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ANOTÁCIA 

Táto diplomová práca sa zameriava na kalkuláciu nákladov vznikajúcich vo výskume 

a vývoji. Prvá časť rešerše odbornej literatúry sa venuje predovšetkým managementu výskumu 

a vývoja, kde je vymedzený predovšetkým pojem výskum a vývoj a k nemu sa vzťahujúce 

náležitosti. Následne sa práca zaoberá problematikou samotných kalkulácií nákladov výskumu 

a vývoja a teoretická časť tejto práce je zakončená nákladovými kalkuláciami v zmysle 

strategického riadenia. Praktická časť diplomovej práce si kladie za cieľ analyzovať náklady 

spojené s vybranou výskumnou metódou v rámci sledovaného projektu a následne v ďalšej 

časti práce previesť kalkuláciu týchto nákladových položiek. Súčasťou praktickej časti tejto 

diplomovej práce je taktiež odporúčanie na rôzne zmeny spôsobu kalkulácie nákladov v rámci 

oceňovania novo vyvinutých metód.   

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Výskum a vývoj, náklady, kalkulácia nákladov, náklady na V&V, testovanie toxicity 

nanomateriálov. 

 

ANNOTATION 

This diploma thesis focuses on the calculation of costs incurred in research and 

development. The first part of the literature review is devoted mainly to the research and 

development management. The work also deals with the issue of calculations of research and 

development costs and the theoretical part of this work is concluded with cost calculations in 

terms of strategic management. The aim of the practical part of the thesis is to analyze the costs 

associated with the selected research method within the project and then in the next part of the 

work to create a calculation of these cost items. The practical part of this diploma thesis ends 

with a recommendation for various changes in the method of cost calculation within the 

valuation of newly developed methods.  
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Research and development, costs, cost calculation, R&D costs, toxicity testing of 

nanomaterials.   
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ÚVOD 

Kalkulácie sa začleňujú k významným nástrojom hodnotového riadenia v podniku. 

Prepojujú v sebe naturálnu a hodnotovú stránku podnikateľského procesu. Medzi najviac 

využívané kalkulácie patria prepočty nákladov na predávaný výrobok či poskytovanú službu. 

Keďže táto diplomová práca sa zaoberá najmä oblasťou predvýrobnou, v ktorej majú kľúčový 

význam výskumné a vývojové práce, ktoré sú spojené so značnými výdavkami a taktiež 

s vysokým rizikom, je z tohto dôvodu riadenie výskumnej a vývojovej činnosti čoraz 

dôležitejšie, a sú im venované kalkulácie predovšetkým v zmysle strategického riadenia.  

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť rešerš odbornej literatúry v oblasti kalkulácií 

využívaných vo výskume a vývoji a následne v praktickej časti tejto práce vytvoriť kalkuláciu 

nákladov konkrétnej validačnej metódy pre testovanie toxicity nanomateriálov, ktorej riešenie 

prebiehalo v rámci výskumného projektu NANOBIO. Počas daného projektu bol vymedzený 

tým vedeckých odborníkov a bola vytvorená špeciálna výskumná infraštruktúra s cieľom 

vyvinúť a charakterizovať nové nanomateriály, previesť ich modifikáciu a testovať vplyv 

týchto novo vyvinutých nanomateriálov na ľudský organizmus. Vzhľadom k tomu, že proces 

testovania toxicity nanomateriálov je značne časovo aj finančne náročný, tak z tohto dôvodu 

môže byť pre výskumné organizácie neatraktívnou investíciou. Na základe tejto myšlienky, 

boli v rámci práce taktiež analyzované rôzne alternatívy pre optimalizáciu celkových nákladov 

ktoré musia byť vynaložené na vybranú testovaciu metódu v rámci sledovaného projektu. 

Z hľadiska naplnenia uvedeného cieľa bola táto práca členená do nasledujúcich častí, na 

základe ktorých sú usporiadané jednotlivé kapitoly tejto diplomovej práce:  

- Rešerš odbornej literatúry v rámci managementu výskumu a vývoja. 

- Rešerš odbornej literatúry v rámci kalkulácie nákladov výskumu a vývoja z pohľadu 

všeobecných nákladov na výskumné a vývojové činnosti a nákladov vznikajúcich vo 

výskumnom laboratóriu. 

- Analýza nákladov na vybranom výskumnom pracovisku z pohľadu kalkulácií 

nákladov na vyvíjané metódy v rámci sledovaného výskumného projektu. 

- Zhodnotenie možností stanovenia nákladovej náročnosti metód vo výskume a vývoji 

a odporúčanie pre zmeny spôsobu kalkulácie nákladov danej výskumnej organizácie 

pre oceňovanie novo vyvinutých metód.   
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1 MANAGEMENT VÝSKUMU A VÝVOJA 

V súčasnosti sa hospodársky rast a produktivita čoraz viac zakladajú na znalostiach 

a informáciách. Globálna konkurencieschopnosť, meniace sa potreby, priania a zvyšujúce sa 

množstvo používaných kritérií zákazníkov vedie k novým situáciám na trhu, kde sa 

centralizované, postupné výrobné a tradičné kontrolné mechanizmy považujú za málo 

flexibilné, aby reagovali na nové požiadavky trhu ako sú kratšie životnosti, zložitejšie výrobky 

a zvýšená flexibilita. Týmto spôsobom vznikajú nové obchodné modely ako forma reakcie 

prispôsobená novým situáciám na trhu. (Salguero, 2015, s. 54-55) 

Keďže však na udržanie konkurencieschopnosti v globalizovanej oblasti nestačí len 

organizačná zmena prostredia, kľúčom je riadenie výskumu a vývoja nových výrobkov, 

procesov a služieb reagujúcich na meniacu sa realitu. Výskum a vývoj sú preto silným 

východiskovým bodom pre budúci rozvoj organizácií. Salguero (2015, s. 54-55) však 

poukazuje na skutočnosť, že aj keď sú veda a výskum začleňované na strategickú úroveň, je 

napriek tomu zisťovaná nedostatočná informovanosť o riadení výskumu a vývoja. 

1.1 Výskum a vývoj  

 

Základným cieľom pre výskum a vývoj v podnikoch je pripraviť správne výrobky 

a taktiež výrobné postupy, v správnom čase a čo s možno najnižšími nákladmi. Výskumom sa 

rozumie činnosť, ktorej cieľom je zisk nových vedomostí so zameraním na konkrétne teoretické 

a praktické ciele. (Lošťáková, 2013, s. 97)  

Experimentálnou či teoretickou prácou vykonávanou predovšetkým s cieľom získať nové 

vedomosti o základných javoch a faktoch sa zaoberá základný výskum, ktorý analyzuje 

vlastnosti, štruktúry a vzťahy s ohľadom na formulovanie a testovanie hypotéz, teórií alebo 

zákonov. Aplikovaný výskum sa zameriava primárne na konkrétny praktický cieľ a rozvíja 

myšlienky do funkčného stavu. (Jain, 2010, s. 29) 

Za vývoj je obvykle označená systematická práca, ktorá vychádza z existujúcich 

vedomostí získaných z výskumu a praktických skúseností, ktoré sú zamerané na nové 

materiály, výrobky, procesy a služby; alebo k ich podstatnému zlepšeniu. (Jain, 2010, s. 29) 

Výsledkom vývoja väčšinou býva vypracovanie výsledných správ po ukončení úspešných 

overovacích pokusov, spracovanie technických správ, schém, podkladov a pod.  
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Hranica medzi pojmami výskum a vývoj nie je jasne vymedzená, a preto je možné tieto 

pojmy zlučovať ako jedno združené pomenovanie „Výskum a Vývoj“, skrátené tiež ako V&V, 

či pod anglickou skratkou R&D (Research and Development). (Lošťáková, 2013, s. 97) 

Z hľadiska úspešnosti v podnikaní predstavuje management V&V podstatnú súčasť 

celkového managementu v rade podnikov a aj napriek tejto skutočnosti je veľakrát 

podceňovaný. Je možné ho definovať ako prepojenie úloh inovácií s úlohami technologického 

managementu, resp. vytvorenie a udržiavanie technologického „know-how“ podniku. Pre 

zvládnutie problematiky tejto formy managementu je nutné zamerať sa na základné prvky V&V 

v podniku spolu s ostatnými oblasťami managementu. Týmito prvkami sú:  

1. stratégia podniku a zameranie V&V, 

2. poznatky vedy, 

3. základný výskum, 

4. vývoj technológií, produktov, procesov a prototypov, 

5. transfer technológií, 

6. licenčná politika, 

7. znalostný a finančný management, 

8. strategické partnerstvá. 

Smer resp. orientáciu managementu V&V možno jednoducho popísať pomocou úrovne 

vecnej a personálnej. Vecná úroveň cieli na štruktúru produktu, podnikové procesy, 

a organizačnú štruktúru. Personálna úroveň sa zameriava na hodnoty a priority pracovníkov 

a taktiež na ich chovanie a myslenie. (Lošťáková, 2013, s. 98-99) 

1.2 Riadenie inovácií ako súčasť managementu výskumu a vývoja 

 

Inovačným procesom sa rozumie integrácia existujúcich technológií a vynálezov 

a vytvorenie tak nového alebo vylepšeného produktu, procesu alebo systému. Inovačný priebeh 

vo všeobecnosti zahŕňa identifikáciu potrieb trhu alebo technologickej príležitosti, prijatie resp. 

prispôsobenie existujúcej technológie a prenos tejto technológie komercializáciou alebo iným 

inštitucionálnym prostriedkom. (Jain, 2010, s. 56) 

Proces inovácie integruje 3 kľúčové štádiá v podobe nápadu, vynálezu a jeho vývoja, 

a prenosu technológií. Nápady a koncepty sú generované v každej z týchto troch hlavných etáp 

a inovačný proces nastáva, keď sa tieto tri etapy spoja s využitím a komercializáciou nového 
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alebo vylepšeného výrobku. (Jain, 2010, s. 56) Existuje viacero modelov inovačného procesu, 

jedným z nich je aj proces, znázornený na obrázku 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Inovačný proces, upravené podľa (Innome, 2015) 

 

Za dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú proinovačnú schopnosť podniku sú pokladané 

technický pokrok, znalosť technológií a dovedností, avšak za najdôležitejší faktor, rozhodujúci 

o inovačnom potenciály firiem je považovaný znalostný potenciál zamestnancov. (Lošťáková, 

2013, s. 102)  

Výskum a vývoj sa teda líšia od iných útvarov najmä vďaka ľuďom - práca v takýchto 

organizáciách, generujúce sa nápady, fondy alebo získaná podpora výskumu a kultúra 

organizácie sú kľúčové prvky V&V. (Jain, 2010, s. 39) 

1.2.1 Zostavenie inovačných stratégií 

 

Inovačná stratégia v organizáciách bola v posledných rokoch v centre záujmu, pretože je 

nevyhnutná pre organizačné prispôsobenie a obnovu ale aj pre konkurenčnú výhodu. Napriek 

dôležitosti tejto témy pre samotné organizácie je v odbornej literatúre v oblasti inovácií mnoho 

kontroverzií. Pojem inovačná stratégia má rôzne koncepty vrátane tvorby, zavádzania 

a rozšírenia inovácií. Ako kľúčová hnacia sila firemného úspechu a výkonnosti je inovačná 

stratégia dôležitou témou v oblasti riadenia. Rozpor je v tom, že inovačná stratégia v oblasti 

V&V nie je obvykle dobre skonštruovaná. (Wu, 2013, s. 2) 

Inovačnú stratégiu spoločnosti je možné rozdeliť napríklad podľa princípu SWOT 

analýzy na ofenzívnu, mierne ofenzívnu, defenzívnu a zostatkovú stratégiu. Pri ofenzívnej 
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stratégii podnik vyvíja svoje úsilie tak, aby sa zastal vedúceho postu na trhu, vyvíjal a vyrábal 

špičkové produkty za súčasnej zvýšenej rizikovosti a skokových zmien.  

Pri realizácii mierne ofenzívnej stratégie je firma tesným nasledovníkom zástancu 

prvenstva na trhu. Výhodou tejto formy stratégie je prísť na trh s účinnejšími variantami 

a modifikáciami pri menších nákladoch na vlastný V&V.  

Stratégia defenzívna je založená na výrobe štandardných a dostatočne známych 

produktov pri veľkom objeme a nízkych cenách. Pri zostatkovej stratégii podniky využívajú 

možnosť uplatniť sa na trhoch, ktoré konkurencia opustila pre ich neatraktívnosť, tzv. stratégia 

prežitia.  

V zásade sa inovácie diferencujú podľa vlastného príspevku organizácie, resp. nakoľko 

dokáže firma produkt nezávisle pripraviť. Na základe toho je možné rozlíšiť akceptáciu, 

imitáciu, adaptáciu a absolútnu inováciu. (Lošťáková, 2013, s. 104) 

1.2.2 Funkcia manažéra v inovačnom procese  

 

Kvalifikácie a osobné zručnosti manažérov v oblasti inovácií sú jednou z hlavných 

podmienok pre ďalší rozvoj spoločnosti. Je zrejmé, že úspešná obchodná stratégia je postavená 

na tzv. „evolučnom“ manažérovi, ktorý je orientovaný na riešenie situácií a je schopný tvoriť 

a rozvíjať vízie s vhodným časovým horizontom. (Hrazdilová, 2010, s. 73)  

Na pozíciu manažéra sú kladené najvyššie nároky, pretože z hľadiska výskumného tímu 

musí presadiť svoje miesto lídra, ktorý je schopný riadiť kreatívny spolok vedcov a zároveň 

manažovať pracovisko V&V ako celok. (Lošťáková, 2013, s. 108) 

Manažér inovácií by mal byť vybavený komplexnými znalosťami štruktúry a dynamiky 

podnikových systémov, mal by mať prehľad o hlavných príčinách a faktoroch vytvárajúcich 

inovatívne prostredie, byť odborníkom v oblasti procesov pre riadenie celého životného cyklu 

inovácií. Kľúčovou úlohou manažérov v oblasti inovácií by malo byť riadenie a kontrola zmien 

v organizácii na základe odpovedí na vnútorné a vonkajšie podnety prostredia, v ktorom 

organizácia pôsobí a zoznámenie sa s novým pohľadom na organizáciu z pohľadu procesov. 

Procesný pohľad by mal umožniť zaistenie flexibility a efektívnosti organizácie reagujúcej na 

zmeny, a tým zotrvať vo vysoko konkurenčnom a informačnom prostredí, v ktorom úspech 

firiem závisí od dôležitých opatrení, ako sú dostupnosť, riadenie a správna komunikácia, ako 

aj zdieľanie informácií. (Hrazdilová, 2010, s. 73-74) 
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1.3 Technologický transfer a právo duševného vlastníctva 

 

Dôležitým faktorom pre konkurencieschopnosť a inovačnú stratégiu spoločnosti sa stal 

prenos technológií, ktorý zaobstaráva transfer výstupov z V&V druhým stranám. Ide o vysoko 

hodnotný zdroj, ktorý pomôže firme prekonať obdobie, kedy nemá možnosť získať výsledky 

prostredníctvom vlastného V&V, a tak je možné získať informácie resp. chýbajúce poznatky 

kúpou a následne ich využiť vo vlastnom výrobnom procese. (Lošťáková, 2013, s. 108) 

Firmy sa prostredníctvom špecializovaných externých agentúr usilujú o transfer 

technológií alebo zriaďujú svoje vlastné útvary prípadne dcérske spoločnosti. Funkčný prenos 

znalostí medzi výskumnými organizáciami a priemyslom predstavuje zástup výhod ako pre 

priamych aktérov, tak aj pre spoločnosť. (Krč, 2012, s. 4-6) 

Prínosy transferu čerpajú rovnako univerzity ako aj výskumné organizácie, ako napr. zisk 

vedľajšieho zdroju financovania ďalšieho V&V, sekundárny zdroj prémií pre vedeckých 

pracovníkov, posilnenie prestíže a kredibility výskumných organizácií a taktiež jednotlivých 

vedcov a pod. Významné podniky pôsobiace v oblastiach s rýchlo sa modifikujúcimi 

technológiami realizujú podstatnú časť svojho obratu vďaka najnovším produktom, ktoré sú 

však podmienené rozsiahlym výskumným a vývojovým základom, ktorým však nedisponuje 

každý podnik. Z tohto dôvodu by mohla byť kľúčovou práve spolupráca s univerzitami 

a výskumnými organizáciami, ktoré príslušné výsledky V&V generujú. (Krč, 2012, s. 4-6) 

Práva duševného vlastníctva sú individuálnymi nárokmi v rámci režimu právnej výhrady. 

Zahŕňajú patenty, autorské práva, ochranné známky alebo obchodné tajomstvá. Každá 

kategória je zameraná na iný súbor kreativity ich tvorcov. Patenty sa koncentrujú na technické 

alebo úžitkové predmety, ako sú stroje a výroba, zatiaľ čo autorské práva vo všeobecnosti 

zahŕňajú estetický alebo umelecký charakter. (Jensen, 2016, s. 1) 

Obchodné tajomstvo sa skladá zo širokej škály dôverných obchodných informácií ako sú 

priemyselné procesy a zoznamy zákazníkov. Ochranné známky predstavujú identifikáciu 

značky alebo vlastností produktu, ktoré signalizujú zdroj komerčného tovaru a služieb 

spotrebiteľom. Rôzne kategórie ochrany duševného vlastníctva taktiež zahŕňajú rôzne druhy 

a mieru ochrany vrátane odlišného časového rozsahu. (Jensen, 2016, s. 1) 
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1.4 Financovanie výskumu a vývoja 

 

Z hľadiska investičnej teórie má V&V niekoľko charakteristík, ktoré ho odlišujú od 

bežných investícií, ako napr. že v praxi nad 50% výdavkov predstavujú mzdy a platy vysoko 

vzdelaných vedcov a technikov v tejto oblasti. Ich úsilie vytvára nehmotný majetok 

a vedomostnú základňu firmy, z ktorej by mali byť generované zisky budúcich rokoch. Druhou 

dôležitou črtou investícií do V&V je miera neistoty spojená s jej výstupom, ktorá býva 

najväčšia na začiatku výskumného programu. (Hall, 2010, s. 612)  

Vlády okrem stanovenia rámcových podmienok, ktoré podporujú investície do V&V 

používajú rôzne nástroje, ako sú dotované pôžičky, daňové stimuly a verejnú podporu 

rizikového kapitálu. Granty a dotácie sa považujú za zvlášť účinné na zmiernenie obmedzení 

financovania v malých a stredných podnikoch. Počiatočné financovanie môže pomôcť 

podnikateľom nielen získať prístup k financiám, ale aj prekonať obdobie, kedy majú veľké 

problémy so získaním dlhodobého financovania alebo rizikového kapitálu pre projekty, ktoré 

so sebou nesú vyššie riziká (OECD, 2012, s. 160). 

