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Abstrakt 

Dizertační práce je zaměřena na hodnocení ekonomických a sociálních faktorů 

výkonnosti při řízení podnikatelských subjektů. Hlavním cílem je navržení modelu, 

který vychází z principu Balanced Scorecard. V práci je soustředěna pozornost na 

ekonomickou a sociální oblast, opírající se o teoretický základ Corporate Social 

Responsibility. Výsledkem dizertační práce je nejen sestavení modelu hodnocení 

výkonnosti podnikatelských subjektů, ale také metodika implementace 

vytvořeného nástroje, včetně zpracování strategické mapy. Součástí výstupu je 

definování klíčových ukazatelů výkonnosti, které jsou propojené v rámci hodnocení 

stanovených strategických cílů v jednotlivých perspektivách. Základním 

předpokladem pro splnění cíle je identifikace ekonomických a sociálních faktorů, 

které mají vliv na výkonnost v oblasti Informační a komunikační činnosti v České 

republice.  

Klíčová slova 

Výkonnost, ekonomické faktory, sociální faktory, klíčové ukazatele výkonnosti 

(KPIs), Informační a komunikační činnosti, Balanced Scorecard (BSC) 

 

Abstract 

This doctoral thesis focuses on the evaluation both economic and social 

performance factors in the management of business enterprises.  The aim is to 

introduce a model that is based on the Balanced Scorecard principle.  The main 

focus here is on the economic and social area directly stemming from the 

theoretical basis of the Corporate Social Responsibility. As a result of this thesis is 

to introduce not only the compilation of the model for performance evaluation of 

business enterprises but also the methodology of its implementation as well as 

creation of a strategic map. In order to do so, it is to define key performance 

indicators that are linked to the evaluation of the strategic aims in the individual 

perspectives. Thus, the identification of the economic and social factors is the key 

prerequisite which has an impact on performance in the area of Information and 

communication activities in the Czech Republic.  

Keywords 

Performance, Economic Factors, Social Factors, Key Performance Indicators 

(KPIs), Information and Communication Activities, Balanced Scorecard (BSC) 

 

http://theses.cz/th_search/prace_na_stejne_tema.pl?furl=%2Fid%2Fsy8yf3%2F;so=nx;ks=balanced%20scorecard


   

Bibliografická citace 

HORNUNGOVÁ, J. Model hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti 

v řízení podnikatelských subjektů. Dizertační práce. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 174 s. Vedoucí dizertační práce: 

Doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 



   

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že předložená dizertační práce s názvem "Model hodnocení 

ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů" je 

původní, a že jsem ji vypracovala samostatně pod vedením své školitelky. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským).   

 

V Brně dne 11. 12. 2013    

               

………………………………. 

           Ing. Jana Hornungová 



   

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala své školitelce, doc. Ing. Aleně Kocmanové, 

Ph.D., za její odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytovala nejen 

v průběhu zpracování dizertační práce, ale také po celou dobu mého studia.  

Mé poděkování patří také doc. Ing. Tomáši Meluzínovi, Ph.D., řediteli Ústavu 

ekonomiky, Fakulty podnikatelské VUT v Brně, za vytvoření vhodných studijních a 

pracovních podmínek při psaní této dizertační práce. Současně děkuji také kolegům 

z fakulty, kteří mi pomohli svými radami a konstruktivními připomínkami. 

V neposlední řadě je třeba také poděkovat všem zúčastněným respondentům 

provedeného výzkumu, bez jejichž ochoty a sdělených názorů by tato dizertační 

práce nevznikla. 

Moc si vážím trpělivosti a nikdy nekončící podpory ze strany mé rodiny a 

přátel a proto také jim patří velké díky.  

 

 



   

 

S t r á n k a  | 6 

OBSAH 

ÚVOD ........................................................................................................................................... 8 

1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE A HYPOTÉZY .............................................................. 10 

1.1 CÍLE ................................................................................................................................ 10 

1.2 HYPOTÉZY ...................................................................................................................... 10 

2 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE ....................................... 11 

2.1 VÝZKUMNÉ METODY ....................................................................................................... 11 

2.1.1 Metody empirické ................................................................................................. 11 

2.1.2 Metody logické ...................................................................................................... 12 

2.2 METODY SBĚRU DAT ....................................................................................................... 14 

2.3 METODY ANALÝZY DAT ................................................................................................... 15 

2.3.1 Popisná statistika ................................................................................................ 15 

2.3.2 Matematicko-statistické metody ......................................................................... 17 

2.3.3 Faktorová analýza ................................................................................................ 18 

2.3.4 Chí-kvadrát test ................................................................................................... 20 

2.3.5 Fisherův exaktní test ........................................................................................... 21 

2.3.6 Pearsonův korelační koeficient ........................................................................... 22 

2.4 MODEL A MODELOVÁNÍ ................................................................................................... 22 

2.5 POSTUP ŘEŠENÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE ............................................................................... 23 

3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ...................................................... 25 

3.1 PODNIKATELSKÝ SUBJEKT .............................................................................................. 25 

3.2 VÝKONNOST .................................................................................................................... 26 

3.2.1 Hodnocení výkonnosti .......................................................................................... 28 

3.3 STRATEGIE ...................................................................................................................... 37 

3.3.1 Hodnocení výkonnosti – základ pro strategii podniku ...................................... 39 

3.4 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI ........................................................................ 41 

3.4.1 Finanční ukazatele ekonomické výkonnosti ...................................................... 42 

3.5 HODNOCENÍ SOCIÁLNÍ VÝKONNOSTI ............................................................................... 46 

3.5.1 Sociální výkonnost ............................................................................................... 47 

3.5.2 Sociálně odpovědný podnik .................................................................................. 48 

3.5.3 Normy sociální výkonnosti .................................................................................. 50 

3.5.4 Standardy společenské odpovědnosti ................................................................. 58 

3.5.5 Měření společenské odpovědnosti ....................................................................... 61 

3.6 KONCEPTY A MODELY HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ............................................................ 62 

3.6.1 Tableau de Bord ................................................................................................... 66 

3.6.2 EFQM .................................................................................................................... 66 

3.6.3 Balanced Scorecard .............................................................................................. 67 

3.6.4 Six sigma .............................................................................................................. 68 

3.6.5 Performance Prism .............................................................................................. 68 

3.7 BALANCED SCORECARD – KONCEPT PRO ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI ....................................... 69 

3.8 VLIV SOCIÁLNÍ VÝKONNOSTI NA EKONOMICKOU VÝKONNOST PODNIKATELSKÝCH 

SUBJEKTŮ ................................................................................................................................ 76 

 



   

 

S t r á n k a  | 7 

4 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI ......................................................... 79 

4.1 VYMEZENÍ RELEVANTNÍHO ODVĚTVÍ .............................................................................. 79 

4.2 ANALÝZA ZVOLENÉHO ODVĚTVÍ ...................................................................................... 82 

5 PRIMÁRNÍ VÝZKUM ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY .......................................... 91 

5.1 VÝSLEDKY PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU ................................................................................. 92 

5.1.1 Identifikační oblast .............................................................................................. 92 

5.1.2 Ekonomická oblast ............................................................................................... 93 

5.1.3 Sociální oblast .................................................................................................... 103 

5.1.4 Zhodnocení faktorů výkonnosti ......................................................................... 119 

5.2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU ................................................................ 120 

5.2.1 Omezení výzkumu .............................................................................................. 121 

5.2.2 Podněty pro další výzkum ................................................................................. 121 

6 MODEL HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ 

VÝKONNOSTI........................................................................................................................ 122 

6.1 STRATEGICKÉ CÍLE PERSPEKTIV ................................................................................... 123 

6.1.1 Ekonomická perspektiva ................................................................................... 123 

6.1.2 Perspektiva pracovního prostředí ..................................................................... 124 

6.1.3 Perspektiva místní komunity ............................................................................ 125 

6.2 STRATEGICKÁ MAPA PRO HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ 

VÝKONNOSTI .......................................................................................................................... 125 

6.3 URČENÍ UKAZATELŮ A STANOVENÍ CÍLOVÝCH HODNOT ................................................ 128 

6.3.1 Ukazatele ekonomické perspektivy .................................................................. 129 

6.3.2 Ukazatele perspektivy pracovního prostředí ................................................... 131 

6.3.3 Ukazatele perspektivy místní komunity .......................................................... 135 

6.4 URČENÍ STRATEGICKÝCH AKCÍ ..................................................................................... 135 

6.5 NÁVRH MODELU HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ VÝKONNOSTI 137 

6.5.1 Zhodnocení podniků dle dosažených výsledků ................................................. 141 

7 DISKUZE ........................................................................................................................ 147 

8 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE .............................................................................. 150 

8.1 TEORETICKÁ OBLAST .................................................................................................... 150 

8.2 PRAKTICKÁ OBLAST ...................................................................................................... 150 

8.3 PEDAGOGICKÁ OBLAST ................................................................................................. 151 

9 ZÁVĚR ............................................................................................................................ 152 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................. 154 

SEZNAM GRAFŮ .................................................................................................................. 156 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................. 156 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................. 157 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................... 158 



   

 

S t r á n k a  | 8 

ÚVOD 

Hodnocení výkonnosti je v současné době nedílnou součástí řízení podniku, 

jejíž výsledky jsou důležité nejen pro management podniku, ale i pro ostatní 

zainteresované strany, které s daným podnikem přicházejí do styku. Podniky mají 

možnost vybrat si z několika metod, zabývajících se hodnocením výkonnosti s 

ohledem na řízení podniku, záleží pouze na jejich rozhodnutí, zda se přikloní spíše 

k finančním či nefinančním ukazatelům, případně zda zvolí některou z metod 

komplexního hodnocení výkonnosti.  

V posledních letech je spíše určitou "nutností" zahrnutí některého 

z nefinančních ukazatelů do oblasti hodnocení výkonnosti podniku. Současná 

situace na trhu, která je charakteristická čím dál tím více rostoucí konkurencí a 

neustálým technologickým pokrokem se odráží v tom, že klasické způsoby 

hodnocení výkonnosti podniku jsou nedostačující. Důvodem je převážně nízká 

vypovídací schopnost (v předvídání budoucí výkonnosti) většiny souhrnných 

finančních ukazatelů vzhledem k jejich historickému charakteru. Systém 

hodnocení výkonnosti se čím dál tím častěji stává nástrojem řízení v podniku, a 

proto je důležité, aby zobrazoval současný vývoj a směřování podniku na cestě 

k dosažení určitého cíle. Právě vhodně zvolený soubor nefinančních ukazatelů, 

který zahrnuje různé oblasti činnosti a který je doplněný tradičními finančními 

ukazateli, jež zobrazují stránku hospodaření, dokáže významnou měrou přispívat 

k dosahování určité úrovně výkonnosti a navíc posiluje konkurenceschopnost. 

Jedním z nejvýznamnějších konkurenčních faktorů dnešní doby je kvalita lidských 

zdrojů. Často je však stanovení vhodných nefinančních ukazatelů a řízení 

výkonnosti v této oblasti podniky podceňováno.  

Poslední výzkum společnosti Ipsos ukázal, že témata společenské odpovědnosti 

jsou pro českou populaci velmi zajímavá a atraktivní. Při nákupu zboží a služeb je 

CSR důležitá pro 75 % české populace, 86 % zaměstnanců považuje za důležité, aby 

byl jejich zaměstnavatel společensky odpovědný. Konkurenční výhodu tak mají ty 

podniky, které jsou schopny aktivně reagovat na měnící se očekávání spotřebitelů a 

zahrnují právě společensky odpovědné aspekty do svého podnikání. Společensky 

odpovědné chování přináší podnikům možnost odlišit se od konkurence, stát se pro 

své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní žádaným partnerem. 

Motivovaní zaměstnanci pak lépe odvádějí svůj výkon, mohou podniku dodat nové 

podněty, jsou k němu loajální a budují také pozitivní vztah k značce. Celkově 

investice do společenské odpovědnosti přinášejí podniku mnohem větší efekt než 

klasická forma reklamy či propagace, přičemž v kladném slova smyslu ovlivňují 

širší okolí (Zítková, 2013). 
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V současné době svou společenskou odpovědnost či udržitelnost reportuje 

v České republice převážně většina výrobních a stavebních firem, které tak 

přijímají svou odpovědnost za mnohdy negativní činnost vůči společnosti. V oblasti 

služeb se lze častěji setkat se strategickým pojetím společenské odpovědnosti. 

Takovéto pojetí generuje aktivity, které představují společnou hodnotu (jak pro 

podnik, tak pro komunitu – společnost) a přímo souvisejí s podstatou podnikání. 

Důležité je však si uvědomit, že pouhé převzetí globální strategie některé 

nadnárodní firmy a její nepřizpůsobení potřebám místního trhu s sebou přináší 

neefektivní zhodnocení prostředků společenské odpovědnosti bez jakéhokoli dopadu 

na společnost samotnou (Zítková, 2013).  

Dizertační práce je zaměřena na hodnocení ekonomické a sociální výkonnosti 

podniků, přičemž základním předpokladem by mělo být zvyšování této výkonnosti 

pomocí moderních metod hodnotového řízení, které právě k jejímu růstu přispívají. 

Základním principem je nalezení klíčových indikátorů ekonomické a sociální 

výkonnosti a zjištění, zda právě sociální ukazatele ovlivňují ekonomický úspěch 

podniku. Práce je zaměřena na strategické pojetí společenské odpovědnosti 

v oblasti služeb u velkých podniků z Informačních a komunikačních činností. 

 



 Cíle dizertační práce a hypotézy  
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1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem dizertační práce je navrhnout model hodnocení ekonomických a 

sociálních faktorů výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů na základě 

analýzy zvoleného odvětví. Systém hodnocení faktorů výkonnosti vychází 

z výsledků dotazníkového šetření.   

1.1 Cíle 

V návaznosti na hlavní cíl, byla provedena dekompozice na cíle dílčí, jejichž 

naplnění je důležitou součástí zpracování dizertační práce. Mezi dílčí cíle se řadí:  

 Identifikace faktorů výkonnosti včetně indikátorů, které spadají do 

ekonomické a sociální oblasti zvoleného odvětví. 

 Ověření a popsání vlivu sociálních aspektů výkonnosti na ekonomickou 

výkonnost podniků.  

 Definování postupu hodnocení podnikové výkonnosti v podmínkách 

zvoleného odvětví. 

 Ověření navrženého modelu na vybraném souboru podniků. 

1.2 Hypotézy 

Předběžnou představu o vztahu mezi zkoumanými proměnnými a s tím 

související předpoklad budoucího chování systému, obecně přibližuje hypotéza 

(Hendl, 2005). Ke stanoveným cílům dizertační práce a na základě prostudování 

literárních zdrojů, byly formulovány tyto hypotézy:  

 Hypotéza H1  

„Právní forma podniku nemá vliv na výběr systému hodnocení výkonnosti 

podniku.“ 

 Hypotéza H2 

„Zavedení odpovědného chování do strategie podniku vede k odpovědnému 

chování v oblasti pracovního prostředí.“  

 Hypotéza H3 

„Existuje vliv společenské odpovědnosti podniků (CSR) na rentabilitu vlastního 

kapitálu (ROE) a rentabilitu aktiv (ROA).“ 

 Hypotéza H4 

„Podpora zaměstnavatele mezi vyvážeností pracovního a osobního života 

zaměstnanců ovlivňuje provozní výsledek hospodaření (EBIT).“  

Uvedené hypotézy budou pomocí vhodně zvolených matematicko-statistických 

metod testovány, přičemž výsledkem je jejich potvrzení či vyvrácení.  



Metodologie zpracování dizertační práce 
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2 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Věda je určitý systematický způsob poznání skutečnosti, jehož objektem mohou 

být předměty, události nebo lidé, zahrnuje poznání, ukazuje nám souvislosti, 

dozvíme se o příčinách a následcích různých jevů (Hendl, 2005).  

V rámci zpracování vědecké práce je vhodné definovat, které výzkumné 

metody zpracování budou využity, jakým způsobem budou získána vhodná data ke 

zkoumání a také kterými metodami budou data analyzována.  

2.1 Výzkumné metody 

Způsob (postup), jakým lze pomocí určitých principů dosáhnout stanoveného 

poznání skutečnosti, probíhá na základě předem definovaných metod. Slovo 

„metoda“ pochází z řečtiny ze slov „meta hodos“ a v původním významu znamená 

„cesta někam“. Metody, používané ve výzkumu, nám dávají návod, jak postupovat. 

Jedná se tedy o označení pro proceduru, sledovanou při výzkumu. Metody vědecké 

práce je možné rozdělit do dvou skupin: 

 Metody empirické – jsou založeny na bezprostředním živém obrazu reality. 

Jedná se tedy o metody, kterými je možno zjistit konkrétní jedinečné 

vlastnosti nějakého objektu či jevu v realitě. Obyčejně jsou tyto metody 

rozděleny do podskupin podle způsobu jejich realizace, a to na „pozorování“, 

„měření“ a „experimentování“. 

