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ABSTRAKT 

Tématem této diplomové práce je Produktivita práce ve zkoumané společnosti 

VIADRUS a.s. Cílem práce je stanovení srovnatelné základny pro získání objektivnějších a 

detailnějších informací, které se dále zpracují a na jejich základě navrhnou možná zlepšení 

produktivity práce. 

Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. Teoretická část vymezuje pojem 

produktivita celková a produktivita práce. Popisuje některé z nástrojů pro sledování, měření a 

zvyšování produktivity práce. Dále se zmiňuje o vlivu na objem produkce  a vztahu 

k průměrným mzdám.  

V praktické části analyzuji společnost VIADRUS a.s. a její výrobní úseky. Stanovuji 

srovnatelnou základnu pro výpočet objektivnějších a detailnějších informací produktivity 

práce. V závěru navrhuji možná řešení zvýšení produktivity práce. 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis deals with the labor productivity in surveyed company VIADRUS Inc. 

The goal of the work is the assessment comparable base for obtaining more objective and 

detailed information, which are further elaborated. On its base we will suggest the labor 

productivity possible improvement. 

Diploma thesis consists of two basic parts. The theoretic part determinates the concept 

of total productivity and labor productivity. The text describes some instruments for scanning, 

measuring and the labor productivity raising. Further it mentions the production volume 

influence and relation to average wages.  

The practical part analyzes VIADRUS Inc. company and it´s production divisions. It 

describes the comparable base for calculation of more objective and detailed information of 

labor productivity. At the end of the work I propose the possible solutions to increase the 

labor productivity. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

produktivita práce, srovnatelná základna, výrobní linka, štíhlá výroba, Poka Yoke, Kaizen 
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Labor productivity, comparable base, production line, lean production, Poka Yoke, Kaizen 

  



8 

 

Obsah 

 

ÚVOD ...................................................................................................................................................... 10 

1 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE ............................................................................................................... 12 

1.1 Historie produktivity ............................................................................ 12 

1.2 Produktivita ......................................................................................... 12 

1.2.1 Definice produktivity .................................................................................................... 13 

1.2.2 Typy produktivity .......................................................................................................... 13 

1.2.3 Celková (souhrnná) produktivita................................................................................ 14 

1.2.4 Indexy produktivity ....................................................................................................... 15 

1.2.5 Způsoby zvyšování celkové produktivity .................................................................. 15 

1.3 Produktivita práce ................................................................................ 17 

1.3.1 Činitelé ovlivňující produktivitu práce ....................................................................... 19 

1.3.2 Faktory ovlivňující dosahovanou úroveň produktivity práce ................................. 19 

1.3.3 Měření produktivity práce ........................................................................................... 22 

1.3.4 Vliv produktivity práce na objem produkce .............................................................. 23 

1.3.5 Vztah produktivity práce a průměrných mezd ......................................................... 23 

1.3.6 Analytické ukazatele produktivity práce ................................................................... 24 

1.3.7 Metody a nástroje podporující růst produktivity práce ........................................... 26 

1.3.8 Hlavní příčiny nízké produktivity práce ..................................................................... 27 

2 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE ................................................................................................................. 28 

2.1 Představení zkoumané společnosti ...................................................... 28 

2.1.1 Historie společnosti ..................................................................................................... 28 

2.1.2 Politika integrovaného systému managementu VIADRUS a.s. ............................ 29 

2.1.3 Výrobní program společnost VIADRUS a.s. ............................................................ 31 

2.1.4 Výrobní úseky společnosti VIADRUS a.s. ............................................................... 32 

2.2 Analýza produktivity práce společnosti ................................................ 34 

2.2.1 Současný stav sledování hodnot .............................................................................. 35 

2.2.2 Specifikace zkoumané oblasti výroby ...................................................................... 35 

2.3 Návrhy na zlepšení sledování produktivity práce ................................. 39 

2.3.1 Analýza pracovišť na výrobních linkách 1 a 2 ......................................................... 39 

2.3.2 Vyhodnocení dat za období 2010 a 2011 ................................................................ 40 



9 

 

2.3.3 Vyhodnocení stávajícího stavu .................................................................................. 45 

2.4 Návrhy na zvýšení produktivity práce .................................................. 45 

3 Závěr ............................................................................................................................................... 49 

Seznam použité literatury ....................................................................................................................... 51 

Seznam zkratek ...................................................................................................................................... 53 

Seznam tabulek ...................................................................................................................................... 55 

Seznam obrázků ..................................................................................................................................... 56 



10 

 

ÚVOD 

V současné dynamické době je zvyšování celkové produktivity podniku jedním z 

hlavních faktorů umožňujících tvorbu ekonomické přidané hodnoty a dosahování 

dlouhodobého růstu podniku. Současné společnosti musí hledat nové způsoby řízení podniku 

a inovovat podnikové systémy tak, aby prostřednictvím růstu produktivity zvyšovaly svou 

konkurenceschopnost nejen na lokálním, ale i na mezinárodním trhu. Kromě zavádění nových 

podnikových systémů kladoucích důraz na maximální využití krátkodobého i dlouhodobého 

podnikového majetku a snižování jeho zásob musí podnik vytvořit takový systém ukazatelů, 

který mu umožní produktivitu sledovat a efektivně řídit.  

Analýzy i praktické zkušenosti prokazují, že pro schopnost společnosti naplňovat svou 

strategii je důležité soustavně sledovat vývoj jednotlivých oblastí řízení lidských zdrojů, 

takzvaný personální controlling. Monitorování odchylek od stanovených cílů umožňuje, aby 

společnost dokázala tyto odchylky odstraňovat, popřípadě jim předcházet, a může pomoci i 

při zjišťování jejich příčin. 

Jedním z hlavních a často opomíjených ukazatelů výkonnosti podniku je produktivita 

práce, která může značně přispět k dosažení stanovených cílů. Právě produktivita pracovníků 

ve firmách působících na území ČR je dnes častým tématem diskusí o konkurenceschopnosti 

tuzemských společností na rozšířeném evropském trhu. Dosahuje totiž jen zhruba dvou třetin 

průměru zemí EU. Proto je zvyšování produktivity práce dlouholetou prioritou podniků 

působících v České republice. Podle posledního průzkumu PayWell, vypracovaného 

každoročně PricewaterhouseCoopers, měří produktivitu práce svých zaměstnanců jen necelá 

třetina českých společností. 

Cílem této práce je představení jednoho ze systémů vyhodnocení databáze dat, 

umožňujícího efektivně sledovat a analyzovat produktivitu práce podniku. Zaměříme se na 

stanovení srovnatelné základny pro hodnocení jednotlivých výrobních úseků, a to v oblasti 

obsazení pracovišť a hrubého pracovního času pracovníků. Dalším krokem bude aplikace 

tohoto systému, vyhodnocení v praxi a vytvoření podkladů pro management zkoumané 

společnosti, umožňujících měřit a hodnotit produktivitu práce podniku. Ze zjištěných dat 

budou navržena optimální řešení pro zvýšení produktivity práce. 

Úvod do problematiky produktivity práce bude poskytnut v první kapitole teoretické 

části práce, která se bude zabývat definicemi produktivity, rozdělením na jednotlivé typy 

produktivity, vztahem mezi produktivitou práce a jednotlivými faktory, které ji mohou 
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ovlivnit. Budeme se zabývat vztahem mezi produktivitou práce a ekonomickou přidanou 

hodnotou. Stručně představím měření produktivity práce na makroekonomické úrovni, čímž 

bude ukončeno teoretické uvedení do problematiky měření produktivity práce. 

Téma hodnocení produktivity práce bylo vybráno pro jeho důležitost jak pro finanční 

management podniku a vnitropodnikové ekonomické řízení, tak pro efektivní využívání 

zdrojů lidskou společností. Chci jej prakticky zhodnotit na jednom výrobním podniku, jehož 

činnost je důležitá nejen v regionálním měřítku.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

1.1 Historie produktivity 

Již od počátku lidské společnosti se produktivita práce promítala do konečného 

výsledku snažení jednotlivých skupin lidí nebo civilizací. Aniž by pojem produktivita práce 

byl přesně definovaný, hrál významnou roli v úspěšnosti jednotlivých sociálních seskupení 

nebo dokonce celých civilizací. Tím můžeme říci, že práce a s ní neodmyslitelně spojená 

produktivita byly, kromě jiného, jedním z hlavních motivů vývoje lidstva. Produktivita se 

prolínala od dob prvních lidoopů za pomocí využití jednoduchých kostěných nástrojů. Později 

došlo k přirozenému znásobení produktivity práce dokonalejšími nástroji jako vynález kola, 

zadržování a využití vody nebo zpracování kovů.  Vliv produktivity též nalezeme v období 

starověkých civilizací od staveb starověkého Egypta, Číny, sumerské civilizace po antickou a 

římskou civilizaci. Manufakturní zdokonalování ve středověku až po novověk. Období 

průmyslové revoluce patří k startovní čáře cíleného využívání produktivity. Jak tvrdí Vojtovič 

[1], vědecko-technická revoluce podpořila růst efektivity hospodářské výroby a produktivity 

práce, klesala nákladnost vstupních faktorů a měnil se poměr mezi výsledky výroby a náklady 

na výrobu. Díky informační revoluce se produktivita znásobila.  

