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ABSTRAKT 

Tématem této bakalářské práce je analýza ukazatele produktivity práce v hutích. Cílem práce 

je určení základních produktivit práce, způsobů, jak jednotlivé produktivity počítáme a také, 

které faktory ji ovlivňují. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá 

obecně produktivitou, produktivitou práce, popisuje její jednotlivé složky a také možné vlivy, 

které mají za následek její změny. V praktické části je pak proveden výpočet a analýza 

jednotlivých produktivit v ArcelorMittal Ostrava a.s. (zkr. AMO). Na základě analýzy jsou 

určeny vlivy, které mají za následek změny produktivit ve sledovaném období. V závěrečné 

části jsou navrhnuta doporučení vedoucí ke zvýšení produktivity práce v AMO. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

produktivita, produktivita práce, výpočet produktivity práce, faktory ovlivňující produktivitu 

práce 

ABSTRACT  

The theme of this bachelor thesis is analysis of indicators of productivity of work in 

metallurgical companies. The aim is to determine fundamental productivities of work, ways 

how we calculate individual productivies and which factors influence it. The thesis is 

composed of two parts. Theoretical part deals with productivity in general, productivity of 

work, describes its particular components and possible influences, which result in its change. 

In practical part is performed calculation and analysis of individual productivities in 

ArcelorMittal Ostrava a.s. (abb. AMO). Influences, which have in result change of 

productivities in  monitored period of time, are determined on the basis of the analysis. In 

final part recommandations leading to increase productivity of work in AMO are suggested. 

KEYWORDS: 

productivity, productivity of work, calculation of productivity of work, factors influencing 

productivity of work
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Úvod  

V současnosti je produktivita práce hodně používaným spojením, a to zejména v souvislosti 

s konkurenceschopností a přežitím podniku. Ještě předtím než, bylo slovo produktivita 

vytvořeno a používáno, se naši předkové produktivitou zabývali. A to tak, že přemýšleli o 

tom, jak lépe využít své práce pro vytvoření vyšší produkce životních potřeb. Tento trend 

přinesl nejrůznější vynálezy, které nejen že práci usnadňovaly, ale také zrychlovaly (např. 

vynález kola). Taktéž v historii nedávné, kde byla stoprocentní zaměstnanost, skoro nulová 

konkurence, bylo zvyšování produktivity práce žádoucí.  Komunisté se rádi chlubili svými 

zaměstnanci, kteří plnili plán na 200 a více procent. Ukrajinský horník Stachanov dokonce 

jednou na směně překročil normu čtrnáctkrát. Jak bylo tohoto výkonu dosáhnuto, se můžeme 

jenom domnívat. 

Popsat, co rozumíme pojmem produktivita práce, jak ji můžeme vypočítat a které faktory ji 

můžou ovlivnit, je prvním cílem této bakalářské práce (zkr. BP). Dalším cílem je aplikace 

teoretických výpočtů s použitím reálných dat ze skutečného hutního podniku, analýza těchto 

dat a návrhy na zvýšení produktivity práce. 

Naplnění obou cílů bude realizováno studiem vybrané literatury, aplikací a prezentací 

získaných znalostí v BP. Dále to bude sběr potřebných dat z analyzovaného podniku, výpočet 

jednotlivých produktivit, analýza těchto produktivit a určení reálných vlivů, které měly ve 

sledovaném období největší vliv na produktivitu.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a aplikační. Teoretická část popisuje 

obecně pojmy, které budou v práci použity. Aplikační část je řešena ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Tato společnost je podnikem s dlouholetou historií a zabývá se 

výrobou a prodejem širokého portfolia hutních produktů. V této části je společnost stručně 

představena, dále následuje prezentace informací z personální části podniku a jakým 

způsobem jsou sledovány v podniku výrobní ukazatele. Dalším krokem je pak představení 

získaných dat, a provedení výpočtů jednotlivých produktivit s komentářem vlivů. V této části 

BP je také zobrazen vývoj průměrné mzdy, zaměstnanosti, indexů produktivity a způsob 

jakým jsou zaměstnanci v AMO motivováni. Na závěr je prezentováno, jak je v AMO 

produktivita práce zvyšována, a také jsou zde uvedeny mé návrhy a doporučení, jak 

produktivitu práce v AMO nadále zvyšovat. 
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1. Teoretická část 

1.1  Produktivita 

Obecná definice produktivity říká, že produktivita je vztah mezi výstupy tvořenými výrobky 

nebo službami a vstupy, které byly použity k tvorbě těchto výstupů.[7] 

Produktivita je účinnost, s jakou jsou výrobní prostředky využity ve výrobě. Tento fakt se 

týká jak podniků výrobních, tak podniků nevýrobních, protože v širších souvislostech 

můžeme produktivitu chápat jako přeměnu vstupů v požadované výstupy, což můžou být jak 

výrobky, tak služby. Míru produktivity můžeme vyjádřit jako poměr velikosti produkce 

k celkovému množství dodaných vstupů, a to za dané sledované období. Laicky řečeno čím 

více výstupů vyrobím při použití menšího množství zdrojů, tím více produktivita roste. 

Produktivitu práce také ovlivňuje kvalita výstupů. Kvalita = výrobek je vyroben přesně podle 

požadavků zákazníka. Proto je přínosné nejen sledovat a zvyšovat produktivitu, ale také 

kvalitu.  Nízká kvalita má totiž za následek pokles ceny, zvýšené náklady na reklamace, odliv 

zákazníků. Vysoká produktivita při zachování standardní kvality naopak přináší snížení 

nákladů, pak můžeme snížit cenu výrobku, čímž oslovíme větší okruh zákazníků; anebo 

zvýšíme své zisky, které můžeme použít například k rozšíření výroby, k inovaci stávajícího 

výrobku, nebo k výzkumu výrobku nového.[11]  

Pojem produktivita je v dnešní době také hodně spojován s pojmem štíhlá výroba. J. 

Košturiak , Zbyněk Frolík a kolektiv ve své knize o štíhlé výrobě napsali toto: 

 Štíhlá výroba není samoúčelné redukování nákladů. Jde především o maximalizaci přidané 

hodnoty pro zákazníka. Zeštíhlování je cesta k tomu, abychom vyráběli víc, měli nižší režijní 

náklady, efektivněji využili své plochy a výrobní zdroje. Štíhlá výroba nemůže fungovat bez 

úzkého propojení s vývojem výrobků a technickou přípravou výroby, logistikou a 

administrativou v podniku. Je proto chybou, že mnohé podniky mají například fyzicky od 

sebe odděleny procesy výroby a vývoje výrobků. Štíhlost se vytváří už v předvýrobních 

etapách a velká část parametrů štíhlého podniku je silně ovlivněna logistickým řetězcem nebo 

procesy v administrativě.[6] 

 Produktivitu můžeme rozdělit podle vstupu, který zkoumáme: 

 parciální produktivitu; 

 celkovou produktivitu. 
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Parciální produktivita počítá poměr výstupu s jednotlivými výrobními vstupy. Celková 

produktivita počítá poměr výstupu se součtem všech vstupů. Pro podnik je sice celková 

produktivita nejdůležitější, ale sledování parciálních produktivit má při řízení podniku také 

své místo, například produktivita práce. 

Parciální produktivitu vypočteme podle následujícího vzorce [5]: 

       (                                       )

      (                                    )
    (1) 

Výpočet celkové produktivity pak vypočítáme podle tohoto vzorce [5]: 

      

                      
 

      

                              
    (2) 

1.2  Produktivita práce 

Nejdůležitější, 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. Živou prací se rozumí práce 

vykonávaná pracovními silami v dané výrobě v daném období. 

Produktivita práce může být vyjadřována množstvím výrobků nebo služeb, které za určitou 

časovou jednotku vyrobíme, anebo naopak, za jak dlouho vytvoříme jeden produkt (službu). 

