochází u 

všech přístupů v hodnocení k růstu hodnoty ukazatele. Analogicky to platí s poklesem vstupu, 

při současné fixaci výstupu, rovněž dochází k růstu ukazatelů efektivnosti resp. výkonu.  

Samozřejmě vzájemná aplikace analýz nemá nikterak podhodnotit pravdivost žádné 

z nich. Avšak jisté je, že zatímco hodnocení krycího příspěvku a rentability obratu probíhá 

v rámci jedné DMU, je hodnocení DEA modely prováděno v rámci celého souboru jednotek, 

a efektivita je určována vzájemným poměrem těchto výrobků. Nicméně je zcela na místě, aby 

při výsledném hodnocení byl zohledněn i zmiňovaný ukazatel rentability obratu tržeb, protože 

kromě toho, že chce být firma SAFT-FERK, s. r. o. efektivní, tak chce být především zisková. 

Tento ukazatel je lepší upřednostnit, protože zohledňuje nejen variabilní, ale i fixní náklady. 

3.6.3 Kombinace přístupů k hodnocení 

V úvahách, jak srovnat výše zmiňované výsledky hodnocení v podstatě dvěma 

odlišnými způsoby, které ovšem mají vzájemnou provázanost, přišla v popředí myšlenka, 

která není nikterak inovativní, nicméně při troše úprav je zcela pasující do této práce. Jedná se 

o nápad, kdy není potřeba výsledné hodnoty z analýz porovnávat.  

Inspirací jak toto provést, posloužila vědecká práce doktorky Ana Isabel Martins 

z roku 2009 (Martins, 2009), která použila ve svém dvou-fázovém DEA hodnocení, BCG36 

                                                 
36 Představuje portfoliový model strategie pomocí maticového zobrazení. V původní BCG matici je znázorněna 

spojitost mezi tempem růstu obchodů a konkurenční pozicí společnosti. Její účel je především vhodný pro 

manažerská rozhodování (Vochozka, a další, 2012). 
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matici. Samotná BCG matice je navíc nástroj, který srovnává SBU37, což lze považovat za 

ekvivalent DMU. Pakliže existují vhodná kritéria, která tento nástroj propojují s modely DEA 

analýzy, bude zajímavé, tento nástroj aplikovat. 

Úplnou proměnou původní BCG matice, samozřejmě se zachováním hlavní myšlenky 

–„znázornit spojitost mezi dvěma veličinami“, je pro tuto práci vytvořena modifikovaná 

matice, jež je znázorněna na následujícím obrázku. 

Obrázek 3.4: Matice hodnocení DMU 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

Původní BCG matice je rozdělena na čtyři části, avšak modifikovaná verze má oblasti 

pouze 3. Rozdělení ploch je pragmatické. Jednotlivá pole odráží skutečnost, jakým směrem se 

chce daná firma ubírat. Zda chce mít vyvážené portfolio výrobků, což se v tomto poli 

vyznačuje vysokou hodnotou jednotlivých DMU, anebo naopak chce dosahovat vysokých 

hodnot v poměrovém ukazateli. Matice nazývaná DMU, tedy znázorňuje spojitost mezi 

alternativním ukazatelem, hodnotícím výkon jednotlivých produkčních jednotek, vyneseným 

na horizontální ose a dosažené úrovně efektivity DEA modelem v [%] na vertikální ose. Na 

                                                 
37 SBU – strategic business unit (Vochozka, a další, 2012) 
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horizontální osu lze vynést libovolný ukazatel, který používá v hodnocení stejné hodnoty 

proměnných, jako jsou použity v modelech DEA. Na výběr tedy připadají ukazatele krycího 

příspěvku, rentability obratu anebo např. ukazatel pracnosti, aj.  

 Pro výsledné hodnocení jednotek v této práci, je aplikována DEA matice se zvolenou 

hodnotou rentability obratu na horizontální ose. Matice DEA tak zobrazuje jednotlivé 

kombinace hodnot RO v [%] vynesenou na horizontální ose a hodnoty efektivnosti DEA 

modelů v [%] na vertikální ose dosažené u jednotlivých výrobků.  

Proměnlivé pole - Toto pole představuje aktuální neurčitost v budoucím vývoji 

hodnocených jednotek, ke které dochází vlivem provázanosti proměnných. Efekty, plynoucí 

ze změn vstupů anebo výstupů (tedy úrovně ceny a nákladů), se promítají v obou ukazatelích 

zároveň. Je-li model DEA orientovaný na vstupy, dojde při snížení vstupu k růstu efektivity 

jak u DEA kazatele, tak i u hodnoty alternativního ukazatele, konkrétně RO. Analogické je to 

i u modelů orientovaných na výstupy. Při krocích, které zvyšují hodnoty výstupů, zvyšující 

efektivitu jednotlivých DMU v rámci DEA modelů, dochází i ke zvyšování hodnoty 

alternativního ukazatele. Dochází tak k možným pohybům v rámci celé plochy.  

Plocha proměnlivého pole není rozdělená a představuje výrobky, na kterých je potřeba 

zapracovat, aby se zvýšila jejich efektivita. Spojitost pole představuje určitou logiku 

vzájemného vykoupení. Tzn., že je-li zjištěná efektivita DEA modelem velmi nízká, za to je 

hodnota jednoduchého výkonového ukazatele (v tomto případě rentability obratu) vysoká, 

stále dochází k výrobě, protože zmiňovaná neefektivnost výrobku je vykoupena vysokými 

výdělky, a naopak.  

Plocha efektivního pole představuje jednotky, které jsou soběstačné a efektivní na 

základě zvolených proměnných kritérií. Jednotky v tomto poli představují významné výrobky, 

na které by měl podnik soustředit svou pozornost, aby si udržel jejich efektivitu. Hranice pole 

jsou na obou osách nastaveny užitím aritmetického průměru výsledných hodnot DEA 

efektivity na vertikální ose, a rentability obratu na horizontální ose, u jednotlivých DMU. 

Toto pole je cíleně orientováno na inverzní straně vůči počátku souřadnicové soustavy, 

protože, nejvzdálenější bod souřadnicové soustavy značí nejlepší možné dosažení hodnocení. 

Plocha neefektivního pole označuje ty výrobky, které firmě působí obtíže. Tyto 

výrobky čerpají zdroje, které by mohly být firmou využity jinak, např. k rozvoji a udržování 
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efektivních výrobků, které jsou označeny v proměnlivém poli. Případně k vývoji nových 

výrobků. Hranice tohoto pole představují stejný způsob výpočtu, jako u efektivního pole. 

Přínos a vůbec využití této matice pomůže v rozhodování, jak se zachovat vůči 

efektivním a neefektivním výrobkům a jak dále postupovat při jejich hodnocení. Navíc 

umožní selektovat upokojování poptávky tak, že jsou výrobky pro zákazníky odbavovány na 

základě efektivity. Prioritně jsou odbaveny výrobky v zelené kategorii efektivního pole. 

Následně se odbavují výrobky z proměnlivého pole. Výrobky v červeném poli, pokud nejsou 

zrušeny, jsou odbavovány jako poslední.  
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4 Hodnocení zjištěných výsledků 

V předchozí, analytické kapitole, která se věnovala řešení modelů, zjišťování výsledků 

a tvorbu analýz, je tato kapitola věnována jejich závěrečnému hodnocení. Smyslem analýzy 

není určit pouze efektivitu jednotlivých baterií v rámci vybraného portfolia výrobků, nýbrž 

navrhnout i možná opatření, s respektováním omezujících podmínek, pro jejich případné 

zlepšení. Navrhnutá zlepšení směřují k redukci vstupů či zvýšení množství výstupu u 

zvolených výrobků tak, aby se mohly z neefektivních výrobků stát výrobky efektivní.  

4.1 Výběr modelu hodnocení 

Výběr modelu hodnocení představuje bod, od kterého se odvíjí navrhnutá opatření, jak 

postupovat při řízení portfolia výrobků. Samotný výběr modelu je podřízen určitým faktorům, 

které budou rozebírány dále. Zhodnocení těchto faktorů přispěje k jasnější formulaci závěrů 

z přijatého modelu. Pro připomenutí, jak již bylo v analytické části práce vysvětleno, je 

vhodnější na soubor daných výrobků aplikovat model BCC, zohledňující variabilní výnosy 

z rozsahu. Proto bude při výběru uvažován pouze tento model. 

4.1.1 Výběr podle nutných změn proměnných 

Jedním z faktorů, který předurčuje hodnocení výrobků směřujících k vyvození závěrů, 

týkajících se zlepšení efektivity jednotlivých DMU, je určení takové orientace modelu, ve 

kterém jsou snáze řízeny proměnné. Jde především o to, aby bylo dosaženo 100% efektivnosti 

co nejjednodušší cestou. S tímto se pojí i možná omezení jednotlivých proměnných, které 

znemožňují dosažení navrhovaných hodnot. V následující tabulce jsou procentuálně vyčíslena 

nutná opatření ke změně hodnot proměnných, které je potřeba přijmout, aby se 

z neefektivních jednotek, staly jednotky efektivní. 

Tabulka 4.1: Srovnání návrhů na optimalizaci proměnných – BCC model 

B
C

C
 Unit name Score % 

VNj 
[Kč/ks] 

FN 
[Kč/ks] 

Pracnost 
[hod/ks] 

Objem prodejů 
[Ks/rok] 

Energetický 
výkon (Wh) 

Cena 
[Kč/ks] 

% % % % % % 

O 
Baterie 25 VN 40 76,74 -10,9 0,0 -35,6 524,8 30,3 30,3 

Článek L155P 91,76 -6,2 -8,0 0,0 198,2 9,0 9,0 

I 
Baterie 25 VN 40 76,74 -31,3 -23,3 -49,6 505,2 0,0 0,0 

Článek L155P 94,79 -12,9 -15,1 -5,2 211,9 0,0 0,0 
Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy  

V tabulce jsou zahrnuty pouze ty výrobky, které jsou neefektivní. Rozhodnutí, které 

proměnné je možné snáze řídit, se orientuje dle hodnoty procentní změny (%) proměnných. 

V rámci modelu orientovaného na vstupy, dochází k mnohem vyššímu požadavku na redukci 
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vstupních proměnných. V případě jednotkových variabilních nákladů je u obou modelů 

vyžadována redukce. Nicméně ve výstupovém modelu jsou vyžadovány redukce znatelně 

nižší. Obdobně je tomu u fixních nákladů a pracnosti, kde jsou nižší požadavky na procentní 

redukci u výstupového modelu. Tyto rozdíly v hodnocení na vstupní straně jsou samozřejmě 

vyvolány odlišnou orientací modelu.  

V samotné aplikaci změn samozřejmě existují hranice nákladů i pracnosti, o kolik lze 

s danou technologií a dostupným vybavením redukovat tyto vstupy. V tomto případě by se 

musela udělat procesní analýza spotřeby nákladů a dosahované pracnosti, aby bylo možné 

přijmout tvrzení o navrhované redukci. Nicméně je přijatelnějším faktem, redukovat ty 

náklady, které jsou redukovány v nižší míře, stejně tak i redukovat požadavky na pracnost 

v menším rozsahu. Proto je z hlediska vstupů vhodnější zvolit výstupově orientovaný model. 