 

1.2 Produktivita 

Rostoucí produktivita je jednou ze základních podmínek konkurenceschopnosti 

podniku. Pokud chce podnik dosahovat dlouhodobého růstu, přinášet svým vlastníkům 

požadované zisky a zároveň zvyšovat životní úroveň svých zaměstnanců, musí hledat 

způsoby, jak zvyšovat celkovou produktivitu podniku, aby mohl dosáhnout těchto cílů. K 

tomu, aby podnik mohl efektivně pracovat s celkovou produktivitou podniku, musí vědět, 

jakým způsobem ji lze měřit, jaké jsou vazby mezi produktivitou a vrcholovým cílem podniku 

a jakými metodami lze vyšší produktivity dosáhnout. 
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1.2.1 Definice produktivity 

„Produktivita je účinnost (efektivnost), s jakou jsou výrobní faktory využívány ve 

výrobě. Produktivita se týká všech podniků, výrobních i nevýrobních, neboť výrobou v širším 

slova smyslu se rozumí transformace vstupů v užitečné výstupy – výrobky či služby.“ [2] 

 

Obecně je možno produktivitu charakterizovat jako poměr mezi hodnotou výstupu a 

hodnotou výrobního vstupu, tedy: 

 

 

 

Produktivita tedy roste, klesá-li počet vstupů, které jsou schopny vyprodukovat stejný 

počet výstupů nebo roste-li počet výstupů při stejném množství použitých vstupů, případně 

vhodnou kombinací obou jevů. Růst produktivity vede ke snižování nákladů na výrobek a 

díky tomu umožňuje zvýšení zisku na daný výrobek, případně snížení jeho ceny, což může 

vést k posílení konkurenční pozice firmy na daném trhu. Zároveň je důležité uvědomit si, že 

růst mezd, platů a dividend je podmíněn růstem produktivity práce. Stejně tak není vhodné 

zvyšovat produktivitu na úkor nižší kvality produkce a riskovat tak ztrátu důvěry zákazníka. 

Produktivita je vždy měřena v čase, tzn. za určitý interval (rok, měsíc, týden, den, 

hodina, apod.). Objektem je zpravidla výrobní systém vymezený jednotným výrobním 

výstupem, jednotným vstupem a jednotným procesem. 

Jak tvrdí Wöhe [3], produktivita porovnává měřitelné výsledky výroby s měřitelným 

využitím výrobních faktorů. 

 

1.2.2 Typy produktivity 

Na pojem produktivita je možno nahlížet z několika úhlů pohledu v závislosti na tom, 

jaký objekt zkoumáme. Existuje tedy celá řada typů produktivity. Klečka a Matějka [4] 

rozlišují hlavní typy produktivity následovně:  

Dle komplexnosti uvažovaného vstupu: 

- parciální produktivita (neboli produktivita určitého výrobního faktoru – práce, 

kapitálu, energie, materiálu); 
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- celková produktivita (neboli produktivita souhrnná, kombinující různé vstupy 

pro dosažení výstupu). 

Dle stupně agregace: 

- mikroekonomická produktivita (měřena za konkrétní podnik či výrobu); 

- makroekonomická produktivita (měřena za celou národní ekonomiku). 

Dle toho, zda má nebo nemá hodnotový rozměr: 

- technická produktivita (výstup a vstup je poměřován pouze v naturálních 

jednotkách); 

- technickoekonomická produktivita (výstup a vstup je poměřován v naturálních 

jednotkách v peněžním ocenění). 

 

1.2.3 Celková (souhrnná) produktivita 

Podnik jako celek při sledování produktivity práce musí brát v úvahu rovněž souhrnnou 

produktivitu výrobních faktorů, tzn. celkovou produktivitu (TFP – Total Factor Productivity). 

Celková produktivita tedy určuje, s jakou efektivností je výstup vytvořen při použití všech 

zdrojů, tzn. kromě práce i kapitálu, energie a materiálu. Pro obecné vyjádření lze použít 

následující vzorec: 

 

 

Podle tohoto vzorce můžeme produktivitu počítat v případě, že vycházíme z 

agregovaných podnikových dat. Vycházíme-li při výpočtu produktivity z cen a objemů 

jednotlivých vstupů a výstupů, je vhodnější použít vzorec v jeho hodnotovém (peněžním) 

vyjádření. Celkovou produktivitu v hodnotovém vyjádření s peněžně vyjádřeným vstupem i 

výstupem lze definovat jako: [4]  

 

 

 

kde:  

p – cena jednotky výstupu v daném období; 
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q – počet jednotek výstupu (tzn. vyprodukovaných výrobků či služeb); 

pv,i – cena jednotky i-tého vstupu; 

vi – počet jednotek i-tého vstupu spotřebovaných nebo vázaných při výrobě výstupu; 

i = 1, 2, …, n – jednotlivé vstupy (členěné dle druhů). 

 

1.2.4 Indexy produktivity 

Při sestavování analýzy produktivity podniku je zpravidla sledováno několik různých 

indexů produktivity, jejichž kalkulace umožňuje sledovat vývoj produktivity v čase, případně 

ve vztahu k určitým standardům. Index je obecně ukazatel vyjadřující poměr dvou hodnot 

téhož ukazatele. Indexy produktivity je možno rozdělit do několika skupin: [5] 

 

- časové indexy produktivity – vyjadřují změnu produktivity mezi dvěma obdobími; 

 

 

 

- nečasové indexy produktivity – vyjadřují poměr mezi skutečnou produktivitou a 

určitým standardem produktivity, tzn. optimální produktivitou dosaženou v daném podniku za 

optimálních podmínek (k výpočtu jsou zpravidla použity metody průmyslového inženýrství); 

 

 

 

- indexy celkové produktivity – vyjadřují změnu souhrnné produktivity; 

 

- indexy parciální produktivity – umožňují určit, jak se jednotlivé výrobní faktory 

podílely na změně celkové produktivity. 

 

1.2.5 Způsoby zvyšování celkové produktivity 

V zájmu managementu, vlastníků i zaměstnanců podniku je zvyšování celkové 

produktivity podniku. Produktivita práce v současné době hraje významnou roli. Společnost 
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by se tedy měla zaměřit na příčiny nedostatečné výše produktivity, jako je například 

nedokonalá synchronizace pracovního procesu způsobující pracovní prostoje, nesoulady v 

řízení zásob, duplicita práce, nedostatečné využití strojů a zařízení, nízká flexibilita pracovní 

síly, nesprávné řízení nákladů, chyby v managementu společnosti a podobně.
 
[6] 

Matýska [7] uvádí příklad teorie omezení od autora Goldratta. Základním předpokladem 

této teorie je, že každý systém má určité omezení, které brání dosahování vyššího výkonu. 

Odstranění tohoto omezení může poměrně zásadním způsobem zvýšit výkonnost celého 

systému. Efektivní řízení systému se potom odehrává v pěti hlavních krocích: 

-  nalezení omezení systému; 

-  rozhodnutí, jak omezení co nejlépe využít; 

-  podřízení se rozhodnutí; 

-  odstranění omezení; 

-  návrat na začátek. 

Teorie omezení je pouze jednou z nových manažerských metod řízení. Spolu s dalšími 

metodami jako je Just-in-Time management či Total Quality Management patří mezi metody 

řízení, které jsou základem pro tzv. nové podnikové systémy. Synek a Klečka [5] k těmto 

systémům řadí: 

 

- lean production – tzn. štíhlá produkce eliminující ztrátovost procesů využívající 

úplného Just-in-Time, neboli eliminaci zásob dokonalou synchronizací jejich 

dodávek; 

 

- lean management – tzn. štíhlý management kladoucí důraz na týmovou práci; 

 

- redukce nákladů – využití outsourcingu, standardizace, apod.; 

 

- zvyšování kvality – řízení podle norem ISO řady 9000, implementace komplexních 

systémů řízení kvality jako je TQM (Total Quality Management);  

 

- redukce času - zkracování výrobního cyklu, doby vývoje, distribuce, atd. mající za 

cíl minimalizaci mezioperačních časů, při nichž nedochází ke tvorbě hodnoty; 
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- řízení zákazníkem – detailní zkoumání měnících se požadavků zákazníka a jejich 

následná implementace do produkce; 

 

- zapojení zaměstnanců do řízení – umožnění zaměstnancům přicházet s návrhy na 

vylepšení; 

 

- integrace dodavatelů – úzká spolupráce s dodavateli je nezbytným předpokladem 

pro zavedení systémů Just-in-Time; 

 

- hodnotová analýza - hledání a navrhování řešení funkcí zkoumaného objektu s 

cílem zvýšit jeho efektivnost); 

 

- integrace informačních systémů - podporujících řízení procesů; apod. 

 

1.3 Produktivita práce 

Nejdůležitější a v praxi nejčastěji používanou parciální produktivitou je produktivita 

práce. Stejně jako v případě obecného výpočtu produktivity je produktivita práce počítána 

jako podíl mezi výstupy a vstupy, přičemž vstupy zde tvoří živá práce. Dle Synka, Kopkáně a 

Kubálkové [6] lze konstruovat celou řadu různých vzorců v závislosti na tom, jaké měrné 

jednotky používáme pro výstupy a pro vstupy. Výstupy lze měřit v naturálních jednotkách 

(kg, m, t, l, atd.), pracovních jednotkách (podíl normohodin na odpracované hodiny) či 

peněžních jednotkách, které je nutno očistit o cenové vlivy. Vstupy nejčastěji měříme jako 

hodinovou, denní, měsíční či roční produktivitu práce. 

Nejčastěji používanými ukazateli jsou dle Klečky [5]: 
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Přidaná hodnota je rovna rozdílu mezi hodnotou produkce a mezispotřebou, přičemž za 

hodnotu produkce považujeme tržby a za mezispotřebu považujeme veškeré nakupované 

materiály, suroviny a služby do podniku. Jinak je možno přidanou hodnotu vyjádřit jako 

součet mezd, sociálních dávek, odpisů a zisku před zaplacením úroků a daní, případně ztráty. 