Produktivita práce je zpravidla sledována na provozní i celopodnikové úrovni.[3] 

Sledování produktivity práce probíhá také na úrovni národního hospodářství. Produktivita 

práce je chápána a popisována jako míra, která vyjadřuje, jak účelně jsou při vytváření 

požadovaného výrobku využity zdroje.[7] 

Sledování a vyhodnocování produktivity práce je potřebné v každém podniku. Pokud máme 

vysokou produktivitu práce, můžeme snížit náklady, což nám umožní snížit cenu vyrobeného 

produktu. To následně umožní výrobci získat na daném trhu mnohem lepší konkurenční 

pozici. Podnik má ale ještě jinou možnost. Ten, který má díky vysoké produktivitě práce nižší 

náklady (než jeho konkurenti), dosáhne logicky vyššího zisku. Z toho vyplývá, že může zvýšit 

mzdy, dividendy, investovat do nových technologií. Na základě těchto bonusů přiláká kvalitní 

zaměstnance a kapitál. V konečném důsledku tak roste tržní hodnota podniku, což je 

samozřejmě žádoucí. Usilovat o zvýšení produktivity práce je tedy jedním z hlavních cílů 

každého podniku.[11] 

Produktivita práce je součástí všech výrobních i nevýrobních podniků. Je to zejména proto, že 

výrobou obecně rozumíme přeměnu vstupů na výstupy. Výstupy pak mohou být hmotného 

charakteru (výrobky) nebo nehmotného (služby). Produktivita práce se bude určovat lépe 

v podnicích, ve kterých je výstupem výrobek, než v podnicích, kde je výstupem služba. 
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 Jako příklad uvedu pracovníka, který je zaměstnanec válcovací tratě vyrábějící profilovou 

ocel. Zde určíme přesně podle celkového počtu zaměstnanců na směně a skutečně vyrobených 

tun materiálu, jaká je průměrná výše produktivity práce na jednoho zaměstnance. Na druhou 

stranu, jak určíme produktivitu zpěváka, vědce nebo učitele? Bude to počet prodaných lístků, 

počet úspěšných pokusů nebo v případě učitele počet žáků s vyznamenáním? U těchto 

zaměstnání je velmi těžké určit kritérium produktivity, tedy co máme měřit jako výstup. 

Přitom přínos lidí v těchto profesích je často mnohem větší než u profesí, které mají jako 

pracovní náplň fyzicky náročnou práci. 

1.2.1 Typy produktivity práce 

Produktivitu práce lze posuzovat podle různých kritérií: 

A. Podle měrných jednotek, v nichž vyjadřujeme výstup výrobního systému: 

 produktivita práce v naturálních jednotkách (kg, t, l, m apod.), to znamená, že 

formulace produktivity by v tomto případě mohla například znít jako x kusů 

výrobku vyrobených za jednu hodinu jedním zaměstnancem během jedné směny; 

 produktivita práce v pracovních jednotkách (produktivita práce vypočtená jako 

podíl normohodin na odpracované hodiny dělníků); 

 produktivita práce v peněžních jednotkách (výše tržeb, přidaná hodnota). 

  B. Podle měrných jednotek, v nichž vyjadřujeme vstup (práci) výrobního systému: 

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

normohodin); 

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

pracovníků bez ohledu na délku pracovního dne a prostoje během dne; 

 měsíční produktivitu práce (průměrný měsíční evidenční stav zaměstnanců).[5] 

1.2.2 Vlivy na produktivitu práce 

Výkonnost obecně ovlivňují subjektivní a objektivní předpoklady. Mezi subjektivní 

předpoklady se řadí tělesné a duševní vlastnosti a schopnosti člověka pro práci, kvalifikační 

předpoklady a volné vlastnosti. Mezi objektivní podmínky patří objektivní zajištění práce, 

technologie a technické vybavení, organizace a řízení pracovního procesu, způsoby hodnocení 

a odměňování práce, vnější pracovní podmínky, sociální podmínky pracovního výkonu, 

sociální a hygienické vybavení pracovišť a neobvyklé situační vlivy.[12] 
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Vlivů, které působí na výši produktivity práce je celá řada. Některé mají na produktivitu 

menší a některé větší vliv. Mezi méně významné vlivy pak patří: 

 stáří závodu; 

 geografické umístění; 

 způsob plánování materiálových zásob; 

 tradiční průmyslové inženýrství; 

 formu mzdové stimulace.  

Mezi druhé vlivy, které mají na produktivitu práce větší vliv a kterými by se měl každý 

podnik více zabývat, patří:  

 zkrácení průměrné doby – od objednání po dodání zboží do skladu nebo po jeho 

odeslání zákazníkovi; 

 technologické inovace – čím nižší je průměrné stáří strojního parku, tím větší jsou 

přírůstky produktivity – obnova ne dílčí, ale komplexní; 

 účast pracujících na řízení – pracovní týmy, jednoduchá organizace – menší 

stupňovitost řízení; 

 nižší zásoby – nižší hladina zásob a vyšší počet obrátek; 

 lepší kvalita – silnější vnímání významu zásob; 

 nespoléhání na útvary (vrcholový a střední management) a průmyslový inženýring 

jako na hlavní zdroje nápadů vedoucích ke zvýšení produktivity; 

 přesčasy – vyšší přesčasy = vyšší využití kapacity. 

Ze základního vztahu pro výpočet produktivity práce vyplývá, že k nejefektivnějšímu 

zvyšování této produktivity dochází při nárůstu objemu celkové produkce a při současném 

snižování celkové spotřeby práce. Vezmeme-li v úvahu tuto skutečnost, pak faktory, které 

mají za následek celkovou dosahovanou úroveň produktivity práce, jsou ty, které mají vliv na 

změnu objemu produkce a zároveň ovlivňují spotřebu práce potřebnou k vyprodukování 

daného objemu výrobků.  

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

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

 techniku – mechanizace, automatizace výrobního procesu, zlepšování technické 

úrovně výrobních prostředků a účelné zvyšování jejich rozsahu; 

 technologii – zdokonalování technologických procesů a postupů; 
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 koncentraci, organizaci a řízení – zvyšování úrovně koncentrace, organizace a řízení 

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

práce; 

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

optimální využití pracovních sil; 

 úroveň motivace – systém hmotné zainteresovanosti pracovníků na výsledcích výroby 

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

atd. 

Všechny druhy faktorů: technické, ekonomické, sociální, personální a organizační, společně 

ovlivňují produktivitu práce. Je vidět, že je to velice široké téma k řešení. A proto by každá 

firma měla pečlivě zvážit každý z těchto vlivů a snažit se o co nejefektivnější využití pracovní 

síly.[2] 

1.2.3 Měření produktivity práce 

Úroveň produktivity práce je určena poměrem výstupu na jednotku užitých vstupů, přičemž 

tyto vstupy vztahujeme k jednotce času. Na základě této jednoznačné definice je poté možné 

zapsat uvedenou definici pomocí vzorce [7] : 

  
      

     
          (3)  

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

produktivita práce. Zvýšení produktivity práce (zlomku) je možné dosáhnout dvěma, lépe 

řečeno třemi způsoby: 

 První možností je zvýšit výstupy při zachování stávajících vstupů. 

 Druhou možností je snižovat vstupy při stejných výstupech. 

 Třetí možností je pak logicky kombinace obou předchozích způsobů, souběžně 

provádět snižování vstupů při zvyšování výstupů.  

Samozřejmě, že uvedený třetí způsob je nejvíce efektivní, ale také obtížně dosažitelný. 

Klasickým příkladem, při kterém je možné realizovat třetí způsob zvyšování produktivity 

práce, je zavedení nové technologie výroby a kladení většího důrazu na procesy, které přináší 

přidanou hodnotu. Předchozí matematický zápis byl vyjádřením definice produktivity práce v 

té nejprostší formě. Produktivitu však můžeme vyjádřit i jinak než jen jako podíl vstupů a 

výstupů. To, jakým způsobem, ukazuje následující jednoduchý vzorec [7] :  

  
                     (        )

     (        )
      (4) 
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Tento vzorec se může týkat jak všech zaměstnanců, tak i jednotlivého zaměstnance. Pomocí 

tohoto vzorce můžeme porovnávat nejen produktivitu práce jednotlivých zaměstnanců, ale i 

jednotlivých směn. Musíme si však uvědomit, že je nutné srovnávat stejné výrobní jednotky. 