Aby firma zabezpečila trvalý rast svojej hodnoty, musí zodpovedne voliť nie len mieru 

financovania z vlastných a cudzích zdrojov, ale taktiež musí zvážiť, akým spôsobom vrátiť 

výnosy zo súčasného podnikania do budúcich činností V&V. Aby si firma zabezpečila budúci 

preinovačný rozvoj je vhodné, aby boli z vytvorených finančných zdrojov zabezpečené 

podmienky pre ďalšie úspešné inovácie. (Lošťáková, 2013, s. 110) 
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2 KALKULÁCIA NÁKLADOV VÝSKUMU A VÝVOJA 

Kalkulácia, najmä vo význame nákladovej kalkulácie, je v súčasnej dobe pokladaná za 

najvyužívanejší a taktiež najstarší prostriedok hodnotového riadenia. Medzi základné potreby 

manažérov sa jednoznačne zaraďuje identifikácia nákladov spojených s výkonom aktivít 

v podniku. (Popesko, 2009, s. 55) Spoločnosti čoraz častejšie kladú dôraz na inovácie, ktoré 

prispievajú k zvýšenému zapojeniu sa do výskumnej a vývojovej činnosti a k prideľovaniu 

pomerne veľkých finančných zdrojov na túto činnosť. Keďže sú výskumné a vývojové práce 

spojené so značnými výdavkami a taktiež s vysokým rizikom, je z tohto dôvodu riadenie 

výskumnej a vývojovej činnosti v podnikaní čoraz kľúčovejšie. (Dyhdalewicz, 2018, s. 16-17) 

Jedným z primárnych predpokladov prosperujúceho podnikania je preto nákladová 

kvantifikácia, obzvlášť v záležitosti ak firma požaduje informáciu akú cenu majú v skutočnosti 

realizované výkony. (Popesko, 2009, s. 55) 

2.1 Typológia nákladov vznikajúcich vo výskume a vývoji 
 

 

Manažérske účtovníctvo definuje náklady ako hodnotovo vyjadrené, účelne vynaloženie 

ekonomických zdrojov podniku, účelovo viazaného s ekonomickou činnosťou. Vyzdvihuje to 

nie len nutnosť následne zobraziť ich skutočnú výšku, ale najmä preventívnu potrebu ich 

racionálneho hospodárneho vynaloženia. (Král, 2018, s. 52) 

2.1.1 Klasifikácia nákladov 

 

Členenie nákladov podľa rozličných kritérií je základom pre aplikáciu ďalších nástrojov 

manažérskeho účtovníctva. Najbežnejším postupom k rozdeleniu nákladov je druhové 

členenie, v rámci ktorého sa náklady rozdeľujú na základe typu spotrebovaného externého 

vstupu do transformačného procesu v podniku. (Popesko, 2009, s. 34) Medzi základné 

nákladové typy patrí:  

1. spotreba surovín, materiálu, palív, energie a prevádzkových látok, 

2. odpisy budov, strojov, zariadení, nástrojov, nehmotného investičného majetku, 

3. mzdové a ďalšie osobné náklady (mzdy, provízie, sociálne a zdravotné poistenie), 

4. finančné náklady (platené úroky, poplatky, poistenia a pod.), 

5. náklady na externé služby (nájomné, dopravné, cestovné, opravy a udržovanie). 

(Synek, 2011, s. 81) 
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Druhové členenie môže firme signalizovať, aký význam majú jednotlivé nákladové typy 

v hodnotovom riadení, čím môže dopomôcť pri zameraní sa na nákladovú optimalizáciu.  

Z tohto členenia sa však nedá zistiť pre aký účel boli náklady vynaložené. Pokiaľ je potrebné 

poznať práve účelovosť vynaloženia nákladov, je v tomto prípade vhodné klasifikovať náklady 

podľa účelového členenia, pre ktoré sa definuje niekoľko ďalších rozdelení na náklady:  

1. technologické, náklady na obsluhu a riadenie, 

2. jednicové a režijné náklady, 

3. podľa zodpovednosti za ich vznik. (Popesko, 2009, s. 35-37) 

Ďalšou formou diferenciácie nákladov je kalkulačné členenie, ktoré je zároveň 

zvláštnym druhom účelového členenia nákladov, vzhľadom k tomu, že aj pre tento prípad je 

potrebné zohľadniť účel, pre ktorý sú náklady priradené jednotlivým úkonom. Táto forma sa 

zameriava na náklady priame, ktoré bezprostredne súvisia s konkrétnym úkonom a na nepriame 

náklady, ktoré nie je možné jednoznačne priradiť k jednému typu výkonu. (Král, 2018, s. 83-

84) 

V rade manažérskych rozhodovaní je jedným z najvýznamnejších nástrojov k riadeniu 

nákladov rozdelenie podľa ich závislosti na zmene objemu výroby. V rámci tohto členenia sú 

rozlišované náklady variabilné a fixné. Náklady, ktorých výška sa pri zmene objemu výroby 

taktiež mení sú označované ako variabilné náklady. Naopak fixné náklady zostávajú 

nezmenené aj napriek rôznym stupňom aktivít v priebehu určitého časového obdobia. Táto 

klasifikácia je však pre mnohé podniky občas veľmi problematická vzhľadom k tomu, že je 

náročné kategorizovať náklady na čisto variabilné alebo fixné. (Popesko, 2009, s. 40) 

2.1.2 Náklady na výskumné a vývojové činnosti  

 

Spoločnosti vykonávajúce výskumnú a vývojovú činnosť nemusia mať nevyhnutne 

konkrétne oddelenie venované tejto činnosti. Vo veľkých spoločnostiach je to však častý jav, 

s výnimkou tých, ktoré označujú V&V za svoju hlavnú činnosť, ako je to napríklad v prípade 

vyspelých elektronických činností. Náklady oddelenia V&V pokrývajú najmä platy, použité 

materiály a vybavenie potrebné na túto činnosť. Ich podiel sa značne líši v závislosti od odvetvia 

činnosti, avšak mzdy výskumných pracovníkov a s tým súvisiace náklady často predstavujú 

najvýznamnejšiu položku. Preto je práve určenie presného počtu požadovaných 

zainteresovaných zamestnancov nevyhnutným predpokladom výpočtu nákladov. (Gilbert, 

2018, s. 169) 
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Príklady bežných kategórií finančných výdajov, ktoré sú vo všeobecnosti spojené s V&V, 

sú uvedené v tabuľke 1.  

Tabuľka 1 Investičné a prevádzkové výdaje na V&V 

Investičné výdaje Prevádzkové výdaje 

Plánovanie a dizajn 
Vedecký, technický, administratívny 

personál 

Nadobúdanie pozemkov Bežná údržba 

Výstavba budov a závodov Materiál na prevádzku a opravy majetku 

Nákup strojov a zariadení Spotreba energie 

Nástroje spotrebované počas výstavby Služby zakúpené od tretích strán 

Náklady na spustenie Prenájom strojov 

Získanie licencií Kontrola kvality 

 Opatrenia na ochranu živ. prostredia 

 Všeobecné riadenie a správa 

 Vlastnícke práva 

 Propagačné kampane 

 Informačné činnosti 

Zdroj: Upravené podľa (Florio, 2016, s. 20) 

V&V si vyžaduje širokú škálu fyzických zariadení, vedeckých zdrojov, podporných 

služieb a systémov, ktoré všetky spravidla poskytujú organizácie, v rámci ktorých sa projekt 

vykonáva. Zatiaľ čo priame náklady na V&V sú chápané ako náklady na vykonávanie práce, 

napr. mzdy osôb pracujúcich na projekte, náklady na materiály spotrebované v priebehu práce 

apod., nepriame náklady sú nejasne definovateľné a ťažko vyčísliteľné, možno sem zaradiť 

náklady na poskytovanie fyzických zariadení, či náklady na administratívne a regulačné 

podporné funkcie, ktoré sú podstatné a nevyhnutné pre V&V, a bez týchto nákladov by nebolo 

možné samotný V&V vykonávať. (Caubo, 2013, s. 3) 

 Podobne aj Snowdon (2015, s. 2) radí medzi priame náklady vznikajúce vo V&V rôzne 

prevádzkové náklady nevyhnutné na vykonávanie výskumného projektu (priame náklady 

projektu), ako sú náklady na vybavenie, spotrebný materiál, náklady zamestnancov a technikov, 

výskumných asistentov, administratívnych projektových pracovníkov a taktiež náklady na 

vedúcich a ostatných členov útvaru (oddelení), ktorí sú súčasťou projektu, a s tým súvisiace 

cestovné náklady. Medzi nepriame náklady radí inštitucionálne náklady, ktoré sa dajú len 

ťažko pripísať konkrétnemu projektu. Tieto náklady predstavujú napr. náklady na 
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prevádzkovanie, udržiavanie výskumných zariadení (ako sú knižnice a počítačové siete), 

náklady na zabezpečenie dodržiavania regulačných a bezpečnostných predpisov, 

environmentálnych hodnotení, a taktiež zahŕňajú správu duševného vlastníctva, podporu 

komercializácie a mobilizácie poznatkov. Podstatnou časťou týchto nákladov je taktiež riadenie 

výskumného procesu od prípravy návrhov až po zodpovednosť a podávanie správ. (Snowdon, 

2015, s. 2) V prípade posledných menovaných položiek sa domnievam, že toto začlenenie je 

sporné z dôvodu, že zodpovednosť za projekt či prípravu návrhu realizuje väčšinou vedúci 

projektu a v takom  prípade by sa jednalo o priamy náklad k projektu. Pokiaľ by sa jednalo 

o inštitucionálnu podporu vo fázu prípravy projektu a potom následne inštitucionálne náklady 

súvisiace so zodpovednosťou a podávaním správ, tak v danom prípade by sa jednalo o náklady 

nepriame.  Dôležitým krokom je rozhodnúť sa v skorej fáze projektu ako sa budú klasifikovať 

náklady na V&V a ako sa s nimi bude zaobchádzať vo finančných prognózach projektového 

plánu. (Brown, 2019) 

Keďže táto práca sa zaoberá kalkuláciou vybranej validačnej metódy vznikajúcou 

v daných výskumných laboratóriách, je ďalšia podkapitola venovaná potenciálnym nákladom 

ktoré vznikajú práve vo výskumnom laboratóriu.  

 

2.1.3 Náklady vznikajúce vo výskumnom laboratóriu  

 
 

Významnou súčasťou V&V činností, sú práve činnosti výskumného laboratória, ktoré sú 

považované za vysoko nákladové, čo vyplýva najmä z požiadavky na špecializované 

vybavenie, činidlá a kvalifikovaný personál. Klasifikáciu týchto nákladov sa zaoberá napr. 

Monsrs (2014), viď nasledujúca tabuľka 2.  
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 Tabuľka 2 Kategorizácia nákladov výskumného laboratória 

 

Zdroj: Upravené podľa (Dr.monsrs, 2014) 

Náklady, ktoré vznikajú vo výskumnom laboratóriu sa všeobecne skladajú z dvoch 

základných častí. Prvou časťou sú priame náklady a druhou sú nepriame náklady alebo aj 

náklady na zariadenia a správu. 

Priame náklady laboratória podporujú výlučne výskum a zahŕňajú náklady na: 

1. laboratórne potreby, ako sú skúmavky a kadičky, 

2. výskumné vybavenie, ako napríklad mikroskopy a rôzne výskumné prístroje, 

3. mzdy vedcov a technikov vykonávajúcich výskum, 

4. štipendiá pre absolventov vysokých škôl pracujúcich na výskume, 

5. cestovné, ktoré môže byť potrebné na vykonávanie výskumu alebo na zdieľanie 

výsledkov výskumu. 

Nepriame náklady laboratória pokrývajú najmä časť infraštruktúry a prevádzkové 

náklady potrebné pre realizáciu výskumu. Tieto náklady pokrývajú časti: 

Skupina 

nákladov podľa 

pôvodu 

Popis nákladu 

Skupina 

nákladov podľa 

pôvodu 

Popis nákladu 

Mzdy 

Hlavný vedúci 

Rôzne 

Bezpečnostné predpisy 

Výskumní technici Chemikálie 

Absolventi Kancelárske potreby 

Študenti Klinické práce 

Čas 

Abstrakty pre stretnutia Likvidácia odpadu 

Analýza údajov Obchodné cesty 

Nové rukopisy a revízie Počítače a software 

Správy a formuláre Pravidlá skladovania 

Vykonávanie 

experimentov 
Prenájom 

Výskumné 

potreby 

Rutinné laboratórne 

potreby 
Preprava 

Špeciálne laboratórne 

potreby 

Regulácie použitia 

toxínov 

Výskumné 

zariadenia 

Nákup alebo prenájom Skladovacie predpisy 

Opravy a kalibrácia Spolupracovníci 

Príslušenstvo Vedecké konferencie 

Servisné zmluvy Zásoby 
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1. výstavba a údržba sofistikovaných špičkových laboratórií, 

2. osvetlenie, voda, klimatizácia a teplo, 

3. telekomunikácie, internet a úložisko dát, 

4. likvidácia nebezpečného odpadu a bezpečnostné opatrenia, 

5. bezpečnosť citlivých a nebezpečných chemikálií, 

6. personálne, administratívne a iné náklady potrebné na dosiahnutie súladu s predpismi. 

(Wolinetz, 2017, s. 1) 

Nepriame náklady laboratória predstavujú približne jednu tretinu celkových nákladov na 

výskumný projekt laboratória čo naznačuje, že pre mnohé výskumné organizácie sú nepriame 

náklady významnou súčasťou celkových nákladov pre V&V. Príkladom priameho nákladu 

môže byť priama výskumná činnosť, ako je mzda a náklady na prácu špecializovaného 

výskumného technika. Avšak za iných okolností môžu výskumné projekty pri realizácii 

konkrétnych aspektov projektu príležitostne využívať aj pracovný čas technického personálu. 

V takom prípade by sa mzda a nákladová zložka technického personálu mali klasifikovať ako 

nepriame náklady. (Gash, 2009, s. 3) 

Prostredníctvom rozpočtu laboratória je možné porozumieť fixným nákladom, ktorých 

kľúčovým príkladom sú platy, vybavenie a laboratórne nástroje. Variabilné náklady spojené 

s výskumom sú veľmi obťažne predvídateľné a preto pre pochopenie toho, čo tieto premenné 

signalizujú a taktiež na ich predpovedanie je potrebné zhromaždiť finančné údaje spojené 

s V&V. Je preto nevyhnutné, aby tieto náklady súvisiace s projektmi a úkonmi, boli oddelené. 

(Thon, 2016) 

Dôležitou zložkou variabilných nákladov laboratória sú prevádzkové náklady. Jedná sa 

o bežné mesačné náklady, ktoré sa líšia v závislosti od veľkosti personálu a veľkosti projektu. 

Patria sem pomôcky na kultiváciu tkanív, plasty, hroty, skúmavky atď. Tieto náklady nie sú 

nevyhnutne stanovené v žiadnom konkrétnom projekte, ale kolísajú s celkovou veľkosťou 

a experimentálnym tokom laboratória. Podstatným prvkom variabilných nákladov sú rovnako 

aj náklady projektu, ktoré súvisia iba so špecifickými experimentálnymi nákladmi, ako napr. 

protilátky, súpravy na testovanie, zlúčeniny apod. Tieto náklady sa značne menia počas celého 

trvania projektu. (Thon, 2016) 
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2.2 Nákladové kalkulácie  

 

V posledných približne tridsiatich rokoch je v procese výroby v najširšom slova zmysle 

uplatňovaný trend presúvať jeho riadenie do stále skorších etáp pred vlastným výrobným 

procesom. Vzhľadom k tomu vzniklo množstvo prepočtov, ktoré k riadeniu vývoja nákladov 

na výkony využívajú v rôznej miere nákladové kalkulácie. Tieto prepočty nachádzajú využitie 

v oblasti metód tzv. včasného riadenia nákladov. (Hradecký, 2008, s. 175) 

2.2.1 Predmet, štruktúra nákladov a metódy kalkulácie  

 

Predmetom kalkulácie nákladov môžu byť všeobecne všetky typy čiastkových aj 

finálnych výkonov, ktoré sú podnikom vyrábané alebo tiež prevádzané. Vymedzenie predmetu 

kalkulácie je diferencované na kalkulačnú jednicu a na kalkulované množstvo. Zatiaľ čo pod 

kalkulačnou jednicou sa rozumie daný výkon, určený druhom a mernou jednotkou a sú k nej 

zisťované náklady, prípadne iné hodnoty, kalkulované množstvo naopak zobrazuje určitý 

počet kalkulačných jedníc, pre ktoré sú determinované celkové náklady. (Popesko, 2016, s. 71) 

Štruktúra, vďaka ktorej sa stanovujú a určujú náklady podnikových výkonov, sa prejavuje 

v každom podniku špecificky za pomoci tzv. kalkulačného vzorca. Štruktúra tzv. typového 

kalkulačného vzorca je zobrazená v nasledujúcej tabuľke 3. 

Tabuľka 3 Štruktúra typového kalkulačného vzorca 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upravené podľa (Popesko, 2016, s. 71)  

Pojem kalkulačný vzorec nie je možné vyslovene chápať ako danú podobu diferencovania 

kalkulovaných nákladov. Kalkulačný vzorec reprezentuje sumár jednotlivých tried nákladov, 

1. Priamy materiál 

2. Priame mzdy 

3. Ostatné priame mzdy 

4. Výrobná (prevádzková) réžia 

Vlastné náklady výroby (prevádzky): 

5. Správna réžia 

Vlastné náklady výkonu: 

6. Odbytové náklady 

Úplne vlastné náklady výkonu: 

7. Zisk (strata) 

Cena výkonu (základná) 
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ku ktorým by mal byť taktiež pripojený postup kvantifikácie týchto tried nákladov, v súvislosti 

s kalkulovaným výkonom. (Popesko, 2016, s. 71)  

V progresívnych podnikoch je relevantným znakom kalkulácií skutočnosť, že metóda 

radenia nákladových položiek a detail ich členenia sú zostavované variantne s ohľadom pre 

využitie kalkulácií. (Fibírová, 2007, s. 119)  

Metóda priraďovania nákladov k predmetu kalkulácie je obvykle spojená predovšetkým 

s rozdelením nákladov na priame a nepriame. (Král, 2018, s. 138-139) Priame náklady je 

v procese kalkulácie možné relatívne jednoducho priradiť na kalkulačnú jednicu s využitím 

delenia celkovej výšky priamych nákladov kalkulovaným množstvom. Z hľadiska nepriamych 

nákladov je priradenie náročnejšie, a v tomto prípade sú využívané jednotlivé metódy 

kalkulácie, ktoré sa rozdeľujú na (Fibírová, 2007, s. 120-121): 

1. Metóda kalkulácie delením  

- jednoduchá, 

- s pomerovými (ekvivalentnými) číslami. 

2. Metóda kalkulácie prirážkou 

- sumačná, 

- diferencovaná.  

Kalkuláciu jednoduchým delením je možné aplikovať najmä vtedy, ak sú predmetom 

priradenia náklady zapríčinené väčšinou iba jedným typom výkonu (Král, 2018, s. 140).  