Produktivita práce je důležitým ukazatelem pro naprostou většinu podniků, nicméně pro 

určité typy podniků mohou být významnější jiné ukazatele parciálních produktivit. Pokud je 

podíl živé práce na produkci výstupu zanedbatelný, je pro podnik zpravidla důležitější 

parciální produktivita faktoru, který se na produkci výstupu podílí nejmarkantnějším 

způsobem. Coelli [8] například uvádí produktivitu paliv, jako důležitý ukazatel pro elektrárny, 

či produktivitu (úrodnost) půdy pro zemědělce. Obecně lze říci, že důležitost produktivity 

jiných faktorů (jako například kapitálu) bude vyšší u společností s vyšší automatizací práce a 

nižším podílem živé práce.  

Produktivitou práce obecně rozumíme množství užitných hodnot zhotovených jedním 

pracovníkem za jednotku času, tedy ekonomickou účinnost lidské práce neboli určitou 

schopnost vytvářet užitné hodnoty.  

Pojem produktivity práce můžeme chápat v užším nebo širším pojetí. Jedná se vlastně o 

vymezení rozsahu vynaložené práce, jehož se má používat při vyjadřování produktivity práce, 

tj. zda je správné vymezovat produktivitu práce jako produktivní práce živé či veškeré práce, 

tj. živé i zhmotnělé. Je zřejmé, že podle toho, jak produktivitu práce v tomto smyslu 

definujeme, měříme i různé veličiny a dostáváme odlišné výsledky. 

V ekonomické praxi se nejčastěji používá užšího pojetí produktivity práce, přičemž jde 

o kvantitativní vztah mezi objemem vyrobených materiálních užitných hodnot (objem 

výroby) a vynaloženou živou prací na výrobu těchto užitných hodnot v konkrétním daném 

výrobním procesu. Tento ukazatel (i když ne zcela přesně) má charakterizovat změny ve 

spotřebě živé práce vynaložené na výrobu určitého výrobku a bývá nazýván ukazatel 

produktivity živé práce (dále jen produktivita práce).  

Zhmotnělá práce ve výrobních podnicích sice nevykazuje nějakou svou vlastní 

produktivitu, avšak významným způsobem ovlivňuje produktivitu práce. Živá práce 

(pracovníci) vybavená větším množstvím zejména strojů, zařízením atd., se stává 

produktivnější.  

Zpravidla se produktivita práce měří pomocí ukazatele přidané hodnoty na pracovníka v 

jednotlivých hospodářských odvětvích. Musíme zdůraznit, že je obtížné hodnotit produktivitu 
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práce mezi sektory průmyslu a služeb, neboť řada služeb je netržního charakteru (jedná se 

např. o školství, veřejnou správu, zdravotnictví, sociální služby apod.). A právě proto se tato 

práce zaměří na odvětví výrobního průmyslu, kde dosáhneme konkrétnějších závěrů. 

V podnikové praxi je produktivita práce jedním z častých ukazatelů, kdy 

vyprodukované množství výrobků měříme počtem pracovních hodin, což se rovná 

produktivitě práce v kusech za jednu hodinu. Vyprodukovaný výstup, kupř. počet výrobků za 

směnu v kusech se podělí počtem pracovníků a získá se produktivita jednoho pracovníka za 

směnu. 

 

1.3.1 Činitelé ovlivňující produktivitu práce 

Růst produktivity práce ovlivňují více či méně jednotlivý činitelé, které uvádím níže. 

Jejich vliv na celkovou produktivitu práce mohou mít zásadní dopad na maximální využití 

potenciálu podniku a dosažení stanovených cílů.  

Podle Kozlera a Matějky [9] produktivita práce závisí na těchto činitelích: 

 Dosažení stupně technického rozvoje a používané technologie výrobního 

procesu 

 Úroveň organizace práce a využívání pracovního času 

 Kvalifikace a výše hodnoty osobností pracovníků 

 Vnitřní a vnější podmínky pracoviště 

 Působení přírodních a ekonomických výrobních podmínek 

 

Celkové vyhodnocení jednotlivých ukazatelů může odkrýt nedostatky a rezervy, které 

produktivitu práce omezují nebo její vývoj zcela zastaví. 

 

1.3.2 Faktory ovlivňující dosahovanou úroveň produktivity práce 

Z obecného vztahu pro vyjádření produktivity práce vyplývá, že k nejrychlejšímu růstu 

produktivity práce dochází při růstu objemu produkce a zmenšování objemu spotřeby práce (v 

užším pojetí spotřeby živé práce). 
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Z toho vyplývá, že dosažení požadované úrovně produktivity práce je závislé na 

faktorech, které podmiňují změnu a dosažení požadované výše objemu produkce a spotřebu 

práce pro vyprodukování potřebného objemu produkce. 

Funkcí živé práce je pak objem vyrobené produkce, vzhledem k její spotřebě a její 

kvalitě (kvalifikace pracovníků), vybavenosti pracovníků hmotným investičním majetkem (s 

ohledem na množství prostředků a jejich kvalitu – např. výkonnostní parametry DHM 

(dlouhodobý hmotný majetek) – úroveň jeho inovace), náročností výroby na DHM, 

dosahované úrovně technologických procesů a ostatních procesů probíhajících v rámci 

výrobně-podnikatelské činnosti podniku, jejich řízení a organizace, jež ovlivňuje využití 

základních komponent výrobního procesu v rámci určitých výrobních podmínek. 

Shrneme-li zásadní faktory ovlivňující úroveň produktivity práce, pak vedle přírodních 

podmínek (např. faktoru důlně-geologických podmínek v hornictví) se jedná o: 

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

úrovně výrobních prostředků a účelné zvyšování jejich rozsahu. 

2. technologii – zdokonalování technologických procesů a postupů 

3. koncentraci, organizaci a řízení – zvyšování úrovně koncentrace, organizace a 

řízení výroby a ostatních procesů v podniku, využívání pracovní doby, zlepšení 

rytmičnosti práce apod. 

4. úroveň pracovníků – růst kvalifikace pracovníků a jejich rozmístění ve výrobě, 

optimální využití pracovních sil 

5. úroveň motivace – systém hmotné zainteresovanosti pracovníků na výsledcích 

výroby a systém morálních podnětů k práci, jako např. zájem o práci, možnost 

seberealizace apod. 

Zvýšení úrovně plnění ukazatele produktivity práce lze dosáhnout i zvýšením intenzity 

práce, která znamená koncentraci, hustotu vynakládané živé práce v určité časové jednotce. 

Úroveň produktivity práce je vždy dosahována za určité úrovně intenzity práce, která je 

nedílnou součástí dosažené úrovně produktivity práce. Úroveň intenzity práce musí být 

dodržována na úrovni společensky nutné výše intenzity práce a její zvyšování je přípustné 

pouze tam, kde poklesla pod společensky nutnou hranici (normy práce neodpovídají 

objektivně existujícím podmínkám práce). Nelze ji tudíž stupňovat tak, aby vedla 

k předčasnému opotřebení pracovní síly pracovníků. 
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Změna produktivity práce vede k relativní změně počtu pracovníků. 

 

Relativní změnu lze určit podle vztahu: 

 

 

 

 

Kde: 

Δ trel – relativní změna počtu pracovníků (relativní úspora nebo překročení) 

t1 – počet pracovníků v období (1) 

tpřep – přepočtený počet pracovníků 

Přepočtený počet pracovníků udává, kolik zaměstnanců by podnik potřeboval pro 

zajištění výroby v období (1) pokud by produktivita práce zůstala zachována na úrovni období 

(0). 

 

Tedy: 

 

 

 

kde: 

V0 , V1 …produkce v období (0) a (1) 

t0 …počet pracovníků v období (0) 

 

Rozdíl mezi stavem pracovníků v období (1) a stavem přepočteným může být: 

 záporný: podnik zajistil produkci s menším počtem pracovníků než vycházel 

podle přepočtu, došlo tedy k relativní úspoře pracovníků vlivem růstu 

produktivity práce mezi obdobími (0) a (1) 

 kladný: podnik zajistil produkci s větším počtem pracovníků než vycházel podle 

přepočtu, došlo tedy k relativnímu překročení počtu pracovníků způsobenému 

poklesem produktivity práce. 
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1.3.3 Měření produktivity práce 

V praxi nejběžnější prováděné měření je produktivita (živé) práce a proto se na tuto 

problematiku podívejme podrobněji. Z  počátku uveďme, že jde většinou o produktivitu 

výrobních dělníků. Již dříve poukazují Koontz a Weihrich [10] na to, že při měření 

produktivity živé práce je poměrně snadné měřit produktivitu práce vyžadující převážně jen 

dovednosti (zedník, zámečník, řezník); mnohem obtížnější je měřit práci vyžadující převážně 

znalosti (manažer, inženýr, programátor). Nesmíme zapomenout, že rozhodujícím činitelem 

produktivity práce je její vybavenost technikou a použitá technologie; dřevorubec vybavený 

motorovou pilou a traktorem vytěží daleko více dřeva za směnu než jeho kolega vybavený 

sekerou a koněm.  

Základní vzorec pro měření produktivity práce zůstává stejný, jen ve jmenovateli 

zlomku bude pouze jeden vstup, a to práce (živá práce): 

  

 

 

Lze zkonstruovat řadu konkrétních vzorců, které se používají v podnikové praxi.  