Takovým způsobem nemůžeme srovnávat dva různé výrobní procesy. Například v 

automobilce nelze srovnávat produktivitu práce karosárny a lakovny. Pracovní činnosti jsou 

v obou provozech odlišné.[7] 

Pokud potřebujeme analyzovat produktivitu práce v podniku, použijeme pro tuto analýzu 

několik různých indexů produktivity, jejichž kalkulace a porovnání nám umožní sledovat 

vývoj produktivitu práce ve sledovaném časovém období. Index je obecně ukazatel 

vyjadřující poměr dvou hodnot stejného ukazatele. Časový index vypočítáme podle 

následujícího vzorce [11]: 

                                      

                                        
      (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Praktická část 

2. Profil společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Obchodní jméno: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Adresa: 

Ostrava- Kunčice, Vratimovská č. p. 689, 

PSČ 707 02 

Česká republika 

Právní forma: 

Akciová společnost 

IČO: 

45193258 

DIČ: 

CZ45193258 

Datum založení společnosti: 

31. 12. 1951 

Datum vzniku akciové společnosti: 

22. 1. 1992 

Privatizace: 

31. 1. 2003 

Největší vlastníci: 

ArcelorMittal Holdings AG (100 %) 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a 

oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované 

výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. 

Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými 

závody.[15] 

Historie podniku začala v roce 1942, kdy Vítkovické železárny začaly stavět svůj jižní závod. 

V letech 1947 až 1948 pak bylo rozhodnuto o výstavbě nového hutního podniku, zatím jako 

součást Vítkovických železáren. 31. 12. 1951 pak došlo k osamostatnění a vzniku Nové huti 

Klementa Gottwalda.  
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V letech 1951 až 1958 tvořilo podnik několik výrobních jednotek, a to koksárenské baterie, 

siemens-martinské a hlubinné pece, blokovna, válcovna trub, slévárna a elektrárna. Na 

přelomu šedesátých let pak byly zprovozněny nové kapacity na výrobu železa, koksu a oceli, 

a také byly postaveny nové hotovní tratě, které ocel zpracovávaly na finální výrobky (např. 

profilová trať, kontidrátová trať, pásové tratě P800 a P250). V letech 1967 až 1985 se 

průběžně modernizovaly martinské pece na tandemové, byla postavena středojemná válcovna, 

velkokapacitní koksárenská baterie a kyslíkárna. Devadesátá léta pak přinesla velkou 

technologickou změnu, postupně se opouštělo odlévání oceli do ingotů, a byla postavena tři 

zařízení pro plynulé odlévání oceli. Velkou investicí bylo také postavení válcovny na výrobu 

širokého za tepla válcovaného pásu. V roce 2003 byla huť privatizována, novým majitelem se 

stal Lakshmi Mittal, název se změnil na ISPAT Nová Huť, a.s. Nový majitel se zaměřil 

hlavně na restrukturalizaci a modernizaci hutě. V roce 2006 pak došlo ke sloučení Mittal 

Steelu a Arceloru. Z tohoto důvodu se změnil název společnosti na dodnes používaný 

ArcelorMittal Ostrava. 

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám výše uvedené 

společnosti. Jako nedílnou součást systému řízení zavedla společnost certifikovaný systém 

integrovaného řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 

Sb., (ve znění pozdějších předpisů) o prevenci závažných havárií.[14] 

Řídicím orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo. Kontrolním orgánem je pak 

devítičlenná dozorčí rada, zde jsou zastoupeni i zástupci zaměstnanců. Dalšími dvěma 

řídicími orgány jsou Výbor pro audit a Vrcholové vedení podniku. Schématické zobrazení 

organizačního dělení společnosti je uvedeno na obrázku č. 1. 

 

Obr. č. 1 Organizační schéma [16]  
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3. Popis současného stavu v AMO 

Práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům a zaměstnanců vůči zaměstnavateli 

jsou v AMO popsány v kolektivní smlouvě a v pracovním řádu. Kolektivní smlouva je 

dojednávána vždy na dobu dvou let, její mzdový dodatek je pak vyjednáván na dobu jednoho 

roku. Díky kolektivní smlouvě mají zaměstnanci AMO zaručeny nadprůměrné mzdové 

podmínky, různé sociální výhody, odměny, mzdové příplatky a také odstupné při odchodu ze 

zaměstnání z důvodu organizačních změn.  

V kolektivní smlouvě jsou také řešeny vztahy zaměstnavatele s odbory, personální a 

pracovněprávní oblast, zdravotní péče a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V pracovním 

řádu jsou pak přesně vymezeny povinnosti a práva zaměstnanců při vykonávání pracovních 

činností. 

3.1 Mzdy zaměstnanců 

Mzda zaměstnance se skládá ze tří hlavních složek: základní mzda, příplatky a prémie. Toto 

rozdělení neplatí, pokud je zaměstnanec ohodnocen smluvní mzdou. Pracovní pozice se 

smluvní mzdou jsou jen střední a vyšší manažerské funkce a dále mohou být smluvní mzdou 

ohodnoceni zaměstnanci, kteří jsou zkušenými odborníky ve svém oboru a mají zcela zásadní 

vliv na chod podniku.  

Základní mzda se poskytuje ve výši měsíčního základního mzdového tarifu a diferenciačního 

tarifu přiděleného pracovního místa. Výše diferenciačního tarifu může dosáhnout až 100 % 

výše základního tarifu. Jak základní tarif, tak diferenciační tarif má dvanáct tarifních stupňů, 

stupeň jedna je nejnižší mzda a stupeň dvanáct je nejvyšší mzda. Tarifní stupeň dvanáct u 

základního tarifu je přibližně 3 x vyšší než tarifní stupeň jedna. 

Další neméně důležitou složkou mzdy jsou příplatky. Pro názornost zde uvádím jen ty 

nejdůležitější. Jedná se o příplatek za práci přesčas, práci na odpolední směně a práci v noci, 

příplatek za práci o sobotách a nedělích, příplatek za práci ve ztížených provozních 

podmínkách (HEM) a příplatek za směnnost.  

Příplatek za práci přesčas je poskytován ve výši 25 % průměrné mzdy, nejméně však 25 

korun za hodinu a to bez rozdílu, v jakém tarifním stupni je zaměstnanec zařazen.  

Příplatek za práci na odpolední směně je stanoven pevnou hodinovou částkou ve výši pěti 

korun. Příplatek za noční, sobotní a nedělní směnu je stanoven ve výši 10 % z průměrného 

výdělku, nejméně však 21 korun za hodinu u noční směny a 34 korun za hodinu při 

odpracování sobotní nebo nedělní směny.  

Příplatek za směnnost je část mzdy, která vznikla jako následek navýšení týdenní hodinové 

pracovní doby u několika směnných režimů z 36,5 hodin na 37,5 hodiny týdně. Výše tohoto 

příplatku je stanovena na 4 % z příslušného mzdového tarifu.  
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Prémie a odměny jsou vypláceny na základě pravidel, která se dojednávají každý rok. Od 

roku 2007 došlo k několika úpravám těchto pravidel.  

V roce 2012 byly například prémie vypláceny čtvrtletně, na základě plnění níže uvedených 

čtyř ukazatelů:  

 15% plnění limitu vnitřní nejakostní výroby;  

 25% celková výroba v tunách; 

 20% plnění limitu týkajícího se zdraví a bezpečnosti; 

 40% tato složka je vyplácena na základě ročního hodnocení zaměstnance, které 

provádí jeho nadřízený. [25] 

3.1.1 Vývoj průměrného výdělku 

Průměrný výdělek v AMO byl vždy historicky vyšší než průměr celorepublikový. Je to 

zapříčiněno několika vlivy. 

 Prvním z nich je určitě druh pracovního cyklu, většina zaměstnanců AMO pracuje ve 

směnném provoze, a tak jim mzda narůstá o příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích a 

příplatek za práci ve svátek.  

Druhým je přesčasová práce, která je velmi dobře ohodnocena a to 25% příplatkem 

z vypočtené průměrné mzdy.  

