
Výzkumné zaměření a poslání
Aplikujeme rigorózní analytické metody pro měření 
relativní výkonnosti produkčních jednotek, kterými 
mohou být firmy, ale i veřejné instituce (např. školy, 
nemocnice) či územně samosprávní jednotky (města, 
obce, kraje). K hodnocení používáme buď ekonometrické 
metody (Stochastic frontier analysis), nebo matematické 
programování (Data envelopment analysis). Naším cílem 
je nejen určovat produktivitu či efektivitu jednotlivých 
subjektů, ale především odhalovat faktory ovlivňující 
neefektivní chování.

Co umíme
•	 Používáme rigorózní metody pro hodnocení 

výkonnosti firem, ale i veřejných subjektů.
•	 Z údajů o vstupech, výstupech, nákladech, příjmech 

či zisku porovnávaných jednotek umíme zkonstruovat 
hranici produkčních možností (efektivity), která 
představuje dosažitelný vzor pro všechny jednotky 
v souboru a vůči které lze ostatní subjekty porovnat.

•	 Určujeme vnější faktory, které ovlivňují produktivitu.
•	 Pracujeme s reálnými daty, máme zkušenosti z oblasti 

lokálních veřejných financí, zdravotnictví, školství.

Co nabízíme
Nabízíme analýzu efektivity či produktivity firem 
(homogenních poboček), veřejných institucí 
či samosprávních jednotek na základě dodaných údajů.

•	 Zkonstruujeme ranking subjektů dle jejich efektivity.
•	 Určíme subjekty, které by měly změnit své fungování 

a směřovat k vyšší efektivitě.
•	 Vytipujeme faktory v kompetenci subjektů, které 

ovlivňují efektivitu, a tedy na které je třeba působit, 
aby se efektivita zvýšila.

•	 Definujeme charakteristiky, které mají vliv 
na efektivitu, avšak jsou mimo kompetenci daných 
subjektů.

Hodnocení 
efektivity 
a produktivity
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pro koho je nabíDka určena
Nabízíme spolupráci

•	 veřejným institucím, které mají zájem analyzovat 
efektivitu podřízených jednotek (nemocnice, školy, 
kulturní zařízení, atd.),

•	 velkým firmám, které chtějí analyzovat produktivitu 
jednotlivých poboček.

řeŠené projekty
•	 nákladová analýza efektivity výdajů obcí s rozšířenou 

působností (v rámci projektu Grantové agentury UK)
•	 nákladová analýza nemocnic (v rámci projektu 

Grantové agentury UK a v rámci analýzy lůžkové 
zdravotní péče v ČR zpracované pro Evropskou komisi)

•	 spolupráce na analýze vodárenských společnosti 
(Ernst and Young)

nejVětŠí Dosažené úspěChy
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