Podle měřících jednotek pro výstup (čitatel zlomku) lze produktivitu měřit  

-   v naturálních jednotkách (kg, t, l, m včetně smluvených jednotek),  

- v pracovních jednotkách (produktivita vypočtená jako podíl normohodin na 

odpracované hodiny),  

-   v peněžních jednotkách (výkony, tržby, přidaná hodnota).  

 

Podle měřících jednotek, v nichž vyjadřujeme vstup (práci), tj. jmenovatel zlomku, lze 

měřit:  

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

normohodin),  

- denní (směnovou) produktivitu práce (počet odpracovaných dnů nebo směn),  

- měsíční produktivitu práce (průměrný měsíční evidenční stav),  

- roční produktivitu práce (průměrný roční evidenční počet).  
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1.3.4 Vliv produktivity práce na objem produkce 

Často chceme zjistit vliv produktivity práce na objem produkce. Použijeme vztahu  

 

 

 

kde V je objem produkce,  

V/P – produktivita práce 1 pracovníka,  

P – počet pracovníků.  

 

Také můžeme změřit vliv vybavenosti podniku stroji, zařízením apod. Použijeme vztahu  

 

 

 

kde Z je objem používaného výrobního zařízení.  

 

Další možné postupy jsou: 

 

 

 

 

 

Mělo by platit, že V/P > Z/P, což znamená, že produktivita práce by měla růst rychleji 

než vybavenost práce. Vrátíme se k tomu při měření produktivity práce a při nerovnicích. 

 

1.3.5  Vztah produktivity práce a průměrných mezd 

 

Jak upozorňuje Synek [11], musíme, dříve než přejdeme k analytickým ukazatelům 

produktivity práce, připomenout ještě vztah, o kterém jsme se sice zmínili, ale který poskytuje 
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globální obraz o důležitém vztahu v ekonomice podniku. Jde o vztah produktivity práce a 

průměrných mezd. Mělo by totiž platit, že produktivita práce (PP) roste rychleji než rostou 

průměrné mzdy (PMZD):  

 

 

 

Lze použít i tento řetězový rozklad:  

 

 

 

kde zlomek na levé straně rovnice znázorňuje mzdovou nákladovost,  

- první zlomek na pravé straně průměrné mzdy a  

- druhý zlomek na pravé straně produktivitu práce.  

Z rovnice je zřejmé, že mají-li klesat mzdové náklady na výrobu (mzdová nákladovost 

MZD/V) při růstu průměrných mezd (MZD/P), musí produktivita práce (V/P) růst rychleji, 

než rostou průměrné mzdy.  

O vyjádření vlivu vybavenosti práce na její produktivitu jsme se zmínili na počátku této 

kapitoly. Jeho vliv na produktivitu práce můžeme změřit tímto rozkladem:  

 

 

 

kde 1. zlomek na pravé straně postihuje výrobnost výrobního zařízení (Z),  

2. zlomek vybavenost pracovníka (dělníka) výrobním zařízením. 

 

1.3.6 Analytické ukazatele produktivity práce 

 

Nyní se zaměříme na analytické ukazatele produktivity práce, které rozebírá Synek ve 

své práci [11]. Jejich vliv na syntetického ukazatele postihujeme obvykle pomocí jejich 

řetězení podle tohoto vzoru:  

 



25 

 

 

 

kde PP je produktivita práce 

V – objem výroby 

P – průměrný počet pracovníků 

A, B, C, D – analytické ukazatele 

  

Čitatele a jmenovatele zlomků se vzájemně krátí a zůstane poměr V/P. Počet zlomků 

(analytických ukazatelů) není omezen; musí však mít reálný význam a být v logickém vztahu 

k produktivitě práce (syntetickému ukazateli).  

V naší průmyslové praxi se používá např. tento rozklad souhrnného ukazatele 

produktivity práce měřené podílem přidané hodnoty na pracovníka:  

 

 

 

kde PH je přidaná hodnota,  

P – průměrný počet pracovníků,  

D - průměrný počet dělníků,  

NNH – celkový počet odvedených nezpřesněných normohodin,  

ZNH – celkových počet odvedených zpřesněných normohodin 

OHVD – počet odpracovaných hodin výrobních dělníků,  

PF – použitelný fond pracovní doby výrobních dělníků,  

VD – počet výrobních dělníků.  

 

Zlomek na levé straně rovnice je syntetický ukazatel produktivity práce vyjádřený v 

přidané hodnotě na jednoho pracovníka. První zlomek na pravé straně rovnice je podíl výroby 

na l normohodinu a vyjadřuje změny struktury výroby, 2. zlomek zachycuje změnu pracnosti 

zpevněním norem, 3. zlomek stupeň plnění výkonových norem, 4. zlomek stupeň využití 

použitelného pracovní doby výrobních dělníků, 5. zlomek průměrný fond pracovní doby, 6. 

zlomek podíl výrobních dělníků na celkovém počtu dělníků, 7. zlomek podíl dělníků na 

celkovém počtu pracovníků. 
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1.3.7 Metody a nástroje podporující růst produktivity práce 

Ve výrobní sféře se v současnosti používá několik metod a nástrojů k dosažení růstu 

produktivity práce. Stručně si představíme některé z nich: 

 

 Štíhlá výroba – Jak tvrdí Armstrong [12], cílem štíhlé (úsporné) výroby je 

přidávat hodnotu minimalizováním plýtvání či ztrát týkajících se materiálu, 

času, prostoru a lidí. Výrobní systémy spojené s tímto pojetím zahrnují přístup 

tzv. Just in Time, řízení toku zásobování, plánování materiálních zdrojů a 

nulová zmetkovitost. Součástí může být také snižování pracovních míst a 

pracovníků. 

 JIT – Just in Time znamená v českém překladu „právě včas“. Jedná se o řízení, 

kdy by vše mělo být ve správnou dobu na svém místě. Jedná se o výrobu pouze 

nezbytných položek v potřebné kvalitě, v nezbytném množství a 

v nejpozdějších přístupných časech za dodržení určitých předpokladů (plné 

využití zdrojů, prohloubení vztahů a komunikace s dodavateli a odběrateli, 

zajištění spolehlivé přepravy, snížení skladových zásob, aktivní účast 

pracovníků, spolehlivé výrobní zařízení a totální řízení jakosti). Očekávaný 

výsledek by měl eliminovat pět základních druhů ztrát plynoucí z nadprodukce, 

čekání, dopravy, udržování zásob a nekvalitní výroby. [13] 

 Kaizen – Z japonského slova „změna k lepšímu“. Jedná se o postupné 

zlepšování za pomoci aktivního přístupu všech pracovníků od manažerů po 

dělníky. 

 Kaizen workshop – Vytvoření skupiny lidí, která řeší konkrétní problém. 

Cílem je po dobu max. dvou hodin generovat nápady za pomoci 

brainstormingu, z kterých jsou vybrané ty nejlepší a jsou dále řešeny. 

V konečné fázi je vytvořen a prezentován návrh na řešení daného cíle. 

 5S – představuje pět kroků dobrého hospodaření 

1. Seiri – Roztřídit na nezbytné a zbytečné 

2. Seiton – Srovnat aby nedocházelo k zbytečnému hledání a plýtvání 

časem 
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3. Seiso – Vyčistit pracoviště, stroje, nástroje, podlahu a také zdi pro 

bezporuchový chod provozu a snadnější identifikaci případných 

problémů, nebo poruch 

4. Seiketsu – Systematizovat a plnit každodenní závazky vůči metodě 5S 

5. Shitsuke – Standardizovat každý z pěti kroků za pomocí standardů 

vydané managementem. 

 TPM (Total Productive Maintenance) – Totální řízení jakosti je maximální 

efektivita strojního zařízení během její životnosti. Jedná se o správné 

provozování strojního zařízení, snížení prostojů a ztrát vzniklých při opotřebení 

zařízení a snížení ztrát vzniklé nesprávnou údržbou. 

 SMED (single minute exchange of die) – Přestavba mezi změnami sortimentu 

výroby. Metoda SMED analyzuje přestavby (nevýrobní bloky), např. výrobní 

linky kvůli změně vyráběného sortimentu, a snaží se zkrátit při zachování 

kvality přejezdu. Snažíme se eliminovat činnosti, které během přestavby 

nepřináší žádnou hodnotu. 

 Týmová práce – Cesta k tomu aby organizace dokázala reagovat na požadavky 

zákazníků a změny na trhu  

 POKA-YOKE – kdy jsou chyby (nežádoucí odchylky) detekovány před 

vznikem vady (před dopadem nežádoucí odchylky) a řadě chyb je dokonce 

předcházeno ještě před jejich vznikem. [14] 

 

1.3.8 Hlavní příčiny nízké produktivity práce  

Podle Synka [11] hlavními příčinami nízké produktivity práce v našich podnicích jsou:  

 - nedostatečný systém výrobního plánování (nevyužitý čas, prostoje),  

- nedostatečná příprava práce,  

- nedostatečně rozpracované cíle a standardy výkonů na jednotlivé zaměstnance,  

- paralelně prováděné práce,  

- malá flexibilita pracovníků,  

- neznalost spojitosti nákladů a práce,  

- chyby ve stylu řízení.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

2.1 Představení zkoumané společnosti 

 

2.1.1 Historie společnosti 

V současné době samostatný závod VIADRUS a.s. patřil do konce roku 2011 do 

významné české společnosti ŽDB GROUP, a.s. se sídlem v Bohumíně. Má za sebou bohatou 

historii s řadou významných mezníků.  

