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Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu  

MatemaTech – Matematickou cestou k technice. 
 

Předmět: Matematika 

Téma: Výrobní cena výrobku 

Věk žáků: 16-19 let 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina 

Potřebné pomůcky, 
požadavky na tech-
niku: 

Vytištěný pracovní list, kalkulačka 

Požadované znalosti a 
dovednosti žáků: 

- Znalost fyzikálních jednotek a jejich významu, převody jed-
notek 

- Základní matematické operace 
- Procenta 
- Základy finanční gramotnosti (mzda, cena energie apod.) 

Získané dovednosti a 
znalosti: 

- Upevnění a procvičení znalostí z oblasti převodů jednotek, 
fyzikálních výpočtů a pojmů z finanční gramotnosti 

- Pochopení spojitosti matematiky a fyziky s reálnou praxí  
- Seznámení se základy ekonomiky podniku 
- Rozvoj logického uvažovaní a orientace v textu 

Aplikace tématu v re-
álném životě: Ukázka řešení reálného problému ve skutečné firmě 

Zdroje: Podklady poskytnuté firmou Motor Jikov 

Autor: 
 
Mgr. Pavel Kolář 
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Pracovní list – Výrobní cena výrobku 

Zadání: 

Hmotnost jednoho metru hřídele při průměru 40 mm je 9 865 g. Cena materiálu o průměru 40 mm, 

jakosti 12 040, je 25,- Kč/kg. Výrobní kapacita stroje je 625 ks/hod. Příkon hlavního motoru stroje je 

50 kWh a jeho účinnost činí 60 %. Cena 1 kWh elektrické energie je 2,50 Kč. Hrubá mzda dělníka 

pracujícího u tohoto stroje činí 24.000,- Kč/měsíc při 156 odpracovaných hodinách.    

Úkol: 

Vypočítejte celkové výrobní náklady výrobku, na který se spotřebuje 10 cm hřídele o průměru 

40 mm, jestliže se do mzdových nákladů započítává také výrobní režie (mzdové odvody, odpisy, 

ochranné pomůcky, nástroje, topení, úklid, podíl mezd kontrola, seřizovač, mistr) ve výši 400 % mzdy 

dělníka na jeden výrobek a správní režie (mzdy konstrukce, technolog, prodej, nákup, ředitel, odpisy 

počítače, opravy budov) ve výši 200 % mzdy dělníka na jeden výrobek. 

 

Řešení: 

celkové náklady na 1 ks výrobku  

 

Zpracoval/datum: 
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Pokyny a informace pro vyučující 
Tento materiál je určen všem žákům na všech typech středních škol, kteří se již orientují ve fyzikál-
ních a matematických pojmech použitých v pracovním listu.  

Účelem listu je v prvé řadě ukázat žákům, jaké úkoly může řešit pracovník ve skutečné firmě a se-
známit je s tím, jak probíhá výpočet prvotní ceny výrobku a co vše je do této ceny zahrnuto. Vhodné 
je se žáky prodiskutovat, jak se v ceně výrobku promítnou další náklady (marže dopravce, skladování, 
daně apod.), než si mohou výrobek sami koupit. 

Hodnoty v zadání lze samozřejmě pozměnit a přizpůsobit je reálným hodnotám v čase, kdy se pra-
covní list řeší (např. ceny materiálu a energie, mzda apod.) 

Tento pracovní list je možné zpracovávat i v tabulkovém editoru (např. MS Excel), ve kterém si zá-
roveň procvičí i práci s tímto typem softwaru. 

Vyučující by měl při zpracování tohoto listu nechat žáky pracovat samostatně a zasahovat do řešení 
jen minimálně, např. vysvětlením některého s pojmů. Na konci řešení je vhodné se žáky celý postup 
řešení projít, aby si mohli svůj postup zkontrolovat. 

Vzorové řešení: 

a) materiál:  
1 m........................ 9 865 g 1 kg .............................. 25 Kč 
10 cm = 0,1 m ...... 986,5 g 986,5 g = 0,9865 kg..... 24,66 Kč 

b) mzda dělníka: 
24.000 Kč : 156 hod. =̇ 153,85 Kč/hod 
153,85 Kč/hod. : 625 ks/hod. =̇ 0,25 Kč/ks 

c) energie: 
příkon stroje ....................... 50 kWh 30 kWh × 2,50 Kč/kWh = 75 Kč 
účinnost 60 % => výkon .... 30 kWh 75 Kč : 625 ks = 0,12 Kč/ks 

d) marže: 
výrobní režie 400 % mzdy dělníka .............. 4 × 0,25 Kč = 1 Kč 
správní režie 200 % mzdy dělníka ............... 2 × 0,25 Kč = 0,50 Kč 
celkem .......................................................... 1,50 Kč 

Celkem: 
24,66 + 0,25 + 0,12 + 1,50 = 26,53 Kč/ks 

 