V prípade, kedy výkony nie sú výlučne homogénneho charakteru, ale sú odlišné v rámci 

daného merateľného parametru (napr. veľkosť a hmotnosť), je adekvátnou metódou kalkulácia 

delením ekvivalentnými číslami. (Popesko, 2009, s. 62)  

Pri vytvorení prirážkovej kalkulácie je nutné dbať na určenie rozvrhovej základne, ktorá 

slúži ako nástroj k priradeniu režijných nákladov predmetu kalkulácie a ktorú je možné vyjadriť 

v peňažnej alebo naturálnej koncepcii. Pri kalkulovaní nahrádza rozvrhová základňa spojitosť 

príčinnej väzby medzi rozvrhovou základňou a nákladmi ktoré boli rozvrhované a jej 

stanovenie je záležitosťou prepočtov, prípadne úvahy. (Hradecký, 2008, s. 251) 

Voľba adekvátnej základne je dôležitá z hľadiska presnosti, s akou je následne možné 

v kalkulácii vyčíslovať náklady v spojení s konkrétnym výkonom. Za rozvrhovú základňu sa 
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zvyčajne volí určitá položka z priamych nákladov, spravidla sú to priame mzdy alebo priamy 

materiál. (Procházková, 2018, s. 91)  

V sumačnej prirážkovej metóde sa zisťuje prirážka nepriamych nákladov vo vzťahu 

nepriamych nákladov a tzv. univerzálnou rozvrhovou základňou, avšak predpokladom tejto 

metódy je primeraný vývoj nepriamych nákladov k jedinej veličine, čo je neaplikovateľné 

v komplikovaných podmienkach činnosti útvarov. Práve z tohto dôvodu, sa v dnešnej 

podnikovej praxi uplatňuje druhá forma prirážkovej metódy – diferencovaná prirážka, ktorá 

spočíva vo využití rozdielnych rozvrhových základní. Ich voľba vyplýva z analýzy príčinnej 

súvislosti medzi oboma veličinami. (Král, 2018, s. 141) 

V posledných rokoch sa firmy snažia o aplikáciu procesného prístupu a tak sa priklonia 

k uplatneniu metódy ABC kalkulácie (z angl. Activity - Based Costing), taktiež nazývanou aj 

kalkuláciou nákladov podľa aktivít. Základný predpoklad nákladov založených na aktivitách je 

úplne odlišný od tradičných systémov kalkulácie. Zatiaľ čo tradičný spôsob predpokladá, že 

výrobky spôsobujú tvorbu nákladov, ABC metóda kalkulácií popisuje aktivity ako základné 

nákladové objekty. (Oseifuah, 2014, s. 583)  

V tomto zmysle je metóda ABC kalkulácie založená na troch základných predpokladoch: 

výrobky si vyžadujú činnosti, činnosti spotrebúvajú zdroje a zdroje stoja peniaze. (Almeida, 

2017, s. 934) 

Kalkulácia ABC bola vyvinutá a presadzovala sa ako prostriedok na prekonanie 

systematických deformácií tradičného nákladového účtovníctva a na opätovné zavedenie 

významu do manažérskeho účtovníctva. Cieľom ABC kalkulácie je mimo iné minimalizácia 

činností nadbytočných alebo činností, ktoré neprinášajú hodnoty, poskytovaním procesného 

pohľadu. (Mahal, 2015, s. 66) 

Táto metodika priniesla spôsob riešenia problému zvyšujúceho sa podielu, ktorý majú 

režijné fixné náklady na štruktúre nákladov na produkt, odvodenej z procesu industrializácie 

a automatizácie výrobných procesov. (Almeida, 2017, s. 934) 

Základom ABC metódy je alokácia režijných nákladov daným aktivitám, 

prostredníctvom ktorých sú následne priraďované nákladovým objektom. Spôsob aplikácie 

ABC kalkulácie je daný nasledujúcimi fázami:  
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1. Prvá fáza sa zaoberá vynaložením ekonomického zdroja. Pre tento prípad je to nepriamy 

náklad, ktorý je priradený k jednotlivým aktivitám na základe použitia vzťahovej veličiny 

nákladov, určujúcou metódu prepočtu nákladov z účtovnej evidencie na dané aktivity.  

2. V druhej fáze sa analyzujú celkové náklady na dané aktivity a určí sa tzv. nositeľ nákladu. 

Následne sa determinujú náklady vztiahnuté na jednotku aktivity.  

3. V poslednej fáze sa vymedzí nákladový objekt (predstavujúci napr. výkon alebo službu), 

vzhľadom k nákladom na jednotku danej aktivity a taktiež objemu týchto jednotiek, 

spotrebovaných nákladovými objektmi. (Popesko, 2009, s. 101-102) 

Je ale nutné poznamenať, že priradenie režijných nákladov je v mnohých prípadoch 

veľmi komplikovaná záležitosť. Mnoho firiem nemá k dispozícii potrebné údaje a informácie, 

ktoré by napomohli k tomuto priradeniu. Taktiež je nutné zmerať realizáciu aktivity, pomocou 

určenia jednotky, ktorou bude jej realizácia meraná, napr. počet aktivít. (Popesko, 2009, s. 101-

102) Základnú schému vyobrazenia ABC metódy kalkulácie je možné vidieť na obrázku 2.  

 

Obrázok 2 Základná schéma systému ABC kalkulácie, upravené podľa (Ines, 2006) 

 

ABC kalkulácia je mocným nástrojom pre spoločnosť, ktorá chce mať k dispozícii presné 

a efektívne informácie o nákladoch na svoj produkt tak, aby sa predišlo narušeniu nákladov, 

a bolo tak možné viesť firmu k trvalo udržateľnému rozvoju a rastu, ktorý je nevyhnutný na to, 

aby bol podnik konkurencieschopný v období globalizácie a zložitého podnikateľského 

prostredia. (Mahal, 2015, s. 66) 
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2.2.2 Kalkulačný systém 

 

Kalkulácie nákladov sú považované za najvýznamnejšie prostriedky hodnotového 

riadenia. Prejavujú sa na každej úrovni riadenia - operatívnej, taktickej aj strategickej úrovni. 

Rozsiahle spektrum úloh, v ktorých sa kalkulácia využíva (napr. rozhodnutie týkajúce sa 

objemu a sortimentu výkonov a taktiež spôsob ich uskutočňovania, alebo aj zostavenie 

podnikových plánov a rozpočtov), požaduje budovať sústavu typov kalkulácií a vzťahov medzi 

nimi, ktoré tvoria tzv. kalkulačný systém (Šoljaková, 2009, s. 49), znázornený na obrázku 3.    

 

Obrázok 3 Kalkulačný systém a jeho členenie, upravené podľa (Popesko, 2009, s. 57) 

 

Jednotlivé zložky kalkulačného systému (resp. druhy kalkulácií) sa odlišujú obsahom 

a štruktúrou, tzn.  ktoré náklady a v akom usporiadaní obsahujú, a taktiež časovým obdobím, 

ku ktorému sú vztiahnuté. (Šoljaková, 2009, s. 49) Napriek odlišnosti jednotlivých typov 

kalkulácií musí kalkulačný systém zabezpečiť metodickú jednotnosť a vzájomnosť týkajúcu sa 

nadväznosti medzi sebou. V ktorejkoľvek relevantnej etape procesu výroby je k dispozícii 

kalkulačný prostriedok, za pomoci ktorého je vysoko pravdepodobné riadiť náklady na výkony, 

pričom každý typ kalkulácie pokrýva rozličné štádium výroby, ktorá v tejto koncepcii zahŕňa 

štádium vlastnej výroby produktu, ako aj fázu jeho vývoja a taktiež technickú prípravu. 

(Hradecký, 2008, s. 182) 

Pomerne veľká časť firiem vyžaduje informácie týkajúce sa nákladov výkonu ešte pred 

štartom akýchkoľvek aktivít na výrobku alebo službách a tieto údaje fungujú ako významný 
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podklad pre jednanie o cene. Pre tieto účely sú využívané kalkulácie, ktoré sú označované ako 

predbežné kalkulácie. Sú typické tým, že v čase ich zostavenia nie sú k dispozícii údaje 

o objeme vstupov ktoré spotreboval konkrétny výrobok alebo služba. Taktiež je možné ich 

opísať ako určité odhadnutie nákladov v budúcnosti na nákladový objekt. (Popesko, 2009, s. 

56) 

Oblasť predbežných kalkulácií je rozlišovaná na tzv. prepočtové kalkulácie, ktoré slúžia 

k rámcovému odhadu týkajúceho sa budúcich nákladov, napr. pri nových produktoch (Popesko, 

2009, s. 56), a to v čase, kedy je produkt technicky objasňovaný a zatiaľ nie je k dispozícii 

detailná dokumentácia. Z hľadiska kalkulácií, ktoré sa týkajú V&V sa najčastejšie využíva 

práve metóda predbežných kalkulácií. Východiskom pre zostavenie predbežných kalkulácií sú 

napr. výsledné kalkulácie a parametre rovnakých alebo obdobných výrobkov, a tak kvalita 

prepočtových kalkulácií občas závisí aj na dôveryhodnosti a dostupnosti dokumentácie. 

(Hradecký, 2008, s. 183)  

Ďalšou zložkou predbežných kalkulácií sú tzv. plánované kalkulácie, ktoré sú oproti 

prepočtovým kalkuláciám značne podrobnejšie. Vychádzajú z relatívne spoľahlivého odhadu 

spotreby vstupov a sú využívané najmä v presnom plánovaní úkonov, napr. výroby. (Popesko, 

2009, s. 56) Plánová kalkulácia je adekvátnym prostriedkom pre riadenie nákladov výkonov 

predovšetkým v opakovanej, stabilizovanej sériovej a taktiež v hromadnej výrobe, pri ktorých 

sú predpokladom stále a nemenné podmienky po celú dobu plánovaného obdobia. (Hradecký, 

2008, s. 187) 

Operatívna kalkulácia je posledná z kategórií predbežných kalkulácií. Východiskom 

pre jej zostavenie sú detailné normy spotreby materiálu a času, ktoré sú platné k dátumu jej 

zloženia. Je tiež známa ako kalkulácia bežná a výrobná, keďže slúži ako úloha pre výrobné 

útvary a je možné ju nájsť vo všetkých druhoch výroby. (Hradecký, 2008, s. 183-184)  

Túto kalkuláciu je možné ďalej diferencovať na kalkuláciu operatívnu – základnú, ktorá 

je platná k prvému dňu v danom období, napr. rok, štvrťrok alebo mesiac, a kalkuláciu 

operatívnu – bežnú. Rozdiel medzi oboma klasifikáciami je predovšetkým v zmene noriem. 

(Synek, 2011, s. 112) 

Firma môže mať požiadavku kvantifikovať svoje náklady výkonu v okamihu, kedy 

dochádza k ukončeniu a taktiež predaju svojho výkonu. V takom momente má firma už pri 

zostavovaní kalkulácie k dispozícii reálne hodnoty objemu jej spotrebovaných vstupov a v tom 

prípade sa môže opierať o relatívne uznateľné informácie. Tieto kalkulácie, zostavované po 
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skončení realizácie činnosti sú definované ako tzv. výsledné kalkulácie a sú používané najmä 

k spätnému posúdeniu hospodárnosti, teda pre zhodnotenie toho, či reálna úroveň 

spotrebovaných vstupov je v súlade s odhadom realizovaným pred nástupom transformačného 

procesu. (Popesko, 2009, s. 56) Výsledná kalkulácia je teda z hľadiska času zavŕšením 

kompletnej kalkulačnej sústavy. (Hradecký, 2008, s. 187) 

2.3  Nákladové kalkulácie v zmysle strategického riadenia 

 

Príčinou rozvoja strategického riadenia po línii výkonov je najmä skutočnosť, že tradičné 

kalkulácie – operatívne a plánové, sa zaoberajú riadením nákladov predovšetkým v štádiu 

bežnej výroby a predaja, a tak nezachytia množstvo nákladov vyvolaných v zostávajúcich 

štádiách. (Šoljaková, 2009, s. 50-51) S výkonom spoločnosti sú teda spojené nie len náklady 

v procese výroby, ale taktiež náklady vo všetkých fázach jeho životného cyklu.  

Strategické nákladové riadenie hodnotí náklady a výkony z dlhodobého hľadiska 

a pozdvihuje významnosť nevýrobných štádií životného cyklu výkonov. (Popesko, 2009, s. 

183) V tejto spojitosti Šoljaková (2009, s.51) uvádza, že až 90% nákladov, ktoré sa vzťahujú 

k výrobkom, sú výsledkami rozhodnutí vykonaných vo fáze V&V a technickej prípravy 

výrobku.  

V etape tvorby a distribúcie výrobkov sa vyskytujú väčšinou iba obmedzené možnosti 

k riadeniu nákladov, a to z dôvodu, že ide iba o utopené náklady, alebo priamo vyvolané 

vlastnosťami a stanoveným postupom tvorby a distribúcie výkonov. Z týchto dôvodov sa 

rozvinuli nové kalkulačné metódy, venujúce sa nákladom v predvýrobných etapách, a to 

kalkulácie životného cyklu a kalkulácie cieľových nákladov. (Šoljaková, 2009, s. 51)  

 

2.3.1 Kalkulácie životného cyklu  

 

Konkurenčné prostredie zapríčiňuje ekonomické napätie, podnecujúce manažment 

podnikov k potrebe hodnotiť a analyzovať otázku hospodárenia týkajúcu sa rôznych typov 

produktov, a to nielen z krátkodobého časového hľadiska, ale taktiež z dlhodobého horizontu. 

Hodnotené sú náklady zlúčené s činnosťou, údržbou, opravami, a likvidáciou. (Vogl, 2012, s. 

245) Základnú štruktúru managementu životného cyklu výrobku je možné vidieť na obrázku 4. 
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Obrázok 4 Štruktúra managementu životného cyklu výrobku, upravené podľa (Brandl, 2016) 

 

Aplikácia tejto metódy môže smerovať k ekonomickým úsporám a dôkladnej orientácii 

v štruktúre nákladov v štádiách, ktoré reprezentujú logicky nadväzujúce odvetvia. Preskúmanie 

nákladov životného cyklu umožňuje poskytnúť podstatné vstupné informácie v rozhodovacom 

procese v štádiách V&V, v etape prevádzky a taktiež na záver pri likvidácii produktu. (Vogl, 

2012, s. 245) 

V podnikovej praxi však môže nastať problém už pri určení začiatku etapy konceptu 

a vymedzenia požiadaviek, pretože okamih objavenia nápadu na nový výrobok je prevažne 

veľmi nejasný a málo konkrétny. Vzhľadom k týmto skutočnostiam je vhodné, aby bol štartom 

celého životného cyklu okamih, kedy podnik disponuje prvými schémami. Rovnako aj 

zakončenie životného cyklu by malo byť previazané s činnosťami, ktoré signalizujú konečnú 

likvidáciu výrobku. (Nenadál, 2008, s. 22) Kalkulácia životného cyklu zohľadňuje 

predovšetkým faktory: 

1. Dĺžku životného cyklu výrobku - záleží najmä na V&V, úspechu produktu na trhu, a na 

odhadnutí doby za ktorú bude produkt zastúpený novým. 

2. Objem predaja počas životnosti produktu - jeho odhadnutie je zásadné, pretože zreteľne 

pôsobí napr. na odhad celkových variabilných a fixných nákladov.  

3. Očakávaný vývoj ceny - pri jeho odhadovaní je nutné uvážiť množstvo faktorov, ktoré 

sú podnikom ovplyvniteľné aj neovplyvniteľné. 

4. Odhad celkových nákladov - zahŕňajú najmä náklady na V&V, zavádzanie výroby, 

výrobné a predajné náklady. (Král, 2018, s. 637) 

Vzhľadom k riešeniu rôznych úloh, ktorým sa kalkulácia životného cyklu venuje, je 

vhodné vystihnúť túto kalkuláciu v dvoch podobách: 
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1. Vo forme kalkulácie čiastkového obdobia, ktorá vystihuje úroveň nákladov, ceny 

a zisku v daných časových intervaloch v nadväznosti na ich očakávaný vývoj. 

2. Vo forme kalkulácie celkového posudzovaného obdobia, ktorá sa určuje ako vážený 

priemer nákladov, výnosov a zisku podľa očakávaného vývoja. (Šoljaková, 2009, s. 62) 

Jednou z možností, ako dekomponovať náklady životného cyklu v oblasti V&V, kedy je 

zároveň účelom optimalizácia výdavkov v tejto fáze životného cyklu, je doporučené sledovať 

tieto typy nákladov:  

1. náklady na fázu návrhu a vývoja systému, ktoré zahŕňajú napr. vypracovanie príslušnej 

dokumentácie, zhotovenie softvéru, prototypu, prevedenie rôznych validácií, verifikácií 

a analýza návrhu, 

2. náklady na skonštruovanie príp. výrobu systému, predovšetkým jednorazové náklady 

na zaopatrenie prevádzok, na nákup kontrolného vybavenia, počiatočná inštruktáž 

obsluhy, typové testy, taktiež opakovane spotrebované náklady na údržbu, priebežnú 

inštruktáž zamestnancov, manažment kvality, mzdové náklady apod., 

3. náklady vynaložené na likvidáciu a vysporiadanie prevádzky V&V, kde sú obsiahnuté 

náklady na zakončenie práce, rozloženie, recykláciu, resp. iné druhy likvidácie. 

(Nenadál, 2008, s. 24) 

Výsledkom kalkulácie životného cyklu, s výnimkou príležitosti zhodnotenia prínosu 

výkonu z hľadiska dlhšieho časového horizontu, je jej významnosť pri určení prínosov 

nákladov na V&V, a je preto potenciálnym prostriedkom pre riadenie a kontrolu týchto 

nákladov. (Šoljaková, 2009, s. 66) 

 

2.3.2 Kalkulácie cieľových nákladov  

 

Pre výkonný manažment majú podstatný význam kalkulácie zostrojené ešte pred 

nástupom procesu výroby. V predvýrobnej etape je možnosť učiniť zásadné kroky, vzhľadom 

k nastávajúcemu vývoju nákladov, výnosov a zisku, eventuálne prijať rozhodnutie, či produkt 

vôbec začleniť do výroby. V tomto štádiu je možné použiť napr. spôsob kalkulácie cieľových 

nákladov (KCN), ktorá slúži najmä v predvýrobných etapách vývoja nových produktov. (Vogl, 

2012, s. 245-246) 
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Mnoho firiem stále zisťuje, že KCN sa javí ako kľúčový strategický nástroj, ktorý je 

relatívne prijatý v niektorých kľúčových odvetviach, predovšetkým vo farmaceutickom, 

technologickom a dopravnom priemysle. Tieto odvetvia charakterizuje intenzívna konkurencia, 

rozsiahle dodávateľské reťazce a relatívne dlhé cykly vývoja produktov. Pre tieto spoločnosti 

sa táto forma kalkulácie osvedčila ako veľmi účinný prostriedok na kontrolu nákladov a tým aj 

zvýšenia zisku. (Hawary, 2012, s. 3) 

KCN nie je iba technikou znižovania nákladov alebo kontrolným rámcom, ale je taktiež 

súčasťou komplexného strategického systému riadenia zisku vrátane analýzy hodnoty 

a hodnotového inžinierstva. Hlavnou myšlienkou KCN nie je iba zisťovanie ceny produktu, ale 

podstatou je otázka, koľko by mohol produkt stáť, aby ho bolo možné predať za konkrétnu 

trhovú cenu. (Kádárová, 2015, s. 1196)  

Východiskom pre výpočet KCN je teda tržná cena pre zamýšľaný nový produkt, ktorá 

vyplýva z informácií z prieskumu trhu a vďaka tomu, je tento spôsob jednoznačne zacielený na 

zákazníka. Z tohto dôvodu je možné brať túto metódu za určitú verziu retrográdnej kalkulácie. 

(Popesko, 2016, s. 205) 

Keďže cena produktu je určená trhom, v takom prípade nie je pre firmu prínosné, ak 

produkt ponúka na trhu za vyššiu cenu. Vzhľadom k tomu, musia spoločnosti vyrábať produkty 

s takými nákladmi, ktoré dokážu byť pokryté konečnou cenou. (Kádárová, 2015, s. 1196) 

Cieľová cena je založená na podnikových strategických cieľoch a cenovej politike a je prínosné, 

aby reflektovala hodnotu výrobku vnímanú zákazníkom, kvalitu a vlastnosti, a taktiež cenu 

konkurenčných produktov. (Král, 2018, s. 630) 

Popri cieľovej cene je nevyhnutné určiť cieľový zisk, ktorý je možné vyčísliť buď 

percentuálne, prostredníctvom smernej ziskovej prirážky, alebo absolútne – priamo vyjadrením 

nákladov kapitálu vztiahnutých na jednotku výkonu. Smernú ziskovú prirážku je možné 

vypočítať podľa nasledujúceho vzťahu:  

 

Smerná zisková prirážka  =                               ,   

 

kde ROA vyjadruje minimálnu požadovanú rentabilitu aktív, a obrátka aktív predstavuje 

tzv. ,,kapitálovú“ náročnosť výkonu, a je možné ju stanoviť ako podiel plánovaných výnosov 

z predaja za dané obdobie a celkových aktív potrebných k dosiahnutiu týchto výnosov. 