Díky své dlouholeté znalosti trhu a oboru tepelné techniky se i nadále rozvíjí, inovuje 

produktové portfolio a kromě klasických zdrojů se nově orientuje i na obnovitelné zdroje 

tepla.  

1885- založeny Hahnovy železárny  

1888 - zahájení provozu slévárny  

1890 - zahájení výroby radiátorů 

1928 - rozšíření výrobního programu o výrobu litinových kotlů vlastní konstrukce 

1946 - vznikla slévárna oceli a neželezných kovů 

1963 - výzkum a vývoj kotlů přesunut z Prahy do Bohumína 

1967 - zahájení výroby plynových kotlů 

1973 - zahájení provozu nové slévárny a montovny radiátorů 

1993 - úspěšná certifikace EN ISO 9001 

1996 - úspěšný rozvoj zahraničního obchodu 

1997 - úspěšná certifikace EN ISO 14001 

2002 - investice do modernizace výrobních linek 

2006 - výrazný nárůst prodejů do více jak 40 zemí světa 

2008 - inovace produktů, nová tvář značky a nové logo 

2010 - nový management, inovace a posílení marketingové komunikace VIADRUS a.s., vstup 

na trh solárních systémů a dalších trhů tepelné techniky s důrazem na obnovitelné zdroje 

2012 – společnost VIADRUS a.s. v procesu rozdělení odštěpením společnosti ŽDB GROUP 

a.s. se stává samostatnou akciovou společností, kdy rozhodný den „Rozdělení odštěpení“ byl 

stanoven na 1.1.2012 . [15] 
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2.1.2 Politika integrovaného systému managementu VIADRUS a.s.  

VIADRUS a.s. používá integrovaný systém managementu kvality a 

environmentálního managementu pro výrobu kotlů, radiátorů, topenářských produktů a 

odlitků ze šedé litiny a výrobu odlitků z oceli a neželezných kovů. Systém managementu 

kvality pro zpracování kovového odpadu a práškové lakování. 

Cílem politiky společnosti je respektování zájmů zákazníků a zainteresovaných stran 

ve výzkumu a vývoji, výrobě a odbytu celého sortimentu  a služeb VIADRUS a.s. a zároveň 

trvalé zvyšování kvality a dodržování i zdokonalování ochrany životního a pracovního 

prostředí v souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků, aniž by byly 

překračovány plánované materiálové, finanční nebo personální zdroje a možnosti VIADRUS 

a.s.. 

Vedení VIADRUS a.s. chce v oblasti systému managementu kvality (QMS) a systému 

environmentálního managementu (EMS), resp. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

dosáhnout těchto záměrů: 

- aby zákazník díky kvalitě dodávek, organizaci a činnostem, kterými se 

VIADRUS a.s. projevuje vůči svému okolí, získal a udržoval přesvědčení, že 

je schopen dodávat výrobky a poskytovat služby v požadované kvalitě, v 

přiměřené ceně, v dohodnutém množství, ve správném čase a při respektování 

požadavků právních předpisů a jiných předpisů, 

- trvale posuzovat účinky a vlivy na životní prostředí nejen každého jejich 

výrobku, ale i výrobní činnosti a každé nové technologie i každé  

podnikatelské činnosti s ohledem na vznik případných environmentálních 

dopadů a rizik a i preventivně se těmto rizikům vyhýbat, 

- dbát prevence vzniku úrazů a poškození zdraví, 

- udržováním a zvyšováním dohodnuté kvality i environmentální úrovně 

rozšiřovat oblasti obchodu v určených druzích výrobků do zájmových teritorií. 

Pro dosažení uvedených záměrů se vedení VIADRUS a.s. zavazuje, že: 

Vzhledem k rozsáhlosti jsem provedl výběr závazků, vztahujících se k produktivitě 

práce, nebo ke zkoumané problematice. 

· bude sdělovat pracovníkům VIADRUS a.s. důležitost plnění požadavků zákazníků, 

požadavků právních a jiných předpisů i požadavků interních předpisů, 
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· zajistí potřebné lidské, finanční, informační a ostatní zdroje pro udržování a rozvíjení 

integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu,  

· nebude činit žádná rozhodnutí nebo opatření, která by jakýmkoliv způsobem mohla působit 

proti stanovené úrovni  kvality a spokojenosti zákazníků nebo nepříznivě ovlivňovala životní 

prostředí, 

· bude soustavně sledovat a hodnotit požadavky zákazníků marketingovým průzkumem a 

komunikováním se zákazníky i zájmovými skupinami a při inovaci svých výrobků a služeb 

bude vycházet z takto zjištěných současných i budoucích požadavků zákazníků i z  hodnocení 

vývojových trendů, 

· bude podporovat vývoj nových výrobků a technologií,  

· bude chápat zlepšování pracovního prostředí, bezpečnosti práce a posilování pozitivního 

vztahu pracovníků VIADRUS a.s. ke své práci jako součást firemní kultury, 

· bude vytvářet mezi všemi spolupracovníky spojení, které spočívá na poctivosti, důvěře, 

spolupráci a potřebném řešení problémů, 

· bude neustále zvyšovat efektivnost integrovaného systému managementu kvality a 

environmentálního managementu, a to využíváním politiky integrovaného systému 

managementu, cílů  kvality a environmentálních cílů, výsledků z auditů, analýzy dat, opatření 

k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání integrovaného systému managementu 

vedením VIADRUS a.s.. 

Vedení VIADRUS a.s. od svých pracovníků očekává: 

· ztotožnění se s politikou integrovaného systému managementu a aktivní účast při realizaci 

politiky a cílů kvality a environmentálních cílů, 

· aktivní účast na vzdělávacích akcích, 

· aktivní zapojení při neustálém zlepšování své činnosti, 

· aktivní zapojení při zvyšování efektivnosti. [16] 
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2.1.3 Výrobní program společnost VIADRUS a.s. 

V současné době jsou ve výrobním programu litinové radiátory s klasickým i 

historickým designem, vytápěcí kotle a topidla ve výkonovém rozsahu od 2,5 kW do 500 kW 

na plynná, tekutá i tuhá paliva vč. dřeva a ohřívače vody, teplovzdušná lokální krbová topidla. 

Dále vyrábí OEM litinové kotlové články a tělesa, topenářské i netopenářské zakázkové 

odlitky z šedé litiny GG 15 a GG 20. 

Součástí závodu je i slévárna oceli a neželezných kovů otevřená v r. 1946, jež je 

zaměřena na zakázkové speciální odlitky pro hutní a strojírenský průmysl (otěru / žáru-

vzdorné oceli, uhlíkové oceli a bronzu) . 

V roce 2001 byla ukončena významná investiční akce, zaměřená na modernizaci 

výroby odlitků, především středních a velkých kotlových článků a adekvátní zakázkové práce. 

Modernizovány byly výrobní úseky přípravy formovací směsi, výroby forem a čistírny 

odlitků. Byla instalována špičková formovací linka německo-japonské firmy HWS SINTO. 

Výsledkem je výrazné zvýšení produktivity práce, kvality výroby a schopnost převzetí 

technicky náročných zakázek na odlitky. Tato ucelená modernizace procesu výroby středních 

a velkých odlitků navazuje na již dříve realizovanou investici do výroby kotlových jader 

metodou COLD-BOX.  

Používaný materiál je zárukou vysoké účinnosti, spolehlivosti a životnosti kotlů i 

radiátorů VIADRUS a.s.. 

Závod topenářské techniky VIADRUS a.s. má vlastní úsek vývoje, technologickou 

konstrukci a modelárnu. V současné době pracovníci úseku vývoje pracují s 3D 

parametrickým CAD systémem Autodesk Inventor Professional a Series (Obrázek 2-1). Práce 

v prostředí produktů Autodesk podstatně urychlila práci na vývoji nových kotlů a otopných 

těles, neboť 3D data jsou používána nejen pro přípravu programů pro CNC frézovací stroje na 

výrobu prototypových modelů a modelů sériových, ale i jako vizuální výstup pro prezentace 

výrobků na veletrzích, výstavách a u odběratelů. Rychlejší a přesnější data umožňují 

pracovníkům vývoje zavést nové výrobky do sériové výroby v podstatně kratším čase, a tím 

zvýšit konkurenceschopnost firmy na trhu. [17] 
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Obrázek 2-1  Zobrazení v 3D parametrickým CAD systémem Autodesk Inventor 

Professional a Series 

 

2.1.4 Výrobní úseky společnosti VIADRUS a.s. 

 

Společnost disponuje provozy pro odlévání:  

1. šedé litiny  

2. oceli a neželezných kovů 

Na úseku šedé litiny probíhá odlévání kotlů, radiátorů a armatur. Společnost disponuje 

slévárnou oceli a neželezných kovů, ale tento úsek není předmětem mého zkoumání. 

Převážná část výroby probíhá na úseku odlévání šedé litiny, proto v dalším rozboru se 

zaměříme na tuto oblast.  

VIADRUS a.s. je český výrobce litinové tepelné techniky. Její tradice sahá až do roku 

1885 a v současnosti zaměstnává téměř 700 zaměstnanců. 