Z hlediska výstupů, je otázkou, zda navýšení ceny nevyvolá pokles prodaného 

množství. Vedlo by to k nežádoucímu poklesu hodnot navrhovaných hodnot prodejů, u 

kterých je už tak požadavek, na navýšení o stovky procent. Nicméně samotné toto navýšení, 

je vnímáno jako nepřijatelný exces, vycházející jak z modelu vstupního, tak i 

výstupního hodnocení efektivity. Samozřejmě může dojít k určitému nárůstu prodeje, ačkoliv 

působením mikroekonomických tezí, o vlivu změny prodaného množství v závislosti na ceně, 

to je velmi nepravděpodobné. Při růstu ceny ceteris paribus, dochází k poklesu prodávaného 

množství. Nicméně vhodnými analýzami trhu s propojením na predikční modely poptávky, by 

bylo možné odhadnout limit pro navrhovaná zlepšení všech proměnných na straně výstupu. A 

to i díky vlivu navýšení energetické výkonnosti, čímž by se výrobek stal žádanější. Nicméně 

záleží na dostupné technologii, která by nárůst kapacity baterie umožňovala, a současně 

neznamenala nárůst variabilních nákladů, které se dle obou modelů musí snížit, aby se baterie 

stala efektivní. Avšak zvyšovat výstup je pro firmu přijatelnější, než jej fixovat, proto je opět 

výhodnější zvolit model orientovaný na výstup. 

V modelech orientovaných na vstupy u neefektivních jednotek by bylo dosaženo 

efektivní hranice mnohem většími zásahy do struktury hodnot vstupů, než jak je tomu u 

výstupních modelů. Snáze je dosaženo efektivní hranice neefektivních výrobků změnami 

zjištěnými z modelu orientovaného na výstup. 
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4.1.2 Výběr modelu dle výše krycího příspěvku 

V analytické části byla provedena analýza krycího příspěvku, jakožto způsobu 

alternativního hodnocení výkonnosti. Krycí příspěvek lze použít i v této části práce, podle 

kterého je možné určit, ze které aplikace modelu plyne firmě větší efekt. Pro toto rozhodnutí 

slouží následující tabulka. 

Tabulka 4.2: Vliv volby modelu na krycí příspěvek 

BCC-I 
 

BCC-O 

 
KP [Kč/ks] KPr [Kč/hod/ks] 

 
KPr [Kč/hod/Ks] KP [Kč/ks]  

Článek SCL 40P 151,18 581,46 
 

581,46 151,18 Článek SCL 40P 
Sada LE406 452,92 838,74 

 
838,74 452,92 Sada LE406 

Baterie 75 KPH 150P 50414,97 839,27 
 

839,27 50 414,97 Baterie 75 KPH 150P 
Článek L155P 527,25 1 171,67 

 
1 242,32 583,89 Článek L155P 

Článek KPH 100PA 1892,5 2 336,42 
 

2 336,42 1 892,50 Článek KPH 100PA 
Baterie 25 VN 40 9800,36 3 072,21 

 
3 145,65 12 802,80 Baterie 25 VN 40 

Baterie 18 KPM 375P 72358,21 3 390,73 
 

3 390,73 72 358,21 Baterie 18 KPM 375P 

Celkem 
 

12 230,50 < 12 374,59 
 

Celkem 
Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy  

Z cílových hodnot proměnných, získáním vyřešením jednotlivých DEA modelů, lze 

vypočítat nové hodnoty krycích příspěvků, kterého jednotlivé výrobky dosahují. Efekty, které 

plynou z použití krycího příspěvku, byly prezentovány v předchozí kapitole. Nicméně po 

přepočtení jednotlivých hodnot krycího příspěvku rozvrhovaného vůči pracnosti Kr, jsou 

zjištěny dva výstupy možného hodnocení. 

Pomocí jednoho výstupu možného hodnocení, lze určit, který model je vhodnější pro 

následné hodnocení. Je jím model orientovaný na výstupy. Ze sumy hodnot Kr je patrné, že 

aplikací výstupního modelu na řízení portfolia, lze dosáhnout vyššího zhodnocení 

provedených úprav proměnných. Použitím výstupního modelu je možné dosáhnout 

o ~ 144,0938 Kč/hod vyššího krycího příspěvku na jeden kus výrobku, než jak je tomu u 

modelu orientovaného na vstupy.  

Druhým výstupem tohoto hodnocení je, že dojde-li k aplikaci změn na proměnné 

v předepsané míře, dojde ke změně pořadí v hodnocení jednotek takovým způsobem, že se 

Baterie 75 KPH 150P posune ve svém hodnocení před Sadu LE406, viz srovnání původního 

pořadí výrobků určené dle krycího příspěvku v tabulce 3. 7. a nového pořadí v tabulce 4. 2. 

                                                 
38 Rozdíl mezi sumou KPr vstupního modelu a sumou KPr výstupního modelu, tj. 12 374,59 – 12 230,5 = 

144,09 Kč/hod/ks 

CENSORED 
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Závěrečnému rozhodování ulehčí i další faktor a to ten, že se firma v současnosti moc 

nezajímá o nákladovou situaci resp. o vstupní stranu hodnocených DMUs, i když by uvítala 

návrhy na její snížení. Proto bude pro firmu jednodušší navyšovat výstup. Ze všech 

zmiňovaných důvodů, bude nadále pracováno s modelem orientovaným na výstupy. 

4.2 Zhodnocení efektivnosti portfolia výrobků firmy 

Výsledné hodnocení efektivity jednotlivých výrobků, pomocí výstupně orientovaného 

modelu s variabilními výnosy z rozsahu je v následujícím grafu porovnáváno s modelem 

pracujícím s konstantními výnosy z rozsahu. Toto srovnání má dopomoci odhalit ryze 

efektivní jednotky, čímž lze považovat tento graf za hodnocení citlivosti na zvolený model. 

Graf 4.1: Citlivost volby modelu orientovaného na výstupy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy  

V grafu se u sestavy BCC-O a CCR-O projevuje rozdílnost v citlivosti modelů na 

zohlednění konstantních či variabilních výnosů z rozsahu. V modelech došlo ke shodě 

v hodnocení u čtyř výrobků – Sada LE406, Článek SCL 40P, Článek KPH 100PA, Baterie 18 

KPM 375P. O těchto bateriích lze jednoznačně říci, že jsou plně efektivní, a jejich výkonnost 

nelze žádným způsobem navýšit tak, aniž by se nenavýšily vstupní hodnoty. Toto tvrzení 

potvrzuje i analýza peer jednotek, provedená v kapitole 3.5.4. Dané efektivní jednotky se 

alespoň jedenkrát staly peer-jednotkou, resp. působily v hodnocení u jiných jednotek v BCC-

O modelu, čímž tvoří hranici efektivnosti. 
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V souboru existuje výrobek Baterie 75 KHP 150P ohodnocený modelem CCR-O jako 

neefektivní  (59,83%), zatímco při hodnocení modelem zohledňujícím variabilní výnosy 

z rozsahu, je tento výrobek označen za 100% efektivní. Zde už se projevuje efekt variabilních 

výnosů z rozsahu. Avšak zhodnotit zda lze považovat jednotku za plně efektivní není 

jednoznačné. Jednotka se nestala ani u jedné neefektivní jednotky peer-jednotkou ve 

vyhodnocení efektivnosti (viz tabulka 3.6), což z ní dělá jednotku, která hodnotila sama sebe. 

Hodnocení není objektivní, ale i přes to, je respektován výsledek efektivnosti z modelu BCC-

O, tudíž je tento výrobek vnímán jako 100% efektivní. 

Zbývající výrobky ani v jednom z modelů nedosahují plné efektivnosti. Článek L155P 

a Baterie 25 VN 40 jsou označeny za neefektivní, a je potřeba provést takové změny 

v proměnných těchto výrobků, které povedou ke zvýšení efektivnosti těchto jednotek.  

4.2.1 Hodnocení neefektivních výrobků 

V hodnocení výrobků, které nejsou v rámci souboru stoprocentně efektivní, poslouží 

následující grafy. Ty vyobrazují potřebné úpravy hodnot primárně vstupních proměnných, 

protože je aplikován model orientovaný na výstupy. Samozřejmě pokud bude potřeba, je 

možné navrhnout snížení hodnot spotřebovávaných vstupních proměnných natolik, aby se 

neefektivní výrobky staly efektivními, a to stále v hodnocení, dle modelu orientovaného na 

výstupy. Tento jev redukce vstupních hodnot v modelech, které mají fixovat hodnoty vstupů a 

navyšovat hodnoty výstupů pro dosažení efektivní hranice a tak 100% efektivnosti, je 

zapříčiněn vlivem omezujících podmínek, kdy má virtuální jednotka dosáhnout 100% 

efektivnosti, současně však při nezvýšení hodnoty vstupu. Toho by však daná jednotka 

nedosáhla pouhým navýšením výstupu. Model tuto podmínku zohledňuje, že vstup nesmí 

narůst, a proto hledá takovou možnou kombinaci výstupu, při které výrobek dosáhne hranice 

efektivity, přičemž však musí současně snížit vstupy, aby nedošlo k jejich navýšení. Kdyby 

model navyšoval pouze vstupy, mohlo by dojít k současnému navýšení výstupů, což je 

nežádoucí z hlediska hodnocení tohoto modelu. 

Vyhodnocení Baterie 25 VN 40 

Následující graf znázorňuje redukci vstupních hodnot proměnných u neefektivní 

jednotky Baterie 25 VN 40 (dosažená efektivita 76,74%). Výsledné hodnocení koresponduje 

s požadavky modelu na navýšení výstupu resp. jeho výstupní orientací, avšak je současně 

potřeba snížit jeho výstupy (viz popsáno výše). Data v grafu jsou čerpána z přílohy 3. 
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Graf 4.2: BCC-O Optimalizace vstupů Baterie 25 VN 40 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy  4 

Graf je konstruován jako 100% skládaný graf, který prezentuje procentuální vyjádření 

redukce hodnot proměnných, ze kterých se skládá každá proměnná. Jinými slovy, sestava 

označená jako Target zastupuje cílové hodnoty, kterých je potřeba dostáhnout, aby se výrobek 

stal efektivní. Model vyhodnotil, že je potřeba u této baterie snížit pracnost z 6,3 hod o 2,3 

hodiny na cílené 4 hodiny. V rámci variabilních jednotkových nákladů je potřeba ušetřit 

898,0  Kč/ks a dosáhnout požadované hodnoty 7 351,0 Kč/ks. Redukce přímých fixních 

jednotkových nákladů není potřeba.  

Přijetí opatření na změnu doby výroby resp. pracnosti, by vyžadovalo změnu úrovně 

produktivity práce (PP). Zatímco skutečná PPskut činí výrobu 237,2539 Ks/hod, s plánovanou 

PPplan by byly požadavky na produktivitu ve výši 375,0040 Ks/hod. Toto navýšení možné je, 

protože je firemní výrobní proces seřazen do souvislého výrobního toku (viz popsáno výše) a 

je téměř identický pro jednotlivé baterie.  

Samozřejmě je zde důležité zanalyzovat, jaký vliv má doba nabíjení baterie. To 

představuje největší podíl spotřeby času ve výrobě. Elementární metodou způsobu rozhodnutí, 

zda je možné akceptovat plánované snížení pracnosti, je v přepočtu výrobního času 

trojčlenkou. Pakliže se baterie 75 KPH 150P vyrábí 60,07 hod/ks, a kapacita na kterou se 

musí nabít je 13 500 Kw, měla by být Baterie 25 VN 40 která má kapacitu 1 200 Kw, 

vyráběna v průměru 5,3341 hod. Tzn., při hlubších analýzách výrobního procesu by se dalo 

uvažovat i o snížení pracnosti na požadovanou hranici 4 hod na 1 kus. Pakliže by se snížila 

pracnost, snížila by se i hodnota variabilních jednotkových nákladů, protože jsou zaměstnanci 

placení úkolovou časovou mzdou. 