 Metody logické – zahrnují množinu metod, využívajících principy logiky a 

logického myšlení. Patří k nim trojice tzv. „párových metod“: abstrakce – 

konkretizace, analýza – syntéza, indukce – dedukce (Disman, 2002). 

Pro získání výsledků dizertační práce bude použito kombinace logických metod 

a metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu vědecké práce. 

2.1.1 Metody empirické 

Z empirických metod jsou využity převážně metody kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu. 

Cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz. Předmět zkoumání je 

měřitelný či minimálně určitým způsobem tříditelný. Informace o nich získáváme 

v co nejvíce formálně porovnatelné podobě a následně analyzujeme statistickými 

metodami.  Výstupem je nakonec soubor přijatých nebo zamítnutých hypotéz. 

Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz, nového 

porozumění, nové teorie. Na začátku výzkumného procesu je pozorování a sběr dat. 

Následně výzkumník pátrá po pravidelnostech, existujících v těchto datech, pátrá 
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po významu těchto dat, formuluje předběžné závěry, přičemž výstupem mohou být 

nově formulované hypotézy (Disman, 2002; Hendl, 2005).  

V rámci kombinace kvalitativních a kvantitativních metod při vědeckém 

zkoumání představuje tzv. "metodologická triangulace". V triangulaci jde o 

paralelní užívání různých druhů dat či různých metod při studiu jednoho a téhož 

problému. Cílem triangulace je oddělení spolehlivých informací od nespolehlivých a 

získání validního a objektivního obrazu pozorovaného objektu. Omezení se pouze 

na kvalitativní či kvantitativní přístup s sebou nese riziko, že opomeneme některý 

důležitý aspekt zkoumaného problému. V oblasti výzkumu se předpokládá, že 

pohled na určité oblasti jevů odlišnými, vzájemně nezávislými výzkumnými 

postupy, potenciálně zvyšuje pravděpodobnost jejich správného pochopení (Hendl, 

2005; Pavlica, 2000). 

2.1.2 Metody logické 

Při zpracování dizertační práce jsou využity převážně logické metody, ke 

kterým se řadí následující trojice párových metod.  

2.1.2.1 Abstrakce – konkretizace 

Abstrakce je myšlenkový proces, při kterém dochází k oddělení nepodstatných 

vlastností jevu od vlastností podstatných, čímž se ve vědomí vytváří model objektu, 

obsahující jen ty charakteristiky či znaky, jejichž zkoumání nám umožní získat 

odpovědi na otázky, které si klademe. S touto metodou pracují spíše teoretické 

disciplíny. 

Konkretizace je opačný proces, kdy vyhledáváme konkrétní výskyt určitého 

objektu z určité třídy objektů a snažíme se na něj aplikovat charakteristiky, platné 

pro tuto třídu objektů (Hendl, 2005). 

Využití: Abstrakce je využita při identifikaci podstatných faktorů, 

které ovlivňují výkonnost podniku. Na základě konkretizace jsou 

definovány vazby mezi klíčovými faktory výkonnosti.   

2.1.2.2 Analýza – syntéza 

Analýza je myšlenkový proces rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo 

situace na jednotlivé části. Analýza umožňuje odhalovat různé stránky a vlastnosti 

jevů a procesů, jejich stavbu, vyčleňovat etapy, rozporné tendence apod. Cílem 

analýzy je rozeznání systému v každém jevu, jednotlivých vazeb a odhalení 

zákonitostí fungování systému. 

Syntéza znamená postupovat od části k celku. Dovoluje poznávat objekt jako 

jediný celek. Je to spojování poznatků, získaných analytickým přístupem. Syntéza 
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tvoří základ pro správná rozhodnutí, pomáhá odhalovat vnitřní zákonitosti 

fungování a vývoje jevu.  

Analýza a syntéza, podobně jako abstrakce a konkretizace, tvoří nedílný celek. 

Nelze je tedy chápat odděleně, jelikož oba tyto postupy se prolínají a doplňují. Je 

důležité důmyslně rozebírat jev na menší složky a z nich potom sestavit celek. Není 

to však pouhé skládání jednotlivých částí, ale je to činnost odhalování nových 

vztahů a zákonitostí (Hendl, 2005). 

Využití: Data, získaná literární rešerší, jsou podrobena analýze. 

Důvodem je vyhodnocení poznatků zkoumané problematiky. Tato data lze 

pomocí syntézy propojit a srovnat s cílem, identifikovat klíčové faktory 

výkonnosti podniku (tzn. je využita při formulaci závěrů). 

2.1.2.3 Indukce – dedukce 

Indukce je proces vyvozování obecného závěru na základě poznatků o 

jednotlivostech. Induktivní úsudky nám umožňují dojít k podstatě jevů a stanovit 

jejich zákonitosti. Induktivní závěr lze považovat za hypotézu, protože nabízí 

vysvětlení, i když těchto vysvětlení může být v praxi více. Typickým východiskem 

indukce je statistické zpracování a zhodnocení dostatečně reprezentativních 

souborů údajů, které nám umožní formulaci obecnějších závěrů, platných pro 

zkoumanou oblast.  

Dedukce je způsob myšlení, při němž od obecných závěrů, tvrzení a soudů 

přecházíme k méně známým (k méně obecným). Vycházíme tedy ze známých, 

ověřených a obecně platných závěrů a aplikujeme je na jednotlivé, dosud 

neprozkoumané, případy. Dedukce je proces, ve kterém testujeme, zda vyslovená 

hypotéza je schopna vysvětlit zkoumaný fakt (Popper, 1997). 

Využití: Indukce je nápomocná při navržení obecného modelu 

hodnocení výkonnosti podniku, na jehož základě mohou podniky 

identifikovat slabá místa výkonnosti. Zároveň je využita při formulaci 

hypotéz, které budou dále statisticky ověřeny. Dedukci je možné využít při 

ověření, zda stanovená hypotéza je schopna vysvětlit zkoumaný fakt.  
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2.2 Metody sběru dat 

Existuje mnoho různých technik sběru dat, která potřebujeme získat pro to, 

abychom si porovnali svoje teoretické předpoklady s praxí, vysvětlili chování 

zkoumaného systému, či odhalili nějaký problém. Obecně rozlišujeme tyto metody 

sběru dat: 

 Přímé či nepřímé pozorování – je zaměřené na plánované vnímání 

vybraných jevů, které jsou pak systematicky zaznamenávány (někdy se též 

nazývá etnografický výzkum). 

 Strukturovaný rozhovor (interview) – vyžadované informace jsou 

získávány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor může být prováděn 

„face-to-face“, nebo přes komunikační medium (telefon, email apod.). 

 Dotazník – tato metoda patří do kvantitativních metod. Respondent 

písemně odpovídá na otázky tištěného, nebo elektronického formuláře. 

 Experiment – zkoumaný systém vystavujeme působení specifických, 

předem stanovených podmínek (vstupních veličin) a vyhodnocujeme jejich 

vliv na výstupy a chování systému. 

 Analýza dokumentů – analýza jakýchkoliv dokumentů, které nebyly 

vytvořeny za účelem našeho výzkumu (Disman, 2002; Nový a kol., 2006). 

Při zpracování dizertační práce byla, pro vymezení teoretických východisek, 

využita sekundární data, získaná pomocí rešerše literárních zdrojů. Tato data byla 

podrobena detailní analýze a následně vyhodnocena a porovnána s jednotlivými 

teoriemi vědeckého poznání.  

Následně bylo provedeno dotazníkové šetření, tzv. empirický výzkum. Data 

byla také doplněna strukturovanými rozhovory s manažery podniků. Hlavní 

výhodou této metody je možnost získání detailních informací o zkoumané 

problematice. Slabou stránkou je však časová náročnost získávání dat.  

K získání potřebných dat pro účely této práce bylo využito dotazníkové šetření, 

a to z důvodů, které uvádí Disman (2002): 

 Dotazníkové šetření je vysoce efektivní technika, která může postihnout 

velký počet jedinců při relativně malých nákladech. 

 Náklady šetření na rozptýlení vzorku jsou relativně nízké. 

 Anonymita je relativně přesvědčivá (Kozel a kol., 2011). 

K výhodám využití dotazníkového šetření je možno doplnit, že je s ním spojena 

především jeho rychlá a snadná administrace, je zde možnost oslovení většího 

počtu respondentů a s tím spojené získání značného množství dat.  
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S použitím dotazníku je však spojena i řada nevýhod. Především se jedná o 

možnou subjektivnost odpovědí, vyhnutí se otázce ze strany respondenta, možný 

nevyhovující způsob dotazování z hlediska respondenta, zkreslení odpovědí, 

nemožnost dovysvětlit pokládané otázky a omezenost prostoru pro odpovědi 

respondentů (Skutil a kol., 2011). 

2.3 Metody analýzy dat 

V rámci analýzy dat bylo využito převážně statistických metod, přičemž jde 

převážně o popisnou statistiku a statistiku závislostí. Jednotlivé metody jsou 

v následujícím textu teoreticky představeny.  

2.3.1 Popisná statistika 

Popisná statistika zjišťuje a sumarizuje informace, které dále zpracovává ve 

formě grafů a tabulek a vypočítává jejich číselné charakteristiky, mezi které se 

řadí: prostý a vážený aritemtický průměr, medián a modus, rozptyl, směrodatná 

odchylka apod. 

2.3.1.1 Aritmetický průměr 

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje 

typickou hodnotu popisující soubor několika hodnot.  

Průměr datového souboru {x1, x2, …, xn} je definován vztahem: 

 

 

jde tedy o součet všech hodnot vydělený jejich počtem (Hendl, 2012). 

2.3.1.2 Modus a medián 

Modus je hodnota proměnné, která se v daném souboru vyskytuje nejčastěji, 

jedná se tedy o nejtypičtější (nejčetnější) hodnotu znaku. Představuje určitou 

typickou hodnotu sledovaného souboru a jeho určení předpokládá roztřídění 

souboru podle obměn znaku. 

Medián, který představuje prostřední hodnotu uspořádaného souboru, a je 

tedy svou vypovídací hodnotou blízký aritmetickému průměru, je hodnota, jež dělí 

řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Na rozdíl od 

aritmetického průměru je medián málo citlivý k odlehlým hodnotám (Hendl, 2012). 
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2.3.1.3 Rozptyl a směrodatná odchylka 

Jak rozptyl, tak směrodatná odchylka se řadí mezi základní míry variability 

dat, které charakterizují vyrovnanost jednotek souboru, ukazují, jak jsou hodnoty 

souboru rozptýleny nebo jak se jednotlivé hodnoty znaku vzájemně liší. Obě 

veličiny se vztahují k aritmetickému průměru – měří rozptýlenost kolem 

aritmetického průměru.  

Rozptyl vyjadřuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem 

její střední hodnoty. Rozptyl je možno definovat jako aritmetický průměr čtverců 

odchylek jednotlivých hodnot sledované proměnné xi od průměru celého souboru.  

K výpočtu se využívá následujícího vzorce:  

𝑠2 =
1

𝑛 − 1
 (𝑥𝑖 − 𝑥)

2

𝑛

𝑖=1

 

 

Druhá odmocnina z rozptylu se nazývá směrodatná odchylka. Směrodatná 

odchylka vyjadřuje, jak se hodnoty liší od průměrné hodnoty. Vypovídá o tom, jak 

moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. 

Dosahuje-li její výše nižších hodnot, jsou si prvky souboru většinou navzájem 

podobné, opačný případ signalizuje velké vzájemné odlišnosti (Hendl, 2012). 

 Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky má tvar: 

𝑠 =  
1

𝑛 − 1
 (𝑥𝑖 − 𝑥)

2

𝑛

𝑖=1

 

 

2.3.1.4 Variační koeficient 

Míra kvality průměru se nejčastěji hodnotí pomocí variačního koeficientu, 

který udává, z kolika procent se podílí směrodatná odchylka na aritmetickém 

průměru. Vysoká hodnota variačního koeficientu udává, že aritmetický průměr 

"špatně" zastupuje data souboru, resp. není vhodným odhadem úrovně dat (Hendl, 

2012). Při výpočtu se vychází z následující vzorce: 

𝑣𝑥 =  
𝑠𝑥
𝑥

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistick%C3%BD_soubor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/strednih.htm#aprumer
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/strednih.htm#aprumer
http://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn1/strednih.htm#aprumer
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2.3.2 Matematicko-statistické metody  

Při zpracování poznatků a faktů, získaných výzkumem, je možno použít 

různých analytických metod, ke kterým se řadí: 

 Klasifikační analýzy – vyskytují se jako syntetická a analytická 

klasifikace. Pomocí syntetické klasifikace sjednocujeme jevy podle 

podobnosti, tzn. poznatky a fakta seskupujeme do tříd nebo třídíme soubor 

do dílčích skupin. Analytická klasifikace vychází z určitého celku, množiny, 

kterou rozkládá na prvky (podmnožiny), kdy ani jeden nemá společný prvek 

s jinou podmnožinou. Speciální matematicko-statistickou metodou třídění je 

např. „shluková analýza“ (cluster analysis). 

 Vztahové analýzy – zjišťují vztahy mezi jevy a zda jde o vztahy závislosti či 

nezávislosti – tato analýza tedy zkoumá závislosti mezi jevy. Pro analýzu 

závislostí statistických (téměř vždy kvantitativních) jevů se používá 

„regresní“ a „korelační analýza“.  

 Kauzální analýzy – vyhledávají příčiny jevů, nezkoumají však dynamiku 

systému, jen vliv vnějších faktorů. Typickým příkladem kauzální analýzy je 

pyramidová soustava ukazatelů. Tento druh analýzy zkoumá příčiny jevů.  

 Systémové analýzy – zkoumají systémy s cílem pochopit je, vysvětlit je a 

případně zlepšit a zdokonalit. Používají se většinou matematické a 

statistické metody a systémové přístupy, jako operační analýza, systémové 

inženýrství a kybernetika. Zkoumá spíše složitější systémy. Systémová 

analýza (systémový přístup) nejvíce odpovídá komplexnímu přístupu ke 

zkoumání jevů. Nezůstává pouze na povrchu jevů, nýbrž objevuje vnitřní 

zákonitosti vývoje ekonomického systému a umožňuje tak i předvídání a 

usměrňování jeho vývoje (Disman, 2002; Hendl, 2005; Pavlica, 2000).  

Primární data byla statisticky posouzena především na základě klasifikační a 

vztahové analýzy, za použití statistického programu IBM SPSS Statistics. 

Základem bylo využití popisné statistiky, pro analýzu vícerozměrných závislostí 

byla vybrána faktorová analýza. Dále byla využita kontingenční tabulka pro 

vyhodnocení slovních dat. V návaznosti na jednorozměrnou explorační analýzu dat 

byly dále provedeny analýzy vzájemných závislostí hodnot sledovaných 

charakteristik analyzovaných statistických jednotek, v základu zejména korelační 

analýza (Hendl, 2005). 
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2.3.3 Faktorová analýza 

Faktorová analýza se řadí mezi vícerozměrné statistické metody, je zaměřená 

na průzkumovou analýzu a popis souborů. Jejím cílem je vytvoření nových 

(umělých) proměnných – faktorů takovým způsobem, aby pomocí minimálního 

počtu těchto faktorů bylo zachyceno maximální množství informací, které byly 

obsaženy v původním souboru. Dimenze nově získaných dat se přibližuje reálné 

hodnotě, což je důležitým předpokladem pro další zpracování. Faktorová analýza je 

převážně tedy využita ke snížení (redukci) datového souboru (Hammer a kol., 

2011).  

Provedení faktorové analýzy je založeno na výběrových korelačních a 

parciálních korelačních koeficientech. Korelační koeficient prezentuje těsnost 

lineární závislosti proměnných, pohybuje se v rozmezí -1 až 1. Parciální korelační 

koeficient znázorňuje podobnost dvou proměnných pouze za předpokladu, že 

ostatní proměnné jsou konstantní. Pokud je možné vysvětlit závislost proměnných 

pomocí společných faktorů, musí být parciální korelační koeficienty velmi malé, 

blízké nule (Škaloudová, 2010). 

K provedení faktorové analýzy je nezbytné mít k dispozici n pozorování každé 

z k proměnných X1, X2, X3… Xk. Pokud mezi těmito proměnnými existují lineární 

závislosti, jsou jejich korelační koeficienty v absolutním vyjádření velké. Při 

splnění dalšího předpokladu faktorové analyzy, že za závislostí daných 

proměnných stojí společné proměnné – faktory, budou parciální korelační 

koeficienty proměnných X1, X2, X3… Xk velmi malé. 

Přínos každého faktoru je dán jeho rozptylem, tento lze získat jako vlastní číslo 

kovariační či korelační matice. Pro posouzení vhodnosti využití faktorové analýzy 

se zpravidla užívá dvou metod: 

 Kaiser-Meyer-Olkinova míra (dále KMO) – KMO slouží k porovnání 

významností normálních a parciálních korelací. Indikuje proporci variací 

mezi proměnnými, které mohou být příčinou významu jednotlivých faktorů. 