Třetím důvodem jsou příplatky za ztížené pracovní podmínky (HEMZ), a to za práci v hluku, 

prachu, za karcinogeny atd. 

Jak jsem uvedl na začátku, jsou všechny tyto příplatky, a také výše mezd, uvedeny a 

dojednány v kolektivní smlouvě. Je jasné, že takové mzdy a ani různé příplatky by nebyly 

dojednány nebýt působení odborových organizací a také ochoty hospodářského vedení 

k dojednání nárůstů jak mezd, tak jejich příplatků. 

Vývoj průměrné měsíční mzdy a výše navýšení nebo snížení mzdy v letech 2007 až 2011 je 

uveden v tabulce č. 1,2 a zobrazen v grafu na obrázku č. 2. 

Tabulka č. 1 Průměrná mzda 

 

Zdroj: zpracování vlastní 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Průměrná mzda 26 600 29 816 28 790 30 816 32 796
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Tabulka č. 2 Vývoj průměrné mzdy 

 

Zdroj: zpracování vlastní 

 

Obrázek č. 2 Graf vývoje průměrné mzdy 

Z grafu na obrázku č. 2 a tabulky č. 2 vyplývá, že nárůst mezd byl největší v období před 

krizí, navýšení činilo 3 216 Kč měsíčně, na druhou stranu v roce 2009 se dokonce mzdy 

měsíčně propadly oproti roku 2008 o 1 026 Kč. 

Maximální nárůst mezd byl v roce 2008 ovlivněn velmi dobrým hospodářským výsledkem za 

předešlý rok, a také předpokladem stálé poptávky po dlouhých a plochých výrobcích. 

Společnost si dala za cíl investovat nejen do projektů týkajících se inovace výrobního zařízení 

za účelem zvýšení produktivity práce a snížení dopadů výroby na životní prostředí, ale 

zároveň se také zaměřila na to, aby se stala jedním z nejlepších zaměstnavatelů na českém 

trhu práce.  

2007-2008 3 216

2008-2009 -1 026

2009-2010 2 026

2010-2011 1 980
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K tomuto ji určitě pomohl průzkum motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců, který si AMO 

objednala a realizovala s auditorskou firmou Hewitt Associates. Průzkum byl realizován 

pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci AMO. Na základě 

analýzy informací z dotazníků pak Hewitt Associates zpracovala vyhodnocení motivovanosti 

a spokojenosti zaměstnanců. Tento průzkum dopadl pro AMO velmi dobře, jak je vidět 

na obr. č. 3, motivovanost zaměstnanců byla určena ve výši 42%, což je o 2% více než 

průměrná hodnota ve výrobních společnostech ČR. 

 

Obr. č. 3 Průzkum motivovanosti AMO [18] 

Bohužel v roce 2009 se naplno projevila hospodářská krize, a tak došlo nejen k poklesu výrob 

a snížení počtu zaměstnanců, ale také k poklesu průměrné měsíční mzdy o 1 026 Kč. 

Důvodem snížení průměrné mzdy byly tři zásadní faktory. Prvním faktorem byla možnost 

zaměstnanců čerpat pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 70%, druhým bylo prodloužení 

stávající kolektivní smlouvy do konce roku 2009, z tohoto důvodu došlo k nulovému nárůstu 

mezd. Třetím faktorem pak byla změna směnnosti na hotovních tratích závodu14 válcovny, 

vyrábělo se pouze od pondělí do pátku a jen na ranních a odpoledních směnách.  

Po částečné stabilizaci se pak v roce 2010 a 2011 průměrná mzda navyšovala o přibližně 

stejnou hodnotu, která činila 2 000 Kč měsíčně. 

3.2 Sledování výrobních ukazatelů v AMO 

V AMO je sledování výrobních ukazatelů na vysoké úrovni. Veškeré výrobní procesy a 

související činnosti jsou detailně popsány v interních předpisech, a to včetně rozdělení 

odpovědností za každý určitý proces. To jak je sledována výroba a zda jsou veškerá data 

pravdivě a přesně zachycena, je kontrolováno každoročními interními a externími audity. 

Každý den jsou sledovány tyto ukazatele: 

 objem skutečně vyrobeného druhu výrobku a porovnání s naplánovaným objemem; 

 spotřeby energií (plyn, elektřina); 
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 spotřeby vstupních materiálů; 

 výtěžek, a jeho obrácená hodnota předváha; 

 vývoj poruchovosti (mechanické poruchy, elektro poruchy); 

 vnitřní nejakostní výroba (množství vyrobených zmetků); 

 prostoje technologicky nutné (přestavby, seřizování atd.); 

 úrazovost. 

Měsíčně a ročně pak probíhá celkové vyhodnocení všech výše uvedených ukazatelů, navíc se 

ještě vyhodnocuje: 

 EBITDA [20]: výpočet dle českých účetních standardů = výsledek hospodaření před 

zdaněním + odpisy + nákladové úroky;       (6) 

 výrobky odchylné jakosti (výrobky s vadou, kterou zákazník akceptuje, výrobek je 

prodán se slevou); 

 nadvýroba (výrobky které nejsou přiřazeny na řádné zakázky z důvodu storna 

zakázky, nebo z důvodu vyrobení materiálu navíc v závislosti na špatném naplánování 

výrob, tento materiál se používá k plnění řádných zakázek, které přijdou v budoucnu, 

nebo se odesílají na hutní maloprodejnu, kde jsou nabízeny maloodběratelům); 

 Výše HPČ a ČPČ (hrubý provozní čas, výrobní čas včetně technologických prostojů, 

nedostatků a poruch bez nepracovního času, a čistý provozní čas, což je výrobní čas 

po odečtení všech prostojů, včetně nepracovního času). 

Vyhodnocení a sběr potřebných dat provádějí určení zaměstnanci oddělení controllingu. 

Všechny tyto ukazatele jsou evidovány a vyhodnocovány. Na základě vyhodnocení 

jednotlivých dat jsou pak vedením podniku nastavována opatření, která mají mít za následek 

zlepšení sledovaných ukazatelů. 
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4.  Analýza produktivity práce v AMO v období od roku 2007 do 

roku 2011 

Pro analýzu vývoje produktivity práce použiji data, která jsou uvedena v tabulce č. 3, a které 

se týkají objemu výrob podniku, průměrně přepočtených počtů zaměstnanců (zkr. PEP), 

průměrné mzdy, celkového objemu tržeb a přidané hodnoty. Veškerá vstupní data v tabulce č. 

3 jsou použita z výročních a tiskových zpráv podniku uvedených na www.justice.cz a 

http://www.arcelormittal.com/ostrava/index.html a jsou počítány jako průměr za jeden měsíc 

sledovaného období (roku). 

 Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců stanovuje Vyhláška č. 

518/2004 Sb. ve čtvrté části v § 15- 20. 

Tabulka č. 3 Základní vstupní data [23] [17] 

 

Zdroj: zpracování vlastní 

4.1 Vývoj zaměstnanosti 

AMO v posledních letech razilo strategii snižování počtu zaměstnanců. K dosažení cíle pak 

využila několika možných nástrojů. Jako první nástroj používá výpověď za porušení 

pracovních povinností, tento nástroj je pro firmu ekonomicky efektivní, důvodem je okamžité 

zrušení pracovního poměru bez jakéhokoliv odstupného. Druhým nástrojem, který je oblíben 

hlavně u zaměstnanců, je odchod z firmy na základě tzv. dobrovolného odstupného. Pokud 

zaměstnanec využije této možnosti, může obdržet až 22 měsíčních platů. Počet přiznaných 

platů se odvíjí od délky zaměstnání v AMO. Třetím nástrojem je tzv. vyčleňování neboli 

outsourcing.  

