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ÚVOD 

Ekonomické prostředí se neustále mění a vyvíjí, což vytváří na podniky velký 

tlak. Úspěšné organizace tak musejí být schopny na tyto změny pružně reagovat. 

Obtíže vznikají zejména ve fázi hledání faktorů podstatných pro rozvoj podniku 

a měření výkonnosti. Kromě finančních ukazatelů se používají i nefinanční měřítka. 

Těmto indikátorům je přitom přiznáván stejný či vyšší význam než finančním. Na 

základě kritiky tradičních ukazatelů (například se neobejdou bez dodatečných 

informací týkajících se zejména vývoje likvidity, zadluženosti, využití aktiv podniku 

a dalších ukazatelů zaměřených na produktivitu, přidanou hodnotu apod.) vznikaly 

další přístupy k měření a řízení výkonnosti. Tyto koncepty zohledňují analýzu 

výkonnosti přes tvorbu hodnoty podniku. Snaží se o propojení činností 

v rámci organizací i osob podílejících se na podnikových procesech tak, aby byla 

zvýšena hodnota prostředků vložených vlastníky podniku (tj. hodnotové řízení – 

value based management). 

Základem hodnotového řízení je skutečnost, že se podnik snaží maximalizovat 

svoji hodnotu pro vlastníka (shareholders) – odtud název shareholder value. Tento 

přístup je postaven na modifikovaných finančních ukazatelích, které umožňují lépe 

identifikovat procesy a činnosti, které reálně a dlouhodobě zvyšují hodnotu pro 

akcionáře a rovněž celkovou hodnotu podniku. To znamená, že ukazatele 

výkonnosti by měly umožňovat využití co nejvíce informací a údajů poskytovaných 

účetnictvím, překonávat dosavadní námitky proti účetním ukazatelům postihujícím 

finanční efektivnost, zahrnovat kalkulaci rizika, umožňovat hodnocení výkonnosti 

a zároveň i ocenění podniků (Mařík, Maříková, 2005). Použité ukazatele by měly 

dále umožňovat jasnou a přehlednou identifikaci jeho vazby na všechny úrovně 

řízení a podporovat řízení hodnoty (Pavelková, Knápková, 2012).  

Z výše uvedeného plyne, že podstatným úkolem hodnotového managementu je 

hledání a identifikace faktorů, které jsou akcelerátory výkonnosti a tvorby hodnoty 

(value drivers). Nejčastěji bývá tento termín překládán jako „generátory hodnoty“. 

Pro každý podnik i odvětví jsou value drivers rozdílné a obvykle se určují 

v návaznosti na konkrétní přístup k ocenění podniku. 

Disertační práce vychází z výnosových metod pro určování hodnoty podniku, 

protože nejvíce odpovídají obecně přijímané definici hodnoty podniku a zároveň 

předpokládají trvání podniku do budoucnosti. Pro účely disertační práce se jeví jako 

nejvhodnější metoda ekonomické přidané hodnoty, kterou lze dekomponovat na 

jednotlivé faktory a znázornit tak, které z nich přispívají k tvorbě/destrukci hodnoty 

podniku. Při aplikaci tohoto přístupu je využíváno jak finančních, tak nefinančních 

dat. Finanční data byla získána z účetních výkazů podniků zapojených do průzkumu 

dostupných na portálu www.justice.cz a nefinanční z provedeného dotazníkového 

šetření. Na základě získaných poznatků potom byla provedena analýza vybrané 

problematiky a na základě výsledků z ní plynoucích určeny faktory, které ovlivňují 

hodnotu podniku (jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu) v oblasti 

zpracovatelského průmyslu, resp. výroby strojů a zařízení pro všeobecné účely. 
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1  SOUČASNÝ STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ 

1.1 HODNOTOVÝ PŘÍSTUP 

Současná praxe firemního řízení se vyznačuje orientací na tvorbu hodnoty pro 

vlastníky. V důsledku toho se za posledních třicet let stal velice populárním tzv. 

hodnotový přístup, který vychází z předpokladu, že cílem podnikání je právě růst 

hodnoty podniku (Damodaran, 2010; Brigham, Ehrhardt, 2010; McKinsey a kol, 

2005; Mařík a kol., 2011; Kislingerová a kol, 2010 a další). 

Teorie reflektující hodnotový přístup v řízení podniku se nazývá hodnotový 

management (Value Based Management – VBM) (Martin, 2009; Glen, Matt, 2000). 

Tento termín lze chápat různými způsoby. Dle Friga (2002) jde o nástroj 

strategického měření výkonnosti, které podněcuje management podniku k tomu, aby 

se zaměřil na interní výkonnost a tím podporoval tvorbu hodnoty podniku 

(prostřednictvím motivace a určení aktivit, které přispívají k maximalizaci hodnoty 

podniku). Knight (1998) charakterizuje VBM jako přístup, který přispívá ke spojení 

strategie, měření výkonnosti a činností podílejících se na maximalizaci hodnoty pro 

vlastníky. Koller (1994) vymezuje VBM jako „spojení mezi myšlenkami 

přispívajícími k tvorbě hodnoty podniku a systémy řízení výkonnosti“. To zahrnuje 

řízení na základě tradičních účetních výkazů (rozvahy a výsledovky), ovšem nejen 

v krátkodobé, ale i v dlouhodobé perspektivě. Toto tvrzení podporuje i Rappaport 

(2006), který uvádí, že současní manažeři v USA se příliš mnoho soustředí pouze na 

krátkodobou finanční výkonnost podniku (což se často děje na úkor dlouhodobé 

výkonnosti), přestože by měli spíše usilovat o dlouhodobou maximalizaci 

akcionářské hodnoty. 

Hodnotový management: 

• chápe maximalizaci ekonomické hodnoty jako hlavní cíl firmy; 

• definuje a zavádí takové strategie, které poskytují nejvyšší potenciál pro tvorbu 

hodnoty; 

• utváří systém sledování výkonnosti a systém odměňování, odrážející tvorbu 

hodnoty; 

• zavádí informační systém pro management, zaměřený na tvorbu hodnoty 

a příslušné hodnotové drivery (Slovák, 2000). 

1.2 VALUE DRIVERS 

Hodnotově orientované řízení se stává nutností všech podniků. Investoři 

a vlastníci vyžadují zhodnocení vlastního kapitálu podle světových měřítek. 

Management podniku se proto musí orientovat na takové hodnoty, podle nichž jsou 

podniky posuzovány vnějším prostředím. Proto se hodnota pro všechny, kteří jsou 

s podnikem spjati (stakeholder value) stále více stává nejdůležitějším kritériem 

a cílem. Právě z tohoto konceptu vychází aplikace value drivers, které výstižněji 

měří efektivnost procesů i prvků, kterými je hodnota generována. 

