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 NORMOVÁNÍ PRÁCE 

 

 Vytvoření normativní základny pro stanovení výrobních normativů 
        Vytvoříme pravidla pro stanovení výrobních normativů na základě měření spotřeby času a  

         to porovnáním se známými tabulkovými normativy a dále porovnáním obdobné výroby  

         u jiných společností, kde měření norem spotřeby času již proběhlo  

 

 

 Vytvoříme předpis pro tvorbu výrobních normativů                               
(kusové, dávkové normativy) včetně předpisu pro určení přípravných časů a doplnění  

         výrobních normativů.. 
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 Zjištění stávajícího stavu tvorby výrobních normativů 
        Praktickým vysledováním průběhu prací na pracovišti posoudíme návaznost          

        jednotlivých operací při výrobě a porovnáme zjištěné skutečnosti s používanými           

        zvyklostmi a případně vytvořenou metodikou tvorby výrobních normativů.  
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 Měření pracovních činností 

 
 Před zahájením ověřování jednotlivých monitorovaných činností se provede seznámení 

vedení  s požadavky na toto vlastní měření a dohodnuty finanční sankce při neplnění 
stanovených pravidel. Záznamy, které provádí jednotliví zaměstnanci společnosti jsou v 
maximálně zjednodušené formě. Tam kde není možné použít jednoznačnou kategorizaci 
pracovních činností jsou stanovenými pracovníky vyplňovány výkazy práce dle přesně 
stanovených podmínek. V průběhu monitorování.  Vedoucí projektu spolu s konzultantem 
namátkově prověřuje správnost vyplňování výkazů a ověřuje normativy jednotlivých 
pracovních úkonů. Výsledky časových snímků a výkazů práce spolu se záznamy 
vedoucího projektu a konzultanta jsou podkladem pro stanovení časové náročnosti 
snímaných činností a určení průběžné doby sledovaných procesů ve firmě. 
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