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Průměrná měsíční mzda (Kč) 26 600 29 816 28 790 30 816 32 796

PEP - průměrné evidenční stavy zaměstnanců 7 657 7 514 6 450 5 660 4 777

Tržby za prodej výrobků a služeb (tis. Kč) 4 022 566 3 909 580 1 746 177 2 372 619 2 868 097

Přidaná hodnota (tis. kč) 1 336 839 1 050 237 195 304 343 129 288 132

Výroba železa  (tun) 264 543 220 229 139 367 162 004 175 668

Výroba oceli   (tun) 253 872 203 652 135 814 164 802 162 262

Výroba dlouhých výrobků  (tun) 95 342 106 191 79 550 94 570 95 381

Výroba plochých výrobků  (tun) 97 059 73 281 44 674 48 881 43 319

Součet hotových výrobků (tun) 192 401 179 472 124 224 143 451 138 700

http://www.justice.cz/
http://www.arcelormittal.com/ostrava/index.html
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V období posledních čtyř let tak bylo vyčleněno několik částí AMO, například část závodu 5 

silniční doprava, správa informačních technologií aj. V případě outsourcingu se vždy 

zaměstnavatel snažil vyčlenit nevýrobní části podniku.  

Snížení stavu zaměstnanců přináší zaměstnavateli pokles nákladů na mzdy, zaměstnancům na 

druhou stranu více práce. To může vést k přetěžování zaměstnanců, jejich následnému 

opotřebení a zvýšení rizika onemocnění. V důsledku, pokud dojde k onemocnění 

zaměstnanců, je jejich práce většinou nahrazena prací přesčasovou, která je samozřejmě 

nákladnější. Velké snížení zaměstnanců tak může mít za následek velký nárůst přesčasové 

práce a z toho vyplývající vysoký nárůst mzdových nákladů firmy. V posledních čtyřech 

letech také dochází k výkyvům poptávky podle sortimentu, a tak, aby firma zajistila kapacitně 

krátkodobé navýšení výroby, protože nechce přijít o zákazníka, je nucena zajistit pracovní sílu 

z řad agenturních zaměstnanců. Tento způsob zaměstnávání není v AMO ničím novým. 

Bohužel slibovaný efekt není takový, jaký by si zaměstnavatel přál. Protože jsem několik let 

s agenturními zaměstnanci pracoval, mohu říct, že agenturní zaměstnanci nemají tolik 

zkušeností jako kmenoví zaměstnanci, taktéž nejsou stejně motivováni, jejich pracovní kázeň 

a produktivita práce je mnohem menší.  

Postupný vývoj průměrného počtu kmenových zaměstnanců v AMO je uveden v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 Průměrné evidenční stavy zaměstnanců 

 

Zdroj: zpracování vlastní 

4.2 Výpočet produktivity z objemu měsíčních výrob 

Pro výpočet produktivity práce z objemu měsíčních průměrných výrob použijeme následující 

vzorec [11]: 

Počet vyrobených tun na 1 zaměstnance = 
                     (                          )

                                   
 (7) 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 5 a graficky jsou znázorněny v grafu na 

obrázku č. 4. 

 

 

 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

PEP - průměrné evidenční stavy zaměstnanců 7 657 7 514 6 450 5 660 4 777
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Tabulka č. 5 Produktivita práce z objemu výrob 

 

Zdroj: zpracování vlastní 

 

Obr. č. 4 Graf produktivity práce z objemu měsíčních výrob  

Jak vyplývá z tabulky č. 5, rok 2007 byl pro AMO, co se týče objemu výrob velmi příznivý. 

Do té doby již proběhlo několik kol dobrovolných odchodů zaměstnanců, a tak se podařilo 

snížit počty zaměstnanců bez vážnějších sociálních rozbrojů.  

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Výroba železa  (tun) 264543 220 229 139 367 162 004 175 668

Výroba oceli   (tun) 253872 203 652 135 814 164 802 162 262

Součet hotových výrobků (tun) 192 401 179 472 124 224 143 451 138 700

PEP - průměrné evidenční stavy zaměstnanců 7 657 7 514 6 450 5 660 4 777

Výroba železa (tun/1zaměstnanec) 34,55 29,31 21,61 28,62 36,77

Výroba oceli (tun/1zaměstnanec) 33,16 27,10 21,06 29,12 33,97

Součet vyrobených hotových výrobků (tun/1zaměstnanec) 25,13 23,88 19,26 25,34 29,03
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V grafu na obrázku č. 4 vidíme, že produktivita práce v tunách na hlavu byla v roce 2007 

vyšší než následující tři roky, a to i přesto, že počet zaměstnanců klesl v tomto období o 1 997 

pracovníků. Na produktivitě se hlavně projevil vliv poklesu poptávky z důvodu celosvětové 

krize na konci roku 2008 a v průběhu roku 2009. V období roku 2009 tak byla AMO nucena 

radikálně snižovat náklady, stavy zásob a taktéž stavy zaměstnanců. Naštěstí se v roce 2010 

situace na trhu s ocelí částečně stabilizovala a došlo tak k mírnému nárůstu objemu výrob a 

produktivita práce v tunách na hlavu se srovnala s rokem 2008. Rok 2011 je podle grafu na 

obrázku č. 4 rokem, kde došlo u všech tří sledovaných výrobků k navýšení produktivity práce 

oproti roku 2007. Tento stav však nebyl způsoben navýšením výroby, ale velkým snížením 

počtu zaměstnanců o 2880 pracovníků. 

Je zřejmé, že krize způsobila výpadek v poptávce po oceli a že se objemy výrob nevrátí na 

dlouhou dobu do stavu v roce 2007. Zaměstnavatel reagoval na vzniklou situaci v roce 2009 

velmi pohotově a podařilo se mu tak přežít velmi těžké období. Jak víme z tiskových zpráv, 

ArcelorMittal omezil, nebo do odvolání uzavřel, během krize v Evropě několik výrobních 

jednotek. Například v Ostravě došlo ke snížení kapacity výroby železa odstavením jedné 

vysoké pece ze tří. V Evropě pak například uzavřel svůj provoz v belgickém Lutychu. 

Uzavření celého podniku by určitě postihlo i ostravskou pobočku, kdyby se nepodařilo zvýšit 

produktivitu práce, i když za cenu velkého snížení počtu zaměstnanců, a při nuceném snížení 

výrob o přibližně 30%. 

4.3 Výpočet produktivity práce z tržeb za prodané výrobky a služby 

Pro výpočet použijeme data z tabulky č. 3, a následující vzorec [11]: 

Produktivita práce z tržeb = 
                               

                                   
    (8) 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 6 a graficky jsou znázorněny na obrázku č. 5. 

Tabulka č. 6 Produktivita práce z tržeb za prodané výrobky a služby 

 

Zdroj: zpracování vlastní 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Tržby za prodej výrobků a služeb (tis. Kč) 4 022 566 3 909 580 1 746 177 2 372 619 2 868 097

PEP - průměrné evidenční stavy zaměstnanců 7 657 7 514 6 450 5 660 4 777

Produktivita práce z tržeb za prodané výrobky a služby 525,34 520,31 270,73 419,19 600,40
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Obr. č. 5 Graf produktivity práce z tržeb za prodané zboží 

Graf produktivity práce z tržeb za prodané zboží vykazuje obdobný průběh jako graf 

produktivity práce z objemu měsíčních výrob. Také velikost tržeb byla postižena krizí a její 

průměrná hodnota na jednoho zaměstnance vykázala největší propad v roce 2009. V roce 

2010 došlo k mírnému nárůstu a v roce 2011 už produktivita práce z tržeb byla větší než 

v době před krizí v roce 2007. Opět jsme si z tabulky č. 6 a grafu na obrázku č. 5 potvrdili, že 

nárůst produktivity v AMO v roce 2011 oproti roku 2007 je zapříčiněn snížením stavu 

zaměstnanců. Pokles objemu tržeb je o 28,7% a snížení počtu zaměstnanců je o 37,6%.  

4.4 Produktivita práce z přidané hodnoty  

Pro výpočet použijeme data z tabulky č. 3, a následující vzorec [11]: 

Produktivita práce z přidané hodnoty = 
                       

                                   
   (9) 

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 7 a graficky jsou znázorněny v grafu na 

obrázku č. 6.  