ROA 

obrátka aktív 
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Obvykle sú ale aktíva spoločné pre viac typov výkonov, a z tohto dôvodu je nutné vyjadriť, aký 

podiel aktív je vztiahnutý k určitému výkonu. Následne je možné určiť cieľový zisk, a to 

pomocou súčinu cieľovej ceny a smernej ziskovej prirážky. (Šoljaková, 2009, s. 53-54) 

Ak je od cieľovej ceny odpočítaná plánovaná resp. cieľová ziskovosť tržieb, je možné 

získať cieľové celkové náklady na jednotku výkonu. (Popesko, 2009, s. 186) Spravidla sa od 

týchto nákladov odčíta taktiež tzv. cieľový príspevok na úhradu nákladov, ktoré však nie sú 

príčinne spôsobené výkonom (administratívne a strategické náklady), a následne je výsledkom 

limit nákladov, ktoré sú príčinne spôsobené výkonom, resp. cieľové náklady na produkciu 

a distribúciu daného výkonu. (Král, 2018, s. 631) 

Ďalej je možné odpočítať príspevok na úhradu fixných nákladov, a konečným výsledkom 

budú cieľové variabilné náklady daného výkonu, viď obrázok 5.  

 

Obrázok 5 Štruktúra cieľových nákladov, upravené podľa (Král, 2018, s. 631) 

 

Cieľové náklady sa ďalej porovnajú s prepočtovou kalkuláciou, viď obrázok 6, a ak sú 

náklady vychádzajúce z prepočtovej kalkulácie vyššie ako cieľové náklady, je potrebné hľadať 

príležitosti k znižovaniu nákladov, aby bolo možné dosiahnuť požadovanú úroveň.  

 

Obrázok 6 Kalkulácie cieľových nákladov, upravené podľa (Šoljaková, 2009, s. 56) 

 

Pri KCN je preferované hľadanie rezerv, predovšetkým v technologických postupoch, 

aplikovaných materiáloch a taktiež v posudzovaní vlastností jednotlivých výkonov, 
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vyžadujúcich príliš vysoké náklady, ktoré sa však žiadnym spôsobom neprejavia v hodnotení 

výkonov zákazníkmi. (Šoljaková, 2009, s. 56-57) 

Napriek početným výhodám pre podnikovú prax, má metóda KCN aj svoje potenciálne 

obmedzenia, a práve jedným z najvýznamnejších je skutočnosť, že k výpočtu využíva budúce, 

resp. odhadované náklady a očakávané objemy výroby. Vzhľadom k tomu, že sa prevažne 

pracuje s odhadom na niekoľko rokov dopredu, je väčšinou KCN spojená s potenciálnou 

nespoľahlivosťou predpovede nákladov. (Popesko, 2016, s. 213) 

2.3.3 Aplikácia kalkulácií vo fáze výskumu a vývoja  

 

Riadenie a zlepšovanie V&V je nepretržitý proces a je jedným zo strategických cieľov, 

najmä pre priemyselné odvetvia. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje použitie niektorých 

vhodných techník strategického riadenia so zreteľom na osobitný charakter nákladov na V&V, 

ako je KCN, postavená práve na komplexnom súbore nástrojov na plánovanie, riadenie 

a kontrolu nákladov, a zameraná predovšetkým na počiatočné fázy navrhovania výrobkov 

a procesov, resp. na etapy V&V. Často existuje diferencia medzi plánovanými cieľovými 

nákladmi a vysokými nákladmi na nový produkt. Niektoré firmy sa snažia tento rozdiel vyplniť 

znížením nákladov na V&V, čo ale negatívne ovplyvňuje inovatívnu činnosť a kvalitu ich 

výrobkov, a táto taktika nie je optimálnym riešením problému. (Hawary, 2012, s. 6-7) 

KCN môžu byť neoddeliteľnou súčasťou procesu V&V produktu pretože počítajú s tým, 

že náklady sú vstupom do procesu vývoja produktu a nie iba jeho výsledkom. KCN v etape 

V&V predstavujú integrovanú činnosť, ktorá je najúčinnejšia, ak je implementovaná práve na 

začiatku procesu plánovania produktu. (Kocakulah, 2011, s. 62-63) 

Prístup KCN je spočiatku časovo náročný a rozsiahly, avšak jeho účinok by sa mal 

prejaviť neskôr v úsporách vo výrobnej činnosti. Napriek tomu, že pomocou tejto metódy je 

možné dosiahnuť už spomínané zníženie nákladov, čo je zvyčajne priaznivým javom, cieľom 

je však racionalizácia nákladov na cieľové náklady V&V, nie ich minimalizácia. (Kocakulah, 

2011, s. 62-63) 

V rámci všetkých existujúcich techník riadenia nákladov používaných v rôznych fázach 

životného cyklu produktu je KCN v súlade s novými trhovými podmienkami tým, že integruje 

požiadavky zákazníka, technické atribúty a informácie o nákladoch do fázy V&V produktu 

a znižuje náklady na produkt odstránením funkcií bez pridanej hodnoty. (Zengin, 2009, s. 5594)  
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Podstatou tejto diplomovej práce je vytvoriť kalkuláciu vo fáze výskumu a vývoja, resp. 

zostaviť nákladovú kalkuláciu vybranej validačnej metódy pre testovanie toxicity 

nanomateriálov. Práca je preto zameraná najmä na prepojenie s výsledkami výskumu testovania 

toxicity nanomateriálov, ktorými sa zaoberá výskumný projekt, prebiehajúci predovšetkým na 

Univerzite Pardubice a bude detailnejšie popísaný v nasledujúcej praktickej časti tejto práce.  
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3 ANALÝZA NÁKLADOV NA VÝSKUMNOM PRACOVISKU 

Z POHĽADU KALKULÁCIÍ NÁKLADOV NA VYVÍJANÉ 

METÓDY  

Riešenie praktickej časti tejto diplomovej práce prebiehalo v rámci projektu Posilňovanie 

medziodborovej spolupráce vo výskume nanomateriálov a pri štúdiu ich účinkov na živé 

organizmy, uvádzaným pod skráteným názvom NANOBIO. Cieľom tejto časti diplomovej 

práce je zostaviť nákladovú kalkuláciu vybranej validačnej metódy pre testovanie toxicity 

nanomateriálov, ktorá je súčasťou panelu metód vyvíjaných v rámci uvedeného projektu.  

Za účelom naplnenia praktického cieľa diplomovej práce bola najskôr analyzovaná 

štruktúra projektových výdajov, a to jednak z hľadiska celého projektu a taktiež z hľadiska 

projektových výdajov útvaru, kde bola metóda vyvíjaná. Zároveň bolo potrebné zoznámiť sa 

so systémom riadenia nákladov v rámci celej výskumnej organizácie. Následne bolo pristúpené 

k realizácii časovej a nákladovej analýzy aj z hľadiska samotných vyvíjaných validačných 

metód testovania toxicity nanomateriálov. Na základe získaných informácií bola spracovaná 

kalkulácia nákladov vybranej metódy testovania toxicity nanomateriálov, vrátane zhodnotenia 

možnosti ich variability.  

Jednotlivé subkapitoly praktickej časti tejto diplomovej práce sa najskôr zaoberajú 

pojmom nanomateriály, ďalej postupom ich testovania a zoznámením s cieľmi projektu 

NANOBIO, následne sú v slede krokov vyššie uvedených analýz usporiadané jednotlivé 

subkapitoly prezentujúce ich výsledky.   

3.1 Výskum nanomateriálov a ich toxicity  

 

Nanotechnológia je označovaná za jednu z najinovatívnejších technológií 21. storočia. 

Špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti nanomateriálov sa využívajú vo viacerých výrobných 

a priemyselných odvetviach a keďže táto oblasť technológií otvára rozsiahlu oblasť výskumu 

a aplikácií, tak je zároveň očakávaný ich pozitívny prínos v biotechnologických, medicínskych 

a farmaceutických oblastiach. Nanotechnológia môže v skutočnosti poskytnúť riešenia 

mnohých dodnes nevyriešených problémov, týkajúcich sa modernej medicíny v rámci 

prevencie, diagnostiky a liečby rôznych chorôb. S pozitívnymi príspevkami nanotechnológií do 

budúcnosti sa však objavili taktiež obavy o možnom nepriaznivom a negatívnom dopade, ktoré 

môžu mať práve nanotechnológie na ľudské zdravie. (Veruscka, 2019, s. 10)  
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3.1.1  Nanomateriály  

 

Vzhľadom k tomu, že určité časti živých buniek majú v skutočnosti rozsah 

nanorozmerov, bolo možné predpokladať, že nanotechnológia bude užitočná taktiež v biológii 

a v  medicíne. V súčasnosti niektoré z nanomateriálov našli klinické uplatnenie a objavili sa 

v oblasti nanomedicíny, ktorá ako jedna z hlavných odvetví nanotechnológií, je 

interdisciplinárnou sférou, kombinujúcou predovšetkým biológiu, chémiu, medicínu 

a materiálové inžinierstvo. Za nanotechnologické účinky v zdravotníctve a medicíne sa 

považujú predovšetkým významné zlepšenia v systémoch distribúcie liečiv, lekárskych 

zobrazovacích a diagnostických platformách, implantovateľných materiáloch a pri stratégiách 

regenerácie tkanív. (Kargozar, 2018, s. 15495-15496)  

Nanomateriály sú materiály / častice s veľkosťou v rozsahu 1 až 100 nm. Existuje veľa 

druhov umelých nanomateriálov vyrobených nanotechnológiami a očakáva sa, že v blízkej 

budúcnosti sa objaví celý rad ďalších. Chemické zloženie, tvar, náboj a veľkosť sa medzi 

rôznymi typmi častíc líšia, preto v súčasnosti neexistuje jednotná metóda ich klasifikácie. 

Nanomateriály môžu pozostávať z mnohých rôznych základných materiálov, ako je uhlík, 

kovy, materiál biologického pôvodu, polymérne materiály, keramika alebo kompozitné 

materiály. Podľa chemického zloženia môžu byť nanomateriály jednoducho klasifikované ako 

organické a anorganické. (Zhao, 2011, s. 595) 

Medzi významné nanomateriály patria oxid titaničitý a oxid zinočnatý, ktoré slúžia na 

ochranu proti slnečnému žiareniu, striebro v kozmetických prípravkoch z dôvodu 

antibakteriálnej aktivity, a taktiež uhlíkové nanomateriály vo forme nanokompozitov. Súbežne 

sa vyvíjajú vysoko špecializované priemyselné aplikácie nanomateriálov, príkladom ktorých je 

hliník ako prísada do paliva, mangán ako katalyzátor alebo taktiež využívaný v technológii 

batérií, uhlíkové nanotrubice ako nosiče liečiv, nanočastice železa používané ako zobrazovacie 

sondy, a taktiež striebro využiteľné ako antivírusové činidlo. (Schrand, 2012, s. 59-60) 

Medzi kľúčové nanomateriály v oblasti biomedicínskeho výskumu sú zaraďované 

nanočastice, nanotrubice alebo nanovlákna, ktorých snímky je možné vidieť na obrázku 7. 
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Obrázok 7 Snímky štruktúry rôznych typov nanomateriálov, upravené podľa (Studie proveditelnosti1) 

 

Určovanie toxicity nanomateriálov je základným predpokladom ich bezpečného použitia, 

pretože práve toxicita je spojená s ich extrémne malou veľkosťou, veľkou povrchovou plochou 

a zvýšenou povrchovou reaktivitou v porovnaní s väčšími materiálmi. Malá veľkosť 

nanomateriálov umožňuje ich translokáciu cez bunkové membrány do kritických organel, ako 

sú mitochondrie, a taktiež môže umožniť aby sa nanomateriály vyhli bunkám, ktoré sú 

zodpovedné za ich likvidáciu, čo vedie k ich bioperzistencii. Štúdie preukázali, že menšie 

častice sú toxickejšie ako častice väčšie, ktoré sú vyrobené z rovnakého materiálu, čiastočne 

kvôli problematickému odstráneniu z organizmu a pretrvávaniu v tkanivách organizmu. 

(Schrand, 2012, s. 59-60)   

Hlavným dôvodom využívania nanomateriálov prostredníctvom terapeutických či 

diagnostických aplikácií je skutočnosť, že nanomateriály sa vyskytujú v rozmeroch podobných 

rozmerom bielkovín a sú charakteristické veľkým povrchom, ktorý obsahuje veľké množstvo 

funkčných skupín z dôvodu riadenej biofunkcionalizácie. Veľkosť a povrchové charakteristiky 

nanomateriálov je možné kontrolovať a regulovať. Príkladmi takýchto povrchových 

modifikácií je polyetylénglykol, polyakrylamid, polyvinylalkohol alebo je taktiež možné 

využiť aj prírodné makromolekuly ako napríklad dextrán a chitosan.1 

Medzi nežiadúce vlastnosti nanomateriálov sú považované aglomerácia alebo adhézia na 

pevnú fázu a sklon k nešpecifickej adsorpcii biomolekúl, ktoré zároveň výrazne minimalizujú 

ich potenciálne využitie v diagnostických aplikáciách. Ďalším faktorom, podstatne 

ovplyvňujúcim výslednú aktivitu imobilizovaných biomolekúl je hydrofilný alebo hydrofóbny 

charakter, čím môže dôjsť k obmedzeniu alebo až k absolútnej strate ich aktivity následkom 

 
1 Upravené podľa interného materiálu Univerzity Pardubice - „Studie proveditelnosti“, za účelom 

výskumného projektu NANOBIO 
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denaturácie. Z dôvodu obmedzenia vyššie spomínaných nevýhod, je prípustným riešením 

vykonať povrchovú modifikáciu už syntetizovaných nanočastíc pomocou primeraného 

stabilizátora, a to s využitím stabilizátora prírodného alebo syntetického pôvodu. Príkladom 

môže byť modifikácia už spomínaným polyetylénglykolom, ktorá predstavuje najvyužívanejšiu 

metódou, kedy dochádza k zvýšeniu biologickej kompatibility a redukcii nežiadúcich 

nešpecifických interakcií s biomolekulami, predovšetkým s bielkovinami. Ďalším potenciálne 

vhodným stabilizátorom pre povrchovú úpravu nanočastíc by mohla byť kyselina hyalurónová, 

ktorá má preukázané využitie v biomedicínskych aplikáciách a vďaka svojej biokompatibilite 

v ľudskom tele je aplikovateľná pri poťahovaní povrchu rôznych materiálov, ako napr. katétre, 

vodiace drôty, rôzne druhy umelých náhrad apod. 1 

3.1.2  Všeobecné metódy testovania toxicity nanomateriálov 

 

V tomto desaťročí došlo k revolučnému vývoju v oblasti nanotechnológií a každý deň sa 

objavili nové a rozmanité aplikácie nanomateriálov. Existujú však obmedzené údaje o toxicite 

nanočastíc a o ich osude v biologických systémoch. Vdýchnutie, požitie a dermálna penetrácia 

sú potenciálne cesty expozície nanočastíc, zatiaľ čo veľkosť častíc, tvar, plocha a chemické 

zloženie povrchu spoločne definujú toxicitu nanočastíc. Zvýšená produkcia a úmyselné 

(distribúcia liekov, opaľovacie prostriedky) alebo neúmyselné (environmentálne, pracovné) 

vystavenie nanočasticiam pravdepodobne zvýšia možnosti ich nepriaznivých účinkov na 

zdravie. Je mimoriadne dôležité, aby sa nové nanomateriály biologicky charakterizovali, 

z dôvodu ich zdravotného rizika, aby tak bolo možné zabezpečiť bezrizikové a udržateľné 

vykonávanie nanotechnologických procesov. (Khan, 2015, s. 1-2) 

Znalosť škodlivých účinkov nanomateriálov je stále veľmi obmedzená a v súčasnosti 

neexistuje pre používanie nanomateriálov príliš veľa osobitných nariadení, a tak existuje 

potenciálne riziko vystavenia ľudí a životného prostredia nanomateriálom počas celého ich 

životného cyklu, od ich výroby až po likvidáciu. Malá veľkosť nanomateriálov uľahčuje ich 

absorpciu do buniek a translokáciu cez epitelové a endoteliálne bunky. Nanomateriály sa 

dokážu transportovať na rôzne miesta v organizme a interagovať s tkanivami, čím sa predlžuje 

ich pobyt v ľudskom tele. Následne môže prevládať ich akumulácia v orgánoch s vysokou 

fagocytárnou aktivitou, najmä v pečeni, obličkách a slezine. Toxické účinky boli 

prostredníctvom rôznych štúdií preukázané na pľúcnej, srdcovej, reprodukčnej, obličkovej, 

kožnej a bunkovej úrovni. (Khan, 2015, s. 1-2)  
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V súčasnosti je hlavnou výzvou pre nanotoxikologické procesy analyzovať značný 

rozdiel v hlásených štúdiách toxicity. Je to čiastočne spôsobené rôznymi vlastnosťami 

študovaných nanomateriálov, ale taktiež odlišnými sekundárnymi charakteristikami, 

súvisiacimi s bunkovým kultivačným médiom a disperznými metódami, ktoré môžu mať 

obrovský vplyv na výsledky štúdií. Okrem toho by rozdielne podmienky testovania 

nanomateriálov v rôznych fyziologických médiách mohli ovplyvniť kinetiku, distribúciu 

a interakcie nanomateriálov s biologickými zložkami. Je tiež dôležité identifikovať a študovať 

degradáciu nanomateriálov v biologickom prostredí, pretože uvoľňovanie molekulárnych 

zvyškov by mohlo vyvolať cytotoxické účinky. Odporúčané fyzikálno-chemické vlastnosti, 

ktoré by mali byť skúmané pri testovaní nanomateriálov vo vzťahu k zdraviu ľudí a životnému 

prostrediu, zahŕňajú distribúciu veľkosti častíc v pevnom a tekutom médiu, tvar, aglomeráciu, 

agregáciu, rozpustnosť vo vode, dispergovateľnosť, povrchový náboj, povrchové vlastnosti, 

redoxný potenciál a potenciál tvorby radikálov. (Dusinska, 2017, s. 798)  

Vybrané fyzikálne a chemické faktory, ktoré môžu ovplyvniť biologické účinky 

nanomateriálov, sú uvedené na obrázku 8.  

 

Obrázok 8 Fyzikálne a chemické faktory ovplyvňujúce biologické účinky nanomateriálov, upravené 

podľa (Lai, 2012, s. 3)  

Z hľadiska otázky testovania toxicity nanomateriálov je práve ich vdýchnutie 

adekvátnym základom pre ich testovanie, pokiaľ ide o metódu expozície dýchacích ciest, 

z dôvodu identifikácie nebezpečnosti skúmaných nanomateriálov. Týmto spôsobom je 
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následne možné získať údaje o reakcii na dávku pri kvantitatívnom hodnotení rizika, pretože 

inhalácia je prirodzenou fyziologickou cestou pre distribúciu nanočastíc do pľúc. Existuje však 

niekoľko prekážok v uskutočnení testovania inhalačných štúdií prostredníctvom 

nanomateriálov. Jednou z týchto prekážok je príprava aerosólových disperzií vhodných na 

inhalačné štúdie, ktorá je skomplikovaná z dôvodu vysokej náchylnosti hydrofóbnych 

nanomateriálov k aglomerácii. Inhalačné štúdie sú taktiež vysoko nákladné, používajú veľké 

množstvo laboratórnych zvierat, ich finalizácia je zdĺhavá a vyžadujú sofistikované expozičné 

zariadenia. (Lai, 2012, s. 5) 

Testovanie rôznych typov nanomateriálov môže taktiež preukazovať rôzne výsledky 

v závislosti od typu buniek, trvania expozície, koncentrácie nanočastíc a zloženia kultivačného 

média. Expertné štúdie taktiež dokázali prítomnosť malých korelácií medzi in vitro a in vivo 

toxicitou pri niektorých druhoch nanomateriálov. Použitie vysoko výkonných skríningových 

testov je potenciálnym prístupom k účinnému riešeniu problémov testovania veľkého počtu 

nanomateriálov s rôznymi fyzikálno - chemickými vlastnosťami. (Lai, 2012, s. 5)  

Základné typy štúdií in vivo a in vitro testovania nanomateriálov vzhľadom k skúmaniu 

ich toxicity sú znázornené na obrázku 9. 