Pokud je hodnota KMO blízká 1 (interval hodnot 0–1) mohou být data 

použita k vytvoření faktorů, přičemž hodnoty pod 0,5 jsou nepřijatelné. 

 Bartletův test sféričnosti – testuje položky v korelační matici (proměnné), 

které nejsou ve vzájemném vztahu a proto jsou dále nevhodné pro vytvoření 

struktury faktoru. V tomto případě je nutné zaměřit se na hodnotu hladiny 

významnosti. Pokud je menší než 0,05 znamená to, že faktorová analýza 

může být pro zvolená data užitečná (Škaloudová, 2010; Hammer a kol., 

2011). 
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Matematicky je možno postup faktorové analýzy popsat jako vyjádření 

zkoumaných standardizovaných proměnných Xi pomocí lineární kombinace 

menšího počtu hypotetických faktorů Fj pomocí tohoto vztahu:  

Xi = ai1 F1 + ai2 F2 + ai3 F3 +      + aim Fm + ei, 

pro i = 1, 2, 3, …k, kde: 

k – počet proměnných, 

m – počet faktorů; platí m < n, 

ei – specifická součást proměnné Xi. 

Způsob, jak určit počet faktorů a velikost jejich faktorových zátěží, představují 

metody extrakce faktorů. Mezi tyto metody se řadí: 

 Metoda hlavních komponent – je metoda, sloužící k dekorelaci dat. 

V rámci postupu dává nekorelované faktory, které jsou navíc uspořádány 

podle svého rozptylu, a to tak, že první faktor má rozptyl největší a poslední 

nejmenší. Snahou této analýzy je redukce počtu proměnných, aby bylo 

možné vyjádřit rozptyl původních proměnných. Pokud jsou vysoké korelace 

mezi jednotlivými proměnnými, lze celkový rozptyl vyjádřit jednou hlavní 

komponentou. Metoda poskytuje jednoznačné faktorové řešení, kdy 

proměnné vyčerpávají nejvyšší možné procento rozptylu, z tohoto důvodu 

patří mezi nejčastěji používané.  

 Metoda hlavních os – obdoba metody hlavních komponent pouze s tím 

rozdílem, že je matice výběrových korelačních koeficientů nahrazena 

redukovanou korelační maticí.  

 Metoda nejmenších čtverců – faktory jsou extrahovány takovým 

způsobem, aby byl minimalizován součet čtverců korelačních koeficientů, 

které neleží na diagonále korelační matice (Škaloudová, 2010). 

Po provedené faktorové analýze je vhodné pro potvrzení této analýzy využít 

ukazatel Cronbachovo alfa, který bývá nazýván také jako koeficient spolehlivosti či 

koeficient konzistence. Nabývá hodnot 0 až 1, přičemž krajní hodnota 0 znamená, 

že jednotlivé ukazatele jsou navzájem nekorelované. Naopak, hodnota 1 značí 

vzájemně korelované proměnné. Čím je hodnota blíže k 1, tím je vykázán vyšší 

stupeň shody. Cronbachovo alfa je tedy určitou analogií korelačního koeficientu 

(Hrach, Mihola, 2006). 

Pro koeficient Cronbachova alfa platí vzorec: 
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kde:  k – počet úloh v testu,  

S2i – rozptyl dosažených skóre i-té úlohy,  

S2x – celkový rozptyl skóre dosažených v testu.  

Posledním krokem faktorové analýzy je odhad faktorového skóre. Faktorové 

skóre představuje hodnoty společných faktorů pro jednotlivá pozorování a je 

především vstupem do dalších analýz, zejména pokud je faktorová analýza užita 

pro redukci dat (Hammer, a kol., 2011). 

2.3.4 Chí-kvadrát test 

Chí-kvadrát test je statistická neparametrická metoda, která se používá ke 

zjištění, zdali mezi dvěma znaky existuje prokazatelný vztah. Data jsou 

uspořádána do kontingenční tabulky, přičemž kategorie jednoho znaku určují 

řádky a kategorie druhého znaku sloupce. Pokud jeden ze znaků má r kategorií a 

druhý znak má s kategorií, dostáváme kontingenční tabulku typu r x s. Nejmenší 

tabulkou, kterou je možno získat v případě, že každý znak má pouze dvě kategorie, 

je tabulka čtyřpolní, která je ve tvaru 2 x 2.  

Základní princip chí-kvadrát testu spočívá v porovnání pozorovaných a 

očekávaných četností. Při výpočtu očekávaných četností se vychází z předpokladu, 

že platí nulová hypotéza. Při testu nezávislosti, nulová hypotéza předpokládá, že 

mezi dvěma kvalitativními veličinami neexistuje závislost. Označíme-li relativní 

četnosti jako ij (jejich bodovými odhady jsou četnostmi pij), pak nulovou hypotézu 

zapíšeme ve tvaru: 

H0: ij = ij,0, 

kde ij,0 je relativní četnost očekávaná v případě nezávislosti, spočítaná dle vztahu:  

ij,0 = pi+ p+j. 

Tato nulová hypotéza je testována vůči hypotéze H1 : H0 neplatí. Velikost 

rozdílů mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi se posuzuje pomocí testové 

statistiky χ2 (testové kritérium): 

 
2

2
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ij ij
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n n
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kde: nij – pozorovaná četnost i-té kategorie, 

n′ij – očekávaná četnost i-té kategorie.  
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Tato náhodná veličina má za předpokladu platnosti nulové hypotézy přibližně 

chí-kvadrát rozdělení  v = (r – 1)(s – 1) stupni volnosti.  

Vypočtenou hodnotu uvedeného testového kritéria χ2 proto porovnáváme 

s kvantilem χ21 – α [(r – 1)(s – 1)], kde α je zvolená hladina významnosti (např. 0,05). 

Pokud platí χ2 ≥ χ21 – α [(r – 1)(s – 1)], zamítáme H0 o nezávislosti na hladině 

významnosti α, a tím považujeme závislost obou znaků za prokázanou (Řezanková, 

2010).  

2.3.5 Fisherův exaktní test 

Pro použití χ2 testu je nezbytné, aby teoretické četnosti n′ij byly větší než 5. 

V případě, že některé četnosti této podmínce nevyhovují, lze dosáhnout jejího 

splnění sloučením několika sousedních tříd.  Je nutno tedy hledat skupiny určitým 

způsobem podobné, věcně spolu související. V případě nízkých četností a 

nemožnosti slučování řádků či sloupců, lze využít Fisherův exaktní test (test o 

nezávislosti dvou znaků), který se řadí mezi neparametrické testy, pracující s daty 

na nominální škále a v nejjednodušší podobě ve dvou třídách. Fisherův exaktní test 

vychází z předpokladu, že marginální četnosti jsou považovány za neměnné. 

V tomto případě se testuje H0: 11 = p1+p+1 vůči oboustranné, případně jednostranné 

alternativní hypotéze. Pro každou variantu četností lze spočítat pravděpodobnost, 

že při daných marginálních četnostech n1, n2, n.1, n.2 vznikne tabulka s četnostmi 

n11, n12, n21, n22. Tak dostáváme: 

!!!!!

!!!!

22211211

2.1..2.1

nnnnn

nnnn
P   

Minimální hladinu významnosti, od které zamítáme H0, spočítáme pro 

pravostrannou a oboustrannou alternativní hypotézu podle vztahu: 

α′ = ∑A p, 

kde A je 

pro oboustranný test: množina tabulek, kde p je menší nebo rovno 

pravděpodobnosti zjištěných četností, 

pro jednostranný test: množina tabulek se stejnými hodnotami p jako pro 

oboustranný test a zároveň n11 je buď rovno zjištěné 

četnosti, nebo ve stejné relaci jako zjištěná četnost 

k teoretické (Anděl, 2011; Řezanková, 2010).  
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2.3.6 Pearsonův korelační koeficient 

V případě, že posuzujeme vzájemné vztahy mezi proměnnými pomocí různých 

měr závislosti, využíváme různých korelačních koeficientů. Nejpoužívanější mírou 

těsnosti vztahu (síly lineární závislosti) dvou spojitých znaků je Pearsonův 

korelační koeficient, který se počítá přímo z naměřených párových hodnot X a Y. 

Používá se u metrických dat, která mají normální rozdělení, a očekáváme lineární 

vztah. U výpočtu se postupuje podle vztahu: 

r

x x y y

x x y y

i i

i

n

i i

i

n

i

n
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Hodnota r může nabývat hodnot v rozmezí –1 až 1. Pokud r = 0 (případně se 

blíží této hodnotě), proměnné jsou nezávislé. Kladné hodnoty korelačního 

koeficientu značí pozitivní závislost, tj. obě veličiny zároveň rostou nebo klesají. 

Záporné hodnoty naopak znamenají negativní závislost, tj. jedna proměnná roste, 

zatímco druhá klesá.  

V rámci správné interpretace Pearsonova korelačního koeficientu se 

předpokládá, že obě proměnné jsou náhodné veličiny a mají společné dvourozměrné 

normální rozdělení. Potom nulový korelační koeficient znamená, že veličiny jsou 

nezávislé. Pokud není splněn předpoklad dvourozměrné normality, z nulové 

hodnoty korelačního koeficientu vyplývá, že veličiny jsou nekorelované (Anděl, 

2011; Řezanková, 2010). Korelační analýza, na rozdíl od analýzy regresní, 

nedefinuje směr závislosti, nerozlišuje tedy mezi závisle a nezávisle proměnnou.  

2.4 Model a modelování 

Model, jakožto hlavní cíl dizertační práce je možno dle Janíčka (2007) 

charakterizovat jako „subjektem účelově vytvořený reálný nebo abstraktní objekt, 

který obsahuje všechny podstatné charakteristiky primárního objektu, a který se 

týká určitého zájmu subjektu o tento objekt“. Model může být konečným produktem, 

pomocným produktem nebo model může pouze obsahovat pomocný objekt, který 

slouží subjektu k dalšímu zkoumání a vyřešení problému.  

Model je možno považovat za účelově zjednodušené zobrazení primárního 

objektu, přičemž se jedná o zjednodušený obraz reality, který musí vystihnout vše 

podstatné a současně být co nejjednodušší. Model slouží jako prostředek 

k nepřímému řešení problému, je jednak výtvorem poznání daného jedince a 

zároveň jako slouží nástroj k poznání. Pojem model je nutno chápat v širším 
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vymezení jako soustavu, jejíž prvky jsou nutné k tomu, aby nejen model, ale také 

činnosti s ním spojené (tedy modelování) byly prostředkem k řešení problému.  

V souvislosti se zobecněnou charakteristikou modelu je tedy model 

prostředkem k řešení konkrétního, subjektem (řešitele problému R) vymezeného, 

problému PR (Ω) na reálném nebo abstraktním objektu Ω (primární objekt). Model 

musí obsahovat všechny základní charakteristiky primárního objektu Ω z hlediska 

sledovaného problému PR (Ω). Model je tvořen soustavou, jejímiž prvy jsou 

modelový objekt OM, systémy podstatných veličin ∑(Ω), ∑(OM) na objektech Ω a OM 

a zobrazení Z mezi těmito sytémy.  

Zobecněnou strukturu modelu lze vymezit jako model M, vytvořený řešitelem 

R pro nepřímé řešení problému PR (Ω) na objektu Ω, je aktivní soustavou, kterou 

lze zapsat v následujícím formalizovaném tvaru: 

M (R, Ω, P) = <∑(Ω), OM, ∑(OM), Z, MR>, 

kde jednotlivé prvky soustavy mají tyto významy: 

R  řešitel problému (autorka dizertační práce),  

Ω  zkoumaný objekt (podnik z oblasti Informační a komunikační činnosti),  

P  záměr práce (řešený problém), 

∑(Ω) systém podstatných proměnných, sledovaných na objektu z hlediska 

zkoumané problematiky, 

OM  modelový objekt, 

∑(OM) systém podstatných proměnných, vytvořených na OM, 

Z  vzájemné prolínání mezi ∑(Ω) a ∑(OM), 

MR proces řešení problému. 

Modely lze klasifikovat dle několika typů, v dizertační práci je využit tzv. 

„popisný model“, který je vyjádřením aktuální preference "logiky (L)1" a jejího 

vyjádření běžným jazykem (Janíček, 2007).   

2.5 Postup řešení dizertační práce 

Dizertační práce je zpracována na základě několika dílčích kroků, mezi které 

je možno obecně zařadit primární a sekundární výzkum. Primární výzkum 

obsahuje realizaci dotazníkového šetření, včetně vyhodnocení získaných dat a 

potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz.  

 

                                                
1 Logika (L) je označení pro vědomé mozkové činnosti, které probíhají dle všeobecně přijatých 

logických zákonů. Logické myšlení znamená zpracování výchozích informací podle jednoznačně 

formulovaných pravidel logiky (Janíček, 2007). 
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Sekundární výzkum je zaměřen na rozbor literárních zdrojů a obsahovou 

analýzu dostupných dokumentů, vztahujících se ke zkoumané problematice. Po 

provedené analýze získaných výsledků výzkumu byly sumarizovány poznatky, 

získané empirickým výzkumem a zároveň sestaveny závěry a doporučení.  

Pro lepší přehlednost bylo sestaveno schéma, zachycující souslednost kroků při 

zpracování dizertační práce. Toto schéma představuje Obrázek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Postup zpracování dizertační práce 

Zdroj: Vlastní zpracování
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Nejrozsáhlejší kapitolou této práce je část, zabývající se teoretickou analýzou 

zkoumané problematiky. Dizertační práce je zaměřena na „Model hodnocení 

ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů“, 

podrobněji jsou tedy rozebrány právě pojmy "podnikatelský subjekt (podnik)" a 

"výkonnost", "strategie", která s výkonností úzce souvisí a dále jednotlivé faktory 

výkonnosti, které jsou spojeny s jejím hodnocením. Naposledy jsou prezentovány 

nástroje (modely), které blíže s tématem souvisejí a jsou k hodnocení výkonnosti 

využity. 

3.1 Podnikatelský subjekt  

Podnikatelským subjektem nazýváme základní jednotku, v níž je realizována 

výroba, či jsou poskytovány služby. Z posledních údajů Českého statistického úřadu 

je v České republice k 31. 12. 2012 registrováno celkem 2 727 654 ekonomických 

subjektů. Z tohoto počtu je evidováno 1 903 871 soukromých podnikatelů, 382 478 

obchodních společností a 15 362 družstev (Synek, 2007; ČSÚ, 2012).  

Pojem „podnikatelský subjekt (podnik)“ je však možné vymezit mnoha 

způsoby. Jedním z nich je definice, kterou uvádí Günter Wöhe (2007), který podnik 

označuje jako „plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, v níž se zhotovují a 

prodávají věcné statky a služby“. Tato definice vymezuje podnik jako komplexní 

objekt, který je předmětem dalšího zkoumání.  

Podnik je však vymezen také obchodním zákoníkem, přesněji se jedná o Zákon 

č. 513/1991 Sb., paragraf 5, odstavec 1, kde je uvedeno: „Podnikem se pro účely 

tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku, nebo vzhledem ke své povaze, mají 

tomuto účelu sloužit“ (Obchodní zákoník, 2011).  

Tímto je možné shrnout, že podnikem je samostatná ekonomická jednotka 

s právní subjektivitou, která za využití výrobních činitelů produkuje zboží či 

poskytuje služby za účelem uspokojení svých potřeb a dosažení zisku. Základním 

předpokladem podnikatelské činnosti by mělo být dodržování stanovených předpisů 

(ať již právních, ekonomických či ekologických).  

Úspěšný podnik dokáže v průběhu své činnosti naplnit nejen své představy a 

stanovené cíle, ale přináší také výhody pro společnost a obyvatelstvo, jelikož je 

součástí socioekonomického systému, kde je nositelem cílových představ zájmových 

skupin, mezi které se právě společnost a obyvatelstvo řadí. 
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3.2 Výkonnost 

Co přesně znamená pojem „výkonnost“ a jak jej můžeme v podnikatelském 

prostředí specifikovat? Jedna z definic říká, že výkonnost v prostředí ekonomiky 

nebo průmyslu značí schopnost jednotky dosahovat určitých výsledků, 

srovnatelných na základě určitých daných kritérií s výsledky jiných jednotek. 

Těmito výsledky se zpravidla rozumí výsledky, vyjádřitelné v kladných hodnotách. 

Výkonnost je navíc pokládána za schopnost dosahovat takovýchto výsledků po 

určitou dobu. Jedním ze základních problémů výkonnosti podniku je, jak tuto 

výkonnost měřit a jak ji objektivovat, jelikož pro různé cílové skupiny v okolí 

podniku má různý význam. Z tohoto důvodu jsou vypracovány příslušné postupy a 

metody, které měří jednotlivé poměry a vztahy (Kislingerová, 2009). 

Lebas (1995) tvrdí, že výkonnost je o schopnosti, výkonnost je o budoucnosti. 

K tomuto dále vysvětluje, že výkonnost je o nasazení a řízení správných prvků 

kauzálních modelů, které vedou k včasnému dosažení stanovených cílů v rámci 

specifických omezení (podniků či situací). 