Literatura uvádí širokou škálu charakteristik tohoto pojmu. Mařík a kol. (2011) 

vymezuje generátory hodnoty jako soubor několika základních 
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podnikohospodářských veličin, které ve svém souhrnu určují hodnotu podniku. 

Rappaport (1998), Copeland, Koller, Murrin (2005), Scarlett (2001) a Akalu (2002) 

popisují value driver jako jakoukoliv proměnnou, která ovlivňuje hodnotu podniku. 

Podobně definují value driver i Koller, Goedhart and Wessels (2010), kteří uvádějí, 

že jde o opatření, která mají vliv na výkonnost podniku (jak v dlouhodobém, tak 

v krátkodobém horizontu) a tím ovlivňují hodnotu podniku. Woodcock (1992) 

definuje value drivers jako všechny interní a externí mechanismy, které mohou 

ovlivnit tvorbu/destrukci podniku. Cheverton (2004) zase charakterizuje value 

drivers jako soubor nápadů a názorů, podnikové kultury nebo příruček, kteří 

umožňují všem účastníkům v podniku identifikovat, co by měli udělat, aby dosáhli 

úspěchu. Madanoglu (2005) uvádí, že jde o proměnné, které ovlivňují výsledky 

podniku, např. na spokojenost zákazníků.  

Generátory hodnoty se obvykle vyvozují v návaznosti na konkrétní přístup 

k ocenění podniku (Mařík a kol., 2011). 

1.3 URČOVÁNÍ VALUE DRIVERS 

Dle Režňákové (2010) existují tři základní přístupy k identifikaci generátorů 

hodnoty: 

1. dynamická dekompozice ukazatele EVA; 

2. strategická analýza podniku; 

3. benchmarking. 

Dynamická dekompozice ukazatele EVA 

Vzhledem k tomu, že ukazatel ekonomické přidané hodnoty je ve své podstatě 

rozdílem mezi hodnotou podniku na začátku a konci hodnoceného období (zpravidla 

rok), musí se jednat o dynamickou dekompozici tohoto ukazatele a identifikovat tak 

vliv procentní změny generátorů hodnoty na výsledný ukazatel. Metodický aparát 

pro měření vlivu změny generátorů hodnoty lze najít v DuPont analýze ukazatelů 

rentability investovaného kapitálu (logaritmická, indexová a přírůstková metoda). 

Strategická analýza podniku 

Cílem strategické analýzy podniku je identifikace silných a slabých stránek 

podniku, jako i možností a hrozeb podniku. Identifikované silné a slabé stránky se 

pak mohou stát generátory hodnoty. Oproti klasicky prováděné analýze je nutné 

z přehledu silných a slabých stránek vyloučit ty, které jsou v protikladu. I v tomto 

případě platí požadavek, že jako generátory hodnoty je možné použít pouze ty silné 

nebo slabé stránky podniku, u nichž je možné měřit vliv na hodnotu podniku. 

Benchmarking 

Dalším nástrojem pro identifikaci generátorů hodnoty může být tzv. 

benchmarking. S využitím bilanční a poměrové analýzy a následným porovnáváním 

výsledků s konkurencí, případně s oborovými hodnotami, je možné identifikovat 

ukazatele, ve kterých podnik zaostává. Mohou se promítnout do systému generátorů 

hodnoty, zaměřit se na jejich zlepšování a tím zvyšování hodnoty podniku. 
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K dalším přístupům k identifikaci generátorů hodnot patří ty, které byly využity 

autory rešerší: 

• dotazník či individuální rozhovory - četnost odpovědí; 

• regresní analýza; 

• zkušenosti výzkumníka; 

• Balanced Scorecard; 

• koncept shareholder value. 

2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE A VÝZKUMNÉ PROBLÉMY 

Hlavním cílem disertační práce je identifikovat faktory, které významným 

způsobem ovlivňují hodnotu podniků působících ve zpracovatelském průmyslu. 

Mezi tyto faktory budou zahrnuty ty s kladným vlivem, i ty, které hodnotu podniku 

ovlivňují negativně.  

Pro dosažení hlavního cíle disertační práce jsou stanoveny následující dílčí cíle: 

• identifikace kvantitativních value drivers odvětví zpracovatelského průmyslu; 

• identifikace kvantitativních value drivers strojírenských podniků; 

• identifikace kvalitativních value drivers strojírenských podniků. 

Dle provedených literárních rešerší jsou základními value drivers růst tržeb, 

provozní zisková marže, výše kapitálu investovaného do dlouhodobého majetku, 

míra a výnosnost investic a náklady kapitálu (viz Mařík a kol, 2011; Damodaran, 

2006), které jiní autoři rozšiřují v dalších oblastech týkajících se činností podniku. 

Například Andreou, Green, Stankoski (2007); Horobet, Jolders (2008); Lin, Tang 

(2009); Wang (2011) a Vortelová (2014) považují za stěžejní value drivers lidské 

zdroje. Abraham (2010); Wang (2011); Bakutyte, Grundey (2010) a Grimaldi, 

Cricelli, Rogo (2013) pokládají spokojenost a loajalitu zákazníků za důležité. 

K dalším zmiňovaným faktorům patří kvalita (Wimmer, Mandják, 2002; Lin, Tang, 

2009), inovace (Lin, Tang, 2009; Acur, Kandemir, Boer, 2012; Midttun a kol, 2013) 

a interní procesy (Andreou, Green, Stankoski, 2007; Reino, Vadi, 2010; Pavelková 

a kol. 2009). Na základě těchto výzkumů lze tedy formulovat následující výzkumné 

otázky: 

VO 1: Lze považovat exportní orientaci za value drivers? 

VO 2: Dosahují podniky, které investují vytvořený zisk, resp. jeho část do dalšího  

rozvoje vyšší výkonnosti než podniky, které neinvestují? 

VO 3: Lze lidské zdroje považovat za významný generátor hodnoty v podnicích 

strojírenského průmyslu ČR? 

VO4: Lze zvolenou strategií financování ovlivnit výkonnost podniku? 

Na základě definovaných cílů a výzkumných otázek byly stanoveny následující 

hypotézy: 

Hypotéza H1: Podniky, které jsou převážně exportně orientované, dosahují vyšší 

průměrné výkonnosti než podniky, které exportně orientované nejsou. 

Hypotéza H2: Podniky s majoritním zahraničním vlastníkem jsou převážně 

exportně orientované. 
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Hypotéza H3: Podniky s majoritním zahraničním vlastníkem používají exaktnější 

způsoby řízení výkonnosti. 

Hypotéza H4: Míra reinvestovaného zisku je pozitivně korelována s výkonností 

podniku. 

Hypotéza H5: Mezi výší investic a výkonností podniku existuje pozitivní 

statistická závislost. 

Hypotéza H6: Podniky, které ztotožňují hodnotu podniku s lidským kapitálem, 

dosahují vyšší rentability. 