Tabulka č. 7 Produktivita práce z přidané hodnoty 

 

Zdroj: zpracování vlastní 
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Přidaná hodnota (tis. kč) 1 336 839 1 050 237 195 304 343 129 288 132

PEP - průměrné evidenční stavy zaměstnanců 7 657 7 514 6 450 5 660 4 777

Produktivita z přidané hodnoty 174,59 139,77 30,28 60,62 60,32
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Obr. č. 6 Graf produktivity práce z přidané hodnoty  

Graf produktivity práce z přidané hodnoty má obdobný průběh jako graf produktivity práce z 

tržeb za prodané zboží na obrázku č. 5 a jako graf produktivity práce z objemu měsíčních 

výrob na obrázku č. 4 jen do roku 2009. V roce 2010 a 2011 sice došlo k nárůstu produktivity 

práce z přidané hodnoty oproti roku 2009, ale už ne na hodnotu srovnatelnou s rokem 2007 a 

2008. V roce 2011 je pak hodnota produktivity přibližně stejná jako v roce 2010, tento stav 

však není zapříčiněn zvýšením přidané hodnoty, ale opět snížením počtu zaměstnanců. 

4.5 Srovnání produktivity z tržeb s produktivitou z přidané hodnoty  

V tabulce č. 8 jsou uvedeny vypočtené hodnoty produktivity práce z tržeb a také z přidané 

hodnoty. Následně jsou tyto hodnoty zobrazeny pro porovnání v grafu na obrázku č. 7. 

Tabulka č. 8 Porovnání produktivity z tržeb a z přidané hodnoty

 

Zdroj: zpracování vlastní 
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Přidaná hodnota (tis. kč) 1 336 839 1 050 237 195 304 343 129 288 132

PEP - průměrné evidenční stavy zaměstnanců 7 657 7 514 6 450 5 660 4 777

Produktivita z přidané hodnoty 174,59 139,77 30,28 60,62 60,32

Produktivita práce z tržeb za prodané výrobky a služby 525,34 520,31 270,73 419,19 600,40
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Obr. č. 7 Graf produktivity práce z přidané hodnoty a z tržeb 

V grafu na obrázku č. 7 vidíme průběh dvou produktivit. Je zřejmé, že krizový rok se na obou 

projevil přibližně stejným poklesem. Rozdíl v průběhu křivek je pak v letech následujících. 

Zatímco křivka z prodaných tržeb má neustálý stoupající charakter, křivka přidané hodnoty 

stoupla v roce 2010 dvojnásobně, ale v roce 2011 má zase klesající charakter. Tento rozdíl je 

způsoben velkým růstem nákladů, zejména vstupních surovin, a také tím, že prodejní cena 

hotových výrobků nerostla stejně jako cena vstupů. Pro doložení tohoto zjištění uvádím dvě 

citace o situaci v oblasti ocelářského průmyslu v České republice z internetových stránek 

Hutnictví železa. 

Rok 2010 byl druhým rokem rekonvalescence trhu pro ocelářství po finanční krizi. I přes 

zotavování se výroby, tato ještě zdaleka nedosáhla předkrizovou objemovou úroveň a 

v důsledku nízkých odbytových cen jako dalšího negativního faktoru nedosáhl předkrizovou 

úroveň také objem výroby v hodnotě. Na náklady výroby negativně působilo pokračování 

působení spirály růstu cen vstupů  a ještě stále slabší než obvyklé využití kapacit výroby. 

Úspornými opatřeními vedoucími k redukci nákladů, odstavením agregátů na přechodnou 

dobu mohly společnosti výše popsané nepříznivé vlivy kompenzovat jen částečně. 

Společnosti musely přistupovat i k nouzovým pracovním režimům.[21] 
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V r. 2010 vzrostly ceny v oborech ocelářské výroby (241-243) o 7%. Růst cen byl v tomto 

období vyvolán nejen postupným nárůstem poptávky, ale i opětovným růstem cen energií a 

materiálů. Tento trend pokračoval i v r. 2011, kdy se meziročně zvýšily světové ceny železné 

rudy v průměru o 5.4% (pokles ve 4. čtvrtletí), ceny energetického uhlí vzrostly o 22%, 

koksovatelného uhlí o 18,3%, ceny zemního plynu se zvýšily o 29% a ceny šrotu vzrostly 

v průměru meziročně až o 31,5%.                                                                                                    

V r. 2011 se ceny průmyslových výrobců v ČR celkem zvýšily meziročně o 5,6%. Ve stejném 

období se zvýšily ceny oboru 24 o 13,7% meziročně. Ceny v oborech ocelářské výroby (241-

243) meziročně vzrostly v průměru o stejné procento (produkce rozhodujícího oboru 241-

surové železo, ocel, feroslitiny vzrostla meziročně o 18.3%). Růst cen v tomto období byl 

vyvolán i růstem cen vstupních surovin a energií (viz výše).[22] 

Ve srovnání obou vypočtených produktivit je také zřetelně vidět, že nestačí jen snižovat počty 

zaměstnanců, ale že je nutné se zaměřit na zvyšování přidané hodnoty výrobků, a zároveň na 

snížení nákladů na vstupy. Zvyšování přidané hodnoty lze provést například rozšířením 

portfolia výrobků o výrobky s větší přidanou hodnotou (např. profilové tyče ve speciálních 

jakostech s vyšší vrubovou houževnatostí, vyšší odolností proti korozi, betonářská ocel 

s válcovaným závitem, nové rozměrové řady válcovaných výrobků), snížení nákladů na 

vstupy pak nakupováním zásob (uhlí, energie, železná ruda, pelety, legury) v aukcích.  

4.6 Výpočet indexů produktivity práce 

Indexy produktivity práce nám ukážou změnu produktivity mezi dvěma časovými obdobími. 

Vypočteme je podle následujícího vzorce [11]: 

                                      

                                        
       (10) 

Takto vypočteme indexy pro všechny sledované roky. Vypočtené indexy uvádí tabulka č. 10 a 

v tabulce č. 9 jsou zapsány hodnoty vypočtených produktivit, graf na obrázku č. 8 pak 

zobrazuje výše vypočtených indexů. 

Tabulka č. 9 Vypočtené produktivity práce

Zdroj: zpracování vlastní 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Výroba železa (tun/1zaměstnanec) 34,55 29,31 21,61 28,62 36,77

Výroba oceli (tun/1zaměstnanec) 33,16 27,10 21,06 29,12 33,97

Součet vyrobených hotových výrobků (tun/1zaměstnanec) 25,13 23,88 19,26 25,34 29,03

Produktivita práce z tržeb za prodané výrobky a služby 525,34 520,31 270,73 419,19 600,40

Produktivita z přidané hodnoty 174,59 139,77 30,28 60,62 60,32
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Tabulka č. 10 Indexy produktivity práce  

 

Zdroj: zpracování vlastní 

 

Obr. č. 8 Graf indexů produktivity práce 

V grafu na obrázku č. 8 je zakreslen vývoj indexů ve sledovaném období. Je zde vidět velký 

pokles výrob a tržeb v roce 2009 a taktéž skoro čtyřnásobné snížení produktivity z přidané 

hodnoty. Zatímco indexy produktivity výrob a tržeb mají v roce 2010 a 2011 rostoucí 

tendenci, u produktivity z přidané hodnoty vidíme v roce 2011 pokles indexu této 

produktivity o polovinu oproti roku 2010.  
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5. Produktivita práce a motivace zaměstnanců 

Pochopení a využití motivace zaměstnanců je základním kamenem úspěchu při zvyšování 

produktivity práce. Motivačními prostředkem, který převládá, je zejména mzda, ale to 

neznamená, že nepeněžní motivace není účinná, nebo že se nemá používat. Každý úspěch 

zaměstnanců v oblasti zvyšování produktivity práce má být ihned oceněn, a to nejen penězi, 

ale také osobním uznáním. Dalším důležitým krokem je také postupné zrušení tzv. 

negativních odměn, trestů.[8] 

Motivace zaměstnanců může být zvyšována v případě zavedení systému odměňování. 