Jiná definice hovoří o výkonnosti jako o charakteristice, která popisuje způsob, 

respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobnosti s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace 

této charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního 

jevu z hlediska stanovené kriteriální škály (Wagner, 2009). 

Výstižně prezentuje "výkonnost" také Pavelková s Knápkovou (2009), které jí 

přikládají význam v tom, že by výkonnost měla pojímat všechny oblasti 

podnikových činností, které je zapotřebí skloubit tak, aby výsledkem byl fungující a 

prosperující podnik s dlouhodobou perspektivou existence. 

Pojem "výkonnost" je definován také Evropskou nadací pro manažery kvality, 

kde je považován za „míru dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, 

organizacemi a procesy“ (EFQM, 1999). 

"Výkonnost" doplňuje také definice Lesákové (2004), která udává, že se jedná o 

schopnost podniku dosahovat požadované efekty či výstupy, a to pokud možno 

v měřitelných jednotkách.  

Dle Frosta (2005) je možno pojem "výkonnost" chápat jako schopnost podniku 

dosáhnout nejlepšího zhodnocení investic, vložených do podnikatelských aktivit.  

Podnikatelskou výkonnost definuje rovněž Pitra (2001), který ji vymezuje jako 

„výsledek organizované činnosti konkrétních lidí, kteří spojili své síly a prostředky 

k dosažení jasně definovaných cílů“. K tomuto však ještě dodává, že za 

podnikatelskou výkonnost nesou osobní odpovědnost všichni ti, kteří o její úrovni 
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rozhodují, tzn. zaměstnanci, manažeři a vlastníci, jelikož tato výkonnost není pouze 

požadavkem ekonomickým, ale je požadavkem celospolečenským. 

Výkonnost podniku je tedy objem hodnoty, kterou podnik vytváří za určité 

časové období. Jeho schopnost je co nejlépe přeměnit a zhodnotit prostředky, 

vložené do podnikatelské činnosti, přičemž výkonný podnik nemusí vykazovat 

pouze dobré hospodářské výsledky. 

S pojetím výkonnosti jsou velice často spojovány výkonnostní indikátory2, které 

jsou úzce spjaty s následujícími pojmy, jimiž jsou: 

 Efektivita (často označována jako „účinnost“) – vyjadřuje poměr 

výstupů a vstupů určité činnosti v systému, přičemž cílem je dosažení 

maximálního objemu a kvality produktů (tj. výstupu), při použití 

optimálních zdrojů. Měří se na základě souměření ekonomického prospěchu 

s rozsahem vynaložených nákladů (Král, 2006). Autor Franceschini a kol. 

(2007) tento pojem definuje za proces, označující do jaké míry jsou výstupy 

v souladu s požadavky. Jinými slovy by pojem efektivita měl odpovídat na 

otázku: „Děláme správné věci?“. 

 Účelnost (často nazývaná také jako „efektivnost“) – naopak vyjadřuje, 

do jaké míry byly dosaženy efekty, které odpovídají zadaným cílům (Král, 

2006). Dle Franceschini a kol. (2007) je možno ještě dodat, že se jedná o 

zjištění, do jaké míry proces produkuje požadovaný výstup v rámci 

minimálních nákladů. Pomoci si můžeme odpovědí na otázku: „Děláme věci 

správně?“. 

Jak prezentuje Kuin (1968), výkonnost je však širší pojem než účinnost. 

Kritéria účinnosti udávají, do jaké míry je daný cíl dosažen a prostředky, které jsou 

k tomuto využity. Jak cíl, tak prostředky mohou být vyjádřeny v číslech. Výkonnost 

je o nastavení cílů a přidělení zdrojů. Dobrá výkonnost je charakterizována nejen 

vysokou účinností, ale také vyvážeností cílů, řízenými a kvalitními výsledky. Ty 

však nemusí být vyjádřeny čísly, proto je zapotřebí zjistit a určit jiná přijatelná 

měřítka.  

 

 

 

 

                                                
2 Problematika výkonnostních indikátorů je dále podrobněji charakterizována v samostatné 

kapitole, viz. "3.2.1.1 – Výkonnostní ukazatele". 
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3.2.1 Hodnocení výkonnosti 

Výkonnost je zapotřebí určitým způsobem sledovat a zároveň hodnotit, aby 

mělo smysl se jí v podniku zabývat. Z tohoto důvodu je následující kapitola 

zaměřena na důležitou činnost v rámci výkonnosti, a tou je její hodnocení.  

V úvodu této kapitoly, a v návaznosti na její důležitost, bych ráda využila 

výrok Dr. H. Jamese Harringtona, amerického autora, podnikatele a konzultanta, 

působícího v oblasti zvyšování výkonnosti, který měření výkonnosti velice dobře 

vystihuje. 

„Measurement is the first step that leads to control and eventually to 

improvement. If you can't measure something, you can't understand it. If 

you can't understand it, you can't control it. If you can't control it, you 

can't improve it.“ 

Ve volném překladu je možno říci, že měření je prvním krokem, který vede ke 

kontrole a zlepšování. Pokud něco nemůžeme měřit, nemůžeme tomu ani 

porozumět. A pokud něčemu nemůžeme porozumět, nemůžeme provádět ani 

kontrolu. Zároveň pokud cokoliv nemůžeme kontrolovat, nemůžeme nic zlepšovat. 

Při měření výkonnosti je možné se setkat s několika pojmy, které budou nyní 

vysvětleny. Jedním z nich je „měřítko (kritérium) měření výkonnosti“. 

Měřítkem je myšlena veličina, prostřednictvím jejichž hodnot popisujeme určitou 

elementární charakteristiku prvku nebo vztahu prvků v modelu pro měření. Každé 

měřítko by mělo být popsáno minimálně tím, ke které charakteristice se vztahuje. 

Dále by mělo obsahovat měrnou veličinu a její jednotku. Kromě toho by u 

jednotlivých měřítek výkonnosti měl být uveden i další popis účelu měřítka, 

způsobu jeho zjišťování a možnosti případných problémů interpretace zjištěných 

hodnot (Wagner, 2009). 

Dalším pojmem, který s měřením výkonnosti souvisí, je „systém měřítek 

výkonnosti“. Jedná se o systém, jehož prvky tvoří jednotlivá měřítka výkonnosti a 

jehož prostřednictvím popisujeme prvky, jejich charakteristiky a vztahy ve 

zkoumaném modelu pro měření výkonnosti. Je zapotřebí brát v úvahu, že již 

označení "systém" udává základní vlastnosti systému měření výkonnosti, a to jeho 

úplnost při popisu zkoumaného modelu, což znamená, že jeho měřítka umožňují 

popsat všechny důležité prvky, charakteristiky a vztahy v modelu, vnitřní 

uspořádanost, tzn. zřetelné vyjasnění vazeb mezi jednotlivými měřítky (Wagner, 

2009; Kerzner, 2011). Franceschini a kol. (2007) k tomuto dále uvádí, že systém 

ukazatelů (měřítek výkonnosti) by se měl stát informačním systémem pro odhad 

úrovně dosažení cílů. 
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Při měření výkonnosti je možno se velice často setkat také s pojmem „metoda 

měření výkonnosti“. Ta znamená postup, který je použit pro dosažení cílů procesu 

měření výkonnosti nebo jeho dílčích fází. Do metod měření výkonnosti tedy 

zahrnujeme metody, zaměřené na získání požadovaných údajů, jejich 

zaznamenání, uchování, třídění a interpretaci uživatelům (Wagner, 2009).  

Posledním pojmem, který bude v souvislosti s měřením výkonnosti vysvětlen, 

je „systém měření výkonnosti“. Ten znamená takové konkrétní řešení procesu 

měření výkonnosti, které je založeno na systémovém přístupu. Prvky systému 

měření výkonnosti tvoří jednotlivé fáze procesu měření výkonnosti, subjekty, které 

uskutečňují toto měření nebo se na něm podílejí, systémy měřítek výkonnosti a 

metody, využívané v jednotlivých fázích měření výkonnosti (Wagner, 2009; 

Halachmi, 2005). Zavedením vhodného systému měření výkonnosti podnik dokáže 

zajistit, že jednotlivé činnosti jsou v souladu se strategií a cíli podniku (Lynch, 

Cross, 1991). 

V souvislosti s výkonností je tedy důležité zahrnout do této oblasti „měření 

výkonnosti“. Jelikož právě pomocí měření jsme schopni zhodnotit dosahování 

stanovených cílů a uvědomit si, zda je podnik konkurenceschopný či nikoliv. Jak 

uvádí Muchiri a kol. (2010), měření výkonnosti je důležitým nástrojem 

udržitelného řízení. Správně definované ukazatele mohou potenciálně podpořit 

identifikaci současného a požadovaného výkonu a poskytují nám údaje o pokroku 

jednotlivých výkonů. Navíc jsou určitou spojnicí mezi strategií a managementem, 

čímž podporují zavádění a provádění iniciativ, které souvisejí se zlepšováním 

podniku. S tímto názorem se také ztotožňují Kaplan (1983) a Neely a kol. (2005). 

Muchiri a kol. (2010) dále uvádí, že měření výkonnosti může pomoci managementu 

podniku soustředit své zaměstnance a zdroje do konkrétních oblastí, které mají 

přímý vliv na výkon podniku. Tohoto lze dosáhnout pouze prostřednictvím 

efektivního využívání správně definovaných ukazatelů výkonnosti, které jsou 

schopny měřit jak prvky, tak výkon podniku. Podle kolektivu autora Luu (2008) je 

možno měření výkonnosti dokonce definovat jako "srdce" neustálého zlepšování. 

Měření výkonnosti není samoúčelné. Cílem není pouze samotné měření, ale cílem 

by mělo být zlepšování výkonnosti. Měření pomocí určitých ukazatelů proto musí 

být součástí neustále probíhajícího plánu analyzování, hodnocení a zlepšování 

provozní výkonnosti (Hammer, 2007). 

Autor Franceschini a kol. (2007) definuje „proces měření“ jako systém 

indikátorů, který by se měl stát informačním systémem pro odhad úrovně dosažení 

cílů. Samotný proces realizace by měl být následován systematickým 

monitorováním a pravidelným sledováním výkonnosti, s cílem identifikovat 

kritické aspekty, které by měly následně vést k zefektivnění procesu činnosti. 

Měření by mělo být technicky a ekonomicky účinné a mělo by svou pozornost 
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zaměřit spíše na výsledky. Jak již bylo uvedeno dříve, měření je nezbytné pro 

ochranu výkonnosti procesů a jejich zlepšení. Nicméně, budování a spouštěcí 

systém měření se snadněji řekne, než zrealizuje.  

Wagner (2009) měření zpřesňuje tím, že jej považuje za činnost, při které 

dochází k přiřazení hodnoty určité charakteristice zkoumaného objektu. Výsledkem 

této činnosti je podle něj hodnota, vztahující se k charakteristice, která může být 

využita k popisu určité charakteristiky objektu, a to za předpokladu, že známe klíč 

k její interpretaci. Z pragmatického (a tedy i uživatelského) hlediska je však 

vhodné chápat měření jako proces, jehož cílem je zajištění požadované informace o 

zkoumaném objektu pro uživatele.  

Proces měření výkonnosti obsahuje podle Wagnera (2009) řadu na sebe 

navazujících fází, které doplňuje také Franceschini a kol. (2007). Řadí se zde: 

 Vytvoření modelu – který bude základem pro uskutečnění měření a 

interpretaci výsledků. V této fázi je stanoveno, které prvky, vztahy a 

charakteristiky zkoumaného objektu budou předmětem našeho zkoumání. 

Je důležité si uvědomit, že cílem měření není a nikdy nemůže být "vytvořit 

druhý originál nebo dvojníka zkoumaného objektu", ale na základě poznání 

skutečného objektu vytvořit jeho účelově orientovaný obraz. Je proto 

důležité brát vždy v úvahu, že způsob, jakým se tento výběr uskuteční a tím 

pádem i to, jaký model se navrhne, je vlastně určující pro průběh všech 

ostatních fází procesu měření.  

 Volba metod a nástrojů – tzn. těch, které budou využity pro měření. 

Pokud máme určeno, co bude při měření naším předmětem zájmu, je 

zapotřebí si uvědomit, jakým způsobem, tj. jakou metodou a s využitím 

jakých nástrojů, měření uskutečníme.  

 Získání požadovaných hodnot (údajů) – je možno určit za fázi změření. 

Jedná se o fázi, ve které dochází buď přímo, nebo prostřednictvím určitého 

nástroje k "přiblížení" zkoumaného subjektu ke zkoumanému objektu za 

účelem "odečtu" zkoumaných údajů. 

 Zaznamenání a uchování získaných hodnot – tato fáze je velmi 

významnou technicko-metodickou fází v procesu měření. Jejím cílem je 

včasné, s co nejmenším množstvím chyb uskutečněné a přitom s co 

nejnižším vynaloženým úsilím provedené zaznamenávání údajů takovým 

způsobem, který umožní jejich integrované zpracování a bezpečné uchování.  

 Třídění a interpretace hodnot – jako příprava pro interpretaci informace 

uživatelům. V této fázi dochází ke zpracování primárních údajů o 

zkoumaném objektu, a to pomocí takových přístupů, kterými mohou být 
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třídění, uspořádání, analýza, porovnání či syntéza. Takto zpracované údaje 

se poté mohou posuzovat podle kritérií, stanovených uživateli, která by měla 

navazovat na model, vytvořený na počátku procesu měření.  

 Ověření informací – je fází, jejímž cílem je eliminace záměrných i 

neúmyslných projevů subjektivity v procesu měření a zvýšení objektivizace 

informací, poskytovaných uživatelům.  

 Komunikace informace uživatelům – je fáze završení celého procesu 

měření. Jejím cílem je pomocí vhodných forem a prostředků komunikace 

srozumitelným a včasným způsobem zprostředkovat uživateli informace o 

zkoumaném objektu a jeho charakteristikách. O činnostech, souvisejících 

s touto fází, se často hovoří jako o vykazování, reportingu, aj.  

Je samozřejmě na každém podniku, jestli si v rámci měření výkonnosti zvolí 

všechny tyto doporučené aktivity, případně jestli některá bude úplně eliminována a 

z měření vynechána. Důležité je, aby měření mělo určitý charakter zlepšení 

vykonávání jednotlivých činností, přesměrování zdrojů, změny ukazatelů 

výkonnosti či dokonce úpravu strategie. Tak, jak se vyvíjejí podnikové priority a 

konkurenční prostředí, měla by se i vyvíjet hodnotící kritéria, která jsou mnohdy 

základem pro vyvození závěrů v rámci hodnocení výkonnosti podniku (Kerzner, 

2011; Valmohammadi, Servati, 2011; Franceschini a kol., 2007; Pulakos, 2009). 

Podle Huyetta a Viguerie (2005), neustálý tlak globální konkurence, 

technologický pokrok a ekonomická liberalizace učinily existenci podniku tvrdší 

než kdy předtím. Změny v obchodním prostředí zdůrazňují potřebu vytváření 

hodnot, rozvoj a udržení konkurenční výhody, na druhou stranu přetvářejí způsob 

měření a hodnocení výkonnosti podniku. Z tohoto důvodu je důležité, aby hodnocení 

výkonnosti bylo neustále aktualizováno nejen na základě potřeb samotného 

podniku, ale převážně, aby dle získaných výsledků hodnocení výkonnosti bylo 

možné reagovat na změny, které se dotýkají podnikového prostředí. 

3.2.1.1 Výkonnostní ukazatele 

Měřit a hodnotit výkonnost je možné za předpokladu správně zvolených 

ukazatelů. Definovat však správné výkonnostní ukazatele je mnohdy velmi 

náročné. Velké množství podniků velmi často pracuje s nesprávnými ukazateli 

výkonnosti. Důvodem je skutečnost, že podniky přesně nevědí, co klíčové ukazatele 

výkonnosti jsou. Škodáková (2009) k tomuto udává velice důležitou skutečnost a 

tou je, že „jenom aktivita, která je opatřena měřítkem, může definovat výkonnost“. 
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Pro správné stanovení cíle je důležité přesně určit ukazatele3, pomocí nichž je 

možno sledovat, jak se procesu daří naplňovat stanovený cíl.  

Metrika je základním pojmem, používaným v souvislosti s měřením 

výkonnosti, ať již na celopodnikové úrovni či na úrovni dílčí oblasti. Metrika je 

přesně vymezené hodnotící kritérium (kategorizace), které je použito pro hodnocení 

úrovně sledované proměnné veličiny. Vyjadřuje stav určitého systému, například 

jeho kvality, efektivnosti a nabývá přitom různých hodnot (Kerzner, 2011; Pulakos, 

2009; Marr, 2006).  

Metriku můžeme dle Učně (2008) definovat následovně: 

 metrika je konkrétně definovaná metoda měření a definovaný rozsah 

měření; 

 metrika je měřitelný ukazatel, použitý pro stanovení kvality, kvantity a 

finanční kategorie (např. náklad, průběžná doba, úroveň zásob); 

 metrika je ukazatel výkonnosti z hlediska stanovených cílů. 