                                                 
39 PPskut = Objem prodejů / Pracnost = 1500/6,32 = 237,32 Kč/hod  
40 PPplan = Obejm prodejů / Navrhovaná pracnost = 1500 / 375 = 375,00 Kč/hod 
41 Přibližná doba výroby = 1200 / 13500 * 4,83 = 5,33 hod 
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Kromě redukce vstupních hodnot, jsou především důležité úpravy v podobě navýšení 

výstupních hodnot proměnných. Následující graf zachycuje úpravy ve výstupech Baterie 25 

VN 40, aby se stala efektivní.  

Graf 4.3: BCC-O Optimalizace výstupů Baterie 25 VN 40 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Příloha 3  

Hodnoty označené Actual v grafu představují aktuální velikost výstupních hodnot 

neefektivní Baterie 25 VN 40. Jak již bylo zmíněno výše, efektivita tohoto výrobku 

představuje 75,88%. Tak, aby se určily cílené hodnoty, a jednotka se stala efektivní, je 

v teoretické části uvedeno, že je zapotřebí vynásobit daný výstup hodnotou efektivity. 

Nicméně je-li model výstupově orientovaný, je zapotřebí získat převrácenou hodnotu 

vypočítané efektivity což je ~ 131,8%42. Navýšením proměnných na hodnotu přepočítané 

efektivity, je dosaženo hodnoty Target, tj. nutné výše výstupní proměnné, aby se výrobek stal 

efektivní.  

Konkrétně průměrná cena musí vzrůst z 15 466,7 Kč/Ks o 4 687,1 Kč/Ks tj. 30,3% 

nárůst ceny, na hodnotu 20 383,4 Kč/Ks. Stejné je to u kapacity Energie 1ks baterie, která 

musí z původních 1 200Wh vzrůst na 1 582Wh, což představuje nárůst o 31,8% (381,5Wh). 

Objem prodejů žádá vyšší nárůst (o 525,8%) z 1500 Ks na 9 387 Ks, nicméně tato proměnná 

nabývá excesivních hodnot, a proto nebude zohledněna v návrhu na zlepšení. Zda je možné 

navýšit cenu, případně kapacitu baterie bylo diskutováno v kapitole 4.1.2 

Vyhodnocení Článku L155P 

                                                 
42 𝑃ř𝑒𝑣𝑟á𝑐𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =

1

0,7588
≈ 1,318 ∗ 100 = 131,8% 
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Druhým neefektivním výrobkem je Článek L155P, jehož efektivita je podstatně vyšší 

tj. 91,76%, než je tomu u prvního výrobku. I u tohoto výrobku je nutno zredukovat hodnoty 

vstupních proměnných. Tato optimalizace je zobrazena ve 100% složeném grafu. 

Graf 4.4: BCC-O Optimalizace vstupů Článku L155P 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Příloha 3  

V grafu je vyjádřená potřeba zredukovat vstupní hodnoty proměnné fixních a 

variabilních jednotkových nákladů. Jedná se o snížení aktuální hodnoty VNj o 53 Kč/ks 

(redukce o 7,8%) na hodnotu 626,6 Kč/ks z původních 679,6 Kč. Současně je potřeba snížit i 

FNj o 21,6 Kč/ks k dosažení hodnoty 250,2 Kč/ks. K odhalení, jakým způsobem provést toto 

snížení nákladů, by vyžadovalo detailní analýzu nákladové funkce firmy, která ovšem není 

předmětem této práce. Avšak samotnou redukcí je zajištěno, že při úpravách o navýšení 

efektivnosti, pomocí navyšování hodnoty výstupů nedojde k situaci, že bude potřeba navýšit 

hodnoty vstupů, což je nežádoucí jev. Ostatní vstupní proměnné není potřeba nijak redukovat. 

Je-li zajištěno stability na vstupní straně, je zapotřebí ke zvýšení efektivnosti, navýšit 

ještě výstupní proměnné z hodnoceného výrobku. Následující graf demonstruje požadované 

navýšení vstupů, k zefektivnění výrobku.  

Graf 4.5: BCC-O Optimalizace výstupů Článku L155P 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy  
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Aby bylo možné potvrdit výsledky v grafu, je nutné transformovat dosaženou 

efektivitu 91,76% na hodnotu účelové funkce primárního modelu (tj. 108,9843%). Jako je 

popsáno v teoretické části, navýšením hodnoty vstupu o 108,98% je vytvořena virtuální 

jednotka, která odráží potřebné hodnoty proměnných, aby se výrobek mohl stát efektivní. 

Cena této baterie proto musí vzrůst z aktuální hodnoty 1 271,8 Kč/Ks na požadovanou cenu 1 

386,1 Kč/Ks, což je nárůst o 114,3 Kč/Ks ( 9%). Energie 1 ks baterie musí vzrůst o 17 Wh, 

tj. nárůst o 9% z aktuálního výkonu 186 Wh na cílových 203 Wh. Stejným způsobem musí 

vzrůst i objem prodejů, který aktuálně představuje 10 300 Ks, s tím, že plánovaná hodnota má 

vzrůst o 198,2% na 30 717,9 Ks. 

U tohoto výrobku se jedná o relativně malé navýšení výstupních proměnných, proto 

by v rámci akceptace ceny na trhu nemusel být problém. Každopádně navýšení výkonnosti 

baterie o 17 Kw, by nemělo žádný význam. Toto navýšení by pro zákazníka neznamenalo 

dramatický nárůst v užitku. 

4.2.2 Hodnocení přiřazených proměnných 

Kombinací, jak dosáhnout efektivní jednotky je nekonečně mnoho, proto model 

lineárního programování přiřazuje optimální váhy jednotlivým proměnným tak, aby bylo 

dosaženo co nejvyšší efektivnosti. Z tohoto důvodu nelze opomenout v hodnocení DMU i 

výčet těchto vah, které byly přiřazeny právě v tomto řešení modelu. Tyto váhy ukrývají 

zmiňované riziko. Riziko jak velkou váhu resp. míru zastoupení má daná proměnná v případě 

změn v modelu. Vyhodnotit, která proměnná představuje největší riziko při dosahování 

efektivnosti, lze určením její nejnižší hodnoty. Následující tabulka tak obsahuje váhy 

přiřazené jednotlivým proměnným u neefektivních jednotek. 

Tabulka 4.3: Přiřazené proměnné BBC-O modelu u neefektivních jednotek 

  Input Contribution Output Contribution 

DMU 
VNj 

[Kč/ks] 
FNj 

[Kč/ks] 
Pracnost 
[ks/hod] 

Objem 
prodejů [Ks] 

Energie 1ks 
baterie [Wh] 

Cena 
[Kč/ks] 

Baterie 25 VN 40 ned. 1 ned. ned. 0,581 0,419 
Článek L155P ned. ned. 1 ned. 0,242 0,758 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  přílohy 4  

V teoretické části bylo vysvětleno, proč se do modelu zahrnuje tzv. infinitezimální 

konstanta. V tabulce jsou místo některých hodnot proměnných uvedeny zkraty ned., tj. 

                                                 
43 𝑃ř𝑒𝑣𝑟á𝑐𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =

1

0,9176
≈ 1,0898 ∗ 100 = 108,98% 



Téma: Hodnocení výkonnosti společnosti SAFT-FERK, s.r.o. s využitím metody DEA 

 

61 

 

označení právě pro hodnotu zmiňované infinitezimální konstanty.  Nicméně ta proměnná, 

která má nejnižší hodnotu přiřazené váhy, vyjma infinitezimální konstanty, pro proměnnou 

jak na vstupní tak na výstupní straně, představuje rizikovou proměnnou. Je důležité zmínit, že 

toto hodnocení probíhá v rámci jednotlivých výrobků, nikoliv v rámci celého souboru dat. 

Tzn., že tvrzení platí pro danou jednotku bez ohledu na ostatní jednotky ze souboru. 

Na straně vstupů tedy představují rizikovou proměnnou fixní jednotkové náklady pro 

Baterie 25 VN 40 a pracnost pro Článek L155P. Obě tyto váhy mají hodnotu 1, tzn., že vliv 

takovýchto proměnných na výslednou efektivnost, představuje při jejich změnách, 100% 

promítnutí do modelu, tzn., mají na hodnotu efektivnosti přímý vliv.  

Na straně výstupů je rizikovou proměnnou pro Baterii 25 VN 40 cena. Je to z 

toho důvodu, že má nejnižší hodnotu přiřazené váhy ze všech ostatních proměnných. Při 

navýšení této proměnné ceny, dojde pouze ke 41,9% promítnutí onoho navýšení ceny do 

výsledné hodnoty navyšované efektivnosti. Tzn., že je poměrově potřeba většího množství 

navýšení ceny nežli energie baterie, aby došlo k navýšení celkové efektivnosti výrobku.  

Obdobně je kritickou proměnnou Článku L155P energie baterie, která se podílí při 

navýšení celkové efektivity pouze z 24,2%. V porovnání s proměnnou ceny, bude potřeba 

poměrově mnohem větších úprav v navýšení energie baterie, nežli je tomu u její ceny, při 

snaze o zvýšení efektivnosti daného Článku. 

Toto hodnocení je prospěšné jednak z důvodu, že poskytuje další úhel na hodnocení 

efektivnosti jednotek, a rovněž poukazuje i na ty proměnné, díky kterým jednotka dosáhne 

snáze své efektivity. Totiž, přiřazené váhy znamenají, že daná procentní změna dané 

proměnné, znamená její poměr, kterým přispívá k tomu, aby se jednotka přiblížila k efektivní 

hranici. Z logiky pak vyplívá, že čím menší jsou vyžadované změny, jinými slovy čím vyšší 

váha proměnné, tím jednoduší dosažení vyšší efektivity. 

4.2.3 Hodnocení efektivních jednotek 

Může se zdát, že efektivní jednotky není třeba hodnotit. Toto zdánlivé tvrzení by 

nebylo správné. Pakliže v rámci souboru budou probíhat změny hodnot proměnných, je nutné 

vyhodnotit u efektivních jednotek, které proměnné na tyto jednotky mají největší vliv, tak aby 

při změnách těchto hodnot rázem neklesla jejich 100% efektivita na nižší úroveň. Hodnocení 

rizikových proměnných je podobné s tím, které probíhá u neefektivních jednotek. Toto 

hodnocení odhalí, které proměnné jsou pro stávající efektivitu daného výrobku rizikové. Zde 
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je hodnocení analogické vůči efektivním jednotkám, akorát je interpretováno tak, že stačí, aby 

se proměnná s nejvyšší váhou změnila, automaticky tak ztrácí svoji efektivnost, protože čím 

vyšší váha, tím vyšší působení v modelu. 