Finanční odměny mají obecně před ostatními podněty přednost. Zvyšování mezd a různé 

druhy bonusů se však staly v některých podnicích tak samozřejmými, že je zaměstnanci 

neberou jako odměnu za zvýšené úsilí, ale jako něco, na co mají právo. V tomto případě je 

pak předpoklad růstu produktivity u zaměstnanců skoro nulový.[9] 

Všude ve světě stále více převládá názor, že podmínkou k dosažení zisku je psychická pohoda 

a duševní schopnosti zaměstnanců. Zdraví i znalosti lze zlepšovat několika způsoby. Výkon 

zaměstnanců a morálku ovlivňují pracovní podmínky, hlavně pak vyšší mzdy, přestávky na 

jídlo nebo kávu atd.[4] 

Motivovaní zaměstnanci jsou základním pilířem každé firmy 21. století. Klasické rozdělení 

motivačních nástrojů na hmotné a nehmotné zůstává neměnné. 

Podle většiny studií provedených v českých firmách jsou peníze u většiny zaměstnanců 

největším motivačním nástrojem, a navíc je musí zaměstnanec dostat co nejdříve. Zřejmě je to 

dáno tím, že chceme dosáhnout životní úrovně obyvatel nejvyspělejších států. V současnosti 

se navíc objevují i nové tendence, a to u mladých lidí s vyšším vzděláním. Výše platu je u 

nich na třetím nebo čtvrtém místě, preferují více volného času, zajímavou práci a větší prostor 

pro samostatné jednání.[10] 

Výše produktivity práce je úměrně ovlivňována tím, jak jsou zaměstnanci, kteří plní svěřené 

úkoly motivováni. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby management firmy znal a uměl 

v praxi aplikovat co nejvíce typů motivace. Nejstarším používaným způsobem je určitě 

metoda tzv. cukru a biče. U tohoto způsobu jsou aplikovány v závislosti na okolnostech a 

potřebách řídicího zaměstnance motivační pobídky pozitivní a také negativní. Z těch 

pozitivních např. motivace penězi, příslibem povýšení, pochvala, z těch negativních pak 

kritika, disciplinární řízení, krácení odměn.  
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V AMO jsou využívány obě metody motivace, nejvíce je používána motivace pozitivní. Ve 

firmě je zpracován systém hodnocení jednotlivých zaměstnanců, které provádí vedoucí 

zaměstnanec osobně s každým svým pracovníkem.  Nejedná se tedy o jednostranné hodnocení 

na základě subjektivního názoru nadřízeného, ale jde o hodnocení, které vyplynulo z dialogu a 

faktů prezentovaných oběma stranami. Hodnocení má pak vliv na výši prémií, a také na 

možnost být zařazen do tzv. Talent programu, který má za úkol vyškolit vybrané kvalitní 

zaměstnance v oblasti řízení. Tito zaměstnanci pak mají větší šanci na kariérní růst. Jako další 

motivační nástroje jsou využívány např. příspěvek na stravování, rekondiční pobyty, dny 

zdraví, bezúročné půjčky, příspěvek na penzijní připojištění apod. Nejdůležitějším 

motivačním nástrojem, který jsem zde neuvedl, je samozřejmě výše mzdy.  

AMO využívá podle mého názoru velké množství motivačních nástrojů, které podporují růst 

produktivity práce.  
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6. Návrhy a doporučení 

Uplatnění teoretických poznatků v praxi předchází vždy tvrdá práce, a je jedno, jestli se to 

týká neurochirurgie nebo zvyšování produktivity práce. Platí, že čím víc úsilí do této činnosti 

vložíme, tím lepší výsledky obdržíme.[13] 

Abychom si mohli odpovědět na otázku „ Proč máme zvyšovat produktivitu práce?“, musíme 

nejdříve pochopit, co nám zvýšení tohoto ukazatele přinese, a co by se stalo, kdyby nastal 

trend opačný.  Poté, co pochopíme, že se prostě produktivita zvyšovat musí, je ještě třeba 

vymyslet a podniknout taková opatření, která nám zajistí realizaci navýšení produktivity. 

Důvody, proč zvyšovat produktivitu: 

 konkurenceschopnost, a z toho vyplývající přežití firmy na volném trhu; 

 zvýšení zisku, a z toho vyplývající růst životní úrovně majitelů, akcionářů, 

zaměstnanců. 

Jak zvyšovat produktivitu: 

 zvýšením ceny výrobků (kontraproduktivní, možný pokles poptávky); 

 zvýšením přidané hodnoty prodaného výrobku (inovace); 

 zvýšením objemu výroby a počtu prodaných výrobků; 

 snížením nákladů (na mzdy, materiál, zásoby, služby, energie); 

 inovacemi technologií (přínos snížení nákladů, zvýšení produkce a kvality). 

V AMO se ve sledovaném období dařilo zvyšovat produktivitu hlavně v oblasti snižování 

nákladů (snižování počtu zaměstnanců, snížení spotřeb energií, snížení spotřeby 

kancelářských potřeb, tlak na snižování cen při nákupu služeb od externích dodavatelů, 

omezení investičních akcí, snížení zásob materiálu a náhradních dílů).  

Zlepšovatelství 

AMO se úspěšně daří snižovat náklady i díky tomu, že zaměstnává zkušené pracovníky, kteří 

přicházejí se zlepšovacími návrhy (zkr. ZN). Zpracováním těchto návrhů se ve firmě zabývá 

určené oddělení, které každý tento ZN analyzuje a vyhodnocuje, a pokud se prokáže jeho 

přínos, je tento ZN realizován a uveden do praxe. Bonus vyplývající z takového ZN je nejen 

pro firmu ve formě úspory nákladů, ale také pro zaměstnance, který dostane finanční odměnu. 

V této oblasti navrhuji, aby bylo lépe a častěji prezentováno zlepšovatelství, a to jak výhody 

pro zaměstnance, které z něho vyplývají, ale také co zlepšovatelství přineslo AMO. 

Prezentace zlepšovatelství může být realizováno pomocí podnikového intranetu, nástěnek na 

provoze, případně v podnikovém časopise.  
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Inovace 

Inovace výrobků také není v AMO neznámým pojmem. Součástí firmy je výzkumný ústav, 

který se na tuto oblast zaměřuje. Výsledkem práce tohoto ústavu je pak zavedení nových 

jakostí oceli pro hotové výrobky (odolná ocel proti atmosférické korozi), případně rozšiřování 

výrobkového portfolia hotovních tratí, a z toho vyplývající větší nabídka pro zákazníka. 

Další oblastí v inovacích jsou inovace výrobních technologií. Zde uvedu jako příklad úspěšně 

realizovaný projekt odprášení aglomerace, kde výše investice činila přibližně 1 miliardu. 

Nemá sice vliv na zvýšení objemu výrob, ale jeho vliv se pozitivně projevil na životním 

prostředí, a také příznivě působí na pracovní prostředí zaměstnanců. Další velkou a zásadní 

inovací výrobní technologie měla být stavba nové konvektorové ocelárny. Tento projekt je 

však dosud z důvodu nejasné situace na trhu s ocelí pozastaven.  

Mé doporučení týkající se investic do inovací výrobních technologií je takové, aby AMO 

znovu přehodnotila rizika a přínosy, která jsou spojena s výstavbou nové konvektorové 

ocelárny. Svůj návrh chci podpořit prohlášením bývalého generálního ředitele AMO Agustina 

Kochuparampila. Ten v souvislosti s výstavbou nové ocelárny řekl: 

„Ostravská huť bude mít po vybudování nové ocelárny tři velké výhody. Naše poloha je na 

rostoucím trhu ideální. Za druhé máme nejlepší tým s technickými znalostmi na světě, 

budeme moci s touto novou technologií vyrábět jakoukoliv jakost oceli a budeme velice 

konkurenceschopní v nákladech. Určitě budeme mít v rámci skupiny specifické postavení, 

prominentní bych řekl. Díky investici bude navíc huť ekologičtější a rovněž zaměstnanci 

budou mít lepší podmínky.”[19] 

Marketing  

Existence poptávky je základním předpokladem jakékoliv firmy či instituce. Platí to o 

pekárně, výrobci zařízení jaderných elektráren, bance, škole, vědeckém ústavu i nemocnici. 