Hypotéza H7: Agresivní strategie financování není spojená s růstem výkonnosti 

podniku. 

Uvedené hypotézy budou pomocí vhodně zvolených matematicko-statistických 

metod testovány, přičemž výsledkem je jejich potvrzení či vyvrácení. 

3  METODY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ 

PRÁCE (METODICKÁ VÝCHODISKA) 

Pro zpracování disertační práce byly použity výzkumné metody a metody sběru 

dat a analýzy dat.  

3.1 VÝZKUMNÉ METODY 

Při zpracování disertační práce byly využity logické a empirické výzkumné 

metody. 

Logické metody jsou tvořeny souborem postupů, které k dosažení stanoveného 

cíle využívají principy logiky a logické myšlení řešitele. Patří k nim tato trojice 

tzv.„párových metod“: indukce – dedukce, analýza – syntéza, abstrakce – 

konkretizace (Kučera, Radvan, 2000). 

Empirické metody jsou založené na zkušenostních principech, které jsou 

výsledkem již používaných a vyzkoušených postupů bádání buď prostřednictvím 

samotného badatele (či badatelů v minulosti), nebo na základě využití přístrojů. 

Z empirických metod byly použity zejména metoda srovnávání a metody 

kvantitativního výzkumu (Široký, 2011). 

3.2 METODY SBĚRU DAT 

Při zpracování disertační práce byla, pro vymezení teoretických východisek 

a analýzu zkoumaného odvětví využita sekundární data. Data této povahy byla 

získána z publikací vládních a nevládních organizací, dosavadních výzkumů, 

hromadných sdělovacích prostředků. 

Pro sběr primárních dat bylo využito dotazníkového šetření. Dotazník byl použit 

zejména při identifikaci základních údajů o respondentech (velikost, vlastnická 

struktura, struktura exportu a investic), pro zjištění využívaného manažerského 

informačního systému, ukazatelů sledovaných tímto systémem a faktory 

ohrožující/podporující výkonnost podniku. Dále byly prostřednictvím 

dotazníkového šetření zkoumány názory manažerů na hodnotu podniku a faktory, 

které ji ovlivňují (ať již v pozitivním či negativním slova smyslu). 
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3.3 METODY ANALÝZY DAT 

Pro ověření stanovených hypotéz byla získaná data pracována pomocí vybraných 

matematicko-statistických metod. Jedná se o: 

• pyramidální rozklad vrcholového ukazatele logaritmickou metodou 

• metoda Boosted Trees; 

• deskriptivní statistika (míry polohy, míry variability); 

• Kolmogorovův-Smirnovův test normality a Lillieforsův test); 

• inferenční statistika (F-test, Studentův t-test, Chí-kvadrát test, Fisherův exaktní 

test, Spearmanův korelační koeficient). 

4  PRIMÁRNÍ VÝZKUM ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

4.1 VYMEZENÍ RELEVANTNÍHO ODVĚTVÍ 

Za základní soubor je považován soubor subjektů, který je pro výzkumníka 

dostupný a z něhož je následně vybrán výzkumný vzorek. Základním souborem jsou 

v tomto případě podniky, které splňují následující podmínky:  

• registrované ekonomické subjekty náležející do skupiny 28.1 „Výroba strojů 

a zařízení pro všeobecné účely“ (dle CZ-NACE); 

• registrované ekonomické subjekty náležející do skupiny 28.2 „Výroba 

ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely“ (dle CZ-NACE); 

• právní forma (dle Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) je 

následující: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 

s ručením omezeným či akciová společnost. 

Analyzovat celý tento základní statistický soboru by bylo, vzhledem k jeho 

rozsáhlosti, značně nákladné a z některých praktických ohledů neuskutečnitelné. 

Proto je zapotřebí definovat tzv. výběrový soubor, který je tvořen subjekty, které 

budou skutečně zkoumány. Pro účely disertační práce budou výběrovým souborem 

podniky, které se zapojily do statistického šetření.  

Dotazník byl distribuován celkem do 1.107 podniků, přičemž 69 podniků uvedlo 

do databází firemních dat AMADEUS a HBI (ze které byly získány kontakty) email, 

který se vrátil jako „nedoručitelný“. Sběr dat pomocí dotazníkového šetření se 

uskutečnil od března 2014 do prosince 2014. Návratnost dotazníků byla 80 

odpovědí. Návratnost vyplněných dotazníků je 7,23%, ovšem při porovnání 

s výpočtem minimální velikosti výzkumného vzorku (42 subjektů) se dá dosažená 

návratnost považovat za akceptovatelnou. 

4.2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU 

Výstupem předkládané disertační práce je souhrn faktorů, které významným 

způsobem ovlivňují hodnotu strojírenských podniků, kromě automobilového 

průmyslu. Největším omezením pro naplnění hlavního cíle disertační práce byla 

v tomto smyslu dostupnost dat. Mezi podnikatelskými subjekty obecně převažuje 

neochota poskytovat informace, které jsou často považovány za důvěrné, bez ohledu 

na jejich charakter. Navzdory tomuto faktu byl realizován primární výzkum.  
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V rámci disertační práce byla nejdříve provedena analýza odvětví 

zpracovatelského průmyslu a na jejich základě byla provedena identifikace 

kvantitativních value drivers prostřednictvím dynamického rozkladu ukazatele ROE 

logaritmickou metodou za roky 2009 – 2012. Další výzkum byl již zaměřen na obor 

CZ-NACE 28 „Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených“, a to na základě dat 

získaných dotazníkovým výzkumem a účetních dat, doplněných z veřejně 

dostupných zdrojů. I pro tyto podniky byl nejdříve proveden rozklad ukazatele ROE 

logaritmickou metodou pro roky 2009 – 2012. Z těchto rozkladů vyplynulo, že mezi 

faktory, které nejvíce ovlivňují výkonnost podniků, patří především interní faktory 

(uspořádané dle jejich důležitosti). Zejména využití disponibilního majetku podniku 

(rentabilita aktiv – ROA), zisková marže (rentabilita tržeb – ROS), přidaná hodnota, 

osobní náklady, výnosnost tržeb a spotřeba vstupů potřebných k produkci (výkonová 

spotřeba). Tyto faktory lze považovat za kvantitativní generátory hodnoty.  

Z primárního výzkumu vyplynuly další faktory, které manažeři dotazovaných 

podniků považují za stěžejní pro ovlivňování hodnoty podniku (ať již v pozitivním 

či negativním slova smyslu). 

Dotazník distribuovaný mezi podniky rovněž obsahoval otázky týkající se 

faktorů, které respondenti vnímají jako ohrožující, resp. podporující výkonnost 

podniku. Z rozboru odpovědí vyplynulo, že nekompetentnost odpovědných 

pracovníků a nedbalost vůči požadavkům zákazníkům negativně ovlivňují hodnotu 

podniků. Naopak, jako faktory přispívající ke zvyšování hodnoty jsou vnímány 

inovace produktů, kvalita produktů, flexibilní plnění požadavků a pověst podniku 

(goodwill).  