Metriku můžeme také chápat jako přesně vymezený finanční či nefinanční 

ukazatel nebo hodnotící kritérium, které jsou používány k hodnocení úrovně 

efektivnosti konkrétní oblasti řízení podnikového výkonu. Pro skupinu metrik, 

sdružených za účelem měření výkonnosti v rámci jedné konkrétní oblasti, procesu 

nebo projektu, používáme termín „portfolio metrik“ (Učeň, 2008; Kerzner, 2011).  

Dle Učně (2008) slouží metriky jako nástroj měření efektivnosti a výkonnosti, 

zejména se zaměřením na: cíle, kritické faktory úspěchu, procesy, aktivity a 

výkonnost zdrojů, výkonnost pracovníků. Zároveň autor specifikuje následující 

atributy, kterými je metrika definována: název a identifikace, algoritmus, resp. 

vzorec (u tvrdých metrik), definice (u měkkých metrik), vlastník, dimenze (měrná 

jednotka, organizační jednotka, časové období, aj.), výchozí a cílová (požadovaná) 

hodnota, zdroj dat pro měření, měření (postup, způsob, periodicita, harmonogram, 

odpovědnost a vykazování výsledků), ověřování. 

 

 

                                                
3 Ekvivalentem tohoto pojmu je také indikátor, měřítko, metrika, přičemž indikátory jsou chápány 

jako statistiky, míry či parametry, které mohou být použity ke sledování změn. Jsou vyvíjeny 

syntézou a transformací dat (environmentálních, ekonomických, demografických, vědeckých a 

technických) do požadovaných informací. Mohou byt použity jako parametry pro hodnocení, kontrolu 

a predikci (Hřebíček, Soukopová, 2008). Pro účely této dizertační práce jsou pojmy indikátor, metrika 

a měřítko brány jako synonymum. 
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Allio (2006) k metrikám doplňuje, že v ideálním světě by všechny výkonnostní 

metriky měly být vyčíslitelné, jednoduše zjistitelné, měly by zjednodušit 

monitorování, sledování trendů a komunikaci. Prostřednictvím Obrázku 2 je možno 

pozorovat různé pohledy na metriky, které jsou odvozeny od účelu a možné oblasti 

jejich využití. Jedná se v podstatě o komplexní pohled na metriku.  

 

 

Obrázek 2: Anatomie metriky 

Zdroj: Upraveno dle Učeň (2008) 

Ukazatele (metriky) výkonnosti lze tedy v podstatě rozdělit na: 

 Tvrdé a měkké metriky; 

 Finanční a nefinanční metriky. 
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V souvislosti s výzkumem managementu je možno hovořit o "tvrdých" a 

"měkkých" metrikách. Tvrdé metriky jsou objektivně měřitelné ukazatele, které 

sledují vývoj podnikových cílů, aktivit a procesů. Jsou snadno měřitelné, bývají 

k dispozici bez dodatečných nákladů a dají se většinou převést na finanční 

vyjádření. Měkké metriky slouží k měření a hodnocení úrovně jednotlivých 

procesů či funkčních oblastí podniku, a to auditním způsobem, tj. pomocí 

expertních hodnocení, dotazníkových šetření či interview s kompetentními 

pracovníky. Jsou koncipovány v souladu s účelem použití. 

Finanční metriky vycházejí většinou z údajů, vyjádřených v peněžních 

jednotkách, přičemž jejich prvotním zdrojem jsou účetní výkazy. Naopak u 

nefinančních metrik lze měřit a kvantifikovat v jiných měrných jednotkách než 

v penězích. Měří proces nebo výkon pomocí různých měrných jednotek, např. počet 

kusů, kilogramů, procent, aj. (Škodáková, 2009). 

Dle Smitha (2008) dělíme metriky, které můžeme při zkoumání podniků 

využít, na: 

 Výsledkové metriky (efektivnosti – effectiveness) – jsou zaměřeny na 

metriky dosažení cílů (Key Goal Indicators – KGI). Představují měřítko 

úspěchu a ověření úspěchu. Udávají, zda stanoveného cíle bylo dosaženo.  

 Kritické faktory úspěchu (Critical Success Factor – CSF) – jsou 

prezentovány prvky, jež jsou nezbytné pro podniky při dosahování svých 

cílů. Používají se k řízení, ovládání a monitorování kroků, potřebných 

k dosažení výsledků. Jakmile jsou známy tyto kritické faktory úspěchu, je 

zjištění klíčových ukazatelů výkonnosti jednodušší. 

 Výkonnostní metriky (účinnosti – efficiency) – jsou zaměřeny na měření 

výkonu a jeho podporu (Key Performance Indicators – KPI). Používají se ke 

kvantifikaci cílů, jež odráží výkon procesu či služby. Často jsou využity při 

měření hodnoty, účinnosti, kvality a spokojenosti. Tyto metriky (KPI) musí 

odrážet podnikové cíle, měly by být klíčem k úspěchu a musí být měřitelné.  

Nejkritičtější stránka nespočívá v identifikaci indikátorů, ale spíše v 

identifikaci těch, které budou "vhodně" zastupovat samotný proces, tzv. Key 

Performance Indicators (KPIs). 

Jak uvádí autor Marinič (2008) a také Parmenter (2010), jakmile jsou 

definovány správné klíčové ukazatele, které odrážejí cíle podniku (ty, které 

můžeme měřit), je možno tyto ukazatele výkonnosti použít jako nástroj pro měření 

výkonnosti. Záleží pouze na tom, z jakého hlediska se subjekty vně i uvnitř podniku 

k výkonnosti staví a přistupují a k jakému účelu výkonnost sledují. 
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Výkonnost lze pomocí vhodně zvolených nástrojů zvyšovat, převážně 

vytvořením a implementací takového systému měření a řízení výkonnosti, který 

bude využíván v souladu s vizí a strategií podniku a bude integrovat různé pohledy 

na výkonnost. Záleží pouze na podniku samotném, zda se zaměří pouze na jednu 

oblast (jeden indikátor), či pohled na výkonnost bude brát z komplexního hlediska. 

Právě Dobbs a Koller (2005) poukazují na skutečnost, že podnik je schopen 

vytvořit komplexní nástroj hodnocení výkonnosti, který měří vytvořenou hodnotu a 

tím pádem dokáže posoudit, jak dobře na tom podnik je celkově. Takovéto 

posouzení je mnohem lepší a účinnější, než jednotlivé metriky výkonu. Důvodem je 

hlavně skutečnost, že pouze některé ukazatele jsou přímo měřitelné a pro celkové 

zhodnocení je zapotřebí brát v úvahu jak metriky dlouhodobé, tak krátkodobé 

výkonnosti (Paladino, 2007).  

Obecně je možno říci, že tyto indikátory reprezentují soubor opatření, jež jsou 

zaměřeny na ty aspekty výkonnosti organizace, které jsou nejkritičtější pro její 

současný i budoucí úspěch. Dle Parmentera (2010) existují čtyři typy 

výkonnostních metrik: 

 Klíčové ukazatele výsledků (KRIs – Key Result Indicators) – které nám 

říkají, jak jsme si vedli v určité oblasti nebo z pohledu kritických faktorů 

úspěchu. Velice často bývají zaměňovány s KPIs. Poskytují jasný přehled o 

tom, zda organizace jde správným směrem a pokud ne, říkají nám, co je 

zapotřebí udělat, aby tomu tak bylo.  

 Ukazatele výsledků (RIs – Result Indicators) – uvádějí, co jsme udělali. 

Sumarizují činnosti, které se týkají všech finančních aktivit. Chceme-li plně 

pochopit, kde je zapotřebí zvyšovat anebo snižovat výkonnost, musíme se 

podívat na ty činnosti, které vytvořily tržby. 

 Výkonnostní ukazatele (PIs – Performance Indicators) – udávají, co 

máme dělat. Tyto ukazatele v rámci podniku pomáhají k dosažení 

stanovených strategií. Jedná se především o ukazatele nefinančního 

charakteru, které doplňují KPIs.  

 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) – 

jsou určitým návodem, který nám říká, co máme dělat, aby se významným 

způsobem zvýšila výkonnost podniku. Jedná se tedy o soubor metrik, 

zaměřených na ty aspekty výkonnosti organizace, které jsou nejdůležitější 

pro její současný a budoucí úspěch. 

Výkonnostní metriky jsou zpravidla kombinací uvedených čtyř typů. Pro lepší 

pochopení vzájemných vztahů těchto metrik uvádí Parmenter (2010) tzv. „cibulový 

efekt“, který je znázorněn na Obrázku 3. 
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Obrázek 3: Čtyři typy výkonnostních metrik 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Parmenter (2010) 

Klíčové výsledkové indikátory, které znázorňují první vrstvu, udávají celkový 

stav. Pod touto vrstvou můžeme nalézt další informace. Jednotlivé vrstvy 

představují různé výkonnosti a výsledkové indikátory, jádro potom klíčové 

ukazatele výkonnosti.   

Na základě mnoha analýz Parmentera (2010) je možno definovat 

7 charakteristik KPIs, které jsou následující: 

1. Jedná se o nefinanční metriky, které nejsou vyjádřené v žádné měně.  

2. Jsou často měřitelné (např. denně nebo týdně). 

3. Bývají uplatňovány jak ze strany generálního ředitele (CEO), tak 

vrcholovým vedením. 

4. Jasně ukazují, které kroky či akce jsou vyžadovány po zaměstnancích (tzn., 

jsou všeobecně známy). 

5. Jedná se o měření, která propojují odpovědnost v rámci týmu. 

6. Mají významný dopad (ovlivňují jeden nebo více kritických faktorů úspěchu 

(CSFs) a více než jednu perspektivu Balanced Scorecard. 

7. Podporují vhodná opatření v rámci organizace a mají pozitivní dopad (např. 

byly testovány a je zřejmé, že mají pozitivní vliv na výkonnost). 

V rámci problematiky KPI se velice často vyskytuje zásadní otázka, kterou je: 

„Kolik KPI zvolit?“. Autoři metodiky BSC, Kaplan a Norton (2000), nedoporučují 

zvolit více než 20 KPIs. Oproti tomu, Hope a Fraser (2003) doporučují definovat 

méně než 10 KPIs. V tomto případě je vhodné řídit se pravidlem 10/80/10, jehož 

prezentace je následující: „Optimální je v rámci podniku definovat asi 10 

KRIs, až 80 RIs a PIs a 10 KPIs“.  



Současný stav řešené problematiky 

 

S t r á n k a  | 37 

Škodáková (2009) k souboru ukazatelů výkonnosti dodává: „Samotné klíčové 

ukazatele výkonnosti sice napoví, na co je zapotřebí se zaměřit“, ale jak doplňuje 

Cokins (2006), „neřeknou nic o změně nebo důsledcích, které plynou z naměřených 

hodnot pro společnost“. Právě proto je nutné pohlížet na KPIs v kontextu příčinně-

důsledkových vazeb, např. formou strategické mapy. 

Cronin (2009) k oblasti KPI doplňuje další důležitou věc a tou je, že KPIs, 

finanční i nefinanční, jsou kritickým prvkem efektivní komunikace společnosti v 

naplňování jejich cílů. K výběru kompetentní KPI je zapotřebí být v souladu se 

strategiemi a cíli. Jakmile je tato skutečnost dodržena, stanovený úspěch je často 

zřejmý. Cronin (2009) dále vysvětluje, že není vhodné určit, kolik přesně KPIs by 

měl podnik sledovat, avšak jeho zkušenosti ukazují, že doporučeným množstvím 

sledovaných metrik pro většinu organizací by mělo být množství mezi 4 a 10 

ukazateli.  

Harvey (2005) se k této problematice vyjadřuje v tom smyslu, že bez ohledu na 

to, které KPIs jsou používány, měly by převážně odrážet strategii a měly by být 

pravidelně přizpůsobovány měnícímu se podnikatelskému prostředí.  

Allio (2006) k metrikám dodává, že dobré (správně zvolené) metriky usnadňují 

provádění podnikové strategie, naopak špatné (nesprávně zvolené) nebo žádné, 

mohou dokonce v provádění strategie bránit.  

3.3 Strategie 

Předchozí kapitola definovala hodnocení výkonnosti, které je nevyhnutelné 

v rámci řízení podniku v delším časovém období. Zároveň v podkapitole, zaměřené 

na ukazatele výkonnosti, bylo uvedeno, že správně definované ukazatele mohou 

potenciálně podpořit identifikaci současného a požadovaného výkonu a poskytují 

nám údaje o pokroku jednotlivých výkonů. Jsou tedy určitou spojnicí mezi strategií 

a managementem, čímž podporují zavádění a provádění iniciativ, které souvisejí se 

zlepšováním podniku. Hodnocení výkonnosti a s ním spojené ukazatele jsou 

tedy základem pro zabezpečení správného směru realizace strategie. 

Strategie je tedy vzhledem k výkonnosti důležitým pojmem, který je zapotřebí 

definovat (Keřkovský, Vykypěl, 2006).   

Strategie je definovaná jako "plán pro interakci s konkurenčním prostředím k 

dosažení cílů podniku" (Porter, 1998). 

Podrobnější definici uvádí Davies (2000), který ji v podnikání považuje za 

návrh nebo plán pro dosažení podnikových cílů. Vzhledem k tomu, management 

společnosti definuje její cíle a cíle její operativní oblasti, strategie rozhodne, jakým 

způsobem bude těchto cílů dosaženo, jaké provozní jednotky budou použity k 

dosažení cíle podniku a jak budou tyto provozní jednotky strukturovány. Strategie 
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také určuje, jaké zdroje budou potřeba k dosažení cíle a jak budou tyto prostředky 

získány a použity. Strategie je návrh nebo plán, který definuje, jaké podnikové 

politiky má být dosaženo. Tato definice strategie se vztahuje na podnikovou 

strategii a strategii jednotky. 

Vodáček a Vodáčková (2001) definují strategii jako plánovací informační 

základnu, která slouží pro stanovení základních cílů rozvoje podniku a postupu pro 

její dosažení, přičemž strategie není fixním dokumentem, ale otevřeným systémem 

sladěných závěrů a předpokladů pro rychlé a efektivní reakce na měnící se 

možnosti podnikatelského uplatnění. 

Pojem "strategie" se dle Dedouchové (2001) v průběhu několika posledních let 

velmi vyvíjel v závislosti na zkušenostech a poznatcích, získaných v oblasti 

zpracování a implementace strategie v podniku. Tradiční definici je možno chápat 

jako určitý dokument, ve kterém jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, stanoven 

průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů, nezbytných pro splnění 

vytyčených cílů (Porter, 1998).  

Sterling (2003) upozorňuje, že pomocí strategie by měla být překonána 

konkurence, ovšem může být také zmařena vysoce účinnou reakcí přispěním 

klíčových konkurentů. 

Moderní definice však strategii považuje za určitou „připravenost na 

budoucnost“. K tomuto dodávají autoři Rajogapalan a Spreitzer (1996), že 

formulace strategie by měla být průběžným procesem, který objevuje organizaci s 

cílem vytvořit její budoucnost. 

Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých 

strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů, které jsou nezbytné pro 

splnění stanovených cílů tak, aby tato strategie vycházela nejen z potřeb podniku, 

ale aby také přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a zároveň 

odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku. Základním cílem 

každé podnikové strategie je udržení a zlepšení výkonnosti podniku (Porter, 

1998; Dedouchová, 2001; Marr, 2006). 

Cílem strategie je dosáhnout nejvhodnějšího vztahu mezi podnikem a okolním 

prostředím. Strategie by měla být zaměřena na dosažení co nejlepšího souladu 

mezi potřebami a omezeními, které vyplývají z podnikové činnosti (Grazzini, 2013).  
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Podniková strategie dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám, je 

významným výstupem strategického řízení podniku, jelikož dle Voříška (2006) 

určuje: 

 hlavní zaměření podniku,  

 podnikové cíle, kterých má být v daném období dosaženo a jejich priority, 

 zdroje, které budou k dispozici pro realizaci cílů,  

 způsob ověřování, zda podnik stanovené cíle naplňuje, 

 osoby odpovědné za dosažení jednotlivých cílů (Bureš, 2007). 

Aby byla strategie úspěšná, je důležité se zaměřit na základní otázky: 

 Systematické věnování pozornosti základní strategii podniku a sledování, 

zdali vybraný směr postupu je správný a základní strategické hypotézy jsou 

platné a také jestli je zaměření orientované na klíčové problémy. 

 Zaměření se na strategickou výkonnost a sledování: jaké jsou výkony, které 

se dosahují pomocí současně používaných technologií; zda jsou skutečné 

výkony porovnatelné s plánovanými; zda jsou současné strategie vhodné; 

zda je ve strategiích potřeba vykonat změny (Hudymačová, Hila, 2011). 

3.3.1 Hodnocení výkonnosti – základ pro strategii podniku 

Jak bylo uvedeno v kapitole, obsahově zaměřené na měření výkonnosti, 

důležité je, aby toto měření mělo určitý charakter zlepšení vykonávaných činností 

v podniku a co je důležité, může být významným činitelem při úpravě strategie. 