Obrázok 9 Testovanie toxicity nanomateriálov in vivo a in vitro, upravené podľa (Sharifi, 2012, s. 2326) 

 

Aby bolo možné novo vyvinuté nanomateriály testovať, sú z tohto dôvodu využívané 

najmä bunkové in vitro modely pre testovanie predovšetkým biokompatibility alebo toxicity 

rôznych typov nanomateriálov. Vzhľadom k pôvodu bunkových in vitro modelov, môžu 

simulovať miesto pôsobenia nanomateriálov, resp. predstavujú tzv. špecializované bunky, ktoré 

sú vystavené charakteristickému efektu nanomateriálov. Podstatou in vitro testovania je najmä 
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voľba adekvátneho bunkového modelu, ktorý umožní pri testovaní získať dôležité informácie, 

vzhľadom k zámeru daného testovania.1 

Toxikologické vlastnosti vhodne charakterizovaných referenčných materiálov z každej 

triedy nanomateriálov sa na začiatku testovania zisťujú krátkodobými subchronickými štúdiami 

in vivo na hlodavcoch. Následne sa uskutočňujú vysoko výkonné genomické a proteomické 

štúdie in vivo a in vitro, aby sa preskúmali základné molekulárne mechanizmy toxicity 

a biomarkery toxických reakcií. Mechanizmy založené na krátkodobých testoch in vitro vo 

vhodných bunkových líniách, pokiaľ možno ľudského pôvodu a v cieľových tkanivách, sa 

taktiež vykonávajú s cieľom pomôcť pri objasňovaní alebo interpretácii údajov 

o mechanizmoch pôsobenia skúmaných nanomateriálov, dráhach ich toxicity a biomarkeroch 

odvodených zo štúdií in vivo. Získané údaje o referenčných materiáloch je možné použiť na 

porovnanie účinkov a potenciálneho nebezpečenstva toxicity konkrétneho typu nanomateriálu, 

patriaceho do rovnakej triedy príp. podtriedy. (Lai, 2012, s. 10-11)  

Pri individuálnom hodnotení nových nanomateriálov z hľadiska možných rizík pre 

zdravie a životné prostredie spojených s uplatňovaním týchto nanomateriálov sa vyžaduje 

preventívny prístup. Aj keď súčasné protokoly o testovaní toxicity môžu byť použiteľné na 

identifikáciu škodlivých účinkov spojených s nanomateriálmi, na riešenie osobitných vlastností 

nanomateriálov je potrebný výskum nových metód. Je preto mimoriadne dôležité vyhodnotiť 

ich bezpečnosť pre trvalo udržateľnú implementáciu nanotechnológií s plným potenciálom. 

(Khan, 2015, s. 1-2)  

V rámci tejto diplomovej práce boli na webových stránkach taktiež analyzované České 

spoločnosti, ktoré sa zaoberajú nanomateriálmi a patria pod tzv. NANOASOCIÁCIU, resp. 

Asociáciu nanotechnologického priemyslu v Českej republike. Táto asociácia zoskupuje české 

firmy rôzneho odvetvia, u ktorých predstavujú hlavný predmet ich podnikania práve 

nanotechnológie. Niektoré z týchto spoločností využívajú nanotechnológiu vo svojej výrobe, 

ďalšie firmy sa venujú predovšetkým oblasti vývoja a výrobe finálnych produktov 

z nanomateriálov alebo taktiež ich následnej aplikácii. Objektom analýzy stránok jednotlivých 

členov tejto asociácie bola najmä zmienka o prípadnom testovaní toxicity nanomateriálov. Na 

stránkach niektorých firiem, ktoré sa zaoberali nanotechnológiami, bolo možné nájsť 

vyjadrenie sa k bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti ich produktov súvisiacich 

s nanomateriálmi, avšak obsah webových stránok týchto firiem neposkytoval žiadne relevantné 

informácie o prípadnom testovaní toxicity nanomateriálov. Možná absencia týchto informácii 
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môže byť opodstatnená predovšetkým z hľadiska ochrany práva duševného vlastníctva v rámci 

testovania toxicity nanomateriálov u daných nanotechnologických spoločností.  

3.2 Výskumný projekt NANOBIO2 

 

Kľúčovým cieľom projektu NANOBIO je vytvorenie multi-odborového centra 

pozostávajúceho zo špičkových výskumných pracovísk v mestách Pardubice a Hradec Králové. 

Spolupráca na projekte NANOBIO prebieha v rámci nasledujúcich výskumných pracovísk: 

1. Centrum materiálov a nanotechnológií (CEMNAT), 

2. Katedra biologických a biochemických vied (KBBV), 

3. Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Hradci Králové (LF UK v HK), 

4. Fakultná nemocnica Hradec Králové (FN HK). 

Schému kooperácie partnerov v Hradecko – Pardubickej aglomerácii v rámci projektu 

NANOBIO je možné vidieť na nasledujúcom obrázku 10.  

 

Obrázok 10 Partneri projektu NANOBIO, spracované podľa (Projektová žádost) 

 

Daný projekt si kladie za cieľ vytvoriť tím odborníkov komplementárnych vedeckých 

odborov a vybudovať modernú infraštruktúru pre: 

 
2 Ku spracovaniu tejto kapitoly bol využitý materiál Univerzity Pardubice - „Projektová žádost“, za 

účelom výskumného projektu NANOBIO 
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1. vývoj a charakterizáciu nových nanomateriálov,  

2. povrchovú modifikáciu a biofunkcionalizáciu nanomateriálov,  

3. testovanie vplyvu nanomateriálov na ľudský organizmus.  

3.2.1 Kľúčové aktivity projektu NANOBIO 

 

V rámci výskumného projektu NANOBIO je zámerom cieliť výskum na tzv. aktívne 

nanoštruktúry, ktorých vlastnosti sa počas ich využívania modifikujú. Následne je plánované 

vytvorenie a validácia funkčného panelu testov, určených k skúmaniu miery potenciálnej 

toxicity, resp. biokompatibility nanomateriálov na úrovni buniek, tkanív a orgánov. Podiel na 

výsledkoch projektu taktiež predstavujú časová a nákladová analýza panelu metód, ktoré môžu 

pomôcť pri rozhodovaní o spôsobe a úrovni testovania nanomateriálov, vzhľadom k budúcej 

návratnosti investícií do vývoja a výroby. Výstupy projektu majú potenciál poskytnúť 

výrobcom a spracovávateľom nanomateriálov odborné a infraštruktúrne zázemie, čím môžu 

prispieť aj k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu s nanomateriálmi. 

Výskumný projekt NANOBIO je rozdelený do siedmich kľúčových aktivít (KAxx): 

1. KA01 - Riadenie projektu, vychádzajúce zo základných prístupov projektového riadenia, 

ako sú riadenie času, nákladov, rozsahu a kvality výstupu, rizík, komunikácie a zmien. 

2. KA02 - Obstaranie infraštruktúry, a to nákup zariadení a vybavenia priestorov, ktoré sú 

potrebné pre realizáciu výskumných zámerov  1 a 2. 

3. KA03 - Realizácia výskumného zámeru 1 - Vývoj nových nanomateriálov. 

4. KA04 - Realizácia výskumného zámeru 2 - Vývoj a zavedenie nových metód pre 

testovanie nanomateriálov. 

5. KA05 – Experimentálna verifikácia možného praktického uplatnenia výsledkov. 

Opatrenie duševného vlastníctva. 

6. KA06 - Nadviazanie spolupráce s aplikačnou sférou z dôvodu získania nových podnetov 

pre ďalší rozvoj a experimentálna verifikácia výskumných zámerov 1 a 2. 

7. KA07 - Šírenie výsledkov a výstupov spoločnej výskumnej činnosti.  

Praktická časť tejto diplomovej práce sa bude týkať predovšetkým kľúčovej aktivity 

KA04 a KA05.  



47 

 

Význam kľúčovej aktivity KA04 spočíva vo vytvorení viacodborového 

a medziregionálneho tímu kvalitných výskumných pracovísk, ktorých prácou je vyhotoviť 

panel metód, ktoré budú slúžiť pre hodnotenie miery zdravotného rizika potenciálne 

predstavujúceho u existujúcich, novo vyvíjaných a komerčných nanomateriáloch. V rámci 

riešenia týchto aktivít bude prevedená modifikácia a verifikácia už existujúcich 

toxikologických metodických postupov a následne budú vyvíjané a verifikované nové postupy 

takým spôsobom, aby boli dodržané aktuálne nároky a potreby príslušného odboru 

nanotoxikológie. Vyvinuté návrhy v podobe štandardizovaných metodických postupov 

následne môžu slúžiť k testovaniu nepriaznivých zdravotných účinkov nanomateriálov.  

Kľúčová aktivita KA05 bude priamo nadväzovať na činnosti KA03 a KA04, ktorých 

výstupy budú postupne experimentálne verifikované. Validita novovytvoreného panelu metód 

pre verifikáciu vlastností nanomateriálov, ktorý je výstupom aktivity KA04, by mala byť 

v rámci aktivity KA05 ďalej overená prostredníctvom komerčne dostupných nanomateriálov, 

o ktorých je možné nájsť požadované informácie v odbornej literatúre.  

Nasledujúcou fázou experimentálnej verifikácie bude práca s nanomateriálmi, ktorá bude 

poskytnutá predstaviteľmi aplikačnej sféry. Informácie, ktoré bude možné získať týmto 

skúmaním zabezpečia aby vývoj nových nanomateriálov smeroval vhodným smerom s cieľom 

budúceho uplatnenia na trhu. Vytvorený panel, ktorý by slúžil k testovaniu kvality nových 

nanomateriálov v rámci biomedicínskych aplikácií by mal taktiež priniesť odpoveď na dôležitú 

otázku, či vôbec má takýto novovzniknutý nanomateriál potenciál uplatniť sa na trhu v Českej 

Republike, či dokonca v rámci Európskeho trhu.  

3.2.2 Analýza štruktúry výdajov na projekt a laboratórium 

 

Na základe analýzy výdajov na projekt NANOBIO v rámci plánovaného celkového 

rozpočtu boli tieto výdaje druhovo zatriedené do šiestich skupín výdajov. Celková hodnota 

jednotlivých výdajových skupín sa vzájomne líši a do značnej miery môže byť ovplyvnená 

požiadavkami poskytovateľa dotácie na projekt. Vzostupne zoradené výdajové skupiny od 

najvyšších percentuálne vyčíslených položiek až po najnižšie podáva nasledujúci prehľad:   

 

1) osobné výdaje – 41,6 %,  

2) investičné výdaje na nové zariadenia – 27,6  % , 

3) prevádzkové výdaje na realizáciu výskumu – 15,1 %,  

4) výdaje na služby – 6 %,  
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5) cestovné výdaje – 5,9 %, 

6) administratívne výdaje – 3,8 %. 

 

Osobné výdaje predstavujú najnákladnejšiu položku z celkového rozpočtu. V tejto 

kategórii výdajov je k hrubým mzdám započítané sociálne a zdravotné poistenie a ďalšie 

zákonné poistenia. Mzdy výskumných pracovníkov sú stanovené s ohľadom na ich dosiahnuté 

výstupy, kvalifikáciu a spoluprácu so zahraničím. V tejto kategórií výdajov sú taktiež 

zahrnuté mzdy administratívnych pracovníkov. Investičné výdaje sa týkajú nákupu nových 

inštrumentálnych zariadení. Medzi prevádzkové výdaje na realizáciu výskumu sú zaradené 

predovšetkým chemikálie, biomateriály, drobné laboratórne vybavenie, ochranné pomôcky, 

spotrebný materiál apod. Rovnako náročné na rozpočet sú služby a cestovné náklady. Služby 

zahŕňajú najmä opravy prístrojov, náklady na publikovanie, outsourcing špeciálnych analýz 

a náklady na ochranu duševného vlastníctva. Cestovné výdaje pokrývajú účasť výskumných 

pracovníkov na rôznych odborných konferenciách v ČR aj v zahraničí, stáže s cieľom zaškoliť 

výskumníkov pri práci na nových prístrojoch, veľtrhoch a inovačných a investorských fórach 

z dôvodu prezentácie výsledkov výskumu a taktiež pre nadväzovanie partnerskej spolupráce. 

Poslednou a zároveň najnižšou položkou sú administratívne výdaje. 

Štruktúra výdajov projektu bola ďalej porovnávaná so štruktúrou projektových výdajov 

útvaru, kde sa nachádzajú výskumné laboratóriá skúmajúce a vyvíjajúce metódy validácie pre 

daný projekt. Tieto výdaje sú opäť zoradené vzostupne od najvyšších percentuálne vyčíslených 

položiek až po najnižšie nasledovne:  

1) osobné výdaje, vrátane povinných odvodov – 32 %,  

2) investičné výdaje na nové zariadenia – 31 %, 

3) prevádzkové výdaje na realizáciu výskumu – 15 %,  

4) cestovné výdaje – 9,2 %, 

5) výdaje na služby – 6,3 %,  

6) administratívne výdaje – 6,5 %. 

Napriek tomu, že osobné výdaje sú oproti pôvodnej hodnote približne o 10 % nižšie, 

predstavujú v tejto štruktúre opäť najvyššiu položku z celkových projektových výdajov pre 

útvar KBBV. Mzdy vrátane povinných odvodov zahŕňajú platy vedecko výskumných 

pracovníkov, skúsených vedcov, mladých vedcov, začínajúcich vedcov, podporných 

pracovníkov, administratívnu podporu dekanátu a projektových a finančných manažérov 
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a taktiež dohody o prevedení práce pre študentov univerzity. Investičné výdaje predstavujú 

nákup nových laboratórnych prístrojov a zariadení. Prevádzkové výdaje na realizáciu výskumu 

sa týkajú najmä ochranných pomôcok, laboratórnych potrieb a skla, plastových materiálov, 

technických plynov, biomateriálov, organických a anorganických chemikálií, ale taktiež 

hardwaru a ďalšieho osobného vybavenia, ktoré je nutné k výskumu.  

Cestovné výdaje predstavujú úhradu nákladov na odborné konferencie a semináre, 

spolupráce, školenia a stáže v rámci ČR a zahraničia. Výdaje na služby v rámci útvaru zahŕňajú 

opravy a validáciu prístrojov, patentované poplatky, recenzie, náklady na publikácie, 

molekulárne – biologické analýzy, povinnú publicitu a náklady na disemináciu projektu. 

Administratívne výdaje útvaru predstavujú najmä náklady na telefóny, energie, a ďalšie výdaje 

ako sú upratovanie, ostraha, odpady a kancelárske potreby. V tejto kategórií výdajov sú taktiež 

zahrnuté ostatné výdaje, týkajúce sa nehmotného majetku, ktorý zahŕňa predovšetkým software 

pre myšlienkové mapy a pre procesné plánovanie a taktiež správnych a iných poplatkov, ktoré 

zahŕňajú predovšetkým členstvo v asociáciách. Na nasledujúcom grafe 1 je možné vidieť 

percentuálne porovnanie vyššie spomínanej štruktúry výdajov pre celý projekt, tak aj štruktúry 

útvaru, kde sa uskutočňuje laboratórny výskum. 

Graf 1 Štruktúra výdajov projektu a útvaru s laboratórnym výskumom 

 

Ako je možné vidieť v grafe 1, štruktúra výdajov z hľadiska celého projektu a aj útvaru 

resp. laboratória, kde je validačná metóda vyvíjaná, je z hľadiska percentuálneho porovnávania 
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značne podobná. Menší podiel výdajov na sledovanom útvare oproti výdajom na celý projekt 

predstavujú osobné výdaje, ďalej je možné vidieť vyššie investičné výdaje v rámci sledovaného 

útvaru a zároveň je na útvare vyššie percentuálne zastúpenie pre cestovné a administratívne 

výdaje. Obe predchádzajúce štruktúry výdajov sú v súlade s teoretickým modelom členenia 

nákladov v rámci výskumných a vývojových činností a nákladov vo výskumnom laboratóriu, 

ktoré boli analyzované v teoretickej časti tejto diplomovej práce.  

3.3 Systém sledovania a rozvrhovania režijných nákladov vo výskumnej 

organizácii 3 

 

Za režijné náklady na Univerzite Pardubice sú považované náklady, ktoré sú spojené so 

zaistením, riadením a taktiež obsluhou aktivít, realizovaných prostredníctvom 

univerzity.  Rovnako je možné medzi tieto náklady zaradiť taktiež chod všetkých zariadení, 

vrátane činností, ktoré sú potrebné pre prevádzkové aktivity, ako sú pomocné a podporné 

činnosti. Režijné náklady sú osobitou formou nákladov najmä z dôvodu, že nie sú viazané 

k jednej konkrétnej aktivite, ale vzťahujú sa k všetkým aktivitám, ku ktorým sa rozvrhujú 

prostredníctvom adekvátne zvolených rozvrhových základní. Základná schéma klasifikácie 

režijných nákladov na Univerzite Pardubice je zobrazená na obrázku 11.  

Obrázok 11 Klasifikácia režijných nákladov na Univerzite Pardubice, upravené podľa (interný 

materiál Univerzity Pardubice) 

 
3 Ku spracovaniu tejto kapitoly bol využitý materiál vypracovaný ekonomickým odborom Univerzity 

Pardubice za účelom výskumného projektu NANOBIO 
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Náklady začlenené do tzv. réžie z prevádzky budov predstavujú  náklady za energetické 

médiá a režijné náklady, ktoré povahou zodpovedajú službám a spotrebe materiálu, ktoré sú so 

samotnou prevádzkou budov spojené. Tieto náklady predstavujú náklady priestorov 

využívaných k naplneniu aktivít projektu, v rozsahu pomeru jednotlivých aktivít k celkovému 

možnému využitiu konkrétnych priestorov. Nasledujúca popísaná metodika sa v tomto prípade 

nezaoberá vyššie uvedenými zvyšnými skupinami režijných nákladov, resp. rektorátnou 

a dekanátnou réžiou. 

Spôsob určenia režijných nákladov vychádza zo všeobecného určovania režijných 

nákladov vnútropodnikových útvarov z hľadiska univerzity ako celku. Následne je tento spôsob 

stanovenia režijných nákladov modifikovaný v rámci účelu využitia v plánovaní a určovaní 

spôsobilých režijných nákladov z hľadiska výskumného projektu. Táto úprava pozostáva 

z redukcie určitých zložiek režijných nákladov, ktoré sú z hľadiska projektu Operačného 

programu Výskum, vývoj a vzdelávanie (skrátené ako OP VVV) neprijateľné, avšak 

z perspektívy všeobecnej celouniverzitnej metodiky je nutné ich zohľadniť.   

Pre stanovenie režijných nákladov je aplikovaný postup priameho či nepriameho 

priradenia režijných nákladov pracovníkovi, ktorý sa podieľa na výskumnom projekte, prípadne 

taktiež priradenie jednotke realizačnej plochy, na ktorej je výskumný projekt uskutočňovaný. 

Určenie spôsobilých režijných nákladov, ktoré sú stanovené kalkuláciou (predovšetkým ide 

o náklady týkajúce sa prevádzky budov), sa uskutočňuje v dvoch fázach. V prvej etape sú 

náklady kalkulované z hľadiska všeobecného celouniverzitného postupu na meter štvorcový 

využiteľnej plochy. V druhej etape sa kalkulujú režijné náklady pre jednotlivých zúčastnených 

na výskumnom projekte, resp. pre členov realizačného tímu projektu OP VVV a taktiež 

oprávnené režijné náklady za užitie využiteľnej plochy v rámci daného výskumného projektu.  

K réžiám z prevádzkovania budov sa vzťahujú nasledujúce položky: 

1. Spotreba médií 

- vodné / stočné, 

- zrážková voda, 

- elektrická energia, 

- teplo, 

- zemný plyn (objekty vykurované plynom). 

2. Nájomné 

3. Daňové odpisy budov 
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4. Ďalšie služby spojené s prevádzkou budov 

- upratovanie zabezpečované externým subjektom, 

- zvoz odpadu zabezpečovaný externým subjektom, 

- údržba zabezpečovaná externým subjektom, 

- spotreba materiálu k zabezpečeniu údržby a upratovania,  

- ostatné služby externých poskytovateľov, 

- upratovanie zaistené zamestnancami organizácie, 

- údržba zaistená zamestnancami organizácie, 

- ochrana organizácie - vrátnici a strážna služba. 