Mikropodniky uvedených faktorů vnímají i nevhodně nastavené kompetence 

a odpovědnost, absenci průběžného vyhodnocování výsledků a nedostatečný MIS 

jako faktory ohrožující výkonnost podniku. Pro malé podniky jsou rizikové faktory 

vysoké „odměny“ vyplácené vlastníkovi/vlastníkům. Nedostatek kapitálu na 

realizaci nutných investic vnímají střední podniky jako negativní faktor ovlivňující 

hodnotu, naopak jako pozitivní faktor je vnímáno vyšší využití výrobní kapacity. 

Rozdílně vnímají uvedené faktory velké podniky: neschopnost stabilizovat firemní 

procesy, absenci průběžného vyhodnocování výsledků, zvyšování znalostí 

zaměstnanců a zvyšování obrátkovosti zásob.  

Dotazník rovněž obsahoval otevřenou otázku na to, jak respondenti vnímají 

generátory hodnoty. Vzhledem k množství zmiňovaných faktorů bylo přistoupeno 

k jejich sdružení do skupin, jejichž rozdělení je patrné z tabulky 1:  

Tabulka 1: Obsah jednotlivých skupin generátorů hodnoty včetně četnosti odpovědí uvedené v závorce za 

názvem skupiny 

Formulace Název Ozn. 

Lidské zdroje; zaměstnanci; dovednosti; 

schopnosti; znalosti; vědomosti; vzdělávání a 

školení; motivace a stimulace; zdravý rozum; 

motivovaní pracovníci; pracovitost; podnikavost; 

správné rozhodnutí. 

Lidské zdroje 

(zaměstnanci) a jejich 

vlastnosti  

(37) 

GH1 
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Pověst podniku; dobré jméno; doporučení jinými 

společnostmi; přístup k životnímu prostředí; 

tradice; firemní kultura; serióznost; goodwill; 

rating; zavedené jméno; zkvalitnění marketingu; 

jméno majitele; probíhající soudní spory; dobrá 

filozofie; firemní image; hodnocení zavedení 

značky podniku; vize a strategie; poctivost; 

hodnota, kterou podnik přináší společnosti. 

Pověst podniku 

(41) 

GH2 

Vztahy se zákazníky; flexibilita vůči požadavkům 

zákazníků; vztahy se zákazníky; rychlost a 

včasnost dodávek; úspěšné řešení problémů; 

kooperační smlouvy; zkrácení dodacích termínů; 

servisní zázemí; optimalizace nabízených 

produktů; aktivní obchodní politika; dodržování 

slibů a úmluv; platební morálka; stávající výhody; 

smlouvy s obchodními partnery; nasmlouvané 

zakázky; partnerské vztahy; zvýšení výroby; 

vstřícnost; optimální obchodní politika; termíny; 

dobrá spolupráce s obchodními partnery; 

získávání nových zákazníků; obchodní plán. 

Obchod, flexibilita 

(28) 

GH3 

Kvalita výrobků; kvalita provedené práce; 

kontrola jakosti; jakost. 

Kvalita 

(24) 
GH4 

Výkonnost; ziskovost; produktivní výroba; cena, 

za kterou je podnik na prodej; dosahované tržby; 

zvyšování tržeb; zvyšování výnosů; zvyšování 

výkonů; ziskovost podniku; obrat; zisk; operativní 

zisk; zisk na jednoho zaměstnance; budoucí zisky; 

budoucí výkonnost; hospodárnost; tržní podíl; 

výnosnost podniku; ekonomika podniku. 

Výkonnost a produktivita 

(27) 

GH5 

Místo na trhu; stabilita na trhu; tržní hodnota; 

potenciál na trhu; tržní příležitost; předvídavost 

vývoje okolí; uplatnění se na trhu; konkurenční 

výhoda; tržní cena; využívání tržních příležitostí; 

tržní podíl ke konkurenci; rozvoj podniku; slušné 

chování na trhu. 

Tržní pozice 

a konkurenceschopnost 

(21) 
GH6 

To, co podnik vlastní; hodnota aktiv; rozdíl aktiv a 

závazků; obchodní majetek; hmotný a nehmotný 

majetek; finanční majetek; strojní vybavení; 

kancelářské vybavení; vozový park; větší 

množství majetku v dobrém stavu, zdroje vázané v 

aktivech. 

Majetek podniku 

(26) 

GH7 

Inovace výrobků; inovace technologických 

postupů; výzkum a vývoj. 

Inovace 

(12) 
GH8 
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Investice; investování zdrojů; investice do 

výzkumu; investice do technologií; pořízení 

lepších strojů. 

Investice 

(18) GH9 

Know-how Know-how  (12) GH10 

Výše kapitálu; výše použitelného kapitálu; 

struktura kapitálu; vlastní kapitál; hodnota 

vlastního kapitálu; mix vlastního a cizího kapitálu; 

stav vlastního a cizího kapitálu; vlastní kapitál/cizí 

zdroje. 

Kapitál podniku 

(10) 

GH11 

Využití informací; nastavení systémů ve 

společnostech; účetnictví. 

Informace 

(5) 
GH12 

Rozvoj podniku; vize a strategie. Rozvoj podniku (4) GH13 

Nové technologie; technické vybavení; 

modifikace nových technologií. 

Technologie 

a technologické vybavení 

(6) 

GH14 

Kolektiv a týmová spolupráce. Kolektiv (7) GH15 

Peníze; řízení peněžních toků; peněžní toky; 

zvýšení volného cash flow. 

Peněžní toky 

(4) 
GH16 

Nižší vstupy do výroby; snižování provozních 

nákladů; vstupní náklady. 

Snižování nákladů 

(4) 
GH17 

Cenová politika podniku; cena. Cenová politika (4) GH18 

Zázemí rodinného podniku. Rodinné zázemí (3) GH19 

Snížení administrativní zátěže podnikatele vůči 

státu; výše pohledávek a jejich kvalita a likvidita. 

Ostatní (2) 
GH20 

(vlastní zpracování) 

 

Z tabulky je patrné, že z hlediska frekvence zmiňovali respondenti faktory týkající 

se: 

• pověsti podniku (například dobré jméno, doporučení jinými společnostmi, 

firemní kultura, zavedené jméno, poctivost apod.). 

• Druhým nejčastěji zmiňovaným faktorem byly lidské zdroje (zaměstnanci) 

a jejich vlastnosti (včetně dovedností, schopností, vědomostí, vzdělávání apod.) 

následovány generátory ze skupiny obchod a flexibilita (například vztahy se 

zákazníky, servisní zázemí, platební morálka, partnerské vztahy apod.).  