Tabulka 4.4: Přiřazené proměnné BCC-O modelu u efektivních jednotek 

 
Input contribution Output Contribution 

DMU 
VNj 

[Kč/ks] 
FNj 

[Kč/ks] 
Pracnost 
[ks/hod] 

Objem 
prodejů [Ks] 

Energie 1ks 
baterie [Wh] 

Cena 
[Kč/ks] 

Baterie 18 KPM 375P ned. 0,100 ned. ned. ned. 0,100 
Baterie 75 KPH 150P 0,324 0,363 0,313 0,06 0,994 ned. 
Sada LE406 ned. ned. 0,100 ned. 0,100 ned. 
Článek KPH 100PA 0,1 ned. ned. ned. 0,305 0,695 
Článek SCL 40P 0,29,6 0,246 0,458 0,100 ned. ned. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle  přílohy 4  

 U vstupních hodnot je rizikový jejich nárůst, proto je potřeba sledovat efektivních 

jednotek nejčetnější rizikovou vstupní proměnnou fixní jednotkové náklady. Je tomu tak u 

Baterie 75 KPH 150P, Článku SCL 40P i Baterie 18 KPM 375P, jejichž váhy jsou nejvyšší, 

tzn., působí na změnu ztráty efektivity v největší míře. Pro Článek KPH 100PA jsou rizikové 

variabilní náklady, a pro Sadu LE406 pracnost.  

U výstupních hodnot je kritický jejich pokles. Proto proměnná objemu prodeje u 

Článku SCL 40P způsobí ztrátu efektivity. Energetická výkonnost baterie ovlivní při svém 

poklesu efektivnost Baterii 75 KPH 150P a Sadu LE406. Avšak je velmi nepravděpodobné, že 

by došlo k poklesu výkonu baterie.  Změny cen hrají roli především u Baterie KPH 100PA, 

která má váhu této proměnné 69,5%. Změnou hodnoty ceny rovněž u Baterie 18 KPM 375P 

dojde k prudkému poklesu efektivnosti.  

Význam hodnocení efektivních jednotek je ukryt v odhalení, že dojde-li ke změně 

kritické proměnné v závislosti na její orientaci v neprospěch hodnocení efektivnosti, dojde 

k tomu, že se jednotka stane neefektivní. Proto je dobré vědět, které proměnné mají největší 

vliv na změnu efektivnosti. 

4.3 Dvou-faktorové hodnocení výkonnosti DMU 

Rozšířením o hodnocení efektivnosti DEA modelů o analýzu krycího příspěvku a 

analýzu rentability obratu u jednotlivých výrobků, bylo následně dosaženo modifikace ve 

formě přidání jiných úhlů pohledu na toto hodnocení. Avšak byla vybrána pouze rentabilita 

obratu, která bude implementována do společného nástroje na hodnocení, tzv. Matice DEA.  
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Pro znázornění účelnosti použití Matice DEA, jsou jednotlivé výsledky zatím 

obsaženy v následujícím plošném grafu. 

Graf 4.6: Zachycení výsledků BCC-O a RO efektivity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 3.7  

Graf znázorňující výsledky z analýzy RO ve srovnání s analýzou efektivnosti DEA 

modelů prezentuje odlišné hodnocení jednotek. U několika jednotek se hodnocení rozchází ve 

výsledcích, jako je tomu například u Baterie 75 KPH 150P. Zdánlivé hodnocení prováděné 

dle RO, označující tento výrobek za nejméně efektivní, je na druhou stranu vyhodnocen 

pomocí DEA modelů jako 100% efektivní. Nicméně z hodnocení pod grafem 4.1 je tato 

baterie označena za neprůkazně efektivní, na základě srovnání s jiným DEA modelem, a taky 

v rámci porovnání v celém hodnoceném souboru, tzn., že se výrobek nestal peer jednotkou 

jinému výrobku. 

Provedená analýza rentability obratu jednotlivých výrobků v kapitole 3.6.3 dokázala, 

že lze hodnotit výkonnost i jiným způsobem. Aby toto hodnocení mohlo být zohledněno i v 

souhrnném hodnocení, byl diskutován modifikovaný nástroj BCG matice, určený k hodnocení 

efektivnosti na základě dvou faktorů. Jedním z těchto faktorů je výsledná efektivita, vyjádřená 

v procentech a druhým je zvolený poměrový ukazatel rentability obratu výrobků.  

Modifikovaná matice je uzpůsobena svým rozložením pro aplikované analýzy, tak aby 

respektovala jejich možnou vypovídací schopnost. Rozmístění jednotlivých výrobků v matici 

vychází z dat v tabulce 3.8, přičemž rozmístění hranic polí odpovídá výpočtům z přílohy 6, 

tabulky 0.13. Samotná matice je pak zpracována v grafu 4.8. 
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Graf 4.7: Matice pro dvou-faktorové hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky 0.6 v  příloze 5  

Graf je rozdělen na tři části, tak jak je uvedeno v kapitole 3.6.3 v obrázku 3.4. Do 

těchto částí jsou rozmístěny jednotlivé výrobky. Do neefektivního pole, které hraničí na 

souřadnicích [27,36% ; 95,38%] nenáleží žádný z výrobků, což je velmi pozitivní zjištění.  

Zároveň je v matici znázorněno pole efektivnosti se hranicemi [27,36% ; 95,38%], 

nicméně orientované na inverzní straně vůči počátku souřadnicové soustavy. V tomto poli se 

nachází dva výrobky Baterie 18 KPM 375P a Článek KPH 100PA. Tyto výrobky byly 

vyhodnoceny jako maximálně efektivní jak z pohledu modelů s odlišnými výnosy z rozsahu, 

tak i z pohledu hodnocení peer jednotek. Pakliže se jedná o zcela efektivní jednotky, je u 

Baterie 18 KPM 375P vysoké riziko ztráty efektivního postavení už při poklesu úrovně ceny, 

a rovněž při nárůstu fixních jednotkových nákladů. Mohlo by se tak stát i přes relativně 

vysoké hodnocení výkonnosti z pohledu rentability obratu i z pohledu krycího příspěvku, 

protože i tyto ukazatele jsou úzce navázány na cenu a na velikost spotřebovaných nákladů. 

Článek KPH 100PA má z celého souboru nejdominantnější postavení. Výrobek disponuje 

nevyšší hodnotou rentability obratu a je vyhodnocen jako 100% efektivní v rámci hodnocení 

peer jednotek. Citlivost na ztrátu 100% efektivity je spojena s hrozbou růstu proměnné 

variabilních nákladů, což je jeho kritická proměnná. Pakliže by mohla poklesnout prodejní 
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cena tohoto výrobku, znamenalo by to okamžitou ztrátu jeho dominantního postavení vlivem 

propojení ceny s oběma ukazateli výkonnosti.  

V proměnlivém poli se nachází zbývajících pět výrobků, ze kterého mají dva výrobky 

potenciál k všestrannému růstu, zatímco ostatní tři stojí na hranici efektivnosti, a jejich posun 

do pole efektivnosti nelze nikterak předvídat, aniž by se nezměnila celá stávající struktura 

vyhodnocených efektivních a neefektivních jednotek díky jedinečnosti provedeného 

hodnocení (viz teoretická část).  

Článek SCL 40P je rovněž ze skupiny výrobků, která má maximální dosaženou 

efektivnost v hodnoceném souboru jak pomocí modelu CCR-O tak i BCC-O. V hodnocení 

peer jednotek se toto potvrzuje. Největší ohrožení, ve ztrátě pozice efektivní jednotky, je 

ukryto na straně vstupů v nárůstu pracnosti. Stejně tak, když objem prodejů klesne. Na druhou 

stranu je tento výrobek stále poměrně slušně ziskový.  

Baterie 75 KPH 150P bohužel nemá tak jistou hodnotu DEA efektivity. Jednak 

z důvodu, že jí byla modelem CCR-O přiřazena hodnota efektivity 59,83%, nicméně v rámci 

hodnocení modelem BCC-O dosáhla hodnocení 100%. Není možné objektivně potvrdit, že je 

plně efektivní, protože se nestala ani jednou peer jednotkou, a v podstatě hodnotila sama sebe. 

Nicméně má tato jednotka poměrně vyváženou strukturu složení vstupů, díky poměrně 

rovnoměrnému rozložení vah. Takže je relativně stabilní v jejím sebehodnocení vah. U 

výstupů by se muselo jednat o snížení hodnoty energetické výkonnosti, aby jednotka ztratila 

svoji efektivní pozici, což je rovněž nepravděpodobné.  

Sada LE406 uzavírá toto hodnocení 100% efektivních výrobků v rámci BCC-O a 

zároveň CCR-O modelů. Tato jednotka stála v hodnocení ostatním výrobkům, a tudíž je 

považován za plně efektivní výrobek. Ohrožení ztráty 100% pozice není z pohledu vstupů 

reálné, protože by musela poklesnout hodnota její kritické proměnné. Avšak je zde ohrožení, 

pokud naroste hodnota pracnosti, výrobek ztratí svojí pozici. 

Zbývá ohodnotit ještě dva neefektivní výrobky z proměnlivého pole. Jedná se o méně 

výkonnou za to ziskovější Baterii 25 VN 40 a Článek L155P. Článek L155P, aby se dostal na 

svou hodnotu efektivnosti 100%, kdy je jeho stávající hodnota efektivity 91,76%, tak stačí, 

aby zredukoval fixní jednotkové náklady o 21,6 Kč/ks, variabilní jednotkové náklady o 53 

Kč/ks a zvýšil cenu na 1 386,1 Kč/ks, Energetický výkon na 202,7 Wh a nejen, že se stane 
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100% efektivní v rámci DEA modelů, ale vzroste jí i rentabilita obratu na 24,07%44 tj. o 9,07 

p. b., a současně vzroste krycí příspěvek za dobu pracnosti o 285,18 Kč/hod/ks. Nicméně 

z hodnocení proměnných by stačilo, kdyby se u tohoto výrobku snížila pracnost, což by jej 

výrazně posunulo k efektivní hranici. 

Poslední zbývající výrobek Baterie 25 VN 40 má vysoký potenciál na dosažení úplné 

efektivnosti změnami ze současné efektivity 76,74%. Aby se výrobek stal efektivní je nutná 

změna ceny, která má být 20 153,8 Kč/ks, Energii 1 583,7 Wh a v počtu prodaných baterií 

9 372,0 Ks, při současné redukci doby výroby o 2,2 hod/ks a o 898 Kč/ks redukce spotřeby 

průměrných jednotkových variabilních nákladů. Nejen, že se stane baterie 100% efektivní, ale 

její rentabilita tržeb vzroste na 51,9245 %, čímž se navíc ocitne v poli efektivnosti, a jeho krycí 

příspěvek vzroste o 1 930,21 Kč. 

Rozebíraný přístup v hodnocení pomocí matice, představuje v podstatě odlišný přístup 

v analyzování výkonnosti jednotlivých DMU pracujícím na základě odlišného kritéria. DEA 

matice v podstatě srovnání „skupinové“ vyhodnocení DEA modelů, a individuální ukazatel 

rentability obratu. Každopádně jsou tyto dva přístupy provázané, nejen díky použití stejných 

vstupů, ale i díky způsobu, kterým je určována efektivita (poměřování výstupu ke vstupu).  I 

když ve výsledcích dosahují odlišných hodnot, lze je vzájemně vyhodnotit v DEA matici 

zobrazení. Nicméně působí zde určité úskalí v hodnocení, které se vyskytuje u DEA 

efektivních jednotek, jež by chtěly měnit své vstupy potažmo výstupy. V daném řešení to není 

možné, protože jsou již jednotky efektivní, tzn., že není možné měnit ani rentabilitu obratu. 

K navýšení vstupů může u těchto jednotek dojít, nicméně dojde ke zcela novému přeskupení 

jednotek a posunu efektivní hranice. 

