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Cesta k vyšší konkurenceschopnosti podniku vyžaduje složité procesy adaptace na změny 
prostředí a neméně složité procesy vnitropodnikové koordinace a integrace. Měření a 
komplexní analýza výkonnosti podniku, jako jeden z účinných nástrojů podnikového 
řízení, vytváří předpoklady pro úspěšné zvládnutí těchto procesů. Pomáhá především k 
lepší identifikaci problémů, k snížení rizika a k vyšší objektivitě realizovaných rozhodnutí.  
Jedním z kritických faktorů ovlivňujících úspěšnost a výkonnost podniku je i intenzita a 
kvalita vztahů podniku ke svému okolí. Z tohoto pohledu představuje zaměření hodnocené 
disertační práce (DP) vysoce aktuální téma, neboť přispívá k rozvoji postupů a nástrojů 
měření a analýzy výkonnosti podniků.   
 
Hlavním cílem disertační práce (DP) bylo vytvoření koncepce modelu pro hodnocení 
ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů. V DP 
jsou též vymezeny dílčí cíle, které se zaměřují na identifikaci faktorů a indikátorů 
výkonnosti, ověření a deskripci vlivu sociálních aspektů výkonnosti na ekonomickou 
výkonnost podniků, definování postupu hodnocení podnikové výkonnosti v podmínkách 
zvoleného odvětví a ověření navrženého modelu na vybraném souboru podniků. Tyto cíle 
lze považovat pro dané téma DP za adekvátní, neboť skýtají prostor pro splnění hlavního 
cíle a k obohacení stávajících přístupů k měření a řízení výkonnosti podniků.  
 
V úvodu DP jsou formulovány čtyři hypotézy, jejichž znění vychází z poznatků literatury, 
která se zabývá rozborem pozitivních a negativních vlivů CSR na ekonomickou výkonnost. 
Ambicí autorky DP bylo ověřit vybrané vlivy vlastním výzkumem. Bez bližšího 
zdůvodnění a obhajoby hypotéz vyvolává jejich pojetí řadu otázek a pochybností. 
Například u hypotézy „Právní forma podniku nemá vliv na výběr systému hodnocení 
výkonnosti“ poněkud uniká smysl a účel hypotézy. Je otázkou, zda existuje nějaká 
významná souvislost mezi právní formou a systémem hodnocení a k čemu či pro koho by 
byl takový poznatek užitečný. Hypotéza „Zavedení odpovědného chování do strategie 
podniku vede k odpovědnému chování v oblasti pracovního prostředí“ vyjadřuje logickou 
konsekvenci, která snad ani nemůže být zpochybněna, pokud je odpovědné chování 
vnímáno v plném slova smyslu. U hypotézy „Podpora zaměstnavatele mezi vyvážeností 
pracovního prostředí a osobního života zaměstnanců ovlivňuje provozní zisk (EBIT)“ je 
při existenci mnohých významnějších vlivů působících na EBIT zkoumaný vliv podpory 
zaměstnavatele na EBIT relativně nevýznamný, obtížně uchopitelný a změřitelný. Samotný 
postup ověřování hypotéz je statisticky propracovaný. Lze diskutovat o tom, do jaké míry 
lze vztahy a souvislosti sledované v hypotézách věrohodně ověřit pomocí provedeného 

 



dotazníkového šetření. Je též otázkou, do jaké míry lze zjištění dosažená na základě 
zkoumaného vzorku podniků a několika dosti obecných dotazů považovat za relevantní.    
 
Současný stav poznání řešeného tématu je v DP zpracován přehledně a výstižně. Uvedené 
poznatky vycházejí z rozsáhlé rešeršní činnosti autorky DP. Jsou definovány základní 
pojmy, charakterizovány systémy hodnocení výkonnosti a jejich vazby na strategii 
podniku, v rámci hodnocení ekonomické výkonnosti jsou uvedeny tradiční a moderní 
ukazatele výkonnosti, je charakterizována sociální výkonnost a její hodnocení, vysvětlen 
vliv společenské odpovědnosti na snížení provozních nákladů a charakterizovány vybrané 
modely hodnocení výkonnosti.   
 