• Faktory týkající se výkonnosti a produktivity patřily ke čtvrté nejčastěji 

zmiňované skupině, která zahrnuje například i ziskovost, zvyšování tržeb, 

zvyšování výnosů, ziskovost podniku, obrat, budoucí výkonnost, tržní podíl 

atd. 

• Pro podniky byl také velmi důležitý jejich majetek neboli to, co vlastní, 

hodnota aktiv, obchodní majetek, hmotný a nehmotný majetek, finanční 

majetek, strojní vybavení, kancelářské vybavení, vozový park apod. Neméně 

důležitá je kvalita zahrnující jak kvalitu výrobků, provedené práce, tak 

i kontrolu jakosti a jakost. Manažeři z podniků, kteří se zúčastnili výzkumu, 
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také zařadili faktory týkající se tržní pozice a konkurenceschopnosti zejména 

místo na trhu, stabilita na trhu, tržní hodnota, potenciál na trhu, tržní příležitost, 

konkurenční výhoda, slušné chování na trhu a tržní cena.  Do prvních deseti 

nejčastěji zmiňovaných skupin faktorů patří rovněž investice (investice do 

výzkumu, investice do technologií, pořízení lepších strojů), inovace (inovace 

výrobků, inovace technologických postupů, výzkum a vývoj) a know-how. 

Další faktory (kapitál podniku, informace, rozvoj podniku, technologie 

a technologické vybavení, kolektiv, peněžní toky, snižování nákladů, cenová 

politika a rodinné zázemí) již neměly tak vysokou četnost jako výše zmíněné 

činitele.  

Faktory, označené respondenty jako generátory hodnoty, byly srovnány 

s provedenými zahraničními výzkumy. Zatímco respondenti v rámci provedeného 

primárního výzkumu, nejčastěji jako generátor hodnoty uváděly pověst podniku, 

podle zahraničních průzkumů jsou nejčastěji zmiňovaným generátorem hodnoty 

zákazníci, jejich loajalita, věrnost a spokojenost.  

Skupiny generátory hodnoty GH3 (obchod a flexibilita) a GH1 (lidské zdroje) se 

shodují s největším počtem zahraničních výzkumů (např. Wang, 2011; Andreou, 

Green, Stankoski, 2007; Midttun a kol., 2013; Horobet, Joldes, 2008; Pfeffer, 1994; 

Becker a kol., 1997; Bakutyte, Grundey, 2010; Wimmer, Mandják, 2002; Reino, 

Vadi, 2010; Lin, Tang, 2009). V 15 zahraničních průzkumech se vyskytla kategorie 

obchod a flexibilita (GH3), kategorie lidské zdroje (zaměstnanci) a jejich vlastnosti 

(GH1) se vyskytla ve 12 zahraničních výzkumech zahrnutých v disertační práci. 

Snižování nákladů (GH18) bylo voleno u osmi zahraničních průzkumů, inovace 

(GH8) a technologie a technologické vybavení (GH14) byly zmíněny v sedmi 

zahraničních výzkumech. Faktory pověst podniku (GH2) a tržní pozice 

a konkurenceschopnost (GH6) byly zmíněny v šesti zahraničních výzkumech, kvalita 

(GH4) a investice (GH9) v pěti (z literárních rešerší uvedených v této práci). 

Je zajímavé zjistit, že zatímco české podniky nevolily často například technologie 

a technologické vybavení (GH14) či snižování nákladů (GH17), pro zahraniční 

podniky se jedná o často uváděný faktor. Naopak české podniky často odpovídaly, 

že za generátory hodnoty považují výkonnost a produktivitu (GH5), majetek podniku 

(GH7) nebo know-how (GH10), v zahraničních výzkumech nejde o často uváděné 

faktory. Mezi málo zmiňované faktory jak mezi českými, tak i mezi zahraničními 

podniky patří například kapitál podniku (GH11), rozvoj podniku (GH13), kolektiv 

(GH15), peněžní toky (GH16), cenová politika (GH18) či rodinné zázemí (GH19). 

Identifikované generátory hodnoty byly podrobeny statistické analýze, zda se liší 

výkonnost podniku v závislosti na tom, zda byl daným podnikem konkrétní faktor 

uveden či ne. Na základě testu shody rozptylu (F-test) a testu shody středních hodnot 

(T-test) bylo prokázáno, že existují rozdíly ve výkonnosti podniků, které za 

generátory hodnoty označily lidské zdroje a jejich vlastnosti, kvalitu, výkonnost 

a produktivitu, know-how, rozvoj podniku, technologie a technologické vybavení, 

kolektiv, peněžní toky a cenovou politiku. Tyto faktory lze tedy považovat za 

generátory hodnoty. 
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Odpovědi byly také hodnoceny v závislosti na výkonnosti podniku, měřenou 

ukazateli rentabilita vlastního kapitálu, resp. rentabilita aktiv. K tomu bylo využito 

metody Boosted Trees, která umožňuje postihnout vztah mezi jednotlivými faktory. 

Z výsledků vyplynulo, že za důležité generátory hodnoty jsou považovány inovace, 

objem exportované produkce, investice do zaměstnanců provedené v předchozím 

roce (od zjišťování výkonnosti) a investice do technologie s tříletým zpožděním. 

Těmto faktorům byla na základě algoritmu metody Boosted Trees přiřazena relativní 

významnost 100%. Význam ostatních faktorů byl hodnocen relativně k faktorům 

s nejvyšší mírou významnosti. Mezi další významné faktory ovlivňující výkonnost 

podniku, a tedy i schopnost generovat hodnotu patří: počet zaměstnanců, velikost 

podniku, zda podnik exportuje či ne, lidské zdroje, vlastnická struktura, výkonnost 

a produktivita a know-how.  

Z provedených analýz vyplynulo, že mezi důležité faktory ovlivňující schopnost 

podniku vytvářet hodnotu patří i inovace a kvalifikace zaměstnanců. Tato zjištění 

jsou v souladu se závěry Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (viz např. Vortelová, 

2014). Tyto faktory však zařadily na přední místa z hlediska důležitosti pouze velké 

podniky. Může to souviset se schopností těchto podniků investovat značný objem 

finančních prostředků do zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Obdobně vývoz 

a firemní investice jsou vnímány jako pozitivní generátor hodnoty, v čemž se studie 

shoduje i s respondenty z dotazníkového šetření. Zároveň byl prokázán jejich kladný 

vliv na hodnotu podniku, stejně jako investice.  

4.3 VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

Dle provedených literárních rešerší byly vysloveny čtyři výzkumné otázky, na 

které bylo navázáno sedm hypotéz, které byly ověřovány na základě výsledků 

získaných dotazníkovým šetřením. V následujícím textu je provedeno stručné 

shrnutí jednotlivých výzkumných otázek včetně s nimi souvisejících hypotéz. 