 

  

                                                 
44 Nová RO SCL = (1386,1-802,2+250,2) / 1386,1 * 100= 24,07% 
45 Nová RO 25VN = (20 153,79-7350,99+2337,91) / (7350,99+2337,91)  * 100 = 51,92% 
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5 Návrh opatření a postupu jejich implementace pro zvýšení 

současné úrovně výkonnosti společnosti SAFT-FERK, s.r.o. 

V předchozí kapitole byly výrobky podrobně vyhodnoceny a v závěru ještě urovnány 

do celkového hodnocení, na základě kterého je v konečném důsledku nutno učinit rozhodnutí 

o tom, jak se zachovat vůči jednotlivým výrobkům. To zda je zrušit, ponechat, rozdělit, 

přeskupit závisí nejen na výsledném hodnocení, ale také na omezujících podmínkách, které je 

nutno respektovat. Přijatá opatření je nutné doplnit i o rizika, která mají dopad na DMUs. 

5.1 Návrh na současné zlepšení zvýšení úrovně řízení výkonnosti 

Jedná-li se o současné odstranění neefektivnosti v portfoliu na 0%, je zapotřebí, 

zaměřit se na navýšení efektivity u baterií s označením Baterie 25 VN 40 a Článek L155P. 

Celkové výsledky modelu představují snížení průměrných jednotkových variabilních nákladů 

o [ -17,1%], průměrných jednotkových fixních nákladů [ -8,0%] a snížení doby výroby 

resp. pracnosti o [ -35,6%]. V přechozím hodnocení bylo zjištěno, že snížit dobu výroby 

jde, a to minimálně o 15,66 %, a to odvozením přímou úměrou z nejdéle vyráběného výrobku. 

Pakliže by bylo zapotřebí snížit pracnost na navrhovanou úroveň, musí vzrůst produktivita 

práce o 58,06 % (viz hodnocení pod grafem 4.2, str. 57). Z této změny plyne další efekt, že 

kdyby rostla produktivita práce, snižovaly by se i náklady. Není možné bez dalších analýz 

nákladové funkce, případně jiných nákladových analýz určit limit možného snížení těchto 

nákladů. Bylo by vhodné, dopracovat tuto analýzu jako dodatek k této práci. 

Účel modelu BCC Output je primárně směřován k dosahování efektivnosti pomocí 

navyšování vstupů, tzn. je nutné navýšení počtu prodaných Ks o [ 723,0%]. Toto navýšení 

je nesmyslné, a je považováno za exces v hodnoceném modelu. Tato hodnota proporcionálně 

neodpovídá ostatním navrhnutým řešením, a proto bude alespoň fixována. Jakékoliv navýšení 

prodejů je ovšem vítáno. Nárůst energetické výkonnosti [ 39,3%] zajisté zvýší efektivitu 

výrobku, nicméně to vzhledem k variantnosti celého portfolia výrobků bude zbytečné. Je 

možné výkonnost baterie substituovat jinou baterií (viz informace o výrobcích v úvodu 

teoretické části). K potvrzení, zda je souhrnně možné aplikovat navýšení ceny o [ 40,8%], 

by byla zapotřebí současná analýza trhu, se zohledněním predikce poptávky, což by umožnilo 

říct, na kolik je trh pružný, aby vstřebal růst ceny. Pakliže by došlo k navýšení ceny, zůstává 

otázkou, zda by se nesnížil počet prodaného množství, což není žádoucí. Proto je vhodné 

navázat na tyto výsledky práce zmiňovanou analýzou poptávky. 
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Současně je důležité kontrolovat 100% efektivní jednotky, zda se jejich hodnoty 

kritických proměnných výrazně nemění, aby nedošlo ke znehodnocení efektivity. Pakliže by 

došlo k situaci, že by se některá jednotka stala neefektivní, mělo by to vliv na celé portfolio 

výrobků, protože by se změnila poloha hranice křivky produkčních možností. 

V závěrečném hodnocení současného stavu by bylo dobré zmínit, jaké efekty by firmě 

vyplynuly, řídila by svou efektivnost pomocí modelů DEA. Kromě toho že by zvýšila svůj 

celkový krycí příspěvek použitím DEA modelu o 5 752,36 Kč/ks, zvýšila by tak svůj zisk 

v součtu z 85 175,07 Kč/ks na 90 949,07 Kč/ks, tj. nárůst o 5 774,00 Kč/ks. (dle propočtů 

z příloh). 

Současnému zlepšení výkonnosti a úrovně řízení firmy, dozajista pomůže aplikace 

DEA modelů na celou škálu vyráběných baterií. V takovémto hodnocení je nutné zohlednit 

volbu aplikace kategorických proměnných, které rozdělí hodnocenou skupinu výrobků na 

podkategorie dle vybrané charakteristiky, přičemž se předpokládá, že s každou další danou 

kategorií bude hodnota další kategorie klesat. Toto pomůže objektivnějšímu vyhodnocení 

efektivity. 

5.2 Návrh na postup v budoucnu 

Z výsledků analýz a hodnocení v předchozích kapitolách se ukázal systém hodnocení 

výkonnosti produkčních jednotek jako velmi hodnotný. Využití těchto modelů by 

představovalo i ve firmě, jako je SAFT-FERK, s. r. o. cenné využití, přičemž by se jednalo o 

rozšíření využití aplikace DEA modelů jinam, než je tomu běžné u bank, nemocnic, a různých 

poboček společností. Tyto modely zahrnuté do podnikového řízení a vyhodnocování 

efektivnosti, najdou uplatnění např. v jednotlivých hodnotících ukazatelích kategorií BSC46. 

Aplikováním dvou-faktorového modelu sestaveného v předchozí kapitole, lze nastavit 

novou výrobní strategii, jehož užití firmě umožní využití tohoto nástroje na celém portfoliu 

výrobků. Pakliže by se pomocí něj uskutečňovalo rozhodování minimálně v délce 1 roku, 

mohlo by se touto investicí do rekonstrukce výrobkové struktury podařit, zajistit firmě vyšší 

operativnost při současném vyšším resp. efektivnějším využívanější spotřebovávaných zdrojů. 

Další přínos je v řádnějším uspokojování poptávky po bateriích, která je dle analýz v úvodu 3 

kapitoly rostoucí, díky rozmachu high-technologií. Tímto by se ustálila i výroba. To vše 

pokud by se přijal navrhovaný koncept preferencí v uspokojování poptávky. 

                                                 
46 Balanced Score Card – systém pro hodnocení efektivnosti 
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Tento navrhovaný systém navazuje na modifikací vyvinutý nástroj DEA matice, který 

preferuje v době akumulované poptávky po výrobě, spouštění výrobního programu 

libovolného výrobku na základě předem stanovených preferencí takto: Primárně je 

uspokojována poptávka po bateriích vyskytujících se v zelené zóně, efektivního pole. Pole 

proměnlivého působení resp. proměnlivé efektivity by následovalo jako druhý stupeň, pro 

uspokojování poptávky, s tím, že by se v rámci tohoto pole rozhodovalo na základě průměrné 

efektivity DMU (DEA efektivita + efektivita rentability obratu)/2, který výrobek bude 

upřednostněn ve výrobě, tj. logicky ten s vyšší průměrnou efektivitou. Výrobky v červeném 

poli neefektivity by stály za zvážení, zda je jejich uvedení do efektivního stavu náročné anebo 

vůbec proveditelné. V takovémto případě by bylo lepší výrobek vyřadit z nabídky, aby se 

uvolnila kapacita efektivnějším kusům. 

Současně se zavedeným systémem hodnocení efektivity je doporučeno využívat 

malqualmův index případně windows anylsis, dostupný v použité literatuře, a to k zachycení 

faktoru času v modelech, a k udržování stálého povědomí o stavu efektivity všech výrobků. 

 

5.3 Výčet možných událostí s vlivem rizika 

Existuje zde riziko, že se nepodaří navýšit počet prodaných kusů, což není až tak 

veliký problém, protože se jedná o excesivní hodnotu, která nemá takový vliv na hodnocení v 

modelu. Riziko vysoké, s mírným dopadem. 

Pakliže bude kolísat poptávka po bateriích, případně bude měněn objem výroby, 

struktura apod. může dojít k opomenutí či nezachycení remanence nákladů47. Došlo by ke 

zkreslení výsledků modelu a k nepřesné interpretaci žádaných hodnot. Riziko vysoké, dopad 

vysoký. 

Z předchozích návštěv firmy bylo zjištěno, že ve firmě právě probíhá instalace nové 

výrobní linky, která má být, výkonnější a úspornější. To ovšem přinese celopodnikové 

úspory, které se promítnou u všech výrobků. Dojde k přizpůsobení výroby, a ke změnám 

v proměnných. Riziko vysoké, dopad v hodnocení vysoký. 

  

                                                 
47 klesá-li objem produkce, pokles nákladů probíhá se zpožděním. 
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6 Závěr 

Všechny analýzy týkající se produkce závisí tak či tak na technologii. Technologie 

předurčuje, jak a jakým způsobem jsou vstupy proměňovány ve výstupy a mimo to, jak 

mohou být vstupy navzájem substituovány, jak výstupy závisejí na vstupech a zda jsou 

výstupy výsledkem určitého spojení nebo jednotného procesu.  

Samotná výhoda DEA modelů a význam užití lineárního programování spočívá 

v lineární optimalizaci vah, která určí tu nejlepší možnou váhu pro danou proměnnou 

z dostupného řešení. Nedochází tak k vědomému či nevědomému nadhodnocování případně 

podhodnocování jednotlivých proměnných. 

Protože je firma SAFT-FERK, s. r. o. coby svou velikostí a zaměřením na výrobu a 

distribuci průmyslových Nikl-kadmiových baterií na trhy střední a východní Evropy jedinou 

velkou firmou, vyjma dceřiné společnosti ve Švýcarsku, nebylo možné hodnotit výkonnost 

firmy externě, nýbrž pouze interně na základě zvolených výrobků. 

I přes to bylo stanoveného cíle „kvantitativně pomocí metody DEA vyjádřit úroveň 

efektivnosti dílčího portfolia výrobků z předem určených vstupů a výstupů daného 

výrobního procesu, se zohledněním těchto výrobků v tvorbě budoucí strategie podniku“ 

z úvodu této práce úspěšně dosaženo, ve všech jeho částech.  

Metodika použitá k vypracování této práce představuje aplikaci vícekriteriální metody 

hodnocení výkonnosti, s využitím lineárního programování. Průběžně jsou v práci použity 

vlastní výpočty, které jsou uvedeny v přílohách k ověření správnosti. Součástí aplikace 

zmíněných metod a postupů byly použity metody měření, explanace, modelování, komparace, 

analýza, syntéza, abstrakce, abdukce, matematické a statistické metody.  

V práci je aplikována vlastní modifikovaná tvorba matice hodnocení, čerpající 

základní myšlenku z matice BCG. Věřím, že závěry a doporučení vycházející z aplikace 

metody DEA, které vznikly vypracováním této diplomové práce, budou použity ve 

zkoumaném podniku, jemuž tak zvýší jeho výkonnost a také konkurenceschopnost. 