Ověřování relevantních vztahů a vazeb v rámci systému hodnocení výkonnosti bylo 
provedeno na souboru podniků zvoleného odvětví (služby Informační a komunikační 
činnosti). Je provedena charakteristika zvoleného odvětví a jeho výkonnosti pomocí 
elementárních indikátorů výkonnosti. Bližší zdůvodnění by si zasloužilo uvedení 
podmínky dlouhodobé kladné hodnoty EVA pro volbu odvětví, dále pak tvrzení, že kladná 
hodnota EVA nastává, když je rentabilita VK vyšší než alternativní náklad na vlastní 
kapitál a zjednodušený závěr, že kladná hodnota EVA vypovídá o konkurenceschopnosti 
podniku. 
 
Sběr primárních dat byl proveden dotazníkovým šetřením a řízenými pohovory. Primárním 
cílem dotazníkového šetření byla identifikace faktorů výkonnosti a ověření stanovených 
hypotéz. Statistické zpracování dat je rozsáhlé a přesahuje běžnou úroveň. Autorka 
využívá např. faktorovou analýzu, Kaiser-Meyer-Olkin test měření adekvátnosti, Bartlettův 
test sféričnosti, korelační matice ekonomických indikátorů. Je však otázkou, jaký konečný 
efekt přináší takto propracovaná statistická analýza, když je provedena na bázi poměrně 
omezené datové základny. Řada otázek v provedeném dotazníkovém šetření poskytuje 
pouze vágní výpověď o dotazované záležitosti, ze které je obtížné dělat jakékoli relevantní 
závěry o vztazích a vazbách mezi indikátory a faktory výkonnosti.  
 
V části práce věnované ekonomickým faktorům by si bližší vysvětlení zasloužila 
provedená klasifikace ukazatelů do skupin a řazení ukazatelů do těchto skupin. Bylo by 
např. vhodné zdůvodnit proč je ukazatel ROS ukazatelem návratnosti, přičemž ROA 
nikoli. Určité vysvětlení vyžaduje i poslednímu krok faktorové analýzy, který se zabývá 
stanovením nové proměnné, kdy není zcela jasné, co vlastně výsledky znamenají a vůbec 
se kriticky zamyslet nad užitečností této analýzy a pokusit se na základě analýzy 
formulovat řešení, návrhy či nějaké závěry. 
 
V části věnované sociálním faktorům výkonnosti bylo cílem zjistit faktory, kterým podniky 
přikládají největší důraz v hodnocení výkonnosti. Byla aplikována faktorová analýza, 
vhodnost použití faktorové analýzy byly ověřována na základě KMO a Bartlettova testu. 
Byla provedena extrakce faktorů, využita metoda hlavních komponent a identifikovány 
nejsilnější závislosti. Není však řečeno k čemu, pro koho a proč? Chybí hodnocení. Lze se 
ptát, zda dávají vůbec smysl závislosti jako „povaha benefitů a nemocnost zaměstnanců“ 
nebo „nemocnost zaměstnanců a počet hodin školení“ apod. Další otázkou je, co znamenají 
a jaké mají využití indexy zaměstnaneckého faktoru, faktoru školení a faktoru úvazku?  
 
Navržený model hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti vychází 
z koncepce BSC, upravuje ho na základě výsledků faktorové analýzy, začleňuje 
společenskou odpovědnost podniků – sociální oblast. Model má tři perspektivy – jsou jimi 



analyzované oblasti (ekonomická, pracovního prostředí a místní komunity). Pro tyto 
perspektivy byly definovány faktorové proměnné. V rámci ekonomická perspektivy byly 
definovány tři faktory ziskovosti, peněžní a návratnosti. Z těchto faktorů byly odvozeny 
strategické cíle - dosažení a zvýšení ziskovosti, zajištění peněžní stability a dosažení 
návratnosti investic. V rámci těchto tří faktorů jsou v DP uváděny zcela běžné ukazatele. 
V rámci perspektivy pracovního prostředí autorka vychází ze tří faktorů dle rotované 
matice. Byly stanoveny strategické cíle: dosažení a zvýšení spokojenosti zaměstnanců, 
udržení kvalifikace zaměstnanců, zajištění stability v oblasti úvazku. Je uvedeno, že pro 
spokojenost zaměstnanců je cílem alespoň její dosažení. Neuvádí se však, kdy či za jaké 
situace je spokojenost dosažena. V rámci perspektivy místní komunity jsou definovány dva 
faktory, ze kterých se vycházelo při určení strategických cílů: vytvoření a zvyšování 
podnikových aktivit, vytvoření a zvýšení spolupráce. Autorka zdůrazňuje důležitost 
obecnosti a snadné pochopitelnosti modelu. Je však otázkou, zda akcent na tyto atributy 
nemůže mít negativní vliv na praktickou využitelnost modelu.  
 