Vztahem výkonnosti a podnikové strategie se zabývali také účastníci konference 

s názvem „Koncepce a praxe řízení výkonnosti“, která se konala v roce 2007 v Praze. 

Téma výkonnosti bylo zvoleno stejně jako v minulých letech z toho důvodu, že 

právě výkonnost a její řízení je dlouhodobě jedním z nejdůležitějších a také 

nejzajímavějších problémů, které řeší teorie i praxe. Jedním z účastníků této 

konference byl také Bernard Marr, jeden z předních světových autorů, který se 

zabývá podnikovou výkonností a s ní spojeným obchodním úspěchem. Základní 

myšlenky, které v rámci této konference vyplynuly, je možno shrnout do 

následujících bodů: 

 Řízení podnikové výkonnosti a strategie podniku nejsou nezávislé veličiny, 

řízení výkonnosti vychází ze strategie, jedná se o flexibilní systém, který se 

plynule přizpůsobuje požadavkům managementu (a ty se zase odvíjejí od 

turbulentního podnikatelského prostředí). Strategie musí být jasně, 

jednoznačně a stručně formulovaná. 

 Výkonnost je chápána jako schopnost podniku naplňovat strategické 

(dlouhodobé) cíle zainteresovaných subjektů – tedy nikoli pouze vlastníků. 

Výkonnost, resp. její pojetí tedy odráží myšlenkový posun od vlastníka k 
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obecně všem osobám v zájmovém vztahu vůči firmě (shareholder → 

stakeholder). Vlastník ovšem nadále zůstává nejdůležitějším subjektem. 

 Strategie a z ní vycházející nástroje řízení výkonnosti jsou prvotní, nástroje 

měření výkonnosti jsou druhotné, přizpůsobené cílům a strategii jejich 

dosažení. Nástroje měření výkonnosti jsou konstruovány jako „dopředu 

hledící“ a rozšiřují své spektrum o nefinanční veličiny, o obtížně 

kvantifikovatelné a měřitelné ukazatele (Menšík, Stránský, 2007). 

Bernard Marr na své přednášce v rámci uvedené konference prezentoval typický 

problém při tvorbě strategie prostřednictvím následujícího Obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Problémy při tvorbě strategie 

Zdroj: Menšík, Stránský (2007) 

Váha, která je kladena na získávání dat, není zcela v souladu s tím, zda se 

jedná o data relevantní. Cílem podniku není sbírat data, ale získávat pouze 

potřebné údaje, které se mohou stát informacemi. Přesto je v praxi kladen důraz 

zejména na měření, nikoliv na formulaci strategie a cílů (Menšík, Stránský, 2007). 

Závěry konference přinesly několik zhodnocení, mezi kterými lze uvést: 

 Kritickým momentem je definice strategie a s ní souvisejících strategických 

cílů a schopnost danou strategii implementovat. Poté navázat na tuto 

strategii soubor relevantních finančních i nefinančních ukazatelů a 

indikátorů, pomocí kterých měříme, zda se nám daří strategii naplňovat a 

tím pádem dosahovat strategických cílů.  
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 Nadměrné soustředění se na ukazatele odvádí pozornost od skutečných 

strategických cílů, úspěch není skrytý v nejmodernějších metodách, ale 

převážně v umění tyto metody a nástroje využívat.  

 Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným podnikem obvykle není v používaných 

nástrojích, ale ve "schopnosti používání" těchto nástrojů. Společným 

jmenovatelem úspěšných podniků je: všichni znají svůj cíl; tento cíl je 

v souladu s vrcholovými cíli a strategií a je jim podřízený; ukazatele měření 

výkonnosti jsou provázány s motivací a odměňováním; nezbytné ukazatele 

měření výkonnosti mají finanční i nefinanční povahu; je potřeba se 

orientovat na strategii růstu a rozvíjet všechny složky podnikového 

kapitálu, včetně lidského (Menšík, Stránský, 2007; Marr, 2006; Allio, 2006). 

Kapitolu, zaměřenou na výkonnost v souvislosti se strategií bych zakončila 

výstižným výrokem Jacka Welche: „Strategie znamená jasně zvolit způsob, jak 

konkurovat.“ 

3.4 Hodnocení ekonomické výkonnosti 

Východiskem pro hodnocení výkonnosti je tzv. projektivní přístup. Tímto 

přístupem je myšleno, že výkonnost z hlediska budoucího rozvoje podniku je možné 

vyvodit na základě uskutečněných a probíhajících činností. Ve vazbě na tuto 

myšlenku jsou za základní měřítka výkonnosti považovány ekonomické ukazatele, 

jejichž hlavními představiteli jsou hospodářský výsledek běžného období jako 

absolutní měřítko podnikové výkonnosti, respektive rentabilita kapitálu, která 

poměřuje tento výsledek s objemem kapitálu, využitého při činnosti podniku 

(Wagner, 2011). Výkonnost podniku je tedy v této práci primárně hodnocena 

z ekonomického hlediska.  

Autor Maria (2009) poukazuje na často diskutované téma, kterým je analýza 

hospodářské a finanční výkonnosti. Zejména ze strany ekonomů, managementu či 

jiných specialistů je důležité zhodnotit ekonomickou výkonnost podniku 

jednoduchým a rychlým způsobem. V poslední době je čím dál tím více kladen 

důraz na zjištění, zda je podnik schopen zvyšovat svou hodnotu a poskytnout tak 

odpovídající výnos z investice věřitelů. Za základní cíl většiny podniků je obecně 

považována maximalizace a zvyšování tržní hodnoty v delším časovém období. 

Ekonomickou výkonnost podniku je však potřeba dále analyzovat a hodnotit. Právě 

pro tento účel bylo vytvořeno velké množství nejrůznějších metod. V praxi asi 

nejběžnější a nejpoužívanější metodou je hodnocení finanční a ekonomické 

výkonnosti podniku pomocí fundamentální nebo technické analýzy, která hodnotí 

podnik právě z ekonomického hlediska na základě podrobného studia a analýzy 

účetních výkazů (Fisher, 1992; Chow, Van der Stede, 2006).  
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Otázkou však je, jak tuto ekonomickou výkonnost měřit. Právě v souvislosti se 

zaváděním systému měření výkonnosti (Performance Measurement System) se 

jako nejčastější členění ukazatelů jeví dělení přístupů hodnocení výkonnosti pomocí 

„finančních a nefinančních ukazatelů“, jak se shoduje mnoho českých i 

zahraničních autorů (Boyd, Gessner, 2013; Yadav a kol., 2013; Ittner a kol., 2003; 

Brancato, 1995; Dixon a kol., 1990; Pavelková, Knápková, 2009; Synek a kol., 

2009).  

3.4.1 Finanční ukazatele ekonomické výkonnosti 

Finanční ukazatele jsou velmi jednoduše představitelné. Proto jsou mnohdy 

považovány za nejčastěji používané indikátory. Je zde ovšem riziko toho, že pokud 

se management zaměří pouze na finanční ukazatele, může lehce zapomenout na 

některé důležité cíle a faktory úspěchu. Pokud je celý systém měření výkonnosti 

zaměřen jednostranně (tj. koncentrace na několik málo finančních ukazatelů), jsou 

pak ignorovány ostatní důležité faktory, které v peněžních jednotkách vyjádřit 

nelze (Uyar, 2010; Chow, Van der Stede, 2006; Synek a kol., 2009). Finanční 

indikátory lze z hlediska vztahu k hodnotě podniku podle Pavelkové a Knápkové 

(2009) členit na klasické (tradiční) ukazatele a měřítka, která jsou zaměřena 

na růst hodnoty podniku, tzv. moderní ukazatele. Podobně dělí ukazatele také 

Šulák a Vacík (2005). 

3.4.1.1 Klasické ukazatele výkonnosti 

Využívají pro měření výkonnosti škálu finančních ukazatelů a usilují o 

dosažení maximálního zisku, typickým příkladem je klasická finanční analýza. Do 

této skupiny ukazatelů lze zahrnout absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, 

paralelní soustavu poměrových ukazatelů, pyramidovou soustavu poměrových 

ukazatelů, Altmanův test, Tamariho index rizika či index IN 95 (Sedláček, 2011; 

Holečková, 2008). Pavelková s Knápkovou (2012) zahrnují mezi tradiční ukazatele 

výkonnosti podniku především tyto ukazatele:  

 Ukazatele výsledku hospodaření – převážně čistý zisk (EAT), zisk před 

zdaněním (EBT), zisk před úroky a zdaněním (EBIT), zisk před úroky, 

zdaněním a odpisy (EBITDA); 

 Ukazatele hotovostních toků – provozní cash-flow, celkové cash-flow, 

volné cash-flow; 

 Ukazatele rentability – rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE), rentabilita tržeb (ROS), rentabilita investovaného kapitálu 

(ROI) a také zisk na akcii (EPS). 
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Důkazem tohoto tvrzení je i následující tabulka, která udává, že v České 

republice v současné době převládá klasický přístup hodnocení výkonnosti podniku, 

opírající se o sledování standardních ukazatelů finanční analýzy. Z nejčastěji 

používaných ukazatelů, jak ukazuje Tabulka 1, jde převážně o rentabilitu vlastního 

kapitálu (ROE), rentabilitu aktiv (ROA), rentabilitu tržeb (ROS), ukazatele 

oblíbené manažery především pro svoji relativně snadnou konstrukci a interpretaci 

výsledků, umožňující cílené řízení podniku. Údaje jsou prezentovány Českým 

statistickým úřadem v rámci „Ekonomických výsledků průmyslu ČR 2011“, přičemž 

tento souhrn je za právnické a fyzické osoby celkem.  

Tabulka 1: Nejsledovanější finanční ukazatele v období 2006-2011 

Ukazatel 
Měrná 

jednotka 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Přidaná hodnota na 

jednoho zaměstnance 
tis. Kč 710 745 740 763 825 848 

Rentabilita aktiv (ROA) % 7 8,6 6,21 5,28 6,23 6,13 

Rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) 
% 13 16,37 12,59 10,57 12,93 12,39 

Rentabilita tržeb (ROS) % 6 7,05 5,34 5,03 5,88 5,55 

Rentabilita nákladů % 6 6,93 4,86 4,66 5,55 5,17 

Nákladovost % 94 93,56 95,42 95,57 94,74 95,08 

Doba obratu zásob dny 36 34 35 33 33 33 

Zdroj: ČSÚ (2013) 

Výraznými nedostatky těchto metod jsou však možnosti ovlivňování 

vykazovaného zisku pomocí legálních účetních postupů (např. různorodostí v 

oceňování majetku, tvorbě rezerv a opravných položek nebo odpisovou politikou), 

dále je to hodnota aktiv, která nezohledňuje výši majetku, jenž není ve vlastnictví 

podniku, avšak slouží k podnikání (např. majetek, poskytnutý na leasing). 

Nedostatky finančních ukazatelů se zabývali Ittner a Larcker (1998), kteří je 

specifikovali následovně: 

 Finanční ukazatele jsou příliš historické, zohledňují minulé údaje před 

budoucími. 

 Chybí zde prediktivní schopnost vysvětlit budoucí výkonnost. 

 Poskytují jen málo informací o příčinách a řešení problémů. 

 Nedokážou zachytit klíčové obchodní změny. 

 Jsou příliš agregované. 

 Některým činnostem podniku věnují minimální pozornost, např. vlivu 

prostředí, inovacím či duševnímu kapitálu (Synek, 2008). 
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K tomuto tématu Shepherd (2002) dodává, že i když se tradiční systémy 

měření výkonnosti zaměřují na finanční výsledky a předkládají tak zprávu o všech 

činnostech v podniku, udávanou v peněžní hodnotě, v posledních letech je stále více 

kladen důraz na činnosti, které probíhají v "zákulisí" podniku. Těmto činnostem je 

přikládán stále větší důraz, jelikož mohou mít na budoucí chod podniku významný 

vliv. Právě podniky, které si jsou této skutečnosti vědomy, začínají využívat 

nefinanční ukazatele (indikátory) spolu s finančními (Ittner a Larcker, 2003). 

Wagner (2009) se k hodnocení výkonnosti, založené na jiných přístupech, ne pouze 

projektivním, také přiklání na základě kritiky zastánců projektivního přístupu, 

kteří doporučují založit měření výkonnosti na predikci budoucího vývoje měřítek 

nebo na portfoliu analytických indikátorů výkonnosti.  

Z důvodu kritiky klasických ukazatelů se velice často využívají nové přístupy 

k měření výkonnosti, které jsou prezentovány v následující kapitole jako "moderní 

ukazatele výkonnosti". 

3.4.1.2 Moderní ukazatele výkonnosti 

Základním principem zavádění nefinančních ukazatelů do řízení podniku je 

skutečnost, že finanční ukazatele velmi často k hodnocení výkonnosti nestačí a je 

zapotřebí je doplnit o položky, zahrnující nehmotná a intelektuální aktiva. Navíc, 

postupem času dochází k posunu směrem k hodnocení výkonnosti podniku 

prostřednictvím tvorby hodnoty (Wet, Hall, 2004). Jde o nová hodnotová kritéria, 

založená na koncepci hodnotového managementu, který klade důraz na 

maximalizaci tvorby přidané hodnoty pro vlastníky či investory. Proces vytváření 

hodnot se nejlépe měří pomocí ekonomického zisku vzhledem k výši celkového 

kapitálu. V odborné literatuře existuje v současnosti mnoho metod, jak tuto 

hodnotu měřit. V posledních letech se intenzivně prosazuje ukazatel „Ekonomická 

přidaná hodnota – EVA“ (Economic Value Added), představená společností Stern 

Stewart & Co. Důvodem oblíbenosti tohoto ukazatele při hodnocení podniků je to, 

že v podobě ekonomické přidané hodnoty je možno získat nástroj, který kombinuje 

hospodářský výsledek s velikostí rizika, které je spojeno s dosahováním tohoto 

výsledku a sbližuje tak účetní veličinu s pohledy kapitálového trhu a investorů, 

kteří na něm působí. Další předností je fakt, že je možno tento ukazatel použít při 

oceňování podniku. Ukazatel EVA v sobě z pohledu finančního řízení spojuje 

všechny podstatné složky, kterými jsou: efekt, dosažený společností; absolutní 

rozměr investovaného kapitálu a jeho cena. Všechny tyto skutečnosti jsou důležité 

pro investora, který zvažuje alternativní použití kapitálu při shodné míře rizika 

(Erasmus, 2008; Wet, Hall, 2004; Mařík, Maříková, 2001; Pavelková, Knápková, 

2009). Ekonomická přidaná hodnota představuje v podstatě ekonomický zisk, který 

podnik vytvoří po úhradě všech nákladů včetně nákladů na kapitál. Měří, jak 
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společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení či snížení hodnoty 

pro dané majitele. Koncept řízení na základě tohoto ukazatele může být chápán 

jako koncept řízení hodnoty (Pavelková, Knápková, 2012). Autorky dále uvádějí 

následující tvrzení, se kterým se ztotožňuji: „V silném konkurenčním prostředí, 

kterému naše podniky jsou a budou vystaveny, jim nedává na výběr – jejich 

dlouhodobá existence je podmíněna vytvářením adekvátní hodnoty, a to přijetím 

způsobů řízení, které tento cíl podnikání respektují a zabudovávají jej do 

podnikových struktur.“ 

K ostatním ukazatelům, které spadají do moderních přístupů hodnocení 

ekonomické výkonnosti, řadíme tyto: Rentabilita investic, stanovená na podkladě 

Cash-flow (CFROI), Diskontované cash-flow (DCF), Tržní přidaná hodnota (MVA), 

Shareholder Value Added (SVA), Hodnotové řízení – VBM (Value Based 

Management), Index tvorby hodnoty – VCI (Value Creation Index), Výkonnostní 

hranol – PP (Performance Prism). Ukazatele typu CFROI, DCF a SVA je 

výhodnější využít při rozhodování o investicích – pro portfolio management (Watts, 

McNair-Connoly, 2012; Pavelková, Knápková, 2012; Vouldis, Kokkinaki, 2011; 

Wet, Hall, 2004; Zaima a kol., 2005).  

Obecně by tyto ukazatele měly být použity při posouzení celkového výkonu 

podniku, jak uvádí Black a kol. (1998) „from the top-to-bottom of an organization“. 