VO 1: Lze považovat exportní orientaci za value drivers? 

Zahraniční obchod se stal dynamizujícím faktorem hospodářského růstu české 

ekonomiky. Podniky, které jsou součástí mezinárodních aliancí, mají snazší vstup na 

zahraniční trhy. Jejich zahraniční vlastník se bude snažit o držení majoritního podílu 

včetně využívání jeho distribučních kanálů a manažerského know-how. Tato 

výzkumná otázka byla ověřována následujícími hypotézami: 

Hypotéza H1: 

Podniky, které jsou převážně exportně orientované, dosahují vyšší průměrné 

výkonnosti než podniky, které exportně orientované nejsou. 

K ověření hypotézy byl využit test shody rozptylu (F-test) a test shody středních 

hodnot (T-test). Ze získaných hodnot vyplynulo, že předpoklad, že podnik 

vyvážející více než 50% vyráběného objemu produktů, dosahuje vyšší výkonností 

oproti podnikům, které působí výhradně na tuzemském trhu, se ukázal jako 

nesprávný, jelikož HYPOTÉZA Č. 1 NEBYLA POTVRZENA.  
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Hypotéza H2: 

Podniky s majoritním zahraničním vlastníkem jsou převážně exportně 

orientované. 

K testování závislosti mezi exportní orientace a vlastnickou strukturou byl použit 

Fisherův exaktní test. Domněnka, že zahraniční vlastník se snaží o držení 

majoritního podílu v podnicích a současně se bude snažit, aby jím vlastněná firma 

využívala jak jeho distribuční kanály, tak i manažerské know-how se ukázala jako 

opodstatněná, jelikož HYPOTÉZA Č. 2 BYLA POTVRZENA.  

Hypotéza H3: 

Podniky s majoritním zahraničním vlastníkem používají exaktnější způsoby 

řízení výkonnosti. 

K testování tohoto vztahu byl aplikován Chí-kvadrát test. HYPOTÉZA Č. 3 

BYLA POTVRZENA, tudíž podniky s majoritním zahraničním vlastníkem 

využívají ověřené manažerské postupy založené na propracovaných informačních 

systémech a dosahují vyšší výkonnosti než podniky s rozptýleným vlastnictvím. 

Z hlediska řízení výkonnosti je klíčovou otázkou, které faktory ji ovlivňují, 

případně zda jsou tyto faktory odlišné v závislosti na velikosti či vlastnické struktuře 

podniků. Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že exportní orientace neovlivňuje 

výkonnost (zde měřenou ukazatelem ROE, resp. ROA) podniků zapojených do 

výzkumu, ale exportní orientace i využívaný manažerský informační systém souvisí 

s vlastnickou strukturou.  

VO 2: Dosahují podniky, které investují vytvořený zisk, resp. jeho část do 

dalšího rozvoje vyšší výkonnosti než podniky, které neinvestují? 

Investice jsou důležitou determinantou růstu podniku – podmínkou obnovy jeho 

výrobní kapacity, inovace produktů, investice do zaměstnanců a zvyšování jejich 

kvalifikace, investice do distribučních kanálů. Pro růst výkonnosti podniku je nutné, 

aby investice byly doprovázeny růstem tržeb, rentability a ziskovosti. Tato 

výzkumná otázka byla ověřována následujícími hypotézami: 

Hypotéza H4: 

Míra reinvestovaného zisku je pozitivně korelována s výkonností podniku. 

Míra reinvestovaného zisku byla měřena podílem meziroční změny fondů ze 

zisku a výsledku hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného 

účetního období. Tento ukazatel odráží, jak velká část z vytvořeného výsledku 

hospodaření běžného účetního období byla investována do rozvoje podniku či 

vyplacena na dividendách. Při ověřování této hypotézy byl testován vliv reinvestic 

na hodnoty ukazatelů ROA a ROE v následujících dvou letech od provedení 

reinvestice aplikací Spearmanova korelačního koeficientu. Při ověřování hypotézy 

se rovněž vycházelo z předpokladu, že efekt investování se projevuje až 

v následujících letech od provedení investice. Přitom nebyl prokázán statisticky 

významný vztah mezi investicemi a výkonností podniku. HYPOTÉZA Č. 4 

NEBYLA POTVRZENA.   
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Hypotéza H5: 

Mezi výší investic a výkonností podniku existuje pozitivní statistická 

závislost. 

Jak již bylo zmíněno, investice jsou důležitou podmínkou růstu výkonnosti 

podniku. K potvrzení či vyvrácení existence pozitivní statistické závislosti přispělo 

použití Spearmanova korelačního koeficientu. Předpoklad o existenci vztahu mezi 

dvěma testovanými veličinami se ukázal jako nepotvrzený, jelikož zjištěné hodnoty 

tuto závislost neprokázaly. HYPOTÉZA Č. 5 NEBYLA POTVRZENA.  

Z provedených analýz se dá usuzovat, že efekt investování se na výkonnosti 

podniku projeví jeden, resp. dva roky od uskutečnění investice významněji. 

Důležitost vlivu investic na hodnotu podniku potvrzují i průzkumy provedené 

zahraničními autory (viz Minchington, Francis, 2000; Akalu, 2002; Damodaran, 

2006;  Waldron, 2010; Mařík a kol., 2011; Hall, 2012; Morard, Stancu, Jeanette, 

2013).  

VO 3: Lze lidské zdroje považovat za významný generátor hodnoty v podnicích 

strojírenského průmyslu ČR? 

Lidské zdroje, stejně jako investice, jsou považovány za velmi významný zdroj 

výkonnosti podniku, jelikož jsou chápány jako hybná síla, která vytváří podmínky, 

přetváří prostředí a určuje vývoj a rozvoj podniku. Tato výzkumná otázka byla 

ověřována hypotézou H6: 

Hypotéza H6: 

Podniky, které ztotožňují hodnotu podniku s lidským kapitálem, dosahují 

vyšší rentability. 

K ověření této hypotézy byl použit F-test a T-test. Z dosažených výsledků potom 

vyplynulo, že tento předpoklad nelze považovat za jednoznačně správný. Data 

získaná za roky 2009 až 2011 potvrzují platnost nulové hypotézy o neexistenci 

rozdílu ve výši rentability mezi jednotlivými skupinami podniků, data získaná za rok 

2012 potvrzuje platnost alternativní hypotézy o existenci rozdílu ve výkonnosti 

u podniků, které ztotožňují hodnotu podniku s lidským kapitálem a u podniků, které 

nepovažují lidské zdroje za faktor ovlivňující hodnotu podniku.  