 

Ako bolo už vyššie v texte spomínané, v prvej fáze prebieha kalkulácia prevádzkových 

nákladov na meter štvorcový využiteľnej plochy budov za mesiac a kalkulačný vzorec má 

v tomto prípade nasledujúcu formu:  

 

PN =                  ,  

 

kde PN vyjadruje formu kalkulácie prevádzkových nákladov v Kč bez DPH za meter 

štvorcový využiteľnej plochy budovy za mesiac. Náklady za budovu sú náklady v Kč bez DPH 

za spotrebu médií, za externe poskytnuté služby a prevádzkový spotrebný materiál, náklady za 

upratovanie zaistené zamestnancami organizácie vrátane spotreby upratovacích prostriedkov, 

a taktiež  náklady za vrátnikov, strážnu službu a daňové odpisy. Tieto vynaložené náklady sú 

sledované za obdobie 1 roka pre konkrétnu budovu. Využiteľná plocha budovy predstavuje 

plochu, ktorá je používaná pre výučbu, vedu, V&V, administratívne a pedagogické zázemie 

v rámci konkrétnej budovy. 

Následne je v druhom kroku prevedená kalkulácia režijných nákladov, týkajúca sa členov 

realizačného tímu výskumného projektu, predovšetkým odborných a administratívnych 

zamestnancov za mesiac, ktorú je možné vypočítať podľa nasledujúceho kalkulačného vzorca:  

 

RN  =  (PN * pracovný priestor) * úväzok na projekte ,  

kde pracovný priestor predstavuje využiteľnú plochu budovy, ktorá je využívaná členom 

realizačného tímu výskumného projektu. Úväzok na projekte vyjadruje podiel počtu 

náklady za budovu                

(využiteľná plocha budovy * 12) 
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odpracovaných hodín člena výskumného projektu, resp. podiel počtu hodín pracovníka 

vzhľadom k pracovnému výkazu a taktiež k celkovému počtu pracovných hodín.  

Poslednou fázou je kalkulácia relevantných režijných nákladov za užitie výskumných 

resp. výukových priestorov z hľadiska výskumného projektu za mesiac. Kalkulačný vzorec je 

znázornený v nasledujúcom vzťahu:  

 

RRN  =  (PN * pracovný priestor) * miera využitia v projekte , 

kde pracovný priestor vyjadruje plochu výskumných resp. výukových priestorov, ktoré 

sú využívané v rámci potreby výskumného projektu. Miera využitia v projekte predstavuje 

vyhradenie pracovných priestorov pre potreby projektu, prostredníctvom aktivít výskumného 

projektu (v percentuálnom vyjadrení).  

 

Pre potreby určovania nákladov na meter štvorcový využiteľnej plochy sú na Univerzite 

Pardubice vypracované detailné postupy pre klasifikáciu plôch a taktiež materiály, ktoré 

podrobne popisujú spôsob a zdroje získavania informácií a dát. Vlastné dáta sú ďalej 

zaznamenávané evidenčne - pasportizačným informačným systémom s názvom AMI, a taktiež 

účtovne - evidenčným informačným systémom, nazývaným iFIS. Posledným krokom je 

využitie pomocných a sumárnych výpočtových tabuliek, ktoré sú spracovávané 

prostredníctvom aplikácie Excel. Tento postup umožňuje jednotnú perspektívu k údajom, 

schopnosť zaistiť jednotnú metodiku výpočtu a taktiež jej následné použitie v jednotlivých 

obdobiach. 

3.4 Kalkulácia nákladov vybranej metódy testovania toxicity 

nanomateriálov  

 

Pre účely zostavenia nákladov metódy testovania toxicity nanomateriálov bola na útvare 

KBBV vybraná jedna zo skúmaných metód, konkrétne metódy využívajúca k testovaniu 

toxicity tzv. WST-1 činidlo.  

 

3.4.1 Popis analyzovanej metódy testovania toxicity nanomateriálov 

 

Princíp tejto metódy je založený na štiepení tetrazoliovej soli WST-1 na rozpustný 

formazán, ktorý sa vyskytuje primárne na bunkovom povrchu. Množstvo vytvoreného 

formazánového farbiva následne priamo koreluje s počtom životaschopných buniek po ich 
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predošlej inkubácii s nanomateriámi. Týmto spôsobom je prostredníctvom spektrofotometru 

možné kvantifikovať počet buniek po pridaní nanomateriálov, ktoré si zachovali metabolickú 

aktivitu, resp. zostali životaschopné.   

Stanovenie toxicity nanomateriálov metódou s pridaním WST-1 činidla prebieha na 

útvare KBBV prostredníctvom dvoch kľúčových metód s pracovným názvom:  

a) Metóda optimalizačná, ktorá predstavuje tzv. „predúpravu“ nanomateriálov pred 

samotným testovaním toxicity vybraných nanomateriálov. Proces testovania 1 druhu 

nanomateriálu danou metódou prebieha prostredníctvom analýzy 2 rôznych 

koncentrácií v 3 opakovaniach v sérii, pričom celý experiment prebieha 1-krát a počas 

neho prebieha 1 doba inkubácie. 

b) Metóda rutinná, na základe ktorej je možné vyhodnotiť prípadnú toxicitu vybraných 

nanomateriálov. Proces testovania 1 druhu nanomateriálu danou metódou prebieha 

prostredníctvom analýzy 4 rôznych koncentrácií v 3 opakovaniach v sérii, pričom celý 

experiment prebieha 3-krát a počas neho prebiehajú 3 doby inkubácie. 

O poskytnutie dát k ekonomickej analýze oboch metód bol požiadaný pán doc. Roušar, 

ktorý sa v poprednej línii podieľa na projekte NANOBIO na výskumnom pracovisku KBBV. 

Tieto dáta poskytol prostredníctvom dvoch prehľadných tabuliek uvedených v prílohách A a B 

tejto diplomovej práce. Tieto dáta sú predovšetkým klasifikované podľa jednotlivých fází 

experimentu a ďalej štruktúrované ako rôzne laboratórne činnosti, ďalej podľa osôb, 

potrebných k prevedeniu daných laboratórnych činností a k nim príslušný potrebný čas práce 

osôb. Následne je v tabuľke popísaná poriaďovacia cena jednotlivých prístrojov a taktiež ich 

príslušná doba využitia, potrebná na prevedenie výskumných činností, taktiež táto tabuľka 

uvádza laboratórnu miestnosť, kde je daná výskumná činnosť uskutočňovaná. Na záver je 

v tabuľke uvedený druh spotrebného materiálu a chemikálií a k nim zodpovedajúca približná 

celková poriaďovacia cena za spotrebný materiál. 

Obe vyššie spomínané metódy pre stanovenie toxicity nanomateriálov sa zhodujú 

v štyroch základných fázach experimentálneho testovania, uvedených nižšie, ktorými 

experiment prechádza. Odlišujú sa náročnosťou jednotlivých krokov (činností) z hľadiska 

spotrebovaného času, miesta pre výkon daných experimentov, príslušného personálu, 

prístrojovej vybavenosti a taktiež potrebného spotrebného a iného materiálu. Metóda rutinná 

predstavuje z tohto hľadiska náročnejšiu metódu.  
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Základné fázy experimentálneho testovania toxicity nanomateriálov s použitím WST-1 

činidla:  

 

1. Fáza prípravy nanomateriálu, ktorá zahŕňa činnosti ako je naváženie, rozpúšťanie 

a nariedenie koncentrácií. Tieto činnosti sú prevedené v laboratóriách 

prostredníctvom junior vedcov.  

2. Fáza prípravy buniek zahŕňa dlhodobé uchovávanie buniek, rozmrazenie, kultiváciu 

buniek a prípravu pre experiment. Tieto činnosti sú prevedené v laboratóriách 

prostredníctvom laborantov a junior vedcov.  

3. Fáza inkubácie nanomateriálov s bunkami zahŕňa činnosti prípravy buniek, pridanie 

nanomateriálov k bunkám a inkubácia nanomateriálov s bunkami. Tieto činnosti sú 

prevedené v laboratóriách prostredníctvom junior vedcov.  

4. Fáza stanovenia toxicity nanomateriálov, ktorá zahŕňa pridanie WST – 1 činidla, 

inkubáciu s WST – 1 činidlom, vyhodnotenie experimentu, dozor, validáciu 

a plánovanie experimentu. Tieto činnosti sú prevedené v laboratóriách 

prostredníctvom junior vedcov a senior vedcov.  

 

3.4.2 Analýza štruktúry nákladov vybranej validačnej metódy testovania toxicity 

nanomateriálov  

 

Náklady, ktoré vznikli vo výskumnom laboratóriu v rámci daného projektu je možné 

v súvislosti so sledovanými metódami testovania toxicity rozložiť pre účely kalkulácie na dve 

základné skupiny nákladov, a to na priame a nepriame náklady k vybranej metóde testovania 

toxicity.   

Priame náklady, zahŕňajúce predovšetkým náklady na: 

1. Laboratórne potreby a pomôcky:  

a) skúmavky,  

b) váženka,  

c) špičky,  

d) kultivačné fľaše,  
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e) dezinfekcie,  

f) rozmrazovacie média,  

g) médiá,  

h) WST – 1 činidlo,  

i) mikrotitračná doštička, 

j) CO2, 

k) ochranné pomôcky. 

 

Nepriame náklady, zahŕňajúce predovšetkým náklady na:  

1. Laboratórne potreby a pomôcky:  

a) kryoskúmavky,  

b) biologický materiál (bunky). 

2. Mzdy: 

a) laborant, 

b) junior vedec, 

c) senior vedec. 

3. Výskumné vybavenie:  

a) váhy, 

b) trepačka, 

c) pipety,  

c) ultrazvuková vaňa, 

d) kryozásobník s tekutým dusíkom,  

d) hlboko mraziaci box, 

e) temperovaná vaňa,  

f) CO2 inkubátor,                

g) laminárny biohazard box,       

h) spektrofotometer.          

4. osvetlenie, voda, klimatizácia a teplo, 

5. ďalšie prevádzkové náklady. 
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Pri analýze nákladov vzhľadom k prístrojovému vybaveniu bolo ďalej hlbšie zisťované, 

ako sú dané prístroje využívané, konkrétne ich účel využitia, ich poriadenie, prípadne zdieľané 

využívanie pre ďalšie aktivity výskumného laboratória a to z hľadiska otázky, či je možné 

určité prístroje priradiť priamo na sledovanú metódu testovania toxicity. Vyššie uvedené 

výskumné prístroje je možné rozdeliť na nasledujúcu skupinu prístrojov, ktoré boli zakúpené 

za účelom ich využitia pre danú výskumnú metódu: 

1. Laminárny biohazard box, 

2. CO2 inkubátor, 

3. Spektrofotometer, 

 

a taktiež prístroje, ktoré neboli zakúpené v rámci daného výskumného projektu, a boli 

využívané aj mimo sledovanej metódy testovania toxicity. Novo zakúpené výskumné prístroje 

slúžia k práci s bunkovými kultúrami a k testovaniu pôsobenia nanomateriálov na bunkovej 

úrovni v rámci realizácie konkrétnej validačnej metódy stanovenia toxicity nanomateriálov 

a ich obstaranie v rámci daného výskumného projektu tak umožnilo zvýšiť kapacitu 

laboratórnych výkonov vzhľadom k potrebnému množstvu laboratórnych experimentov. Ako 

bolo ďalej zistené, tieto prístroje sú v laboratóriách využívané taktiež k testovaniu ďalšími 

metódami, a tento fakt bude neskôr diskutovaný v návrhoch spresnenia výpočtu nákladov na 

vybrané metódy testovania toxicity.  

Rovnako je možné konštatovať, že aj mzdy výskumných pracovníkov pracujúcich na 

konkrétnej validačnej metóde (laborant, junior vedec, senior vedec), je možné zaradiť do 

kategórie nepriamych nákladov z dôvodu, že títo výskumní pracovníci pracujú aj na iných 

výskumných metódach v rámci daného výskumného projektu aj mimo tento projekt. 

Zohľadnenie miery práce daných výskumných pracovníkov bude spresnené v záverečnej 

kapitole 4 - Zhodnotenie možností využitia metód kalkulácie pre oceňovanie novo vyvinutých 

metód vo výskume a vývoji.  

Z hľadiska nasledujúcej kalkulácie je potrebné rozdeliť prístrojové výskumné vybavenie 

podľa poriaďovacej ceny na dlhodobý hmotný investičný majetok (DHIM) a drobný dlhodobý 

hmotný majetok (DDHM) vzhľadom k odpisom. DDHM predstavuje ocenenie jednej položky 

majetku do výšky 40 000 Kč a pre túto prácu s ním bolo počítané ako s majetkom, u ktorého je 

doba použiteľnosti približne 1 rok z dôvodu, že ide o vyťaženejšie laboratórne vybavenie, ktoré 

je nutné častejšie obnovovať. DHIM predstavuje ocenenie jednej položky majetku vo výške 

nad 40 000 Kč a jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Laboratórne prístroje spadajúce 
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do skupiny DHIM predstavujú náklady tvorené odpismi, ktoré budú v nasledujúcej kalkulácii 

počítané ako daňové odpisy a dané laboratórne prístrojové vybavenie patrí do 2. odpisovej 

skupiny, kedy je možné laboratórne prístroje odpisovať po dobu 5 rokov.  

 

3.4.3 Postup výpočtu jednotlivých nákladových položiek v kalkulácii nákladov 

konkrétnej metódy testovania toxicity nanomateriálov 

 

Na základe získaných informácií, ktoré sú uvedené v predošlej podkapitole a v prílohách 

A a B bola zostavená kalkulácia validačnej metódy testovania toxicity nanomateriálov 

s použitím WST-1 činidla. Niektoré uvedené údaje a hodnoty kalkulácie sú skreslené z dôvodu, 

že obsahujú interné a dôverné informácie o nákladoch ale taktiež zahŕňajú určitý „know-how“ 

opisovanej projektovej metódy testovania nanomateriálov.  

Pre túto kalkuláciu sa najskôr predpokladalo, že vo výskumných laboratóriách, v ktorých 

sa uskutočňuje sledovaný experiment, nebude prebiehať žiaden iný výskum než sledované 

testovanie toxicity nanomateriálov rutinnou či optimalizačnou metódou s WST-1 činidlom. 

Tento predpoklad významne ovplyvní výšku stanovených nákladov. V nasledujúcej kapitole 

bude však tento predpoklad zmenený a diskutovaný ďalšou možnosťou rozloženia nákladov na 

testovanie.  

Ako prvé boli v rámci nákladovej kalkulácie zisťované náklady na laboratórne potreby 

a pomôcky, resp. náklady na spotrebný materiál. V tomto prípade bolo možné rovnakým 

spôsobom pristupovať k nasledujúcim položkám nákladov, ktoré v tejto kalkulácii predstavujú 

priame variabilné náklady: laboratórne skúmavky, váženka, špičky, kultivačné fľaše, 96 – 

jamkové doštičky a médiá. Najskôr bola u každej položky zistená poriaďovacia cena a údaje 

o ich spotrebe v naturálnych jednotkách na celý experiment testovania jedného nanomateriálu. 

Kľúčovým zdrojom informácií boli opäť tabuľky v prílohách A a B, ktoré boli po konzultácii 

na KBBV doplnené odhadom spotreby. Náklady na 1 testovaný nanomateriál boli následne 

vyčíslené vynásobením spotreby materiálu a jeho poriaďovacej ceny. Keďže bolo zistené, že 

za mesiac je možné na útvare uskutočniť testovanie 5 druhov nanomateriálov, boli následne 

tieto hodnoty vynásobené týmto celkovým počtom testovaných nanomateriálov za mesiac. 

Výsledná hodnota predstavovala náklady potrebné za laboratórne potreby a pomôcky na 

mesiac, resp. pre testovanie toxicity 5 druhov nanomateriálov mesačne.  

Nasledujúcou položkou kalkulácie je spotreba WST-1 činidla, ktorá je opäť priamym 

variabilným nákladom. Informácie z prílohy B museli byť pre kalkuláciu nákladov upravené 
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a to zhrnutím nasledujúcich skutočností. K pridávaniu činidla ku vzorkám sú zároveň 

využívané špičky, ktoré sú kalkulované vyššie, a ich celková hodnota súvisiaca s pridaním 

WST-1 činidla bola teda započítaná vyššie. Činidlo WST-1 sa spotrebováva v 4. fáze 

experimentu. Táto fáza sa u oboch metód líši počtom inkubácií v experimente a z tohto dôvodu 

bolo nutné zohľadniť ich pri výpočte. Pri rutinnej metóde prebiehali 3 doby inkubácie. Keďže 

v prílohe B nie je uvedená spotreba tohto činidla v ml na 1 nanomateriál, bolo nutné túto 

hodnotu najskôr odvodiť. Vzhľadom k tomu, že 25 ml tohto činidla stojí 10 000 Kč, bola táto 

hodnota prevedená na cenu za 1 ml, teda 400 Kč/ml, a táto hodnota bola ďalej vynásobená 

stanovenými 3 dobami inkubácie. Týmto spôsobom bol vypočítaný náklad za 1 testovaný 

nanomateriál a následne bola táto hodnota vynásobená celkovým počtom testovaných 

nanomateriálov za mesiac.  

Ďalšou položkou kalkulácie nákladov sú ochranné pomôcky a dezinfekcie, ktoré sú pre 

účely tejto kalkulácie považované opäť za priamy variabilný náklad. Peňažná hodnota týchto 

položiek bola určená odhadom za 1 testovaný nanomateriál a opäť následne násobená počtom 

testovaných nanomateriálov za mesiac. 

Spotreba CO2 predstavuje ďalšiu položku kalkulácie nákladov. K tejto položke sa 

pristupovalo podobne ako k spotrebe WST-1 činidla. Keďže z prílohy B bola zistená cena za 

spotrebovaný CO2  v priebehu činnosti inkubácie nanomateriálu s bunkami, bolo opäť nutné 

zohľadniť počet inkubácii pri výpočte, a táto cena bola opäť vynásobená stanovenými 3 dobami 

inkubácie. Následne bola k tejto hodnote pripočítaná cena za spotrebu CO2 v činnosti prípravy 

buniek a od tejto sumy odpočítať odhadovanú cenu za spotrebovanú dezinfekciu pre obe 

uvedené činnosti, ktorá je započítaná v predošlej nákladovej položke. Týmto spôsobom bolo 

možné spočítať výšku nákladu za spotrebovaný CO2  v rámci testovania 1 nanomateriálu a túto 

hodnotu ďalej vynásobiť počtom testovaných nanomateriálov za mesiac a získať tak výslednú 

kalkuláciu pre CO2.  

Poslednou položkou v kalkulácii nákladov laboratórnych potrieb a pomôcok sú náklady 

na kryoskúmavky spolu s bunkami. Ako bolo uvedené vyššie, jedná sa o náklady nepriame 

a fixné. Pre túto prácu predpokladané, že tieto materiály budú využiteľné na celú dobu trvania 

projektu NANOBIO (vzhľadom ku kultivácii, resp. množeniu buniek pre daný experiment). 

Zároveň sú využívané oboma metódami (rutinnou aj optimalizačnou) s WST-1 činidlom. Cena 

tohto materiálu bola teda určená na celú dobu práce s nimi. Vzhľadom k tomu, že sledovaný 

projekt by mal trvať 47 mesiacov, je doba využitia danej položky kalkulovaná na 4 roky. Postup 
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stanovenia tohto typu nepriameho nákladu na danú metódu je schematicky zaznamenaný 

v nasledujúcej tabuľke 4. 