Zjištěná fakta 
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Příloha 1: Úprava vstupních dat 
 

Tabulka 0.1: Data poskytnutá firmou 

DMU Vstupy Výstupy 

Výrobek 

Přímé 
materiálové 

náklady 
[Kč/ks] 

Přímé 
mzdové 
náklady 
[Kč/ks] 

Doba 
výroby 

[hod/ks] 

Objem 
prodejů 

[Ks] 

Objem 
tržeb 

[MKč/rok] 

Energie 
baterie 
[Wh/ks] 

Marže 
[%] 

Baterie 75 KPH 150P 80 128,0 15 258,0 60,1 290,0 44,3 13 500,0 37,56% 
Baterie 25 VN 40 5 910,8 1 605,9 6,3 1 500,0 23,2 1 200,0 51,40% 
Baterie 18 KPM 375P 31 112,6 5 420,9 21,3 220,0 24,5 8 100,0 67,19% 
Sada LE406 873,3 136,9 0,5 13 700,0 19,9 318,0 41,12% 
Článek SCL 40P 193,2 67,2 0,3 45 000,0 20,9 48,0 33,78% 
Článek KPH 100PA 612,3 205,2 0,8 5 600,0 15,7 120,0 70,84% 
Článek L155P 679,6 120,6 0,5 10 300,0 13,1 186,0 37,08% 

Zdroj: Saft-Ferk, s. r. o.  

Doplňující informace pro výpočet 

Zástupce firmy poskytl informaci, že firma přestává být zisková u všech výrobků, při 

29% hodnotě marže. Tato hodnota je dána kalkulačně, k pokrytí celkových režijních nákladů. 

Variabilní režie tvoří 152% přímých mezd, vůči kterým je rozvrhována. Dále jsou 

poměrově vymezeny fixní náklady (70 %) a 30% nákladů variabilních tvořící variabilní režii.  

Výpočet ceny dle kalkulačního členění nákladů: 

𝐂𝐞𝐧𝐚 = 𝑃ří𝑚ý 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙 +  𝑝ří𝑚é 𝑚𝑧𝑑𝑦 +  𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 + 𝑛𝑒𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 +  𝑧𝑖𝑠𝑘   
𝐕ý𝐫𝐨𝐛𝐧í 𝐫𝐞ž𝐢𝐞 = (𝑃ří𝑚é 𝑚𝑧𝑑𝑦 ∗ 1,52)  
 
Vzorce použité pro očištění nákladů na náklady fixní a variabilní 

𝐂𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐙 =  (𝑃𝑚𝑎𝑡 + Pm𝑧𝑑𝑦)/0,71 

𝐂𝐞𝐥𝐤. 𝐑𝐄Ž. 𝐍Á =  𝑉Ý𝑅𝑂𝐵𝑁Í 𝑅𝐸Ž𝐼𝐸 +  𝑁𝐸𝑉Ý𝑅𝑂𝐵𝑁Í 𝑅𝐸Ž𝐼𝐸 

𝐂𝐞𝐥𝐤. 𝐑𝐄Ž. 𝐍Á =  𝐶𝐸𝑁𝐴 𝐵𝑍 −  𝑃𝑚𝑎𝑡 −  𝑃𝑚𝑧𝑑𝑦 

𝐕ý𝐫. 𝐫𝐞ž𝐢𝐞 =  𝑃𝑚𝑧𝑑𝑦 ∗ 1,52 

𝐍𝐞𝐯𝐲𝐫. 𝐑𝐞ž =  𝐶𝑒𝑙𝑘. 𝑅𝐸Ž. 𝑁Á −  𝑉ý𝑟. 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 

𝐅𝐍 𝐑𝐍 =  𝑁𝑒𝑣𝑦𝑟. 𝑅𝑒ž𝑖𝑒 +  (0,7 ∗ 𝑣𝑦𝑟. 𝑅𝑒ž𝑖𝑒) 

𝐕𝐍 𝐑𝐍 =  (0,3 ∗ 𝑣𝑦𝑟. 𝑅𝑒ž𝑖𝑒) 
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Tabulka 0.2: Očištění vstupních hodnot nákladů 

Výrobek 
Cena BZ48 

[Kč/ks] 
C RN49 
[Kč/ks] 

V. REŽIE50 
[Kč/ks] 

NV 
REŽIE51 
[Kč/ks] 

Zisk 
[Kč/ks] 

F RN52 
[Kč/ks] 

V RN53 
[Kč/ks] 

Baterie 75 KPH 150P 134 346,48 38 960,48 23 192,16 15 768,32 18 412,14 32 002,83 6 957,65 
Baterie 25 VN 40 10 586,90 3 070,20 2 440,97 629,23 4 879,77 2 337,91 732,29 
Baterie 18 KPM 375P 51 455,63 14 922,13 8 239,77 6 682,37 59 908,00 12 450,20 2 471,93 
Článek SCL 40P 366,76 106,36 102,14 4,22 75,46 75,72 30,64 
Sada LE406 1 422,82 412,62 208,09 204,53 102,73 350,19 62,43 
Článek KPH 100PA 1 151,41 333,91 311,90 22,00 1 652,16 240,34 93,57 
Článek L155P 1 127,04 326,84 183,31 143,53 144,80 271,85 54,99 

 Zdroj: Vlastní zpracování  

𝐕𝐍𝐣 = 𝑷𝒎𝒂𝒕 + 𝑷𝒎𝒛𝒅𝒚 + 𝑽𝑹𝑵 

𝑭𝑵𝒋 = 𝐹𝑅𝑁 

𝑪𝑵 = 𝑉𝑁𝑗 + 𝐹𝑁𝑗 

𝑪𝒆𝒏𝒂 𝑼𝑪𝑬 =  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 / 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗ů 

𝒁𝒊𝒔𝒌 = 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑈𝐶𝐸 − 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝐵𝑍 

𝑪𝒆𝒏𝒂 𝑬𝑪𝑶 =  𝐶𝑁 +  𝑍𝑖𝑠𝑘 

 

Tabulka 0.3: Výsledné přepočtené vstupní hodnoty nákladů 

Výrobek 
VNj54 

[Kč/ks] 
FNj 55 

[Kč/ks] 
CN56[Kč/ks] 

Zisk 
[Kč/ks] 

Cena ECO57 
[Kč/ks] 

Cena UCE58 
[Kč/ks] 

Objem 
prodejů 

[Ks] 
Baterie 75 KPH 150P 102 343,65 32 002,83 134 346,48 18 412,14 152 758,62 152 758,62 290 

Baterie 25 VN 40 8 248,99 2 337,91 10 586,90 4 879,77 15 466,67 15 466,67 1 500 

Baterie 18 KPM 375P 39 005,43 12 450,20 51 455,63 59 908,00 111 363,64 111 363,64 220 

Článek SCL 40P 291,04 75,72 366,76 75,46 442,22 442,22 45 000 

Sada LE406 1 072,63 350,19 1 422,82 102,73 1 525,55 1 525,55 13 700 

Článek KPH 100PA 911,07 240,34 1 151,41 1 652,16 2 803,57 2 803,57 5 600 

Článek L155P 855,19 271,85 1 127,04 144,80 1 271,84 1 271,84 10 300 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

   

                                                 
48 Cena bodu zvratu 
49 Celkové režijní náklady 
50 Výrobní režie 
51 Nevýrobní režie 
52 Fixní náklady jako  
53 Variabilní náklady jako část režijních nákladů 
54 Jednotkové variabilní náklady 
55 Jednotkové fixní náklady 
56 Celkové jednotkové náklady 
57 Cena jednotková ekonomická – zjištěná očištěním 
58 Cena jednotková účetní – slouží pro kontrolu správnosti očištění 
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Příloha 2: Výsledné hodnocení DMU CCR modelem 
 
Tabulka 0.4: Souhrn výsledků hodnocení CCR-Input modelu 

CCR-I     VNj [Kč/ks]  FNj [Kč/ks] Pracnost [hod/ks]  Objem prodejů [Ks]  Energie 1ks baterie (Wh) Cena [Kč/Ks] 

Unit name Score % RTS Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target 
Baterie 75 KPH 150P 59,83 0 102 343,7 61 234,7 -40,2 32 002,8 19 148,1 -40,2 60,1 35,9 -40,2 290,0 273 290,1 94 138,0 13 500,0 13 500,0 0,0 152 758,6 152 758,6 0,0 
Baterie 25 VN 40 76,69 0 8 249,0 6 254,3 -24,2 2 337,9 1 793,0 -23,3 6,3 4,7 -26,2 1 500,0 53 573,0 3 471,5 1 200,0 1 200,0 0,0 15 466,7 15 466,7 0,0 
Článek L155P 82,49 0 855,2 705,5 -17,5 271,9 224,3 -17,5 0,5 0,4 -17,5 10 300,0 10 300,0 0,0 186,0 186,0 0,0 1 271,8 1 271,8 0,0 
Baterie 18 KPM 375P 100,00 0 39 005,4 39 005,4 0,0 12 450,2 12 450,2 0,0 21,3 21,3 0,0 220,0 220,0 0,0 8 100,0 8 100,0 0,0 111 363,6 111 363,6 0,0 
Článek SCL 40P 100,00 0 291,0 291,0 0,0 75,7 75,7 0,0 0,3 0,3 0,0 45 000,0 45 000,0 0,0 48,0 48,0 0,0 442,2 442,2 0,0 
Sada LE406 100,00 0 1 072,6 1 072,6 0,0 350,2 350,2 0,0 0,5 0,5 0,0 13 700,0 13 700,0 0,0 318,0 318,0 0,0 1 525,6 1 525,6 0,0 
Článek KPH 100PA 100,00 1 911,1 911,1 0,0 240,3 240,3 0,0 0,8 0,8 0,0 5 600,0 5 600,0 0,0 120,0 120,0 0,0 2 803,6 2 803,6 0,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Banxia Frontier Analyst 4  software 

 

Tabulka 0.5: Souhrn výsledků hodnocení CCR-Output modelu 

CCR-O VNj [Kč/ks] FNj [Kč/ks] Pracnost [hod/ks] Objem prodejů [Ks] Energie 1ks baterie (Wh) Cena [Kč/Ks] 

Unit name Score % RTS Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  
Baterie 75 KPH 150P 59,83 0 102 343,7 102 343,7 0,0 32 002,8 32 002,8 0,0 60,1 60,1 0,0 290,0 456 759,3 157 403,2 13 500,0 22 563,0 67,1 152 758,6 255 310,8 67,1 
Baterie 25 VN 40 76,69 0 8 249,0 8 155,0 -1,1 2 337,9 2 337,9 0,0 6,3 6,1 -3,7 1 500,0 69 854,4 4 557,0 1 200,0 1 564,7 30,4 15 466,7 20 167,1 30,4 
Článek L155P 82,49 0 855,2 855,2 0,0 271,9 271,9 0,0 0,5 0,5 0,0 10 300,0 12 486,0 21,2 186,0 225,5 21,2 1 271,8 1 541,8 21,2 
Baterie 18 KPM 375P 100,00 0 39 005,4 39 005,4 0,0 12 450,2 12 450,2 0,0 21,3 21,3 0,0 220,0 220,0 0,0 8 100,0 8 100,0 0,0 111 363,6 111 363,6 0,0 
Sada LE406 100,00 0 1 072,6 1 072,6 0,0 350,2 350,2 0,0 0,5 0,5 0,0 13 700,0 13 700,0 0,0 318,0 318,0 0,0 1 525,6 1 525,6 0,0 
Článek KPH 100PA 100,00 0 911,1 911,1 0,0 240,3 240,3 0,0 0,8 0,8 0,0 5 600,0 5 600,0 0,0 120,0 120,0 0,0 2 803,6 2 803,6 0,0 
Článek SCL 40P 100,00 0 291,0 291,0 0,0 75,7 75,7 0,0 0,3 0,3 0,0 45 000,0 45 000,0 0,0 48,0 48,0 0,0 442,2 442,2 0,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Banxia Frontier Analyst 4  software 
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Příloha 3: Výsledné hodnocení DMU BCC modelem 
 