 Výrobní provoz šedé litiny společnosti VIADRUS a.s. je členěný do několika úseků.  
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- Vývoj, technologická konstrukce a modelárna pro tuto oblast je využívána 

strojní a ruční část formovny   

 

- Příprava formovací směsi je tvořena mísičem MAXCOOL MXC 100 

s chlazením písku   uvnitř mísiče pomocí    ventilátoru , firmy SCOVAL / dříve 

Fondarc/ (Francie) a  třemi kolovými rychlomísiči   2x MKY 1000 , 1x MKY 

750 

 

- Tavírna disponuje čtyřmi kupolovými pecemi 

 

- Formovna – výroba odlitků je tvořena dvěma automatickými formovacími 

linkami firmy Wülffel-Graue (WG) a linkou HWS Seiatsu  EFA – SD 

 

- Cidírna odlitků je tvořena tryskacím strojem TOR/S/3X15/10W1E/MS 

výrobce firmy STEM (Slovinsko) a vyklepávacími komorami písku a 

tryskacího materiálu 

Cídírny jsou vybaveny:  

 Řetězovým dopravníkem 

 Zařízením pro vytloukání jader z dutiny odlitků  

 Průběžnými tryskacími komorami 

 Zařízením pro dodatečné vyklepání tryskacího materiálu z vodního 

prostoru odlitků  

 

- Obrobna odlitků je vybavena frézovacími stroji JUS, TOS, KGB2, KGB4, 

JUS 1000, MC 70 a brusem BPV 80. Vrtání zabezpečují sloupové vrtačky 

 

- Montovna tvoří kontinuální proces montáže (od stahování kotlových těles, 

montáž, zkoušky těsnosti po balení) 

 

 

- Logistika, která zahrnuje skladové hospodářství, expedici kotlů atd. 
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2.2 Analýza produktivity práce společnosti 

 

Pro analýzu produktivity práce jsem použil data v hmotných jednotkách, které mi byly 

poskytnuty společnosti VIADRUS a.s. Pro větší objektivitu výsledků jsem použil souhrn dat 

za období 2010 a 2011. Na obrázku (Obrázek 2-2) můžeme vidět náhled na databázi dat, která 

mi byla poskytnuta. 

 

Obrázek 2-2 Databáze dat VIADRUS a.s. 

 

V databázi nalezneme základní data, jako jsou hrubá výroba, hrubý pracovní čas, 

prostoje z titulu poruch, čistý výrobní čas, počet zmetků a čistá výroba. Tyto údaje jsem dále 

zpracoval a po filtraci na požadovanou úroveň použil pro detailnější rozbor. 

Vzhledem k citlivosti poskytnutý dat, byla provedena korekce, která nemá vliv na 

objektivnost sledovaných oblastí a na zjištěné výsledky. 
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2.2.1 Současný stav sledování hodnot 

V současné době VIADRUS a.s. sleduje produktivitu práce jako poměr čisté výroby 

v kg a hrubý pracovní čas výrobních dělníků. Tento ukazatel je hodnocen proti minulému 

období. Samostatně se sleduje objektivně vadná neshodná výroba (zmetkovitost), jako podíl 

hrubé a čisté výroby a dostupnost (produktivní čas zařízení) jako podíl čistého (využitelného) 

provozního času po odečtení poruch od celkového času chodu zařízení. 

Ukazatele ve VIADRUS a.s. jsou správně hodnoceny za větší provozní uzly, které 

kromě přímé obsluhy formovacích linek zahrnují také přípravny formovací směsi a jádrovny. 

Hodnoty za větší provozní uzly jsou lépe srovnatelné, ale neobsahují podrobnější a detailnější 

informace pro objektivnější hodnocení. 

Právě proto jsem se zaměřil ve své diplomové práci na podrobnější a detailnější rozbor 

hodnocení a na porovnání produktivity různých agregátů při výrobě srovnatelného sortimentu 

odlitků. Bude tedy zapotřebí nastavit srovnatelnou základnu pro hodnocení. 

 

2.2.2 Specifikace zkoumané oblasti výroby 

Na níže uvedených obrazcích si podrobněji rozebereme strukturu výroby společnosti 

VIADRUS a.s. od jednotlivých úseků výroby až po konkrétní zkoumanou oblast. Postupně se 

zaměříme na výrobky, které představují největší objem výroby a jsou nejvhodnější pro řešení 

dané problematiky. 

Na níže uvedeném obrázku si nejprve představíme jednotlivé provozy společnosti 

VIADRUS a.s.  (Obrázek 2-3). Odlévání šedé litiny probíhá na výrobních linkách, nebo na 

úseku strojového a ručního odlévání. Strojové a ruční odlévání je zaměřeno na zakázkovou 

výrobu, popřípadě doplnění hlavní výroby. Hlavní výrobu zabezpečují výrobní linky 1 až 3. 

Pro rozbor produktivity práce si vybereme dva největší a nejvytíženější agregáty Linka 1 a 

Linka 2 (označené zeleně). 
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Obrázek 2-3 Provozy společnosti VIADRUS a.s. 

 

Výrobní linky 1 a 2 zajišťují výrobu dílů pro litinové kotle na pevná paliva, radiátory a 

části plynových kotlů (Obrázek 2-4).  

 

Obrázek 2-4 Výrobní linky 1 a 2 

 

 

VIADRUS a.s. 

Slévárna šedé litiny (kotlů a radiátorů) 

Odlévání na automatických formovacích linkách 

Linka 1 Linka 2 Linka 3 

Strojové a 
ruční odlévání 

Zakázková 
výroba 

Slévárna oceli 
a neželezných 

kovů 

Výrobní linky  

1 a 2 

Kotel na pevná paliva  

Radiátory 

Kotel na plyn 
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Pro diplomovou práci jsem si vybral oblast výroby kotlů na pevná paliva, které se 

skládají s litinových dílů a nakupovaných komponentů (Obrázek 2-5). 

 

Obrázek 2-5 Rozpad výroby litinového kotle 

  

 

V metalurgickém procesu se vyrábějí litinové díly, které můžeme rozdělit do dvou 

skupin: 

1. Kotlové články, které se člení na přední, střední a zadní. 

2. Armatury, pod které spadají drobné části litinového kotle. 

Zaměříme se na kotlové články střední, které se vyrábějí na dvou největších 

agregátech výroby. Jedná se o automatické formovací linky šedé litiny 1 a 2. 

Bylo tedy zapotřebí provést rozpad výroby (Tabulka 2-1) od celkové po sledovanou 

oblast středních kotlových článků. 

 

 

 

 

 

Litinový kotel na 
pevná paliva 

Litinové díly 

Kotlové články 

Přední článek 

Střední článek 

Zadní článek 

Armatury 
Kouřovody, 

drobné díly kotle 
atd. 

Nakupované 
komponenty 

Plechové části, 
části z umělé 
hmoty atd. 
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rozpad výroby od celkové 

Rok 2010 a 2011 

        

 HV [ks]  ZM [ks]  ČV [ks]  ČV [kg] 

podíl 

čisté 

výroby 

Celkový součet 5 117 195 375 991 4 741 204 53 654 201 100% 

Linky 1 a 2 3 150 107 214 855 2 935 252 41 752 460 77% 

Všechny kotl.čl. na linkách 1 a 2  849 076 60 456 788 620 33 024 906 61% 

Stř. kotl.čl. U22 a U26 na linkách 1 a 2 518 890 31 161 487 729 16 651 031 30% 

Tabulka 2-1  Rozpad výroby za období 2010 a 2011 

 

kde: 

HV – hrubá výroba 

ZM – zmetky 

ČV – čistá výroba 

kotl.čl. – kotlové články 

Stř.kotl.čl. – střední kotlové články 

 

Z celkové výroby šedé litiny ve společnosti VIADRUS a.s. se vyrábí na největších 

agregátech linky 1 a linky 2 - 77 %. Z toho 61 % představuje výroba všech kotlových článků 

na vybraných agregátech. Dále jsem specifikoval typovou řadu sortimentu středních 

kotlových článků na U22 a U26, protože tvoří největší objem výroby srovnatelný na 

vybraných agregátech. Střední kotlové články U22 a U26 tady představují 30 % výroby. 

Jedním s cílů této práce je stanovení srovnatelné základny pro hodnocení 

produktivity práce mezi těmito výrobními linkami 1 a 2, při výrobě středních kotlových 

článků U22 a U26. 
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2.3 Návrhy na zlepšení sledování produktivity práce 

 

2.3.1 Analýza pracovišť na výrobních linkách 1 a 2 

Nejdříve musíme provést analýzu pracovišť na zvolených automatických výrobních 

linkách (agregátech). K analýze byly použity, za spolupráce personálního úseku, normy 

výkonu a tabulky profesního zařazení. 

Hlavní rozdíl mezi linkami 1 a 2 je v počtu pracovníků a v rozsahu výroby. Součástí 

linky 1 je pracoviště cídírny a odvozu slitků a je vyhodnocována jako celek. Linka 2 

nedisponuje pracovištěm cídírny a odvozem slitků, a proto využívá tuto oblast na lince 1. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti je hodnocena pouze přímá obsluha linka 2, proto ji 

musíme rozšířit o zmiňovanou oblast a tím stanovit srovnatelnou základnu.  

Níže uvedená tabulka (Tabulka 2-2) udává rozpis počtu pracovníků na výrobní lince 2. 

Agregát 

 

Název pracoviště 

počet 

prac. 

LINKA 2 

přímá 

obsluha 

linky 

Operátor 1 

Slévač 4 

Odlévání forem 1 

Navěšování a vytloukání odlitků 2 

Řízení licích jeřábů 1 

 

 

Celkem přímá obsluha linky 9 

doplněno pro 

srovnání pracoviště 

cídírny + odvoz 

slitků 

Broušení a svěšování kotlových článků 4 

Strojník tryskací komory 1 

Řízení VZV - odvoz slitků 1 

 

 

celkem 15 

Tabulka 2-2 Rozpis pracovníků na lince 2 

 

Na základě konzultací s pracovníky výrobního úseku byla zvolena základna rozšířená 

na lince 2 o cídírnu a přímou manipulaci s odlitky. Po doplnění pracovišť zahrnuje rozsah 
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činnosti na linkách práce od přípravy formovacích rámů přes lití po svěšování, vytloukání a 

otryskání odlitků. 