Tabuľka 4 Kalkulácia nákladov položky kryoskúmavky a bunky  

Položka Kryoskúmavky a bunky 

Cena  x 12 060 Kč 

Cena za x rokov projektu  4 12 060 Kč 

Cena za rok projektu  1 3 015 Kč 

Rozdelenie optimalizačne/rutinne  2 1 507,5 Kč 

Rutinne za rok 1 1 507,5 Kč 

Rutinne za mesiac 12 125,63 Kč 

Rutinne za 1 nanomateriál 5 25,13 Kč  

 

Pre výpočet celkovej ceny kryoskúmaviek a buniek za testovanie 1 nanomateriálu bol 

náklad najskôr stanovený na jeden rok. Vzhľadom k tomu, že pracujeme so 4 rokmi trvania 

projektu, tak sa cena za túto položku na rok výrazne znížila. Následne bola táto čiastka 

rozdelená rovným podielom medzi dve vyššie uvedené testovacie metódy, kedy nová hodnota 

predstavovala výšku daného nákladu pre sledovanú metódu rutinnú za rok. Ďalej bola táto 

čiastka za rok vydelená 12 mesiacmi a predstavovala tak výšku nákladu pre metódu rutinnú za 

mesiac. V poslednom kroku bol mesačný náklad vydelený počtom testovaných nanomateriálov 

v priebehu mesiaca a výsledná čiastka tak predstavovala náklad za kryoskúmavky a bunky 

v rámci testovania rutinnou metódou za 1 druh nanomateriálu.   

Mesačné mzdy výskumných pracovníkov pracujúcich na sledovanom testovaní toxicity 

nanomateriálov boli stanovené ako odhadovaná priemerná mesačná mzda na danej pozícii, 

pričom na sledovanom testovaní toxicity nanomateriálov pracovali zamestnanci na pozíciách 

laborant, junior a senior vedec. Mesačné mzdy boli prevedené na hodnotu mzdy za minútu. 

Ďalšími krokmi kalkulácie nákladovej položky mzdy bolo spočítať celkový počet minút práce 

daných pracovníkov strávených pri jednotlivých výskumných činnostiach (viď príloha B) 

a následne tieto hodnoty vynásobiť spočítanou výškou mzdy za minútu. Týmto krokom boli 

kalkulované náklady za daných pracovníkov v prepočte na 1 testovaný nanomateriál. 

Posledným krokom kalkulácie nákladovej položky mzdy bolo vynásobenie nákladov za 

výskumných pracovníkov na 1 testovaný nanomateriál celkovým počtom testovaných 

nanomateriálov za mesiac.  
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Vďaka tomu, že k tejto práci boli poskytnuté informácie o dĺžke trvania jednotlivých 

činností zamestnancov na danej pozícii (príloha B), mohlo byť k výpočtu nákladovej položky 

pristupované týmto postupom. Považujeme to za presnejší postup, než by bol postup 

rozpočítavania celých mesačných miezd na obe metódy, pretože jednotliví pracovníci 

vykonávajú v laboratóriu aj ďalšie činnosti, ktoré neboli predmetom danej analýzy. Na druhej 

strane, pokiaľ by bolo potrebné vytvoriť laboratórium, kde by sa primárne pracovalo iba na 

týchto dvoch metódach, v takom prípade by bolo potrebné mesačné mzdy jednotlivých 

pracovníkov rozpočítať celé. Z tohto dôvodu bola v rámci tejto kalkulácie percentuálne 

vyjadrená výška úväzku pre jednotlivých výskumných zamestnancov na rutinnej metóde 

testovania toxicity nanomateriálov. Pre laboranta vychádza úväzok na 98 % z mesačného 

časového fondu, u junior vedca predstavuje tento úväzok výšku 82 % a pre senior vedca 

vychádza úväzok približne na 9,4 % z mesačného časového fondu. Ako je možné vidieť 

z percentuálneho vyjadrenia predošlých úväzkov, laborant strávi takmer všetku prácu na útvare 

KBBV iba na sledovanej metóde testovania toxicity.  

Poslednú kategóriu v rámci kalkulácie nákladov predstavovali nepriame náklady na 

výskumné vybavenie laboratórií, kde prebiehalo sledované testovanie toxicity nanomateriálov. 

Postupy prepočtu nákladov na tieto prístroje sa líšili podľa toho, či sa jednalo o DHIM alebo 

DDHM, a jednak podľa toho, či sa líšilo ich časové využitie rutinnou a optimalizačnou metódou 

s WST-1 činidlom.  

Prvou kalkulovanou položkou v tejto kategórií bol kryozásobník s tekutým dusíkom, 

využívaný v druhej fáze experimentu a zároveň v činnosti dlhodobého uchovávania buniek. 

Postup prepočtu nákladov súvisiacich s daným prístrojom ovplyvnili dve nasledujúce 

skutočnosti. Prístroj patrí do kategórie DHIM a vzhľadom k tomu, že musí byť pre daný projekt 

neustále v činnosti, tak nebolo potrebné previesť časovú analýzu využitia prístroja. Príslušná 

kalkulácia je zobrazená v nasledujúcej tabuľke 5. 
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Tabuľka 5 Kalkulácia nákladov položky kryozásobník s tekutým dusíkom   

Položka Kryozásobník 

Cena  x 180 000 Kč 

Počet rokov odpisovania 5 x 

Ročný odpis  1 36 000 Kč 

Rozdelenie optimalizačne/rutinne  2 18 000 Kč 

Rutinne za rok 1 18 000 Kč 

Rutinne za mesiac 12 1 500 Kč 

Rutinne za 1 nanomateriál 5 300 Kč  

 

Prvým krokom kalkulácie bol výpočet ročného odpisu prostredníctvom vydelenia 

poriaďovacej ceny kryozásobníku príslušným počtom rokov odpisovania. Následne bola táto 

hodnota rozdelená rovným podielom medzi dve metódy – optimalizačnú a rutinnú, kedy 

výsledná hodnota predstavovala výšku daného nákladu pre sledovanú metódu rutinnú za rok. 

Ďalej bola ročná čiastka vydelená 12 mesiacmi a tak bola stanovená výška nákladu za 

kryozásobník pre metódu rutinnú za mesiac. V poslednom kroku bol mesačný náklad vydelený 

počtom testovaných nanomateriálov v priebehu mesiaca a výsledná čiastka tak predstavovala 

náklad za kryozásobník na 1 nanomateriál v rámci testovania rutinnou metódou.  

Podobným spôsobom bolo možné pristupovať ku kalkulácii hlbokomraziaceho boxu. 

Odlišnosť kalkulácie však nastala v bode rozpočítavania časového využitia, kedy podľa 

prílohy  B je tento prístroj využívaný pre jeden nanomateriál u oboch metód rovnaký čas (2 dni 

pre každú metódu, teda celkom 4 dni pre obe metódy) a pokiaľ tento čas následne vynásobíme 

celkovými 5 testovanými nanomateriálmi za mesiac, výsledkom bude mesačné využitie 20 

pracovných dní. Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že daný prístroj je plne využitý na obe 

spomínané metódy vo všetky pracovné dni po celý mesiac a je možné využiť rovnakú 

kalkuláciu nákladov ako pre kryozásobník.  

Kalkulácia nákladov temperovanej vane, váh, trepačky a ultrazvukovej vane 

prebiehala rovnakým spôsobom. Tieto prístroje sú opäť rovnako využívané oboma metódami, 

avšak kratšiu dobu než predošlé prístroje. Vzhľadom k tomu, že dané prístroje sú pre spomínané 

metódy potrebné, tak v príslušnej kalkulácii bol rozvrhnutý celý náklad, ako keby boli dané 

prístroje využívané celý mesiac, rovnako ako pri kalkulácii kryozásobníku. Kalkuláciu 

nákladov temperovanej vane je možné vidieť v tabuľke 6. 
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Tabuľka 6 Kalkulácia nákladov položky temperovaná vaňa  

Položka Temperovaná vaňa 

Cena  x 15 000 Kč 

Náklad za 1 rok 1 15 000 Kč 

Rozdelenie optimalizačne/rutinne  2 7 500 Kč 

Rutinne za rok 1 7 500 Kč 

Rutinne za mesiac 12 625 Kč 

Rutinne za 1 nanomateriál 5 125 Kč  

 

Ako je možné vidieť v tabuľke 6, odlišnosť sledovanej kalkulácie od kalkulácie 

kryozásobníku je v nezapočítaní odpisov. V kalkulácii temperovanej vane je počítaná 

poriaďovacia cena tohto prístroja zároveň ako náklad za 1 rok. Nasledujúce kroky tejto 

kalkulácie pre všetky vyššie uvedené prístroje sú rovnaké ako v predošlej kalkulácii. V tomto 

prípade je však nutné upozorniť na skutočnosť, že tieto prístroje sú započítané ako keby boli 

používané celý mesiac iba na metódy s WST-1 činidlom a nie je zohľadnené ich časové 

využitie. Ako vyplýva z časovej analýzy v prílohe B, ich využitie je podstatne nižšie, a to 

približne pri temperovanej vani 1,56 % mesačného časového fondu. Náklady na testovanie 

1 nanomateriálu by potom boli približne iba 3,9 Kč oproti kalkulovaným 125 Kč. Pre zlacnenie 

sledovanej metódy testovania toxicity nanomateriálov bude v poslednej kapitole diskutovaná 

tiež možnosť, že určité prístroje môžu byť v laboratóriu dlhšie než 1 rok, čím by opäť došlo 

k zlacneniu ich nákladov.   

Posledné a zároveň odlišne kalkulované druhy nákladov predstavujú pipety, laminárny 

biohazard box, CO2 inkubátor a spektrofotometer. Keďže rovnako ako predošlé prístroje sú 

laboratórne pipety zaradené do kategórie drobného dlhodobého hmotného majetku, tak nebolo 

potrebné počítať ich ročné odpisy, ale ich poriaďovacia cena bola zároveň počítaná ako náklad 

za 1 rok. Kalkulácia príslušného nákladu je zobrazená v nasledujúcej tabuľke 7. 
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Tabuľka 7 Kalkulácia nákladov položky pipety  

Položka Pipety 

Cena x 15 000 Kč 

Náklad za 1 rok 1 15 000 Kč 

Celkom minút rutinne za rok x 13 500 

Celkom minút optimalizačne za rok x 3 900 

Celkom minút pipetovania za rok x 17 400 

Sadzba (Kč/minútu pipetovania) x 0,86 

Rutinne za rok 1 11 638 Kč 

Rutinne za mesiac 12 970 Kč 

Rutinne za 1 nanomateriál 5 194 Kč 

 

Z predošlej tabuľky 7 je možné vidieť postup kalkulácie nákladov pre laboratórne pipety, 

ktorá zohľadňuje rôzne časové využitie pre obe metódy. Rozvrhovou základňou pre túto 

nákladovú položku je teda počet minút pipetovania za rok. Keďže pre sledovanú metódu 

testovania toxicity nanomateriálov sú podľa prílohy B potrebné 3 kusy pipiet, tak bol tento 

počet vynásobený poriaďovacou cenou prístroja a následne bola získaná celková poriaďovacia 

suma za dané príslušenstvo (3 pipety). Ďalším krokom tejto kalkulácie bolo spočítať celkový 

počet minút potrebných na dobu práce s laboratórnymi pipetami za rok, z hľadiska ich časového 

využitia pre obe metódy zvlášť. Tieto údaje boli zistené násobením odhadovaného celkového 

využitia daného prístroja v minútach na 1 testovanie počtom 12 kalendárnych mesiacov 

a celkovým počtom testovaných nanomateriálov za mesiac. Následne boli tieto hodnoty sčítané 

do celkového počtu minút využitia pipiet za rok. Tento súčet bol použitý v ďalšom kroku 

kalkulácie, kedy bol ročný náklad vydelený určeným celkovým počtom minút pipetovania za 

rok a výsledkom bolo určenie sadzby, resp. ceny za minútu využitia pipiet. Určená sadzba bola 

ďalej násobená celkovým počtom minút pipetovania pre metódu rutinnú a týmto spôsobom bola 

získaná hodnota nákladu za ročné využitie pipiet v metóde rutinnej. Posledné dva kroky 

kalkulácie pokračovali rovnako ako v predošlých kalkuláciách nákladov výskumných 

prístrojov.  

Kalkulácia nákladov pre laminárny biohazard box, CO2 inkubátor 

a spektrofotometer bola odlišná od kalkulácie nákladov pre pipety z dôvodu, že tieto prístroje 

boli zaradené do kategórie DHIM. V tomto prípade bolo nutné počítať s odpismi daných 

prístrojov, zaradených do 2. odpisovej skupiny a doba odpisovania je 5 rokov. Nasledujúca 

tabuľka 8 predstavuje kalkuláciu nákladov pre laminárny biohazard box.  
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Tabuľka 8 Kalkulácia nákladov položky laminárny biohazard box  

Položka Laminárny biohazard box 

Cena x 242 000 Kč 

Počet rokov odpisovania 5 x 

Ročný odpis (Kč) 1 48 400 Kč 

Celkom minút rutinne za rok x 194 400 

Celkom minút optimalizačne za rok x 74 400 

Celkom minút práce s prístrojom za rok x 268 800 

Sadzba (Kč/minútu práce s prístrojom) x 0,18 

Rutinne za rok 1 35 004 Kč 

Rutinne za mesiac 12 2 917 Kč 

Rutinne za 1 nanomateriál 5 583 Kč 

 

V predošlej tabuľke je možné vidieť, že prvým a zároveň odlišným krokom od predošlej 

kalkulácie nákladov pipiet bol výpočet výšky ročného odpisu pomocou vydelenia poriaďovacej 

ceny prístroja príslušným počtom rokov odpisovania. Následná kalkulácia nákladov tohto 

zariadenia prebiehala až po výpočet sadzby v rovnakých krokoch ako v predošlej kalkulácii 

nákladov na pipety. Sadzba pre dobu práce s laminárnym biohazard boxom bola spočítaná 

vydelením ročného odpisu celkovým počtom minút práce s prístrojom za rok. Náklady za rok, 

mesiac a 1 nanomateriál boli alokované na rutinnú metódu pomocou rozvrhovej základne 

tvorenej minútami využitia prístroja za rok. Týmto postupom bola prevedená kalkulácia aj pre 

CO2 inkubátor a spektrofotometer.  

Nasledujúca tabuľka 9 zobrazuje kalkuláciu celkových nákladov na rutinnú metódu 

testovania toxicity nanomateriálov s využitím WST-1 činidla, ktorá bola zostavená vyššie 

uvedenými postupmi. Riadky tabuľky predstavujú jednotlivé položky nákladov kalkulačného 

vzorca navrhnutého v tejto práci. Ich usporiadanie najskôr sleduje princíp rozdelenia nákladov 

na priame variabilné a nepriame fixné. Položky nákladov na výskumné prístroje sú najskôr 

uvedené tie, ktoré sa nerozvrhujú podľa časového využitia. Zároveň sú uvedené najskôr náklady 

na drobné a až následne na investičné dlhodobé majetky. Stĺpce tabuľky obsahujú nielen 

finančné vyjadrenie jednotlivých nákladových položiek, ktoré predstavujú samotnú kalkuláciu 

celkových nákladov (stĺpce 4 a 5), ale obsahujú taktiež ďalšie informácie, či už naturálne 

vyjadrené dáta alebo ďalšie pomocné informácie.    
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Tabuľka 9 Kalkulácia celkových nákladov rutinnej metódy s využitím WST-1 činidla 

Náklad Náklady na 1 nanomateriál 
Náklady na 

mesiac 

Ako dlho sú 

prístroje v 

laboratóriu 

PC (Kč) Jednotky 

 1 5    

Laboratórne 

potreby a pomôcky 
naturálne jednotky 

peňažne peňažne    
(Kč) (Kč) 

skúmavky 29 ks 29 145 x 1 Kč/ ks 

váženka 1 ks 2,4 12 x 2,4 Kč/ ks 

špičky 109 ks 21,8 109 x 0,2 Kč/ ks 

kultivačné fľaše 5 ks 150 750 x 30 Kč/ ks 

doštička 9 ks 450 2 250 x 50 Kč/ ks 

médiá 1,3 fľaša 845 4 225 x 650 Kč/ fľaša 

WST – 1 činidlo 3 ml 1 200 6 000 x 400 Kč/ ml 

ochranné pomôcky, 
dezinfekcie 

x x 30 150 x 30 Kč/ 1NM 

CO2 x x 270 1350 x 270 Kč / 1NM 

kryoskúmavky 
a bunky 

x x 25,1 125,6 x 12 060 
Kč/ na celú dobu 

práce 

Mzdy      mesačná mzda 
min práce 

celkom (1NM) 

laborant 1 osoba 4 895,8 24 479,2 x 25 000 1 880 

junior vedec 1 osoba 5 250 26 250 x 32 000 1 575 

senior vedec 1 osoba 937,5 4 687,5 x 50 000 180 

Výskumné 

vybavenie 
     cena prístroja 

min využitia 
celkom (1NM) 

kryozásobník 
s tekutým dusíkom 

1 ks 300 1 500 5 180 000 x 

hlboko mraziaci box 1 ks 266,7 1 333,3 5 160 000 960 

temperovaná vaňa 1 ks 125 625 1 15 000 30 

váhy 1 ks 291,7 1 458,3 1 35 000 10 

trepačka 1 ks 50 250 1 6 000 5 

ultrazvuková vaňa 1 ks 66,7 333,3 1 8 000 30 

pipety 3 ks 194 969,8 1 5 000 225 

laminárny biohazard 
box 

1 ks 583,4 2 917 5 242 000 3 240 

CO2 inkubátor 1 ks 510,9 2 554,4 5 229 900 63 360 

spektrofotometer 1 ks 7 623 38 115 5 2 541 000 540 

Celkové náklady (Kč) 24 118 120 590  

 

Ako je možné vidieť v tabuľke 9, celkové náklady na 1 testovaný nanomateriál 

prostredníctvom využitia rutinnej metódy testovania toxicity nanomateriálov vyšli 24 118 Kč 

pre testovanie 1 druhu nanomateriálu. Mesačne, kedy je v rámci sledovaného projektu 

otestovaných približne 5 druhov nanomateriálov, tieto celkové náklady predstavujú výšku 

120 590 Kč. Medzi najvyššie položky v sledovanom testovaní toxicity 1 druhu nanomateriálu 

predovšetkým patrí spotreba WST-1 činidla, mzdy laboranta a junior vedca a využitie 

spektrofotometru.  
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Hodnotu celkových nákladov by bolo ešte nutné zvýšiť o administratívne výdaje, ktoré 

predstavujú predovšetkým náklady na telefóny, energie a ďalšie výdaje ako sú upratovanie, 

ostraha, odpady a kancelárske potreby. Vzhľadom k tomu, že predošlou analýzou (viď 

podkapitola 3.2.2.) vyšlo, že tieto náklady tvoria približne 6,5 %, a v tomto prípade by práve 

o tieto percentá mali byť celkové náklady navýšené.   