Tabulka 0.6: Souhrn výsledků hodnocení BCC-Input modelu 

BCC-I VNj [Kč/ks] FNj [Kč/ks] Pracnost [hod/ks] Objem prodejů [Ks] Energie 1ks baterie (Wh) Cena [Kč/Ks] 

Unit name Score RTS Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target 

Baterie 25 VN 40 76,74 -1 8 249,0 5 666,3 -31,3 2 337,9 1 794,1 -23,3 6,3 3,2 -49,6 1 500,0 9 078,7 505,2 1 200,0 1 200,0 0,0 15 466,7 15 466,7 0,0 

Článek L155P 94,79 1 855,2 744,6 -12,9 271,9 230,7 -15,1 0,5 0,5 -5,2 10 300,0 32 121,3 211,9 186,0 186,0 0,0 1 271,8 1 271,8 0,0 

Baterie 75 KPH 150P 100,00 -1 102 343,7 102 343,7 0,0 32 002,8 32 002,8 0,0 60,1 60,1 0,0 290,0 290,0 0,0 13 500,0 13 500,0 0,0 152 758,6 152 758,6 0,0 

Sada LE406 100,00 -1 1 072,6 1 072,6 0,0 350,2 350,2 0,0 0,5 0,5 0,0 13 700,0 13 700,0 0,0 318,0 318,0 0,0 1 525,6 1 525,6 0,0 

Článek KPH 100PA 100,00 1 911,1 911,1 0,0 240,3 240,3 0,0 0,8 0,8 0,0 5 600,0 5 600,0 0,0 120,0 120,0 0,0 2 803,6 2 803,6 0,0 

Článek SCL 40P 100,00 -1 291,0 291,0 0,0 75,7 75,7 0,0 0,3 0,3 0,0 45 000,0 45 000,0 0,0 48,0 48,0 0,0 442,2 442,2 0,0 

Baterie 18 KPM 375P 100,00 -1 39 005,4 39 005,4 0,0 12 450,2 12 450,2 0,0 21,3 21,3 0,0 220,0 220,0 0,0 8 100,0 8 100,0 0,0 111 363,6 111 363,6 0,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Banxia Frontier Analyst 4  software 

 

Tabulka 0.7: Souhrn výsledků hodnocení BCC-Output modelu 

BCC-O VNj [Kč/ks] FNj [Kč/ks] Pracnost [hod/ks] Objem prodejů [Ks] Energie 1ks baterie (Wh) Cena [Kč/Ks] 

Unit name Score % RTS Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target  Actual Target 

Baterie 25 VN 40 76,74 1 8 249,0 7 351,0 -10,9 2 337,9 2 337,9 0,0 6,3 4,1 -35,6 1 500,0 9 372,6 524,8 1 200,0 1 563,7 30,3 15 466,7 20 153,8 30,3 

Článek L155P 91,76 -1 855,2 802,2 -6,2 271,9 250,2 -8,0 0,5 0,5 0,0 10 300,0 30 717,9 198,2 186,0 202,7 9,0 1 271,8 1 386,1 9,0 

Baterie 18 KPM 375P 100,00 1 39 005,4 39 005,4 0,0 12 450,2 12 450,2 0,0 21,3 21,3 0,0 220,0 220,0 0,0 8 100,0 8 100,0 0,0 111 363,6 111 363,6 0,0 

Baterie 75 KPH 150P 100,00 1 102 343,7 102 343,7 0,0 32 002,8 32 002,8 0,0 60,1 60,1 0,0 290,0 290,0 0,0 13 500,0 13 500,0 0,0 152 758,6 152 758,6 0,0 
Sada LE406 100,00 -1 1 072,6 1 072,6 0,0 350,2 350,2 0,0 0,5 0,5 0,0 13 700,0 13 700,0 0,0 318,0 318,0 0,0 1 525,6 1 525,6 0,0 

Článek KPH 100PA 100,00 -1 911,1 911,1 0,0 240,3 240,3 0,0 0,8 0,8 0,0 5 600,0 5 600,0 0,0 120,0 120,0 0,0 2 803,6 2 803,6 0,0 

Článek SCL 40P 100,00 1 291,0 291,0 0,0 75,7 75,7 0,0 0,3 0,3 0,0 45 000,0 45 000,0 0,0 48,0 48,0 0,0 442,2 442,2 0,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Banxia Frontier Analyst 4  software 
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Příloha 4: Report modelu BCC-Output 
 

 76,74% Baterie 25 VN 40 Peers: 3 
References: 0 

Tabulka 0.8: Potential Improvements Baterie 25 VN 40 

Variable Actual Target Potential Improvement 

VNj [Kč/ks] 8248,99 7350,99 -10,89 % 
Energie 1ks baterie (Wh) 1200,00 1563,66 30,30 % 
FNj [Kč/ks] 2337,91 2337,91 0,00 % 
Objem prodejů [Ks] 1500,00 9372,62 524,84 % 
Pracnost [hod/ks] 6,32 4,07 -35,56 % 
Cena ECO [Kč/ks] 15466,67 20153,79 30,30 % 

Zdroj: Banxia  Frontier Analyst 4 software  

Peer Contributions 

 
Baterie 18 KPM 375P Cena ECO [Kč/ks] 92,06 % 
Baterie 18 KPM 375P Energie 1ks baterie (Wh) 86,31 % 
Baterie 18 KPM 375P FNj [Kč/ks] 88,72 % 
Baterie 18 KPM 375P Objem prodejů [Ks] 0,39 % 
Baterie 18 KPM 375P Pracnost [hod/ks] 87,28 % 
Baterie 18 KPM 375P VNj [Kč/ks] 88,40 % 
Sada LE406 Cena ECO [Kč/ks] 4,36 % 
Sada LE406 Energie 1ks baterie (Wh) 11,72 % 
Sada LE406 FNj [Kč/ks] 8,63 % 
Sada LE406 Objem prodejů [Ks] 84,25 % 
Sada LE406 Pracnost [hod/ks] 7,63 % 
Sada LE406 VNj [Kč/ks] 8,41 % 
Článek KPH 100PA Cena ECO [Kč/ks] 3,57 % 
Článek KPH 100PA Energie 1ks baterie (Wh) 1,97 % 
Článek KPH 100PA FNj [Kč/ks] 2,64 % 
Článek KPH 100PA Objem prodejů [Ks] 15,35 % 
Článek KPH 100PA Pracnost [hod/ks] 5,10 % 
Článek KPH 100PA VNj [Kč/ks] 3,18 % 

 
Input / Output Contributions 

 
FNj [Kč/ks] 100,00 % Input 
Pracnost [hod/ks] 0,00 % Input 
VNj [Kč/ks] 0,00 % Input 
Cena ECO [Kč/ks] 41,91 % Output 
Energie 1ks baterie (Wh) 58,09 % Output 
Objem prodejů [Ks] 0,00 % Output 

 
Peers 
Baterie 18 KPM 375P 
Sada LE406 
Článek KPH 100PA 
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 91,76% Článek L155P Peers: 3 
References: 0 

Tabulka 0.9: Potential Improvements Článek L155P 

Variable Actual Target Potential Improvement 

VNj [Kč/ks] 855,19 802,21 -6,20 % 
Energie 1ks baterie (Wh) 186,00 202,71 8,98 % 
FNj [Kč/ks] 271,85 250,21 -7,96 % 
Objem prodejů [Ks] 10300,00 30717,88 198,23 % 
Pracnost [hod/ks] 0,47 0,47 0,00 % 
Cena ECO [Kč/ks] 1271,84 1386,10 8,98 % 

Zdroj: Banxia Frontier Analyst 4 software  

Peer Contributions 

 
Baterie 18 KPM 375P Cena ECO [Kč/ks] 33,02 % 
Baterie 18 KPM 375P Energie 1ks baterie (Wh) 16,42 % 
Baterie 18 KPM 375P FNj [Kč/ks] 20,45 % 
Baterie 18 KPM 375P Objem prodejů [Ks] 0,00 % 
Baterie 18 KPM 375P Pracnost [hod/ks] 18,48 % 
Baterie 18 KPM 375P VNj [Kč/ks] 19,99 % 
Sada LE406 Cena ECO [Kč/ks] 49,57 % 
Sada LE406 Energie 1ks baterie (Wh) 70,66 % 
Sada LE406 FNj [Kč/ks] 63,04 % 
Sada LE406 Objem prodejů [Ks] 20,09 % 
Sada LE406 Pracnost [hod/ks] 51,13 % 
Sada LE406 VNj [Kč/ks] 60,22 % 
Článek SCL 40P Cena ECO [Kč/ks] 17,40 % 
Článek SCL 40P Energie 1ks baterie (Wh) 12,92 % 
Článek SCL 40P FNj [Kč/ks] 16,51 % 
Článek SCL 40P Objem prodejů [Ks] 79,91 % 
Článek SCL 40P Pracnost [hod/ks] 30,39 % 
Článek SCL 40P VNj [Kč/ks] 19,79 % 

 
Input / Output Contributions 

 
FNj [Kč/ks] 0,00 % Input 
Pracnost [hod/ks] 100,00 % Input 
VNj [Kč/ks] 0,00 % Input 
Cena ECO [Kč/ks] 75,79 % Output 
Energie 1ks baterie (Wh) 24,21 % Output 
Objem prodejů [Ks] 0,00 % Output 

 
Peers 
Baterie 18 KPM 375P 
Sada LE406 
Článek SCL 40P 
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 100,00% Baterie 18 KPM 375P Peers: 0 
References: 3 

Potential Improvements 
Variable Actual TargetPotential Improvement 
Cena ECO [Kč/ks] 111363,64 111363,64 0,00 % 
Energie 1ks baterie (Wh) 8100,00 8100,00 0,00 % 
FNj [Kč/ks] 12450,20 12450,20 0,00 % 
Objem prodejů [Ks] 220,00 220,00 0,00 % 
Pracnost [hod/ks] 21,34 21,34 0,00 % 
VNj [Kč/ks] 39005,43 39005,43 0,00 % 

 
Peer Contributions 

 
Baterie 18 KPM 375P Cena ECO [Kč/ks] 100,00 % 
Baterie 18 KPM 375P Energie 1ks baterie (Wh) 100,00 % 
Baterie 18 KPM 375P FNj [Kč/ks] 100,00 % 
Baterie 18 KPM 375P Objem prodejů [Ks] 100,00 % 
Baterie 18 KPM 375P Pracnost [hod/ks] 100,00 % 
Baterie 18 KPM 375P VNj [Kč/ks] 100,00 % 

 
Input / Output Contributions 

 
FNj [Kč/ks] 100,00 % Input 
Pracnost [hod/ks] 0,00 % Input 
VNj [Kč/ks] 0,00 % Input 
Cena ECO [Kč/ks] 100,00 % Output 
Energie 1ks baterie (Wh) 0,00 % Output 
Objem prodejů [Ks] 0,00 % Output 

 
Peers 
Baterie 18 KPM 375P 

 

 