 

V další tabulce (Tabulka 2-3) je uveden rozpis počtu pracovníků na výrobní lince 1. 

Agregát 

 

Název pracoviště 

počet 

prac. 

LINKA 1 

přímá 

obsluha 

linky 

Seřizovač – operátor 1 

Přední dělník 1 

Zakládání jader do forem 5 

Odlévání forem 4 

Vytloukání forem - navěšování 4 

pracoviště 

cídírny + 

odvoz 

slitků 

Broušení a svěšování kotlových článků 4 

Strojník tryskací komory 1 

Řízení VZV - odvoz slitků 1 

 

 

celkem obsluha linky 21 

Tabulka 2-3 Rozpis pracovníků na lince 1 

 

Obě hodnocené formovací linky pracují v zadaném taktu. V hodnocení produktivity 

není uvažován vliv plnění norem výkonu, zadaný takt nedovoluje odchylky ve výkonu a 

odměňování dělníků je formou časové mzdy. 

2.3.2 Vyhodnocení dat za období 2010 a 2011 

Z poskytnutých údajů společnosti VIADRUS a.s. byly nově vypočítal další hodnoty a 

dosazeny do tabulek. Tyto hodnoty jsou důležité pro výpočet stávající produktivity práce a 

pro lepší orientaci ve zkoumané problematice. Aby hodnoty hrubého pracovního času 

pracovníků byly srovnatelné, musíme přepočítat údaj hrubého pracovního času na výrobní 

lince 2 koeficientem. Získáme jej podílem z přímé obsluhy linky 1 vůči počtu přímé obsluhy 

linky 2. 
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Za pomocí získaných dat stanovíme srovnatelnou základnu a získáme podklady pro 

navrhované změny. 

V první tabulce (Tabulka 2-4) představuji základní údaje na sledovaných agregátech 

linky 1 a linky 2. Hrubá výroba v kusech je základní údaj pro výpočet dalších sledovaných 

veličin a tento údaj bude použit k výpočtům v dalších tabulkách. Čistý výrobní čas získáme 

odečtením prostojů od hrubého pracovního času, tj. 7,5 hodiny na pracovní směnu (bez 

přestávek). 

Podíl prostojů z hrubého pracovního času tak můžeme vypočítat pomocí vzorce 

 

 

 

 

 

 Výsledek udávám v procentech. 

 

rok 2010 a 2011 

agregát 
hrubá 

výroba v ks 

hrubý 

pracovní čas 

prostoje 

z titulu 

poruch 

čistý 

výrobní 

čas 

podíl 

prostojů 

z hrubého 

prac. času 

Linka 1 160 151 107 682 3 320 104 362 3,1% 

Linka 2 50 372 24 257 2 443 21 814 10,1% 

celkem 210 524 131 939 5 763 126 176 4,4% 

 Tabulka 2-4 Vstupní data a podíl prostojů 

 

Nesmíme zapomenout, že původní hrubý pracovní čas pro linku 2 jsme násobili 

koeficientem, abychom získali srovnatelnou základnu. Proto hrubý pracovní čas pro linku 2 

vypočítáme: 
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V následující tabulce (Tabulka 2-5) můžeme vysledovat počet zmetků na jednotlivých 

výrobních agregátech. Za pomoci těchto údajů zjistíme čistou výrobu pomocí výpočtu: 

 

 

 

Pro lepší představu také vypočítáme podíl zmetků z hrubé výroby. 

 

 

 

 

agregát počet zmetků čistá  výroba 
podíl zmetků z hrubé 

výroby 

Linka 1 5 402 154 749 3,4% 

Linka 2 3 782 46 591 7,5% 

celkem 9 184 201 340 4,4% 

 Tabulka 2-5 Podíl zmetků z hrubé výroby 

 

 

V další tabulce (Tabulka 2-6) si ukážeme výkon bez OVNV (objektivně vadná 

neshodná výroba, dále jen zmetky), což je podíl hrubé výroby a čistého pracovního času. 

Počet kusů vyrobitelných v čase prostojů a celkovou možnou výrobu beze ztrát. Zjistíme 

teoretický výkon (výkon bez prostojů a zmetků). Byly použity následující vztahy pro 

jednotlivé výpočty. 
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Pro kontrolu spočítáme teoretický výkon na odpracovanou hodinu. 

 

 

  

 

agregát 
 výkon bez  

OVNV  

počet kusů 

vyrobitelných 

v čase 

prostojů 

celkem 

možná 

výroba beze 

ztrát 

teoretický 

výkon  

Linka 1 1,53 5 095 165 246 1,53 

Linka 2 2,31 5 641 56 014 2,31 

celkem 1,67 9 616 220 139 1,67 

 Tabulka 2-6 Teoretický výkon  

 

Dalšími sledovanými oblastmi se staly ztráty ze zmetků, ztráty z prostojů a 

produktivita práce. Pro výpočet byly použity níže uvedené vztahy a výsledky vloženy do 

tabulky (Tabulka 2-7). 
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agregát 
ztráty ze 

zmetků 

ztráty z 

prostojů 

produktivita 

práce 

Linka 1 0,05 0,05 1,44 

Linka 2 0,16 0,23 1,92 

celkem 0,07 0,07 1,53 

Tabulka 2-7 Produktivita práce 

 

Pro úplnost a lepší orientaci si v následující tabulce (Tabulka 2-8) uvedeme podíl 

jednotlivých ztrát výroby, skutečnou produktivitu a možnosti zvýšení PP (produktivity práce) 

v procentech. 

Výsledky byly dosazeny z následujících vztahů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agregát 
podíl ztrát 

ze zmetků 

podíl ztrát 

z prostojů 

podíl skut. PP z 

teoretické 

možnost 

zvýšení PP 

Linka 1 3,3% 3,1% 93,6% 6,4% 

Linka 2 6,8% 10,0% 83,2% 16,8% 

celkem 4,2% 4,3% 91,5% 8,5% 

Tabulka 2-8 Podíly ztrát a možnost zvýšení produktivity práce 
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2.3.3 Vyhodnocení stávajícího stavu 

Z předešlého rozboru let 2010 a 2011 můžeme konstatovat, že podíl prostojů 

z hrubého pracovního času činí na lince 2  10,1% oproti 3,1% na lince 1 (Tabulka 2-4). Je 

zřejmé že prostoje na lince 2 jsou třikrát vetší. Celkově na obou agregátech činí prostoje 

4,4%. 

Ani podíl zmetků z hrubé výroby na lince 2 není nižší, protože činí 7,5% oproti 3,4% 

na lince 1. Celkově podíl zmetků z hrubé výroby je 4,4% (Tabulka 2-5). 

Přitom teoretický výkon je na lince 2 vyšší a to 2,31 ks.hod
-1

. Na lince 1 je teoretický 

výkon jen 1,53 ks.hod
-1

. Celkově oba agregáty můžou teoreticky vyrábět 1,67 ks.hod
-1

 

v průměru. Stejná produkce byly vysledovaná u výkonu bez ONVN (Tabulka 2-6). 

Produktivita práce na lince 1 je 1,44 ks.hod
-1

 a mnohem více se blíží k teoretickému 

výkonu 1,53 ks.hod
-1

 než můžeme sledovat na lince 2. Výrobní linka 2 vykazuje produktivitu 

práce 1,92 ks.hod
-1

, přitom teoretický výkon je 2,31 ks.hod
-1

 (Tabulka 2-6 a Tabulka 2-7). 

Celkově produktivita práce na sledovaných agregátech činí 1,53 ks.hod
-1

, přitom celkový 

teoretický výkon je 1,67 ks.hod
-1

. 

Podíl ztrát ze zmetků je na lince 1  3,3% což je poloviční oproti 6,8% na lince 2. Podíl 

ztrát z prostojů je na lince 2 vice jak trojnásobný oproti lince 1 a činí 10,0%. Na lince 1  jen 

3,1%. (Tabulka 2-8) 

Podíl skutečné produktivity práce z teoretické je na lince 1   93,6% a na lince 2  

83,6%. Je zřejmé, že kvalitněji je využívaný agregát linky 1 a větší rezervy ve využití 

nalezneme na agregátu linky 2. 

Možnost zvýšit produktivitu práce na obou agregátech je až o 8,5%. Jmenovitě na 

lince 1 o 6,4% a lince 2 až o 16,8% (Tabulka 2-8).  

 

2.4 Návrhy na zvýšení produktivity práce 

V současnosti se ve společnosti VIADRUS a.s. hodnotí jak zmetkovitost, tak 

využívání pracovního času a produktivitu práce, ale doporučuji jako vhodné použití 

komplexního hodnocení vzájemných vztahů a vlivů mezi těmito ukazateli. V případě že toho 

využijeme, můžeme získat objektivnější a detailnější informace pro celkové hodnocení 

sledovaných úseků.  
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Zavedení nového informačního systému 

Doporučuji co nejdříve instalovat nový informační systém, který bude splňovat 

požadavky podrobnějšího sledování dat a pomůže k pružnějšímu rozhodování managementu 

v oblasti produktivity práce. Uvedené výsledky mé práce budou podkladem pro připravované 

zavedení nového Informačního systému (IS) ve společnosti, pro vytvoření základny dat v IS a 

ve specifikaci požadovaných oblastí, které budou sledovány v IS. 