Byl vybrán ukazatel ekonomické výkonnosti ROA, ke kterému se sociální ukazatele 
vztahují a identifikovány faktory, o kterých je možné říci, že jsou determinanty této 
ekonomické výkonnosti. Je jistě zajímavé začlenit mezi relevantní vazby k ROA i faktory 
z oblasti sociální a místní komunity – faktor zaměstnanecký a faktor aktivity. Z modelu je 
patrné, že tyto dva faktory jsou zásadními generátory výkonnosti. Tento odvážný závěr by 
bylo třeba zdůvodnit a analyzovat.  
 
Vytvořená strategická mapa pro hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti 
znázorňuje propojení perspektiv pomocí kauzálních vztahů mezi jednotlivými oblastmi 
výkonnosti. Schéma na obr. 14 obsahuje řadu relevantních vazeb mezi ukazateli 
výkonnosti. Je otázkou, zda některé z významných vazeb nechybí. Může se jednat např. o  
vazbu mezi zajištěním peněžní stability a dosažením a zvýšením ziskovosti, která se jeví 
jako nezanedbatelná.   
 
Ke stanoveným strategickým cílům byly definovány ukazatele, pomocí nichž je možné  
strategické cíle hodnotit. Cílové hodnoty indikátorů byly stanoveny na úrovni průměru 
odvětví. Prakticky jde o prostorové porovnání s průměrem odvětví, kdy jsou konstatovány 
jen relace podnikových hodnot ukazatelů k průměru, bez hlubšího hodnocení a závěrů. 
 
Za klad DP lze jednoznačně označit zmapování poznatků o sociálních a ekonomických 
faktorech výkonnosti podniků, zhodnocení teoretických přístupů a konceptů hodnocení a 
řízení výkonnosti, analyzování a vytvoření přehledu o dosavadních výzkumech dané 
oblasti. Výsledky DP vycházejí z teoretického poznání a toto poznání obohacují a rozšiřují. 
Zpracování DP svědčí o velmi rozsáhlých znalostech soudobých poznatků autorky. Přínos 
autora je nejen v syntéze stávajících poznatků o měření a řízení výkonnosti podniků, ale 
též v návrzích nových řešení a přístupů. Považuji za nutné vyzdvihnout především 
syntetizující charakter práce a snahu o vytvoření celistvého pohledu na hlavní atributy 
měření a řízení výkonnosti. Snaha o celistvost pohledu na dané téma na druhé straně 
způsobuje, že v některých částech DP absentuje hlubší a analytický pohled. Zde se nabízí 
otázka, do jaké míry mohou být uvedené návrhy v dané podobě pro potenciální uživatele 
skutečným přínosem. 
       
Z metod vědecké práce převládá v řešení DP analytický a procesní přístup, systémová 
analýza a syntéza a statistická analýza. Z metod statistické analýzy dat byly využity 
metody popisné statistiky, klasifikační a vztahová analýza a faktorová analýza,  



    
Práce je po jazykové strance dobře zpracovaná a má velmi slušnou formální úpravu. 
Řazení kapitol a uspořádání jejich obsahu je přehledné. Zpracování výsledků je 
podporováno využitím přehledných a ilustrativních schémat. Publikační činnost autorky je 
svým rozsahem a významem velmi bohatá a přesahuje běžný standard.  
 
Předkládaná disertační práce „Model hodnocení ekonomických a sociálních faktorů 
výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů“ splňuje podmínky stanovené § 47 zákona č. 
111 Sb. o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998. Přes uvedené dílčí výhrady a 
nedostatky doporučuji disertační práci k obhajobě a po její úspěšné obhajobě doporučuji, 
aby byl Ing.  Janě Hornungové udělen akademický titul doktor (Ph.D.).  
 
 
 
V Praze dne 30.3.2014                                            Prof. Ing. František Freiberg, CSc. 
 
 
 
 