Každý subjekt může tedy hodnotit výkonnost podle svého uvážení, jenž je 

navázáno na strategie a cíle daného podniku. Během několika let byla vytvořena 

škála kritérií, které vyjadřují výkonnost podniku z pohledu vlastníka, přičemž 

dochází k neustálému vývoji názorů na toto měření a pojímání výkonnosti od 

měření ziskových marží a růstu zisku k měření rentability investovaného kapitálu 

až k moderním měřítkům, které jsou převážně založeny na tvorbě hodnoty pro 

vlastníka. Tento vývoj předkládají autorky Pavelková, Knápková (2012) ve své 

knize, kde prezentují vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku. Tento vývoj je 

znázorněn v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku 

1. GENERACE 2. GENERACE 3. GENERACE 4. GENERACE 

"Zisková marže" "Růst zisku" 
"Výnosnost kapitálu" 

(ROA, ROE, ROI) 

"Tvorba hodnoty pro 

vlastníky" 

Zisk / Tržby Maximalizace zisku 
Zisk / Investovaný 

kapitál 
EVA, CFROI, FCF 

Zdroj: Pavelková, Knápková (2012) 
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Pro posouzení ekonomické situace se používá celá řada indikátorů, které se liší 

podle účelu použití. U ekonomických ukazatelů se velmi často setkáváme 

s problémem, kterým je tzv. komplexní pohled na danou problematiku. V tomto 

případě není vhodné se zaměřit pouze na údaje, vyplývající z účetních výkazů, je 

zapotřebí do propočtů zahrnout prvky nejistoty, převedené na jejich současnou 

hodnotu. Proto je za jeden z nejpropracovanějších ukazatelů ekonomické 

výkonnosti považován ukazatel EVA (Economic Value Added), jelikož nahlíží na 

podnikovou ekonomickou výkonnost ve vztahu k hodnotě podniku (Hyršlová, 2009). 

Účelné je tedy spojení jak klasických, tak moderních ekonomických indikátorů. 

Allio (2006) k hodnocení ekonomické výkonnosti z pohledu strategie dodává, že 

v dobře fungujících podnicích finanční opatření doplňuje malý soubor strategických 

akcí. Strategické v tomto smyslu znamená, že jsou spojeny se strategií podniku, 

formulují a měří výkon a to jak uvnitř, tak vně podniku ve srovnání s konkurencí a 

zákazníky. Správně řízené podniky aplikují právě kombinaci strategických metrik.  

3.5 Hodnocení sociální výkonnosti 

V návaznosti na předchozí kapitolu, která se zaměřovala na hodnocení 

ekonomické výkonnosti je zapotřebí dodat, že tradiční hodnocení ekonomické 

výkonnosti na základě finančních měřítek bylo na základě několika autorů Dixon a 

kol. (1990), Bititci (1994), Yadav a kol. (2013) kritizováno, jelikož tito vědci 

identifikovali nutnost integrace nefinanční perspektivy (strategické, provozní, 

kvalitativní, aj.) k finanční perspektivě, jako vzájemně se doplňující faktor. 

Druhé pojetí hodnocení výkonnosti v této dizertační práci je zároveň postaveno 

na základním pohledu na podnik jako socioekonomický systém. V 90. letech 

20. století lze za prvotní impuls považovat tzv. teorii koalice, založenou na úvaze, 

že podnik jako prvek společensko-ekonomického systému je nositelem cílových 

představ široké skupiny subjektů (zájmových skupin). Cílů svého trvání tak 

dosahuje pouze tehdy, pokud uspokojuje cíle všech zájmových skupin, a proto i 

výkonnost podniku je posuzována z pohledu jeho užitku nejen pro vlastníky, ale pro 

širší spektrum zájmových skupin. Měření výkonnosti, respektující uvedený pohled, 

lze tedy považovat za multikriteriální hodnocení (Wagner, 2011). 

V současné době závisí přežití podniku nejen na finanční 

konkurenceschopnosti, neméně důležité je, aby organizace dokázaly prokázat své 

postavení vůči různým zúčastněným stranám (stakeholderům), které jsou činností 

podniku ovlivněny. Jinými slovy jde o skutečnost, kdy podniky čelí rostoucímu 

tlaku svého okolí, aby jednaly sociálně odpovědným způsobem (Bučiūnienė, 

Kazlauskaitė, 2012). 
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V oblasti podnikové politiky a strategie by podle Portera a Kramera (2006), ke 

kterým se v tomto přiklání také Laszlo a Zhexembayeva (2011), měla být sociální 

odpovědnost podniků začleněna do strategických činností v rámci podnikové 

strategie. Odůvodněním tohoto je skutečnost, že v rámci zvolené strategie podniku 

hraje velkou roli konkurenční prostředí, které by právě pomocí sociální 

odpovědnosti a výkonnosti podniku mohlo být výrazně ovlivněno. Přesto však není 

zaručeno, že jakýkoliv prospěch podniku zlepší také jeho postavení v rámci 

konkurenceschopnosti (Porter, Kramer, 2002; Boyd, Gessner, 2013). 

3.5.1 Sociální výkonnost 

Na úvod této kapitoly je vhodné si definovat, jak je možné vnímat sociální 

výkonnost podniku a jaké jsou její dopady na ekonomickou výkonnost, tedy na 

úspěšnost podnikání. K vymezení sociální výkonnosti lze použít definici, kterou 

uvádí Spirig (2006), jenž tento pojem chápe jako „sociální dopady na 

stakeholdery“. Sociální dopad je vnímán jako výsledek sociálních aktivit a 

chování podniku a za stakeholdery mohou být považováni zákazníci, zaměstnanci, 

státní orgány, média, dodavatelé, nevládní organizace aj. Obecně je možno označit 

sociální výkonnost za oblast lidských zdrojů v návaznosti na odpovědnost. 

V současnosti je pro stále více podniků jedním z klíčových faktorů úspěchu 

(konkurenceschopnosti) právě kvalita lidského kapitálu. Jak ale tuto výkonnost 

měřit? V minulosti bylo využíváno metod, které přesně stanovily jednotlivé výkony 

a operace, jako např. normování práce. Aktuálně s rostoucí konkurencí na trhu a 

čím dál tím vyššími nároky managementu nejen na oblast lidských zdrojů, je 

kvalita lidského kapitálu chápána v mnohem širším kontextu. Čím dál tím více je 

práce založená na schopnostech a dovednostech člověka, kterou lze měřit 

specifickými veličinami, jelikož je zapotřebí používat taková měřítka, která 

odpovídají dnešním požadavkům na hodnocení a řízení lidských zdrojů 

(Bučiūnienė, Kazlauskaitė, 2012; Wongrassamee a kol., 2003). 

Sociální výkonnost podniku je možno označit také jako oblast péče o 

zaměstnance, a to z hlediska jejich spokojenosti. Oblast péče o zaměstnance je 

taková činnost podniku, kdy je zjišťována potřeba pracovníků, která však není 

přímo vázaná na výkon nebo na výsledky práce. Základní východisko spočívá ve 

spokojenosti zaměstnanců, což se projeví v důsledku kvalitní a dostatečné péče o 

ně. Spokojenost zaměstnanců tvoří jednu z podmínek jejich stabilizace a ochoty 

podávat očekávaný výkon. V neposlední řadě je spojena i s motivací zaměstnanců. 

V České republice je péče o zaměstnance podstatnou a nedílnou součástí 

pracovněprávních vztahů a jsou jí věnována některá ustanovení Zákoníku práce. 

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jsou ustanoveny 4 oblasti zákonné péče o 

zaměstnance:  
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 zajištění takových pracovních podmínek, které zaměstnancům umožní 

bezpečný výkon práce; 

 zajištění péče a odborného rozvoje zaměstnancům, jako jsou zaškolení, 

zaučení, odborná praxe, prohlubování a zvyšování kvalifikace apod.; 

 povinnost zaměstnavatele umožnit zaměstnancům stravování, a to ve všech 

směnách; 

 zvláštní pracovní podmínky pro osoby se zdravotním postižením, ženy a 

mladistvé.  

Snahou každého podniku by mělo být zvyšování spokojenosti zaměstnanců, což 

by mělo teoreticky vést ke zvyšování produktivity pracovníků a tím pádem k růstu 

ekonomické výkonnosti. Současně by mělo docházet ke změně pozice na trhu, 

jelikož spokojení zákazníci nejen zůstávají podniku věrni, ale přivádějí nové 

spotřebitele (Kocmanová a kol., 2010). 

3.5.2 Sociálně odpovědný podnik 

Pojem a převážně pochopení sociální odpovědnosti, ať už vůči stakeholderům, 

zaměstnancům či jiným zájmovým skupinám, se v podstatě od první poloviny 20. 

let neustále vyvíjí. Dochází k postupnému upřesňování a rozšiřování různých 

definic, avšak za základní zlom je možno považovat myšlenku: „podnik, který 

naplňuje pouze legislativní požadavky, nelze považovat za společensky 

odpovědný“. Na základě syntézy jednotlivých poznatků, navrhl Carroll v roce 

1979 definici CSR, která se opírala o 4 základní složky, o kterých se však mnozí 

domnívali, že se navzájem vylučují. Carroll v této definici spojil oblasti podnikových 

aktivit, o kterých se mnozí domnívali, že se navzájem vylučují i přesto, že 

existovaly určité projevy, které tomu nenasvědčovaly. Příkladem mohou být 

podnikatelé, kteří se v rámci své "ekonomické odpovědnosti" věnovali také 

dárcovství, či pociťovali závazky ke komunitě, přičemž typickým příkladem je 

Tomáš Baťa a jeho výstavba "podnikových" měst (Svoboda, 2010).  

Prostřednictvím Obrázku 5 jsou tyto 4 složky společenské odpovědnosti 

definovány a popsány, jakým způsobem se podílejí na celkové společenské 

odpovědnosti (Svoboda, 2010). 
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Obrázek 5: Složky společenské odpovědnosti 

Zdroj: Carrol (1979), Svoboda (2010) 

Výkonnost každé organizace je do značné míry spjata s kvalitou dodávaných 

výrobků a služeb, jež je významně ovlivňována sociálním klimatem v organizaci. 

Pro trvale udržitelné podnikání by se podnik měl orientovat na dlouhodobou 

profitabilitu při zachování vhodných podmínek nejen pro současný život, ale i pro 

život dalších generací. Společnost tedy musí věnovat patřičnou pozornost nejen 

ekonomické stránce, ale také dalším aspektům – ochraně životního prostředí, 

bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a společenské (sociální) odpovědnosti.  

Podniky, které nedbají o začlenění společensky odpovědného chování (tzn. 

nejsou společensky odpovědné) do svých strategií, systémů a postupů, 

pravděpodobně zůstanou pozadu za konkurencí. Stále častěji se zákazníci, 

zaměstnanci, zainteresované subjekty, investoři, vláda, obchodní partneři a 

společnost rozhodují nepodporovat společnosti, které se málo zajímají o planetu a 

spokojený život jejích obyvatel (SGS Czech Republic, 2013). Být společensky 

odpovědným podnikem s sebou přináší také řadu výhod, mezi které se řadí: snížení 

provozních nákladů, zvýšení podnikového image a zlepšení pověsti, zvýšení 

loajality zákazníků a zároveň prodeje (Boyd, Gessner, 2013; Blowfield, Murray, 

2008). 

V současné době roste počet osob, kterým záleží na tom, zda je podnik 

společensky odpovědný. To ovlivní jejich rozhodnutí při nákupu zboží či služby, 

případně při volbě zaměstnání. Dnes je na trhu velké množství podniků, které 

nabízejí téměř shodné produkty či inzerují velmi podobné pracovní pozice. Právě 

sociální odpovědnost umožňuje podniku odlišit se od ostatních ve vysoce 

konkurenčním prostředí. Podnik, který naslouchá svým stakeholderům a bere v 
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úvahu jejich zájmy, dokáže lépe předvídat možná rizika a pohotově odpovídat na 

změny, které mohou nastat a mít velký vliv na úspěšnost podnikání (Steinerová, 

2008). Na aktuálnost problematiky poukazují některé výzkumy, jež prezentuje 

společnost Bureau Veritas Czech Republic, která pomáhá zákazníkům dodržovat 

normy a předpisy, související s jakostí, ochranou zdraví a bezpečnosti, ochranou 

životního prostředí a sociální odpovědností. Společnost ve své zprávě „Společenská 

odpovědnost podle standardu SA 8000“ z roku 2011 uvádí, že 70 % evropských 

zákazníků dává přednost sociálně odpovědným firmám, každý druhý je ochoten 

zaplatit více za výrobky a služby těchto firem. Pohled na sociální odpovědnost se 

projeví i u zaměstnanců, jelikož 86 % Evropanů dává přednost práci v solidní, 

sociálně odpovědné firmě před vyšším platem u konkurence. CSR, jako klíčovou 

otázku ve svém podnikání, považuje 85 % vrcholových manažerů nadnárodních 

řetězců (Bureau Veritas Czech Republic, 2011). Sociální odpovědnost by tedy 

měla být součástí podnikové strategie, jelikož vyjadřuje dobrovolný 

závazek podniku, přispívající k lepší společnosti. Společensky odpovědné 

podniky jsou charakteristické proaktivní, nikoliv pouze reaktivní politikou, neboť 

jejich vedení aktivně uplatňuje nové a pozitivní trendy (Boyd, Gessner, 2013).  

3.5.3 Normy sociální výkonnosti 

Sociální oblast má také určité typy indikátorů, které je možno využít k měření 

a převážně hodnocení výkonnosti. K hodnocení sociální výkonnosti se používají 

většinou nefinanční ukazatele (tzv. měkké ukazatele). U sociální výkonnosti je 

zapotřebí určit, pomocí kterých norem budou vybrány sociální indikátory. Mezi ty, 

které zahrnují do svého kontextu sociální oblast, patří: 

 Společenská odpovědnost organizace (CSR – Corporate Social 

Responsibility); 

 Social Accountability 8000 (SA8000); 

 ISO 26000; 

 Bezpečný podnik; 

 ČSN OHSAS 18001:2008 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci; 

 IQNet SR 10 – Systém managementu společenské odpovědnosti; 

 FE – Friendly employer. 

3.5.3.1 CSR – Corporate Social Responsibility 

Tento koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená takový 

způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zvýšení 

důvěryhodnosti podniku. Jde v podstatě o dobrovolný závazek podniků chovat se 

v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které vykonávají 
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svou podnikatelskou činnost. Podstatou CSR je přesvědčení, že k dlouhodobě 

udržitelné prosperitě firmy vede odpovědný a transparentní způsob podnikání. 

Koncept se opírá o tzv. tři pilíře – ekonomický, sociální a environmentální. Tyto 

pilíře korespondují se třemi charakteristikami, tzv. „triple-bottom-line“ (Robins, 

2008; Wood, 2010): 

 Profit – zisk (ekonomická oblast); 

 People – lidé (sociální oblast); 

 Planet – planeta (environmentální oblast). 

Vzhledem k tomu, že při zpracování dizertační práce jsem se zaměřila na 

ekonomické a sociální faktory výkonnosti a při jejich zkoumání jsem vycházela 

hlavně z konceptu CSR, rozebrány a zkoumány dále budou pouze tyto části.  

Chování podniku v souladu s principy CSR s sebou přináší mnohé zisky 

zejména v podobě zvýšení hodnoty nehmotných aktiv, jako je firemní reputace, 

hodnota značky, lidský kapitál či vztahy důvěry a partnerství. CSR však může vést 

i k úsporám nákladů – např. v souvislosti s nízkou fluktuací zaměstnanců či v 

důsledku ekologických opatření. V neposlední řadě má CSR pozitivní vliv i na 

zvýšení hodnoty podniku pro akcionáře (Boyd, Gessner, 2013). 

Jednou ze tří klíčových oblastí, na které se CSR zaměřuje, je právě sociální 

oblast a především lidé, jako nehmotný kapitál, se kterými firma disponuje a do 

kterého je třeba investovat a starat se o něj. Právě v sociální rovině by se podnik 

měl věnovat: 

 zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců; 

 kvalitní zaměstnanecké politice; 

 péči o vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců; 

 dodržování lidských práv na pracovišti;  

 firemní filantropii a dobrovolnictví; 

 vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců; 

 rozmanitosti na pracovišti;  

 jistotě zaměstnání, aj. 

Sociální pilíř je v případě interní orientace CSR především postup k péči 

o spolupracovníky (Pavlík, Bělčík a kol., 2010). Podnik by si měl uvědomit, že 

zaměstnanci jsou pro něj velmi důležití, jelikož vytvářejí přidanou hodnotu, ale na 

druhou stranu ho potřebují, neboť jsou na něm ekonomicky závislí. Pokud se 

podnik chce ke svým zaměstnancům chovat odpovědně, je zapotřebí vybudovat 

vhodný motivační systém, který zamezí jejich nadměrné fluktuaci. Motivačním 

systémem již není pouze finanční odměna, ale také rozvoj osobnosti a další 

benefity, které odpovědný podnik v rámci své zaměstnanecké politiky nabízí 

(Kašparová, Kunz, 2013; Petříková, 2008; Porvazník a kol., 2008; Koubek, 2007). 
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Dle autorů brožury "Koncept CSR v praxi: průvodce odpovědným podnikáním" 

je odpovědné chování firmy možné rozdělit do čtyř oblastí, které vyjadřuje 

následující Obrázek 6. Alternativně však bývá koncept CSR rozdělen do oblastí tří 

tak, jak bylo uvedeno výše.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Čtyři oblasti odpovědného chování podniku 

Zdroj: Steinerová, Makovski (2008) 

V rámci „tržního prostředí“ se od společensky odpovědného podniku očekává 

převážně transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, 

dodavateli a ostatními obchodními partnery, přičemž odpovědný přístup k těmto 

partnerům vede k budování vzájemné důvěry, zvyšování kvality produktů a služeb 

a v konečném důsledku k dosahování vyššího zisku v rámci obchodní spolupráce. 