Kdo nemá poptávku, nemůže existovat, přežít, rozvíjet se.[10] 

Na základě všech údajů, které jsem při zpracovávání bakalářské práce zjistil, doporučuji 

AMO, aby se snažila maximalizovat objemy výrob, což je možno realizovat zvýšením 

motivace oddělení marketingu. V této oblasti by se firma měla zaměřit na sledování a analýzu 

vývoje trhu a požadavků zákazníků. Jako příklad uvedu zkrácení doby realizace výroby od 

data objednávky. Úkolem marketingu by v tomto případě bylo analyzovat trh, a na základě 

vyhodnocení analýzy pak výrobní závody vyrobí nad rámec skutečných objednávek takový 

materiál navíc, který bude podle analýzy v dalším období poptáván. Tento postup přinese 

zvýšení objemu kampaní jednotlivých výrobků, což přinese snížení počtu přestaveb, a 

zákazník, který bude v následujícím období tento materiál poptávat, dostane požadované 

zboží bez čekání. 
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Komunikace se zaměstnanci 

Taktéž by se AMO měla zaměřit na zlepšení komunikace nejen mezi jednotlivými výrobními 

a nevýrobními jednotkami, ale také na zlepšení komunikace mezi vedením a dělníky. Tato 

komunikace může být zajištěna povolením přístupu na podnikový intranet ze všech počítačů 

firmy. 

Poruchovost 

Zlepšení je možné provést také v oblasti snížení poruchovosti a z toho vyplývajících prostojů. 

Firma by se měla zaměřit na preventivní údržbu a pomocí inspekčních zaměstnanců sledovat 

stav zařízení. V případě, že z inspekce zařízení vyplyne hrozba poruchy agregátu, zajistit 

opravu v termínu odstávky tratě. 

Personální oblast 

V oblasti personální by se měla AMO zaměřit na to, aby z firmy neodcházeli odborníci, a to 

jak z řad dělníku či THP a zároveň nebyli nahrazováni méně kvalifikovanými zaměstnanci, 

které zajišťují personální agentury. 

Energie 

Velký přínos také vidím v šetření nákladů na elektrickou energii. Toho lze dosáhnout 

potřebnou motivací, osvětou a kontrolou zaměstnanců, kteří by měli pochopit, že vypínání 

zařízení při prostojích anebo zhasínání osvětlení při dobrých světelných podmínkách uspoří 

AMO nemalé finanční prostředky. Proto navrhuji, aby byly pro každou výrobní jednotku 

zpracovány popisy, ve kterých bude specifikace kdy a za jakých podmínek se mají zařízení a 

osvětlení vypínat. S těmito popisy pak budou seznámeni všichni zaměstnanci, kontrola plnění 

těchto popisů pak bude na vedení jednotlivých jednotek.  

Linioví manažeři 

Výzkum britského institutu Chartered Institute of Personel and Development o spokojenosti 

zaměstnanců zjistil, že velká část liniových manažerů selhává při motivování a zlepšování 

pracovního výkonu pracovníků, které řídí. Pouze méně než polovina respondentů výzkumu 

uvedla, že byla svými manažery motivována.[1]  
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Taktéž si myslím, že hlavní náplň liniových manažerů by mělo být zvyšování produktivity 

práce. Bohužel v současnosti jsou přetěžováni velkou administrativou, která souvisí se 

zaměstnanci a řízením výroby. Z tohoto důvodu nemají dostatek času kontrolovat každého 

zaměstnance, přijímat operativní opatření, a také je správně motivovat. Doporučuji 

zaměstnavateli provést analýzu tohoto problému s cílem snížit administrativní zátěž mistrů a 

tak využít jejich schopností ke zvýšení produktivity práce u dělnických profesí. 

Technologické prostoje 

Velký vliv na objem výroby mají technologické prostoje (např. seřizování, výměny kalibrů, 

aj.) a také přestavby (změna výrobního sortimentu). Navrhuji, aby zaměstnavatel provedl 

zmapování stávajících časů potřebných pro jednotlivé přestavby nebo technologické prostoje, 

ověřil využití každého zaměstnance při těchto činnostech a potřebná data analyzoval. 

Výsledkem by mělo být zkrácení jednotlivých časů potřebných pro přestavby a technologické 

prostoje, což přinese navýšení výroby. 

Soutěživost 

Předposlední návrh souvisí s přirozenou lidskou vlastností, a tou je přirozená soutěživost. 

Navrhuji proto zavést, zatím zkušebně v jedné výrobní jednotce, sledování výrobních 

výsledků pro každou směnu, výsledky týdně prezentovat, a čtvrtletně je vyhodnotit. Nejlepší 

pak budou odměněni. Předpokládám, že vidina odměny zvedne výkon na všech směnách. 

Pokud se tato metoda osvědčí, pak může být realizována v celém AMO. 

Mým posledním doporučením je, aby AMO nepolevovala ve zvyšování své 

konkurenceschopnosti, čehož dosáhne přesným sledováním všech svých procesů (zapojením 

všech zaměstnanců do výrobních procesů tak, aby se snažili využít všech svých znalostí ke 

sledování svého procesu, a aby se snažili tento proces vylepšit, zlepšovatelské hnutí, dobré 

nápady), pozitivní motivací svých zaměstnanců (vyzkoušet nový systém benefitů, tzv. 

cafeteria systém, zaměstnanec čerpá takové benefity , které mu vyhovují, každý zaměstnanec 

má stejný limit čerpání). Účinným prvkem může být také zvyšováním loajality všech 

zákazníků (nabídnout zákazníkům nové služby, např. balení nebo značení materiálu, zajistit 

dodávky materiálu přesně na čas a určené místo, zajistit dodávky kvalitního materiálu, 

minimalizovat procento reklamací). 
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7. Závěr 

Na závěr popíšu třemi větami pojem produktivita práce. 

Produktivita práce = ukazatel míry využití pracovní síly a jak efektivně podnik vyrábí.  

Vysoká produktivita práce = konkurenceschopnost podniku, zisk. 

Produktivita práce = sledovat ji a proměnné, které ji ovlivňují, analyzovat a přinášet řešení, 

jak ji zvýšit. 

Ve své práci jsem se snažil popsat, co rozumíme pod pojmem produktivita práce, jaké druhy 

produktivity práce můžeme ve firmě sledovat a vypočítat. V dnešní době je tento ukazatel 

opravdu jedním ze zásadních, kterými by se měla zabývat každá firma, a to jak 

malopodnikatelé, tak velké korporace. Nikdo si v dnešní době nemůže dovolit nevyužívat 

základní pracovní kapitál, zaměstnance, na 100%.  Dalším cílem mé práce bylo provést 

analýzu některých ukazatelů produktivity práce v AMO a navrhnout řešení, které mohou 

pozitivně ovlivnit růst produktivity. K naplnění cílů byl využit sběr potřebných ekonomických 

dat, a také mé osobní a pracovní zkušenosti, které jsem za dvacet let působení ve firmě získal. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické oblasti je představena 

produktivita práce v obecné rovině, v praktické pak byla provedena analýza jednotlivých 

produktivit AMO. 

V AMO má zvyšování produktivity práce vysokou prioritu a tohoto cíle je dosahováno 

pomocí sledování výrobních a ekonomických ukazatelů, následné analýzy včetně návrhu a 

aplikace řešení. Je taktéž vidět, že se firma v posledních čtyřech letech snažila úspěšně využít 

všech dostupných nástrojů ke zvýšení produktivity. V bakalářské práci jsem AMO navrhl, že 

zvýšení produktivity práce je možné ještě například v oblasti inovací, marketingu, snižování 

poruchovosti, komunikace se zaměstnanci, snižováním nákladů na energie, personální a ještě 

v několika dalších. Na úplný závěr chci uvést jeden citát, který řekl Lee Iacocca, jeden z 

nejvýznamnějších manažerů automobilového průmyslu. 

„Kvalita a produktivita jsou dvě strany téže mince. Vše, co se dělá pro kvalitu, zvyšuje 

produktivitu, snižuje náklady na záruční opravy a upevňuje věrnost spotřebitele.“ [24] 
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