Výzkumná otázka č. 3 vycházela z obecného předpokladu, že praxí bylo 

dokázáno, že podniky, které mají nejkvalitnější lidský kapitál a jsou schopny ho plně 

využít, jsou úspěšné. Lidské zdroje považují za stěžejní například Andreou, Green, 

Stankoski (2007); Horobet, Jolders (2008); Lin, Tang (2009); Wang (2011) 

a Vortelová (2014). Hypotéza vyslovená v rámci této otázky však byla potvrzena 

pouze částečně. Lze usuzovat na to, že podle dosažených hodnot, ovlivnila výsledky 

tohoto testování i externí ekonomická situace (především hospodářská krize), která 

od roku 2008 negativně ovlivňovala výkonnost českého průmyslu, což se projevilo 

i na výkonnosti výběrového vzorku v letech 2009 až 2011, kdy nebyl prokázán 

významný vliv lidských zdrojů. 
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VO 4: Lze zvolenou strategií financování ovlivnit výkonnost podniku? 

Snaha o růst výnosnosti investovaného kapitálu vede management podniku ke 

snižování objemu investovaného kapitálu, důsledkem čehož je potom agresivní 

strategie financování. Nízké hodnoty ukazatele likvidity jsou obecně považované za 

znaky agresivní strategie financování. Tato strategie je spojena s vysokým rizikem 

(což umožňuje i vysokou výnosnost) z krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého 

hlediska je obvykle výsledkem této strategie vznik platební neschopnosti podniku, 

které následně vede k omezování investic a ztrátě konkurenceschopnosti. Tato 

výzkumná otázka byla ověřována následující hypotézou: 

Hypotéza H7: 

Agresivní strategie financování není spojena s růstem výkonnosti podniku. 

Agresivní strategie financování byla měřena velikostí ukazatele běžná likvidita 

(běžná likvidita < 1), výkonnost podniku byla posuzována na základě hodnot 

ukazatelů ROE a ROA. Základem pro zjišťování závislosti mezi zmiňovanými 

proměnnými byl využit Spearmanův koeficient korelace. Testem bylo potvrzeno, že 

neexistuje vztah mezi agresivní strategií financování a výkonností podniku, tudíž 

HYPOTÉZA Č. 7 BYLA POTVRZENA.  

Hypotéza vyslovená v rámci této výzkumné otázky potvrdila, že agresivní 

strategie financování není spojená s růstem výkonnosti podniku a tudíž způsob 

financování nelze považovat za generátor hodnoty.  

Výzkumné otázky (včetně hypotéz) byly formulovány na základě poznatků 

získaných z rešerší českých i zahraničních literárních zdrojů. Přesto většina hypotéz 

nebyla potvrzena. Důvodem může být rozdílná ekonomická situace v období 

realizovaných výzkumů. Studie, které se zabývaly výzkumem generátorů hodnoty, 

byly publikovány v rozmezí let 1998 až 2013. Lze tedy předpokládat, že tyto 

výzkumy byly ukončeny dříve, než probíhal primární výzkum v rámci zpracování 

této disertační práce. 

Výsledky prezentované v disertační práci byly stanoveny na základě účetních dat 

za roky 2009 až 2013, a byly tak ovlivněny ekonomickou situací ve světě. 

Ekonomická recese se projevila i dalšími faktory, jako například pokles poptávky, 

utlumení investic, horší platební morálka odběratelů, pokles tržeb a zhoršení dalších 

makroekonomických i finančních ukazatelů. Lze tedy předpokládat, že změněná 

ekonomická situace může být důvodem rozdílnosti závěrů výzkumu prezentovaného 

v této práci.  

5  PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Výsledky získané zpracováním disertační práce přispívají zejména k rozvoji 

současné ekonomické teorie. Kromě přínosů v teoretické oblasti lze identifikovat 

přínosy i v oblasti praxe a výuky, byť je odlišení těchto přínosů velmi obtížné. 

Teoretické poznatky musí podporovat praktické poznatky a naopak praktické 

poznatky přispívají k rozvoji teorie. Jednotlivé přínosy se vzájemně ovlivňují a mají 

vazby na ostatní části.  
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5.1 TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ OBLAST 

V oblasti teorie a praxe považuji za hlavní přínosy disertační práce: 

• Zmapování, shrnutí a vytvoření uceleného přehledu poznatků o tzv. value 

drivers. 

• Zhodnocení aktuální situace podniků v oboru Výroba strojů a zařízení jinde 

neuvedených. 

• Identifikaci klíčových faktorů, které ovlivňují výkonnost a tedy i hodnotu 

podniku (měřenou indikátory ROE a ROE). Pro identifikaci přitom byla 

využita kombinace několika metod: dynamický rozklad vrcholového ukazatele 

ROE, primární výzkum zvoleného oboru sestávající z aplikace statistických 

metod. 

 

Za hlavní faktory ovlivňující hodnotu podniku lze považovat: 

• Interní faktory: využití disponibilního majetku podniku, zisková marže, 

spotřeba vstupů potřebných k produkci, výnosnost tržeb, osobní náklady 

a přidaná hodnota. 

• Kvalitativní generátory hodnoty působící na výkonnost podniku pozitivně: 

pověst podniku, lidské zdroje (zaměstnanci) a jejich vlastnosti, obchod 

a flexibilita, výkonnost a produktivita, majetek, kompetentnost odpovědných 

pracovníků a pozornost vůči požadavkům zákazníků.  

• Inovace. 

• Kvalita.  

U potenciálních value drivers, mezi které patří velikost podniku, exportní 

orientace, způsob financování a využívaný manažerský informační systém 

neprokázaly statistické metody jejich významnost. Ani výše investic nevyplynula 

jako významný generátor hodnoty, což je v rozporu se zahraničními průzkumy. 

Nicméně podle výsledných p-hodnot lze usuzovat, že investice ovlivňují výkonnost 

podniku až v delším časovém horizontu, než bylo sledováno v tomto výzkumu.  

Jako hlavní přínos pro rozvoj praxe považuji znalost výše uvedených faktorů, 

jimiž mohou české průmyslové podniky ovlivnit svoji výkonnost a tudíž i hodnotu. 

 

5.2 PEDAGOGICKÁ OBLAST 

Přínosem práce v pedagogické rovině je především ucelený pohled na 

problematiku generátorů hodnoty. Tento pohled byl získán především sekundárním 

výzkumem a byl doplněn o utříděný soubor poznatků a výstupů z primárního 

výzkumu. Tyto zdroje informací mohou být využity jak k doplnění a rozšíření výuky 

stávajících předmětů (zaměřených na finance, finanční řízení a oceňování podniků), 

tak i k přípravě předmětů nových. Zároveň mohou být výsledky předkládané práce 

využity i při zpracování výukového či studijního materiálu jednotlivých předmětů. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou hodnotového řízení 

podniku. Jeho základní myšlenkou je, že cílem podnikání je maximalizace hodnoty 

pro vlastníky (tzv. koncept shareholder value). Hodnotový management propojuje 

činnosti v rámci organizací a je postaven na modifikovaných finančních ukazatelích, 

které umožňují lépe identifikovat procesy a činnosti, které reálně a dlouhodobě 

zvyšují hodnotu pro vlastníky a tím celkovou hodnotu podniku. Podstatným úkolem 

hodnotového managementu je tedy hledání a identifikace faktorů, které přispívají ke 

zvyšování výkonnosti a tvorbě hodnoty podniku (tzv. value drivers).  