 100,00% Baterie 75 KPH 150P Peers: 0 
References: 1 

Potential Improvements 
Variable Actual TargetPotential Improvement 
Cena ECO [Kč/ks] 152758,62 152758,62 0,00 % 
Energie 1ks baterie (Wh) 13500,00 13500,00 0,00 % 
FNj [Kč/ks] 32002,83 32002,83 0,00 % 
Objem prodejů [Ks] 290,00 290,00 0,00 % 
Pracnost [hod/ks] 60,07 60,07 0,00 % 
VNj [Kč/ks] 102343,65 102343,65 0,00 % 

 
Peer Contributions 

 
Baterie 75 KPH 150P Cena ECO [Kč/ks] 100,00 % 
Baterie 75 KPH 150P Energie 1ks baterie (Wh) 100,00 % 
Baterie 75 KPH 150P FNj [Kč/ks] 100,00 % 
Baterie 75 KPH 150P Objem prodejů [Ks] 100,00 % 
Baterie 75 KPH 150P Pracnost [hod/ks] 100,00 % 
Baterie 75 KPH 150P VNj [Kč/ks] 100,00 % 

 
Input / Output Contributions 
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FNj [Kč/ks] 33,33 % Input 
Pracnost [hod/ks] 33,33 % Input 
VNj [Kč/ks] 33,33 % Input 
Cena ECO [Kč/ks] 0,00 % Output 
Energie 1ks baterie (Wh) 99,36 % Output 
Objem prodejů [Ks] 0,64 % Output 

 
Peers 
Baterie 75 KPH 150P 

 

 

 100,00% Sada LE406 Peers: 0 
References: 3 

Potential Improvements 
Variable Actual TargetPotential Improvement 
Cena ECO [Kč/ks] 1525,55 1525,55 0,00 % 
Energie 1ks baterie (Wh) 318,00 318,00 0,00 % 
FNj [Kč/ks] 350,19 350,19 0,00 % 
Objem prodejů [Ks] 13700,00 13700,00 0,00 % 
Pracnost [hod/ks] 0,54 0,54 0,00 % 
VNj [Kč/ks] 1072,63 1072,63 0,00 % 

 
Peer Contributions 

 
Sada LE406 Cena ECO [Kč/ks] 100,00 % 
Sada LE406 Energie 1ks baterie (Wh) 100,00 % 
Sada LE406 FNj [Kč/ks] 100,00 % 
Sada LE406 Objem prodejů [Ks] 100,00 % 
Sada LE406 Pracnost [hod/ks] 100,00 % 
Sada LE406 VNj [Kč/ks] 100,00 % 

 
Input / Output Contributions 

 
FNj [Kč/ks] 0,00 % Input 
Pracnost [hod/ks] 100,00 % Input 
VNj [Kč/ks] 0,00 % Input 
Cena ECO [Kč/ks] 0,00 % Output 
Energie 1ks baterie (Wh) 100,00 % Output 
Objem prodejů [Ks] 0,00 % Output 

 
Peers 
Sada LE406 

 

 

 100,00% Článek KPH 100PA Peers: 0 
References: 2 

Potential Improvements 
Variable Actual TargetPotential Improvement 
Cena ECO [Kč/ks] 2803,57 2803,57 0,00 % 
Energie 1ks baterie (Wh) 120,00 120,00 0,00 % 
FNj [Kč/ks] 240,34 240,34 0,00 % 
Objem prodejů [Ks] 5600,00 5600,00 0,00 % 
Pracnost [hod/ks] 0,81 0,81 0,00 % 
VNj [Kč/ks] 911,07 911,07 0,00 % 
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Peer Contributions 

 
Článek KPH 100PA Cena ECO [Kč/ks] 100,00 % 
Článek KPH 100PA Energie 1ks baterie (Wh) 100,00 % 
Článek KPH 100PA FNj [Kč/ks] 100,00 % 
Článek KPH 100PA Objem prodejů [Ks] 100,00 % 
Článek KPH 100PA Pracnost [hod/ks] 100,00 % 
Článek KPH 100PA VNj [Kč/ks] 100,00 % 

 
Input / Output Contributions 

 
FNj [Kč/ks] 0,00 % Input 
Pracnost [hod/ks] 0,00 % Input 
VNj [Kč/ks] 100,00 % Input 
Cena ECO [Kč/ks] 69,47 % Output 
Energie 1ks baterie (Wh) 30,53 % Output 
Objem prodejů [Ks] 0,00 % Output 

 
Peers 
Článek KPH 100PA 

 

 

 100,00% Článek SCL 40P Peers: 0 
References: 2 

Potential Improvements 
Variable Actual TargetPotential Improvement 
Cena ECO [Kč/ks] 442,22 442,22 0,00 % 
Energie 1ks baterie (Wh) 48,00 48,00 0,00 % 
FNj [Kč/ks] 75,72 75,72 0,00 % 
Objem prodejů [Ks] 45000,00 45000,00 0,00 % 
Pracnost [hod/ks] 0,26 0,26 0,00 % 
VNj [Kč/ks] 291,04 291,04 0,00 % 

 
Peer Contributions 

 
Článek SCL 40P Cena ECO [Kč/ks] 100,00 % 
Článek SCL 40P Energie 1ks baterie (Wh) 100,00 % 
Článek SCL 40P FNj [Kč/ks] 100,00 % 
Článek SCL 40P Objem prodejů [Ks] 100,00 % 
Článek SCL 40P Pracnost [hod/ks] 100,00 % 
Článek SCL 40P VNj [Kč/ks] 100,00 % 

 
Input / Output Contributions 

 
FNj [Kč/ks] 24,61 % Input 
Pracnost [hod/ks] 45,81 % Input 
VNj [Kč/ks] 29,58 % Input 
Cena ECO [Kč/ks] 0,00 % Output 
Energie 1ks baterie (Wh) 0,00 % Output 
Objem prodejů [Ks] 100,00 % Output 

 
Peers 
Článek SCL 40P 
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Příloha 5: Výpočet krycího příspěvku (KP) 
 

𝐾𝑃 =  𝐶𝑒𝑛𝑎 –  𝑉𝑁𝑗 

𝐾𝑃𝑟 =  𝐾𝑃/𝑃𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑠𝑡 

Tabulka 0.10 

Výrobek 
Pracnost [hod/ks] 

Cena [Kč/ks] VNj [Kč/ks] 
Krycí příspěvek 

KP [Kč/ks] KPr [Kč/ks/hod] 
Článek SCL 40P 0,26 442,22 291,04 151,18 581,46 
Baterie 75 KPH 150P 60,07 152 758,62 102 343,65 50 414,97 839,27 
Sada LE406 0,54 1 525,55 1 072,63 452,92 838,74 
Článek L155P 0,47 1 271,84 855,19 416,65 886,49 
Baterie 25 VN 40 6,32 15 466,67 8 248,99 7 217,68 1 142,04 
Článek KPH 100PA 0,81 2 803,57 911,07 1 892,50 2 336,42 
Baterie 18 KPM 375P 21,34 111 363,64 39 005,43 72 358,21 3 390,73 

Zdroj: Vlastní zpracování dle přílohy 1  

Tabulka 0.11: Výpočet krycího příspěvku po optimalizaci proměnných modelu BCC 

BCC-I 
 

BCC-O 

  
VNj [Kč/ks] Cena [Kč/ks] KP [Kč/ks] 

Pracnost 
[hod/ks] 

KPr [Kč/hod/ks] 
  

KPr [Kč/hod/ks] 
Pracnost 
[hod/ks] 

KP [Kč/ks] Cena [Kč/ks] VNj [Kč/ks] 
  

Článek SCL 40P 291,04 442,22 151,18 0,26 581,46 
 

581,46 0,26 151,18 442,22 291,04 Článek SCL 40P 
Sada LE406 1 072,63 1 525,55 452,92 0,54 838,74 

 
838,74 0,54 452,92 1 525,55 1 072,63 Sada LE406 

Baterie 75 KPH 150P 102 343,65 152 758,62 50 414,97 60,07 839,27 
 

839,27 60,07 50 414,97 152 758,62 102 343,65 Baterie 75 KPH 150P 
Článek L155P 744,59 1 271,84 527,25 0,45 1 171,67 

 
1 242,32 0,47 583,89 1 386,10 802,21 Článek L155P 

Článek KPH 100PA 911,07 2 803,57 1 892,50 0,81 2 336,42 
 

2 336,42 0,81 1 892,50 2 803,57 911,07 Článek KPH 100PA 
Baterie 25 VN 40 5 666,31 15 466,67 9 800,36 3,19 3 072,21 

 
3 145,65 4,07 12 802,80 20 153,79 7 350,99 Baterie 25 VN 40 

Baterie 18 KPM 375P 39 005,43 111 363,64 72 358,21 21,34 3 390,73 
 

3 390,73 21,34 72 358,21 111 363,64 39 005,43 Baterie 18 KPM 375P 

Celkem 
    

12 230,50 
 

12 374,59 
    

Celkem 
Zdroj: Vlastní zpracování  dle přílohy 3  
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Příloha 6: Výpočet rentability obratu (RO) 
 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝ů (𝐑𝐍)[%] =   
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 (𝑃) − (𝐴𝐶)

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (𝐴𝐶)
∗ 100 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐮 (𝐑𝐎)[%] =   
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 (𝑃) − (𝐴𝐶)

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 (𝑃)
∗ 100 

𝐏𝐫ů𝐦ě𝐫𝐧é 𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲 (𝐀𝐂)[𝐊č/𝐤𝐬] = 𝑉𝑁𝑗  + 𝐹𝑁 

Tabulka 0.12: Výpočet rentability obratu (RO) 

Výrobek VNj [Kč/ks] FN [Kč/ks] CN [Kč/ks] Cena UCE [Kč/ks] RO [%] 
Sada LE406 1 072,63 350,19 1 422,82 1 525,55 6,73 
Článek L155P 855,19 271,85 1 127,04 1 271,84 11,39 
Baterie 75 KPH 150P 102 343,65 32 002,83 134 346,48 152 758,62 12,05 
Článek SCL 40P 291,04 75,72 366,76 442,22 17,06 
Baterie 25 VN 40 8 248,99 2 337,91 10 586,90 15 466,67 31,55 
Baterie 18 KPM 375P 39 005,43 12 450,20 51 455,63 111 363,64 53,79 
Článek KPH 100PA 911,07 240,34 1 151,41 2 803,57 58,93 

Výpočet je proveden v  prostředí MS Office Excel 2013 

 

Výpočty hranic v DEA matici 

𝐇𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐤á𝐥𝐧í 𝐨𝐬𝐞 =  
∑ 𝑅𝑂𝑛

1

𝑛
= 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑒 "AVERAGE" MS 𝑂𝑓𝑖𝑖𝑐𝑒 2013 

𝐇𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐧𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭á𝐥𝐧í 𝐨𝐬𝐞 =   
∑ 𝐵𝐶𝐶𝑛

1

𝑛
= 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑒 "AVERAGE" MS 𝑂𝑓𝑖𝑖𝑐𝑒 2013 

Tabulka 0.13: Výpočet hranic pro pole efektivnosti a neefektivnosti 

 
Průsečík osy RO[%] BCC-O[%] 

 Efektivní pole 
Hranice Y 100,00% 4,62% 

Hranice X 27,36% 100,00% 

Neefektivní pole 
Hranice Y1 0,00% 95,38% 

Hranice X1 27,36% 0,00% 
Výpočet proveden v  prostředí MS Office Excel 2013  

CENSORED 


