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Třídění pracovního času

Čas směny

Čas normovatelný Tn Čas ztrátový Tz

čas práce T1

- Jednotkový ta1

- Dávkový tb1

- Směnový tc1

ztráty osobní 
Td

- Zaviněné Td1

- Nezaviněné 
Td2

čas obecně 
nutných 
přestávek T2

- na oddech

- na přirozené 
potřeby

- ze zákona

ztráty 
technicko-
organizační Te

- způsobené 
čekáním Te1

- způsobené 
víceprací Te2

čas podmíněně 
nutných 
přestávek T3

- daný stávající 
organizací práce

ztráty 
zaviněné 
„vyšší mocí“ 
Tf



Struktura spotřeby času pracovníka na operaci

Čas nutný

čas směnovýčas dávkovýčas jednotkový

čas jednotkové 
práce

čas jedn.obecně
nutné přestávky

čas směnové prácečas dávkové práce

čas směn. podm. 
nutné přestávky

čas dávk.podmín. 
nutné přestávky

čas jedn.podmín. 
nutné přestávky

čas směn. obec. 
nutné přestávky

čas dávk.obecně 
nutné přestávky



Výrobní proces je možno rozčlenit na:

• Čas technologický

• Čas manipulační

• Časy přerušení



Technologické časy

- Ruční operace

- Strojní operace

- Strojně ruční operace

- Automatické operace

- Přírodní (biochemické) operace



Manipulační  časy

• Přepravní  operace

• Technologické manipulace

• Nakládaní

• Skladování

• Kontrola jakosti 



Časy přerušení

- Vyvolané organizací: režim dne, dávky materiálu, 
synchronizace, režim obsluhy, kompletace,

- Vyvolané stavem technického zařízení: technologická 
synchronizace, poruchy strojů, údržba

- Vyvolané technicko-organizačními nedostatky: nedostatky 
manipulace, nedostatek energie a materiálu,

- Vyvolané subjektivními příčinami ze strany obsluhy: 
osobní ztráty, zbytečná práce v důsledku nedostatečné 
přípravy.



Pracnost výrobku a výrobní dávka

• Pracnost výrobku- ekonomický ukazatel, který 
charakterizuje výši produktivity práce a měří se 
celkovým vynaložením pracovní doby na jednotku 
výroby či práce. 

• Výrobní dávka- soubor produktů vyrobených nebo 
obchodovaných ve specifikovaných procesech v 
průběhu stanovené doby



Čas práce pracovníka. Pracnost 
výrobku

• Dávkový čas ( přípravy)- seřízení pracoviště, které 
je prováděno v okamžiku, kdy dávka výrobní ja na 
pracoviště a čeká na zpracování 

• Jednotkový čas (ta)- vyjadřuje  spotřebu  času  v 
jednotlivých  operacích,  tj.  přímá  spotřeba 

času na jednotlivý výkon. 

• Výrobní dávka- je určitý počet kusů zpravidla 
stejných dílů, který se nepřetržitě zpracovává na 
jednom pracovišti, s jednorázovým vynaložením 
času na přípravu a seřízení.



Pracnost 

ti = tB + tA* dV

dV- dávka výroby

tA - čas jednotkové práce (jednotkový čas)

tB – dávkový čas



Normy času zpracování

pracnost i-té operace stanovená na základě norem 
času

kdeti
’ - pracnost i-té operace [Nhod/ks]

tACi - čas jednotkové práce na i-tém pracovišti

tBCi - čas dávkové práce na i-tém pracovišti

dv - velikost výrobní dávky v kusech

𝑡𝑖 =
𝑡𝐴𝐶𝑖
60

+
𝑡𝐵𝐶𝑖

60 ⋅ 𝑑𝑣



Normy času zpracování
pracnost i-té operace v odpracovaných hodinách

kde ti - skutečná pracnost i-té operace [hod/ks]

tACi - čas jednotkové práce s přirážkou času 

směnového na i-tém pracovišti

tBCi - čas dávkové práce s přirážkou času 

směnového na i-tém pracovišti

i - ukazatel práce dělníka na i-té operaci

dv - velikost výrobní dávky v kusech

vi

BCi

i

ACi
i

d

tt
t


+


=

 6060 [hod/ks]



Ukazatel práce pracovníka

kde  - ukazatel práce pracovníka

 - koeficient plnění výkonových norem

l - koeficient využití pracovní doby

l =



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.“

KLEČKA, J. (2008). Produktivita a její měření - nové přístupy. Ekonomika a 
management [online]. http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-
produktivita-a-jeji-mereni-nove-pristupy.html

http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-produktivita-a-jeji-mereni-nove-pristupy.html


Druhy produktivity:

• parciální produktivita (neboli produktivita 
určitého výrobního faktoru – práce, kapitálu, 
energie, materiálu, strojů);

• celková produktivita (neboli produktivita 
souhrnná, kombinující různé vstupy pro 
dosažení výstupu).



𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑦

𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑦



Index 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. 

SYNEK, M., et al. (2007). Manažerská ekonomika. Praha : Grada Publishing, a.s., str. 
264.



Indexy produktivity

• indexy celkové produktivity – vyjadřují změnu 
souhrnné produktivity;

• indexy parciální produktivity – umožňují určit, 
jak se jednotlivé výrobní faktory podílely na 
změně celkové produktivity.



Způsoby navýšení produktivity

• Použití moderní technologie

• Použití kvalifikovanější pracovní síly

• Optimalizace spotřeby materiálu

• Motivace a odměňování….



Parciální produktivita

• Jednotlivých výrobních faktorů (pracovníka, 
stroje, materiálu)

PP=vystup (Kč, ks)/vstup (m, hod., kg, l)



Totální produktivita

• Porovnává všechny vstupy s výstupem

TP=vystup (ks, Kč)/ vstup (Kč)



Index produktivity

• Porovnaní plánované a skutečné produktivity 
(parciální a totální)

IP=PPsk/PPpl