Samotná disertační práce je členěna do několika ucelených kapitol, které na sebe 

logicky navazují. 

V první části je uvedena odborná literární rešerše, která se týká jednak 

hodnotového přístupu a jednak generátorů hodnoty. Přitom byly shrnuty ty 

poznatky, které se bezprostředně pojí s výzkumným tématem. Na základě literárních 

rešerší byly stanoveny cíle disertační práce a výzkumné hypotézy. Třetí část se 

věnuje metodám využitím při zpracovávání výzkumu (včetně výzkumných metod, 

metod sběu dat i metod pro analýzu dat). Ve čtvrté části byla provedena analýza 

zvoleného odvětví a v páté části se disertační práce věnuje výsledkům primárního 

výzkumu. Poslední část je věnována přínosům, které má předkládaná disertační 

práce pro teoretickou, praktickou i pedagogickou oblast. 

Jádrem disertační práce bylo stanovení hlavního a dílčích cílů. Stanovené cíle se 

staly podkladem pro formulaci čtyř výzkumných otázek a z nich vycházejících osmi 

hypotéz. 

Hlavní cíl práce je „Identifikace faktorů, které významným způsobem ovlivňují 

hodnotu podniků působících ve zpracovatelském podniku“ byl naplněn 

prostřednictvím k němu se vztahujících tří dílčích cílů (provedení analýzy odvětví 

zpracovatelského průmyslu, identifikace kvantitativních value drivers, identifikace 

kvalitativních value drivers).  

V disertační práci byl použit sekundární i primární výzkum. Sekundární výzkum 

se týkal zejména rešerší odborné literatury, statistických a účetních údajů o odvětví 

zpracovatelského průmyslu, oboru „Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených“ 

a o podnicích zapojených do výzkumu. 

Na základě provedeného sekundárního výzkumu byl sestaven dotazník (který byl 

zvolen jako nejvhodnější kvantitativní metoda). Výstupy získané z dotazníkového 

šetření byly podrobeny statistickým analýzám, které pomohly potvrdit, případně 

vyvrátit stanovené hypotézy a naplnit hlavní cíl disertační práce. Z výsledků potom 

vyplynulo, že tři hypotézy se potvrdily, jedna se potvrdila pouze v jednom ze čtyř 

sledovaných let a tři předpoklady se nepotvrdily. 

Jedním z hlavních limitů prováděného výzkumu byla určitá neochota studentů 

spolupracovat při realizaci výzkumu. Projevilo se to v nízké návratnosti 

distribuovaných dotazníků. Další bariérou ve výzkumu byla nedostupnost, popřípadě 

neúplnost veřejně přístupných dat (například z Českého statistického úřadu).  
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Platnost zjištění prezentovaných v disertační práci je ovlivněna obdobím sběru 

dat. Výzkum probíhal v roce 2014, tedy v období, kdy se podniky ještě vyrovnávaly 

s důsledky ekonomické recese, což mohlo ovlivnit odpovědi respondentů. V rámci 

výzkumu byly využity i ekonomické výsledky podniků, které byly ovlivněny právě 

probíhající recesí. To mohlo být důvodem nepotvrzení hypotéz stanovených v této 

disertační práci.  
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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá problematikou hodnotového řízení podniku. Jeho 

základní myšlenkou je, že cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku. 

Koncept hodnotového managementu propojuje činnosti v rámci organizací i osob 

podílejících se na podnikových procesech tak, aby byly prostředky vložené vlastníky 

zhodnocovány. Podstatným úkolem hodnotového managementu je tedy hledání 

a identifikace faktorů, které přispívají ke zvyšování výkonnosti a tvorbě hodnoty 

podniku (tzv. value drivers).   

Cílem disertační práce je identifikace faktorů, které významným způsobem 

ovlivňují hodnotu podniků působících v oblasti strojírenství v České republice.  

V první části disertační práce je provedena analýza současného stavu vědeckého 

poznání v oblasti value drivers, která se opírá především o zahraniční literární 

zdroje, neboť v tuzemské literatuře lze k tomuto tématu nalézt jen omezené 

množství informací. Kromě vymezení hodnotového přístupu, jeho přínosů, je hlavní 

pozornost věnovaná systematizaci výsledků výzkumů z oblasti generátorů hodnoty. 

Poznatky získané analýzou sekundárních zdrojů byly využity při formulaci vlastního 

výzkumného problému. 

V druhé části disertační práce jsou kromě vymezení výzkumného problému práce 

a stanovení cílů práce, formulovány výzkumné otázky včetně testovaných hypotéz. 

Třetí část je zaměřena na popis metod použitých při zpracování disertační práce. 

V práci byly aplikovány logické (indukce – dedukce, analýza – syntéza, abstrakce – 

konkretizace) a empirické metody (metoda srovnávání, metody kvantitativního 

výzkumu). Pro sběr primárních bylo využito dotazníkového šetření. Získaná data 

byla analyzována prostřednictvím pyramidálního rozkladu vrcholového ukazatele, 

metody boosted trees, deskriptivní statistiky (např. míry polohy a míry variability) 

a dalších statistických metod využívaných při testování hypotéz (Kolmogorovův-

Smirnovův test normality a Lillieforsův test, F-test, Studentův t-test, Chí-kvadrát 

test, Fisherův exaktní test a Spearmanův korelační koeficient).  

Ve čtvrté části je charakterizováno odvětví zpracovatelského průmyslu 

a provedena identifikace faktorů výkonnosti tohoto odvětví s použitím metody 

rozkladu ROE podle logaritmů indexů dilčích ukazatelů. Předmětem dalšího 

výzkumu byly podniky v odvětví „Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených“. 

Pátá část je věnována prezentaci výsledků primárního výzkumu a diskusi výsledků. 

Primární data, získaná dotazníkovým šetřením, byla dále doplněna účetními daty 

těchto podniků. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že mezi hlavní faktory 

ovlivňující hodnotu českých strojírenských podniků patří míra využití disponibilního 

majetku podniku, zisková marže, spotřeba vstupů potřebných k produkci, výnosnost 

tržeb, osobní náklady a přidaná hodnota. Ke kvalitativním value drivers patří pověst 

podniku, lidské zdroje (zaměstnanci) a jejich vlastnosti, obchod a flexibilita, 

výkonnost a produktivita, majetek, kompetentnost odpovědných pracovníků, 

pozornost vůči požadavkům zákazníků, inovace a kvalita.  

 