Je však opäť nutné dodať, že dané celkové náklady sú kalkulované za predpokladu, že na 

útvare prebieha iba jedna metóda testovania toxicity nanomateriálov s využitím WST-1 činidla, 

a z tohto dôvodu je možné konštatovať, že ide o najvyššiu možnú kalkulovanú cenu za 

sledované testovanie nanomateriálov. Jednotlivé nákladové položky boli z tohto dôvodu 

rozpočítavané iba medzi metódu rutinnú a optimalizačnú v rámci experimentálneho testovania 

toxicity s WST-1 činidlom a zároveň väčšina údajov a hodnôt vychádzala iba z približných 

odhadov, čo môže byť taktiež jednou z príčin vysokých celkových nákladov. Keďže 

v skutočnosti na sledovanom projekte NANOBIO prebiehali aj ďalšie metódy pre testovanie 

toxicity nanomateriálov, bude tento fakt zohľadnený v nasledujúcej kapitole v rámci 

odporúčania na rôzne zmeny spôsobu kalkulácie nákladov vzhľadom k sledovanému testovaniu 

toxicity nanomateriálov.  
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4 ZHODNOTENIE MOŽNOSTÍ VYUŽITIA METÓD 

KALKULÁCIE PRE OCEŇOVANIE NOVO VYVINUTÝCH 

METÓD VO VÝSKUME A VÝVOJI 

 

V rámci praktickej časti tejto diplomovej práce boli ďalej analyzované možnosti pre 

zníženie a spresnenie výpočtu celkových nákladov stanovených v kalkulácii, ktorá je 

predmetom predošlej kapitoly. Prvou možnosťou bolo aplikovať časovú analýzu z hľadiska 

využitia vybraných prístrojov (viď príloha B), a do následnej kalkulácie tak boli započítané iba 

minúty práce na vybraných prístrojov, podobne ako pri mzdových nákladov, popísaných 

v predchádzajúcej kapitole. Keďže počas trvania sledovaného projektu NANOBIO prebiehali 

celkovo 4 metódy testovania toxicity nanomateriálov, bolo z tohto dôvodu možné brať do 

úvahy ďalšiu možnú alternatívu spresnenia výpočtu celkových nákladov a v tomto zmysle 

rozpočítať jednotlivé nákladové položky medzi uvedený počet testovacích metód. Ďalším 

z možných prístupov k zníženiu celkových nákladov je predpoklad, že väčšinu výskumných 

prístrojov, ktoré boli použité pri metóde testovania toxicity nanomateriálov s využitím WST-1 

činidla, je možné v laboratóriách využívať na dlhšiu dobu ako je používané pri stanovení 

daňových odpisov, a z tohto hľadiska je možné ich prepočítať na kalkulačné odpisy a opäť 

tak znížiť hodnotu celkových nákladov za danú testovaciu metódu. Prípadne je taktiež možné 

spojiť tieto dve predošlé možnosti a nájsť tak komplexnú alternatívu pre zníženie celkových 

nákladov, ktorá bude rovnako ako predošlé možnosti spresnenia výpočtu súčasťou tabuľky 10. 

Pre spresnenie kalkulácie sledovanej metódy testovania toxicity boli teda zohľadnené 

tieto skutočnosti:  

1. Kalkulácia testovacej metódy rutinnej s využitím WST-1 činidla so započítaním času 

využitia vybraných prístrojov získaných z časovej analýzy (viď príloha B). Medzi tieto 

laboratórne prístroje patril predovšetkým DDHM ako boli váhy, trepačka, ultrazvuková 

a temperovaná vaňa a taktiež položka z DHIM – spektrofotometer, ktorého časové 

využitie bolo v rámci sledovanej metódy oveľa nižšie ako časové využitie ostatných 

prístrojov z kategórie DHIM, a z tohto dôvodu bol výpočet tejto nákladovej položky 

spresnený. Skutočné mesačné využitie týchto výskumných prístrojov v rámci mesačného 

časového fondu sa tak z tohto dôvodu zníži na minimum.  

2. Kalkulácia testovacej metódy rutinnej s využitím WST-1 činidla po zmene dĺžky 

odhadovanej doby životnosti jednotlivých výskumných prístrojov. Pre kategóriu DDHM 

došlo k prepočítaniu nákladov z 1 na 5 rokov (mimo laboratórnych pipiet, ktoré je 
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potrebné obmeňovať približne každý 1 rok). V kategórii prístrojov zaradených do DHIM 

boli v rámci kalkulácie predošlé 5-ročné odpisy prepočítané na 10-ročné odpisy. Na 

základe týchto krokov tak opäť došlo k zníženiu hodnoty celkových nákladov na 

sledované testovanie toxicity nanomateriálov.    

3. Kalkulácia nákladov ich rozdelením medzi celkové 4 testovacie metódy s použitím 5-

ročných odpisov pre DHIM. Pri vybraných nákladových položkách bol ročný odpis 

vydelený celkovým počtom 4 metód testovania toxicity nanomateriálov v rámci 

sledovaného projektu. Následný výpočet nákladov na 1 nanomateriál prebiehal rovnakým 

spôsobom ako v kalkulácii, ktorá je súčasťou predošlej kapitoly.  

4. Kalkulácia nákladov ich rozdelením medzi celkové 4 testovacie metódy s predĺžením 

doby životnosti dlhodobého majetku, podobne ako u zmeny z bodu 2. V rámci tejto 

komplexnej kalkulácie boli najskôr prepočítané ich ročné odpisy a následne boli tieto 

náklady opäť rovným dielom rozpočítané medzi 4 metódy testovania toxicity tak, ako 

v bode 3. Ostatné postupy zostali rovnaké ako u pôvodnej kalkulácie. Tento postup 

kalkulácie dosahuje najnižšie celkové náklady na sledovanú metódu stanovenia toxicity 

nanomateriálov.  

 

Všetky tieto odporučenia pre zmenu a spresnenie výpočtu celkových nákladov v rámci 

testovania toxicity nanomateriálov sú súčasťou nasledujúcej tabuľky 10. 
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Tabuľka 10 Porovnanie možností spresnenia výpočtu celkových nákladov na sledovanú metódu  

  
1 metóda;  

5 r. odpis 

1 metóda;  

5 r. odpis  

(čas. využitie) 

1 metóda;  

5 r. a 10 r. odpis 

4 metódy;  

5 r. odpis 

4 metódy;  

5 r. a 10  r. odpis 

Počet 

nanomateriálov  
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Laboratórne 

potreby a pomôcky 
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

 skúmavky 29 145 29 145 29 145 29 145 29 145 

  váženka 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 

špičky 22 109 22 109 22 109 22 109 22 109 

  kultivačné fľaše 150 750 150 750 150 750 150 750 150 750 

doštička 450 2250 450 2250 450 2250 450 2250 450 2250 

     médiá 845 4225 845 4225 845 4225 845 4225 845 4225 

 WST – 1 činidlo 1200 6000 1200 6000 1200 6000 1200 6000 1200 6000 

  ochranné 
pomôcky, 

dezinfekcie  
30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 

CO2 270 1350 270 1350 270 1350 270 1350 270 1350 

kryoskúmavky + 
bunky 

25 126 25 126 25 126 6 31 6 31 

 Mzdy                     

    laborant 4896 24479 4896 24479 4896 24479 4896 24479 4896 24479 

 junior vedec 5250 26250 5250 26250 5250 26250 5250 26250 5250 26250 

 senior vedec 938 4688 938 4688 938 4688 938 4688 938 4688 

Výskumné 

vybavenie 
                    

 pipety 194 970 194 970 194 970 48 242 48,5 242,5 

  váhy 292 1458 3 15 58 292 73 365 14,6 72,9 

    trepačka 50 250 0,3 1 10 50 13 63 2,5 12,5 

   ultrazvuková vaňa 67 333 2 10 13 67 17 83 3,3 16,7 

   kryozásobník 
s tekutým dusíkom 

300 1500 300 1500 150 750 75 375 37,5 187,5 

hlboko mraziaci box 267 1333 267 1333 133 667 67 333 33,3 166,7 

   temperovaná vaňa 125 625 4 20 25 125 31 156 6,3 31,3 

     laminárny 
biohazard box 

583 2917 583 2917 292 1458 146 729 72,9 364,6 

    CO2 inkubátor 511 2554 511 2554 255 1277 128 639 94,0 469,8 

    spektrofotometer 7623 38115 2382 11911 3812 19058 1906 9529 952,9 4764,4 

Celkové náklady 

(Kč) 
24 118  120 590  18 353  91 765  19 049  95 246  16 591  82 953  15 353  76 767  
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Z tabuľky x je zrejmé, že prvou možnosťou výpočtu celkových nákladov je práve 

zrovnávacia kalkulácia nákladov vybranej metódy testovania toxicity nanomateriálov 

s využitím WST-1 činidla, ktorá bola predmetom podkapitoly 3.4.3 tejto diplomovej práce. 

V tejto možnosti výpočtu boli náklady kalkulované teda na jednu testovaciu metódu a v rámci 

tohto výpočtu boli využité 5-ročné odpisy pre prístroje z kategórie DHIM. Ďalšie 4 možnosti 

výpočtu celkových nákladov sú porovnávané práve s danou kalkuláciou. Farebne rozlíšené 

bunky označujú položky nákladov, kde došlo k zmene postupu kalkulácie nákladov.  

Ako je možné vidieť, najnižšie možné celkové náklady sú stanovené v poslednej 

možnosti kalkulácie. Je to z dôvodu kombinácie rozdelenia nákladov medzi 4 testovacie 

metódy a zníženia ročných odpisov z dôvodu, že sa zvýši doba po ktorú je možné sledovaný 

dlhodobý majetok odpisovať. V porovnaní s pôvodnou možnosťou stanovenia celkových 

nákladov je táto alternatíva v rámci mesačného testovania toxicity nanomateriálov o takmer 

44 000 Kč lacnejšia, čo predstavuje približne 36 % zníženie celkových nákladov na testovanie. 

Týmito vyššie uvedenými zmenami bolo možné znížiť náklady dlhodobého majetku na 

sledované testovanie. Mzdy, ktoré predstavujú najvyššie nákladové položky v daných 

kalkuláciách sa však týmito rôznymi postupmi vôbec nezmenili. Ďalšia diskusia by mohla byť 

taktiež vedená vzhľadom k mzdám junior a senior vedcov a taktiež k spotrebnému materiálu 

z dôvodu, či by nebolo možné použiť ho v rámci sledovaného testovania opakovane.  

Vzhľadom k tomu, že minimálne prvé 2 fázy experimentu (viď príloha B) sa opakujú 

činnosťami u všetkých testovacích metód v rámci daného projektu, bolo by zaujímavé načísliť 

ich hodnoty taktiež využitím postupov ABC kalkulácie.  
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5 ZÁVER  

 

Táto diplomová práca bola spracovaná na základe informácií, ktoré boli zisťované 

z rôznych zdrojov, s využitím českej ale aj zahraničnej odbornej literatúry. Cieľom práce bolo 

zhotovenie rešerše v oblasti kalkulácií zameraných najmä na výskum a vývoj, následne 

analyzovať výskumný projekt prebiehajúci v rámci Univerzity Pardubice a s ním spojené 

náklady na vybranom výskumnom pracovisku z hľadiska kalkulácií nákladov na konkrétne 

vyvíjané metódy testovania toxicity nanomateriálov. Súčasťou tejto práce bolo taktiež navrhnúť 

možný spôsob spresnenia a celkového zlepšenia výpočtu jednotlivých nákladových položiek 

v rámci sledovaných výskumných metód testovania toxicity nanomateriálov.  

Teoretická časť práce bola najskôr venovaná managementu výskumu a vývoja, kde boli 

objasnené základné súvislosti v spojitosti so samotným výskumom a vývojom. Činnosti 

v oblasti výskumu a vývoja významne prispievajú k celkovému výkonu organizácie. Keďže 

výskum a vývoj je často prvou fázou celkového procesu výroby, je veľmi dôležité riadiť túto 

fázu, čo spočíva predovšetkým v dohľade a kontrole oddelenia výskumu a vývoja danej 

spoločnosti. Dôležitou súčasťou tejto časti práce, bol pohľad na riadenie inovácií, ktoré sú 

súčasťou managementu výskumu a vývoja. Časť práce bola taktiež venovaná financovaniu 

výskumu a vývoja z dôvodu, že práve výskum a vývoj má niekoľko charakteristík, ktoré ho 

odlišujú od bežných investícií. 

V rámci literárnej rešerše bola práca ďalej zameraná na kalkulácie nákladov výskumu 

a vývoja. Vzhľadom k tomu, že medzi základné potreby manažérov spoločností sa jednoznačne 

zaraďuje identifikácia nákladov, je v súčasnej dobe kalkulácia považovaná za významný 

prostriedok hodnotového riadenia. V tejto časti práce bola popísaná typológia nákladov, ktoré 

vznikajú vo výskume a vývoji, a taktiež vo výskumnom laboratóriu. Ďalšia dielčia časť, bola 

venovaná nákladovým kalkuláciám, ktoré slúžia ako základný kalkulačný nástroj a sú jedným 

z kľúčových predpokladov úspešného podnikania. Poslednú časť rešerše predstavujú nákladové 

kalkulácie v zmysle strategického riadenia. Samostatné podkapitoly sú venované predovšetkým 

kalkuláciám životného cyklu a kalkuláciám cieľových nákladov, ktoré sú zamerané najmä na 

počiatočné fázy procesu výroby resp. na etapy výskumu a vývoja.  

Praktická časť tejto diplomovej práce bola predovšetkým zameraná na analýzu nákladov 

vznikajúcich na konkrétnom pracovisku z pohľadu kalkulácií nákladov na vyvíjané metódy. 

Pre účely zostavenia kalkulácie nákladov bola vybraná jedna z novo vyvíjaných validačných 
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metód, ktorej predmetom je stanovenie toxicity nanomateriálov. V úvode tejto časti bola 

rozoberaná problematika výskumu nanomateriálov a ich toxicity z dôvodu, že práve 

nanotechnologický výskum môže poskytnúť riešenia negatívneho dopadu, ktorý môžu mať 

nanomateriály na ľudský organizmus. Ďalšia časť práce bola venovaná výskumnému projektu 

NANOBIO, ktorého zámerom je cieliť výskum predovšetkým na vývoj, modifikáciu 

a testovanie vplyvu nanomateriálov na ľudské zdravie. Následne bola v práci analyzovaná 

a porovnávaná štruktúra výdajov na sledovaný projekt ako aj na laboratóriá, kde daný výskum 

prebiehal. V rámci tejto analýzy bolo zistené, že štruktúra výdajov z hľadiska celého projektu 

a laboratória, je značne podobná. Pozornosť bola taktiež upriamená na systém sledovania 

a rozvrhovania režijných nákladov v rámci výskumnej organizácie, čím je možné zaistiť 

jednotnú metodiku ich výpočtu.  

Ďalšou a súčasne kľúčovou časťou tejto práce je kalkulácia nákladov vybranej metódy 

testovania toxicity nanomateriálov, kedy bola vybraná jedna zo skúmaných metód v rámci 

sledovaného projektu a následne bola v práci analyzovaná jej štruktúra a postup výpočtu 

jednotlivých nákladových položiek prostredníctvom kalkulácie nákladov tejto vybranej metódy 

testovania toxicity nanomateriálov.  

V záverečnej kapitole sú analyzované ďalšie možné návrhy a odporúčania pre 

uskutočnenie zmien navrhnutého spôsobu kalkulácie nákladov vzhľadom k vyvíjaným 

metódam, a to z dôvodu spresnenia výpočtu celkových nákladov vynaložených na tieto 

testovacie metódy. Výhodnejšou alternatívou zníženia celkových nákladov stanovenou v rámci 

tejto diplomovej práce bolo zaradiť do kalkulácie možnosť ponechať výskumné prístroje 

potrebné na dané testovanie v laboratóriách na dlhšiu dobu ako je stanovené a tým znížiť 

celkovú výšku ich ročných odpisov a taktiež rozložiť náklady, týkajúce sa hmotného majetku 

medzi všetky metódy testovania toxicity nanomateriálov v rámci projektu a týmto spôsobom 

dosiahnuť podstatné zníženie celkových nákladov.  
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Príloha A Štruktúra stanovenia toxicity nanonateriálov metódou optimalizačnou    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze 

experimentu
Činnost Osoba

Doba práce 

osoby (min)
Přístroj

Cena 

přístroje 

(Kč)

Doba využití 

přístroje (min)
Místnost Spotřební materiál

Cena 

materiálu 

(Kč)

navážení junior vědec 10 váhy 35000 10 3044
váženka, zkumavka 3x, 

špičky
6

junior vědec 5 třepačka 6000 5 3029

junior vědec 5 ultrazvuková vana 8000 30 3029

naředění koncentrací junior vědec 15

pipeta (vždy min. 3 

kusy a na každé 

dávkovaní)

5000 5 3031 špičky, zkumavky 20

laborant 60
kryozásobník s 

tekutým dusíkem
180000 nekonečně 3030

kryozkumavky, cena 

buněk  (buňky se kupují 

pouze 1 za celou dobu 

práce s nimi)

12060

junior vědec 20 hlubokomrazicí box 160000 2 dny 3030

rozmražení laborant 20 temperovaná vana 15000 30 3029

zkumavky, 

rozmražovací media, 

media

50

laborant

2 hod 3x 

týdně x 3 

týdny

laminární biohazard 

box
242000

2 hod 3x týdně x 

3 týdny
3029

špičky, kultivační lahve, 

media, zkumavky, 

ochranné pomůcky, 

desinfekce

340

CO2 box 229900 3 týdny 3029 CO2, dezinfekce 120

příprava pro 

experiment
junior vědec 1 hod 3029

příprava buněk junior vědec 2 hod
laminární biohazard 

box
242000 2 hod 3029

destička, špičky, ochr. 

pomůcky, media
85

přidání NM k buňkám junior vědec 30
laminární biohazard 

box
242000 30 3029

inkubace NM s 

buňkami
junior vědec 10 CO2 box 229900 24 hod 3029 CO2, dezinfekce 10

přidání WST-1 činidla junior vědec 10
laminární biohazard 

box
242000 10 3029 WST-1 činidlo, špičky 65

inkubace s WST-1 

činidlem
junior vědec 5 spektrofotometr 2541000 60 3044

junior vědec 60 3044

senior vědec 60 3044

příprava buněk

příprava 

nanomateriálu

inkubace NM s 

buňkami

stanovení 

toxicity NM (po 

uplynuti 

inkubace)

rozpuštění

dlouhodobé uchovávání 

buněk

kultivace buněk

vyhodnocení + dozor + 

validace + plánování 

experimentu
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Príloha B Štruktúra stanovenia toxicity nanomateriálov metódou rutinnou  

 

Fáze 

experimentu
Činnost Osoba

Doba práce 

osoby (min)
Přístroj

Cena 

přístroje 

(Kč)

Doba využití 

přístroje (min)
Místnost Spotřební materiál

Cena 

materiálu 

(Kč)

navážení junior vědec 10 váhy 35000 10 3044
váženka, zkumavka 3x, 

špičky
6

junior vědec 5 třepačka 6000 5 3029

junior vědec 5 ultrazvuková vana 8000 30 3029

naředění koncentrací junior vědec 20

pipeta (vždy min. 3 

kusy a na každé 

dávkovaní)

5000 10 3031 špičky, zkumavky 40

laborant 60
kryozásobník s 

tekutým dusíkem
180000 nekonečně 3030

kryozkumavky, cena 

buněk
-

junior vědec 20 hlubokomrazicí box 160000 2 dny 3030

rozmražení laborant 20 temperovaná vana 15000 30 3029

zkumavky, 

rozmražovací media, 

media

50

laborant

2 hod 3x 

týdně x 5 

týdnů

laminární biohazard 

box
242000

2 hod 3x týdně x 

5 týdnů
3029

špičky, kultivační lahve, 

media, zkumavky, 

ochranné pomůcky, 

desinfekce

680

CO2 box 229900 5 týdnů 3029 CO2, dezinfekce 200

příprava pro 

experiment
junior vědec 2 hod 3029

příprava buněk junior vědec 6 hod
laminární biohazard 

box
242000 6 hod 3029

destička, špičky, ochr. 

pomůcky, media
300

přidání NM k buňkám junior vědec 90
laminární biohazard 

box
242000 90 3029

inkubace NM s 

buňkami
junior vědec 30 CO2 box 229900 72 hod 3029 CO2, dezinfekce 30

přidání WST-1 činidla junior vědec 30
laminární biohazard 

box
242000 30 3029 WST-1 činidlo, špičky 400

inkubace s WST-1 

činidlem
junior vědec 15 spektrofotometr 2541000 180 3044

junior vědec 90 3044

senior vědec 90 3044

inkubace NM s 

buňkami

stanovení 

toxicity NM (po 

uplynuti 

inkubace)

příprava 

nanomateriálu

příprava buněk

dlouhodobé uchovávání 

buněk

kultivace buněk

vyhodnocení + dozor + 

validace + plánování 

experimentu

rozpuštění