 

Stanovení srovnatelné základy 

 Pro hodnocení produktivity práce na sledovaných výrobních agregátech linek 1 a 2 

bylo zapotřebí ustanovit srovnatelnou základnu v počtu pracovníků se stejnou pracovní 

činností. V kapitole „Analýza pracovišť na linkách 1 a 2“ jsem nalezl srovnatelnou základnu. 

Byl to jeden z požadavků společnosti pro cíl mé práce. Bylo nutné doplnit pracoviště u linky 2 

o cídírnu (Tabulka 2-2). Na tomto základě bylo možné provést přesnější výpočty produktivity. 

Dalším důležitým mezníkem bylo ustanovení koeficientu pro hrubý pracovní čas na 

lince 2, aby bylo možné oba agregáty porovnávat. 

Jak jsem již provedl ve vyhodnocení dat společnosti, doporučuji rozšířit hodnocení 

produktivity o vliv prostojů z poruch a zmetkovitosti. 

 

Porovnání teoretického a skutečného výkonu 

Velice důležitým ukazatelem je porovnání teoretického a skutečného výkonu linky 1 a 

linky 2, který do současnosti nebyl porovnáván, protože nebyla ustanovena srovnatelná 

základna. Skutečná produktivita, jak je zřejmé z tabulky (Tabulka 2-7), je u linky 1 nižší než u 

linky 2. Přitom možnost zvýšit produktivitu na výrobní lince 2 můžeme až o 16,8%. Na 

výrobní lince 1 můžeme produktivitu zvýšit o 6,4% (Tabulka2-8). Z tohoto jasně vyplývá, že i 

když linka 2 má vyšší produktivitu, zároveň má větší rezervu v možnosti zvýšit produktivitu. 

Doporučuji se primárně zaměřit na zvýšení produktivity na agregátu výrobní linky 2. 

Zanedbatelná není ani možnost zvýšení produktivity na výrobní lince 1. 
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Možnost využití přestávky 

V této části se budu věnovat možnosti využití přestávky za pomoci tzv. střídače, čímž 

by se zvýšila produktivita práce. Přestávky jsou zbytečně neproduktivní a zastavení chodu 

výrobních agregátů nepřináší žádný užitek. Naopak snižuje produktivitu. 

V níže uvedené tabulce (Tabulka 2-9) si ukážeme rozdíl v produkci při zapojení 

střídačů do pracovního procesu, čímž zvýšíme výkon o půl hodiny. Tím vznikne plynulý 

přechod z jedné pracovní části na druhou, bez potřeby zastavit chod agregátů.   

 

  

hrubá 

výroba 

v ks 

hrubý 

pracovní 

čas 

čistý 

výrobní 

čas 

čistá  

výroba 

počet kusů 

vyrobených 

v čase 

prostojů 

celkem 

možná 

výroba 

beze 

ztrát 

produkt. 

práce 

současný stav 210524 131939 126176 201340 9616 220139 1,53 

po zapojení 

střídače 224559 135409 129486 214762 10272 234831 1,59 

Rozdíl 14035 3470 3310 13422 656 14692 0,06 

Tabulka 2-9 Změna produkce po zapojení střídačů 

 

Z tabulky (Tabulka 2-9) je zřejmé o kolik by se zvýšila produkce na výrobních 

agregátech po zapojení střídačů. Hrubá výroba by vzrostla o 14035 kusů a z toho 

předpokládaná čistá výroba o 13422 kusů, což není zanedbatelné číslo. Pokud by se předešlo 

ztrátám, pak by celková možná výroba vzrostla o 14692 kusů. Skutečná produktivita práce 

tím vzroste o 0,06 ks.hod
-1

, což z globálního hlediska by byl přínos pro firmu. 

Snižování zmetků využitím štíhlé výroby 

Zmetkovitost je důležitým ukazatelem, který významně ovlivňuje produktivitu 

výrobní organizace. I když ve společnosti VIADRUS a.s. zmetky opět vrací do výrobního 

procesu a nevznikají surovinové ztráty, přesto musí počítat se ztrátami v oblasti energetiky a 

opětovných nákladů na výrobu. V rámci štíhlé výroby doporučuji zavedení metody Kaizen, 

kde dochází k postupnému zlepšování za pomoci aktivního přístupu všech pracovníků od 

manažerů po dělníky. Základními principy této metody zlepšování patří osobní disciplína, 
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vysoká morálka pracovníků, týmová práce, zlepšovací návrhy, které povětšinou pocházejí ze 

zkušeností pracovníků ve výrobě. 

Další možnou metodu v rámci štíhlé výroby, které snižuje zmetkovitost a vznik vad ve 

výrobě a je POKA-YOKE. Což ve volném překladu znamená „blbu vzdorný“. Princip této 

metody spočívá ve vytvoření pomocných prvků zabraňující nesprávnému postupu v pracovní 

činnosti. To znamená například použití nástrojů jen jediným možným způsobem. Při použití 

této metody se očekává snížení nákladu, snížení požadavku na zručnost, snížení možných 

ztrát, zlepšení přístupu obsluhy, zlepšení kvality výroby a zvýšení bezpečnosti. Metoda 

POKA-YOKE je nízkonákladová, což je pozitivní aspekt. 
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3 ZÁVĚR 

V současné době všechny výrobní společnosti čelí tvrdé konkurenci na trhu. Proto je 

nezbytné, aby přizpůsobili svůj výrobní program náročným podmínkám. 

Konkurenceschopnost je hlavní předpoklad pro úspěšné působení společnosti na trhu. Aby 

firma dokázala dosáhnout vytýčených cílů, je zapotřebí neustálý rozvoj a zdokonalování 

výrobního procesu. Jedním z hlavních ukazatelů, který společnost musí sledovat, je 

produktivita práce, která vyjadřuje jak efektivně je využívána pracovní síla. Dobrého 

postavení na trhu a hodnotných výsledků dosáhne jen taková společnost, která účinně využívá 

nejen surovinové a energetické zdroje, ale současně dokáže zefektivnit produktivitu. 

Produktivita práce ve společnosti VIADRUS a.s. je v současnosti sledována na dobré 

úrovni, přesto ve své práci poukazuji na možnost jak získat podrobnější a detailnější 

informace pro objektivnější hodnocení. Impulsem pro vznik této práce byl požadavek 

společnosti VIADRUS a.s. jak sledovat a porovnávat konkrétní pracovní úseky na výrobních 

linkách. 

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřil na charakterizování problematiky 

produktivity v širších souvislostech. Definoval jsem produktivitu a poukázal na jednotlivé 

typy. Zmínil jsem se o možnostech zvyšování celkové produktivity. Postupně jsem se zaměřil 

na produktivitu práce a provedl její podrobnější rozbor.  

V praktické části diplomové práce jsem se z počátku věnoval představení zkoumané 

společnosti a specifikaci zkoumaných oblastí. Aby bylo možné navrhnout zlepšení sledování 

produktivity práce, bylo zapotřebí nejdříve provést analýzu současného stavu ve společnosti 

VIADRUS a.s., a to jak specifikovat zkoumané oblasti, tak zjistit současný stav sledování 

hodnot a produktivity. Zjistil jsem, že je zapotřebí stanovit srovnatelnou základnu pro výpočet 

produktivity práce na linkách 1 a 2 v oblasti obsazení pracovišť a stanovení koeficientu pro 

výpočet hrubého pracovního času na lince 2. Díky stanovení srovnatelné základny jsem 

provedl vyhodnocení dat za období 2010 a 2011. Podrobnější a detailnější výsledky odkryly 

nové informace pro hodnocení produktivity práce na sledovaných úsecích a podrobněji se 

k nim vyjadřuji v kapitole „Vyhodnocení stávajícího stavu“. Na základě těchto poznatků bylo 

možné navrhnout zlepšení produktivity práce. 

Požadavek společnosti VIADRUS a.s. a cíl diplomové práce stanovit srovnatelnou 

základnu byl splněn. Ze získaných dat vyplynuly možné návrhy na zlepšení produktivity 
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práce, jako možnost využití přestávky, nebo snížení zmetkovitosti za pomoci využití štíhlé 

výroby. 

Závěrem musíme konstatovat, že problematika produktivity práce je rozsáhlá a 

možnosti sledování a zvyšování jsou neomezené. Zvyšování produktivity práce je nedílnou 

součástí konkurenceschopnosti firmy, podporuje růst výkonnosti firmy a vede k vyšším 

ziskům. Je to obtížný a dlouhodobý cíl, kterého není snadné dosáhnout.  
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SEZNAM ZKRATEK 

apod.    a podobně 

a.s.    akciová společnost 

atd.    a tak dále 

vč.    včetně 

např.    na příklad 

tj.    to jest 

EU   Evropská unie 

ČR   Česká republika 

tzn.   to znamená 

tzv.   tak zvaně 

kg   kilogram 

m   metr 

t   tuna 

l   litr 

max.   maximálně 

ŽDB   Železárny a drátovny Bohumín 

EN   Evropská norma 

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace 

pro normalizaci) 

kW   kilowatt 

OEM   Original Equipment Manufacturer - vybaveno od výrobce 
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r.   rok 

3D   trojrozměrný 

CAD   Computer Aided Design - počítačem podporované navrhování 

CNC   Computer Numerical Control - řízení obráběcího stroje počítačem 

ks.hod
-1

  kusů za hodinu 
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