Zařazení CSR konceptu do firemní strategie je považováno za známku dobrého 

managementu v podniku. Z hlediska trhu se také sleduje dopad daného podniku na 

ekonomiku, např. v podobě rozvoje zaměstnanosti, budování infrastruktury či boje 

proti korupci. S tržním prostředím jsou spojeny CSR aktivity, mezi které se řadí: 

 firemní politika, zajišťující etické jednání; 

 poskytování jasných a přesných informací o výrobcích a službách; 

 včasné placení faktur; 

 evidence a řešení stížností od zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních 

partnerů; 

 spolupráce s jinými podniky či organizacemi na CSR projektech; 

 marketingová a reklamní etika. 

Zároveň je možno identifikovat přínosy, které souvisejí s odpovědným 

chováním v tržním prostředí a řadí se mezi ně převážně: loajalita zákazníků, 

odlišení se od konkurence, žádaný dodavatel a obchodní partner, zvýšení 

výkonnosti dodavatelského řetězce (Steinerová, Makovski, 2008). 
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V oblasti „pracovního prostředí“ jsou nejvýznamnější složkou zaměstnanci, 

kteří jsou na podniku značně závislí, a to nejen finančně, ale také "lidsky", jelikož 

v práci tráví významnou část dne a vykonávaná činnost ovlivňuje kvalitu jejich 

soukromého i rodinného života, mnohdy má vliv také na jejich zdraví. Na druhou 

stranu, dlouhodobý úspěch podniku závisí právě na kvalitě jeho zaměstnanců, kteří 

jsou jeho nezbytnou součástí při dosahování vytyčených cílů.  

Odpovědné podnikové praktiky umožňují nabírat, rozvíjet a udržet kvalitní 

pracovníky, kteří, pokud jsou motivovaní, jsou také velmi produktivní. Kromě 

produktivity je pro podnik důležitá loajálnost pracovníků, která snižuje náklady na 

přijímání nové pracovní síly a spokojenost zaměstnanců, jelikož právě spokojení 

zaměstnanci se podílejí na posilování image podniku.  

Také v této oblasti je možno uvést CSR aktivity, které ovlivňují pracovní 

prostředí:  

 zapojení zaměstnanců do procesu rozhodování; 

 nefinanční benefity; 

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců; 

 vyváženost osobního a pracovního života (flexibilní formy práce); 

 rozmanitost na pracovišti (ženy, etnické minority, handicapovaní, starší 

lidé); 

 zdraví a bezpečnost zaměstnanců; 

 podpora propuštěných zaměstnanců; 

 opatření vůči všem formám diskriminace. 

S odpovědným chováním v pracovním prostředí jsou spojeny určité přínosy, 

které je možné definovat takto: žádaný zaměstnavatel, kvalitní zaměstnanci, 

motivace vedoucí k produktivitě, kreativní a inovativní prostředí, nízká fluktuace 

zaměstnanců.  

Co se týče „místní komunity“, pouze pro vysvětlení je nutno uvést, že 

v okamžiku zahájení podnikatelské činnosti se podnik stává součástí okolní 

komunity. Společensky odpovědný podnik vyvíjí snahu o navázání dobrých 

"sousedských" vztahů (např. zmírňuje své negativní dopady). Určitou formou 

podpory může být finanční či materiální podpora veřejných aktivit a projektů. 

Podnik, který se aktivně zapojuje v místní komunitě, může identifikovat nové trhy 

či obchodní příležitosti, budovat kontakty s lokálními úřady, upoutat pozornost 

médií a také snáze navázat nové partnerské vztahy s jinými podniky (Steinerová, 

Makovski, 2008).  
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Podniky mohou v rámci CSR aktivit provádět tyto činnosti, spadající do místní 

komunity: 

 firemní dárcovství; 

 firemní dobrovolnictví; 

 podpora sociální integrace; 

 vzdělávání občanů; 

 podpora kvality života občanů; 

 obchodní spolupráce s místními dodavateli; 

 spolupráce se školami; 

 využití sdíleného marketingu (použití marketingových aktivit ke společné 

propagaci firmy a neziskového projektu). 

Rovněž při podpoře těchto aktivit je možno počítat s určitými přínosy, kterými 

mohou být: dobré jméno podniku, věrnost zákazníků, loajalita zaměstnanců, 

přístup k místním zdrojům, nové obchodní příležitost, aj. (Steinerová, Makovski, 

2008). 

Záleží vždy na strategii každého podniku, jaké principy si vezme za své, 

kterými se bude řídit a na které bude klást největší důraz. Zaměření se alespoň 

z části na některou oblast CSR s sebou přináší značné přínosy, jež uvádí server 

www.csrnetwork.com, mezi nimiž je možno definovat:  

 Růst zisku. Tento fakt přímé závislosti společenské odpovědnosti a 

kladného finančního vývoje potvrzuje i několik akademických studií – např. studie 

university Harvard či DePaul. 

 Přístup ke kapitálu. Díky zapojení do projektů společenské odpovědnosti 

mohou některé podniky získat přístup ke kapitálu, ke kterému by se jinak nikdy 

nedostaly. Stupeň společenské odpovědnosti je zohledňován např. v Dow Jones 

Group Sustainability Indexu, v FTSE4Good Indexu či Bit Corporate Responsibility 

Indexu. Tyto indexy využívají investoři, kteří se chtějí dozvědět o aktivitách CSR 

určitých podniků. 

 Zvýšení efektivity a snížení nákladů. Jednou z možností snížení 

nákladů je zavedení ekologicky šetrnějších postupů a systémů. Na počátku sice 

musí podnik vynaložit větší částku peněz, ale ta se mu začne později vracet v 

podobě snížení odpadů, možnosti recyklace a opětovného použití materiálu, menší 

spotřebou vody a energií. Zavedení těchto systémů přináší výhody jak místní 

komunitě, životnímu prostředí, tak ekonomické stránce organizace.  

 Zlepšení image a pověsti organizace. Dobrá pověst a důvěra 

stakeholderů je pro podnik velice důležitá, ale často je obtížně dosahována. Jednou 

z možností je péče o životní prostředí a místní komunitu. Pro podnik je důležité 
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snažit se minimalizovat, nejlépe však úplně eliminovat možnosti ekologických 

havárií. Pokud k nějaké takové nežádoucí situaci dojde, měla by na ni být firma 

patřičně připravená, poučit se z ní a zavést účinná nápravná a preventivní 

opatření. 

 Růst prodeje a loajalita zákazníků. Jak již bylo uvedeno, lidé posuzují 

podniky i podle jejich přístupu k životnímu prostředí, sponzoringu či postoji k 

zaměstnancům. Většina zákazníků se zaměřuje při koupi především na cenu a 

kvalitu, ale stále větší množství zohledňuje i jiné ukazatele.  

 Růst produktivity a kvality. Zlepšení pracovního prostředí, lepší péče o 

zaměstnance nebo růst podílu zaměstnanců na rozhodování může zvýšit jejich 

loajalitu, snížit fluktuaci a také zvýšit produktivitu jejich práce. Dalším efektem 

může být i snížení zmetkovosti. 

 Lepší možnost získat a udržet si kvalitní zaměstnance. Tento bod 

souvisí s kvalitou pracovního prostředí, možností dalšího prohlubování či zvyšování 

kvalifikace a sdílení hodnot spolu s vedením organizace. Lidé raději pracují pro 

podnik, kterému mohou důvěřovat, sdílejí jeho názory a dokáží se s podnikem 

identifikovat. 

 Větší shovívavost orgánů v případě nějakého pochybení. Pokud firma 

dává jasně najevo, že dodržování zákonů je pro ni samozřejmé minimum a 

provozuje i aktivity nad rámec zákona, může jí to pomoci např. při žádosti o 

některá povolení či při projednávání určitého problému.  

 Snížení rizika a růst řízení rizik. Zavedením systému společenské 

odpovědnosti může podnik výrazně přispět ke snížení obchodního rizika. Zničení 

dobré pověsti v médiích může podnik velice poškodit v jeho budoucích obchodních 

jednáních. Společnosti se snaží čím dál více zahrnovat do svých tiskových zpráv 

informace o společenské odpovědnosti a tím dávají svým stakeholderům potřebné 

informace o dopadu řízení firmy na její okolí.  

 Zvýšení konkurenceschopnosti a odbytu. Státní správa, místní 

komunita i neziskové organizace očekávají od firem, že budou dodržovat veškerou 

legislativu a že jejich činnost nebude příliš zatěžovat životní prostředí i okolí 

podniku (Kuchtíková, 2011). S těmito přínosy se ztotožňují, případně je doplňují a 

rozšiřují také Weber (2008), Trnková (2004) nebo Kašparová a Kunz (2013). 

Je tedy žádoucí sledovat sociální výkonnost a vyjádřit její přínosy pro podnik. 

Sociální ukazatele je nutné sledovat v kontextu s hospodářským výsledkem 

podniku a zpětnou vazbou zjišťovat nedostatky v podnikových procesech, které je 

zapotřebí odstranit (Kaplan, Norton, 2000; Porter, 1996; Solař, 2000; Kocmanová a 

kol., 2010).  



Současný stav řešené problematiky 

 

S t r á n k a  | 56 

3.5.3.2 Social Accountability 8000 (SA8000) 

SA 8000 je mezinárodní referenční norma pro zlepšování pracovních 

podmínek, kterou je možno považovat za základní standard, určený k certifikaci 

shody s požadavky na společenskou odpovědnost, který je celosvětově uznáván jako 

referenční norma pro oblast sociální odpovědnosti. Jedná se o standard, podle 

kterého jsou prováděny audity třetí nezávislou stranou. Tento standard je obecně 

použitelný pro jakýkoliv sektor, obor podnikatelské činnosti a pro firmu jakékoliv 

velikosti (Ciliberti a kol., 2011; Bureau Veritas Czech Republic, 2011). Podniky tak 

mohou přesvědčit a dokázat měřitelným způsobem svým obchodním partnerům 

dosažené výsledky společenské odpovědnosti ve svém podnikání. Výrazně si tak 

zlepšují svou pozici v konkurenčním prostředí. Gilbert a Rasche (2007) hodnotí 

normu SA 8000 jako velice nápomocnou nejen pro podniky, ale také pro všechny 

zúčastněné strany, jelikož jim napomáhá efektivně komunikovat v otázkách 

sociální odpovědnosti. 

3.5.3.3 ISO 26000 

Tato norma byla zveřejněna na konci roku 2010. Zavedení normy ISO 26000 si 

klade za cíl: zvýšení konkurenceschopnosti podniku; zvýšení reputace podniku a 

posílení důvěry; zlepšení vztahu podniku k zainteresovaným stranám; zvýšení 

loajality, zapojení, účasti a morálky zaměstnanců; zvýšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků; tvorbu inovací, zlepšení postupů řízení rizik v organizaci; 

zvýšení spolehlivosti a korektnosti transakcí; předcházení nebo omezování 

potenciálních konfliktů se zákazníky aj. (Jacobsen, 2011). Na základě této normy je 

možno kompletně hodnotit výkonnost podniku a zároveň zvyšovat úroveň 

odpovědného chování (SGS Czech Republic, 2013). V červenci 2011 byla tato norma 

zavedena jako česká technická norma ČSN ISO 26000:2011 (Kašparová, Kunz, 

2013; Národní politika kvality, 2011; Henriques, 2010). 

3.5.3.4 Bezpečný podnik 

Program "Bezpečný podnik", který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR a Státní úřad inspekce práce (SÚIP), umožňuje zaměstnavatelům, 

zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen českým předpisům, ale taky 

požadavkům, uplatňovaným v zemích EU. V současné době patří k 

nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v Evropě dokument OHSAS 18001 a 

příručka ILO-OSH 2001 a právě program "Bezpečný podnik" vychází z těchto 

dokumentů. Cílem tohoto programu je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně 

kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného 

systému řízení (SÚIP, 2009).  
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3.5.3.5 ČSN OHSAS 18001:2008 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro podniky 

všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a 

ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem 

environmentálního managementu. Při aplikaci OHSAS 18001 se vychází z analýzy 

rizik a jejich minimalizace. Hlavním smyslem aplikace normy je vést podniky k 

tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která nebezpečí odstraní, omezí, nebo 

zaměstnance od něj izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost 

plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný 

a neohrožoval zdraví (CQS, 2010). 

3.5.3.6 IQNet SR 10 – Systém managementu společenské odpovědnosti 

Hlavním požadavkem této normy je, aby organizace určila všechny své dopady, 

vyplývající z jejich rozhodnutí a činností. Tyto dopady musí ohodnotit, a to 

s ohledem na zainteresované strany a udržitelný rozvoj. Důležitou součástí této 

normy je zjištění požadavků, očekávání a potřeb stakeholderů. Organizace si na 

základě získaných informací vytváří cíle, cílové hodnoty a programy. Při jejich 

sestavování bere ohled na zainteresované strany, ale také na své technologické 

možnosti, finanční, provozní a podnikatelské požadavky. Organizace musí zjistit, 

jaké je vnímání zainteresovaných stran, tedy jestli jejich očekávání a potřeby byly 

naplněny (CQS, 2010). 

3.5.3.7 FE – Friendly employer 

Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, spolu se sdružením TRIANON Čechy 

spolupracují na vytvoření a prosazení nové certifikační značky FRIENDLY 

EMPOYER. Tato značka je udělována organizacím, resp. fyzickým osobám jako 

ocenění schopnosti dlouhodobě a odpovídajícím způsobem zařadit zdravotně 

postižené občany do pracovního procesu a průběžně rozvíjet jejich dovednosti a 

kvalifikaci. Tato certifikační značka naplňuje jeden z pilířů společenské 

odpovědnosti. Její hlavní náplní je potvrzení čistoty a transparentnosti při plnění 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a antidiskriminačního zákona č. 198/2009 

Sb. Podnik, který díky nastaveným pravidlům vytváří prostředí pro bezkonfliktní a 

bezpečné zapojení pracovníků se sníženou pracovní schopností, by měl být patřičně 

zviditelněn a oceněn (CQS, 2010). 
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3.5.4 Standardy společenské odpovědnosti 

Společenskou odpovědnost (sociální výkonnost) lze také hodnotit pomocí 

standardů. "Institut for Social and Ethical Accountability" uvádí, že ve světě 

existuje přes 300 nástrojů (norem, standardů). Měřit společenskou odpovědnost lze 

prostřednictvím "exaktních metod" (tj. pomocí standardů a srovnání), nebo pomocí 

různých "indexových a benchmarkingových srovnání". Mezi nejznámější exaktní 

metody hodnocení a měření CSR aktivit patří: 

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises; 

 AA 1000 AccountAbility/Assurance Standard; 

 SAN (Social Audit Network); 

 ETHIBEL (Ethibel Quality Label); 

 EFQM model; 

 SA 8000 (Social Accountability International); 

 Global Reporting Iniciative (GRI); 

 ISO 26000; 

 Metodika KORP. 

Tyto metody se mezi sebou liší, a to převážně v rozdílném zaměření na cílové 

skupiny, v zaměření celkovém nebo v rozsahu jejich metodiky (Pavlík, Bělčík a kol., 

2010).  

Indexové a benchmarkingové metody hodnocení CSR dělí Decock-Good (2001), 

do pěti skupin: 

 měření na základě analýzy obsahu výročních zpráv; 

 měření na základě poznatků, získaných z dotazníků; 

 indexy znečištění; 

 indexy, hodnotící pověst podniku; 

 informace, získávané od ratingových agentur. 

S těmito skupinami se ztotožňuje také Igalens a Gond (2005), kteří k těmto 

metodám dodávají a potvrzují, že sociální výkonnost je měřena v rámci jednoho 

postoje k CSR.  

3.5.4.1 Standardy společenské odpovědnosti v České republice 

Co se týče situace v České republice, podniky převážně využívají (případně se 

dá jejich využití v budoucnu očekávat) tyto standardy: 

 Global Reporting Initiative (GRI) – nezávislá mezinárodní organizace 

Global Reporting Initiative (GRI) je průkopníkem ve výkaznictví CSR a 

tvůrcem nejrozsáhlejšího standardu právě v rámci reportingu CSR 

s názvem "Sustainable Reporting Guidelines". Jedná se o mezinárodně 
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využívaný přístup, zaměřený zejména na vytváření zpráv o společenské 

odpovědnosti organizací. Účelem směrnice je ukázat podnikům určitý rámec 

při podávání zpráv s cílem sestavit co nejobjektivnější zprávu o jejich 

výkonnosti, srovnatelnou s klasickým podáváním finančních zpráv. Velkou 

výhodou tohoto přístupu je stanovení jasného seznamu kritérií, který 

zajišťuje porovnatelnost zpráv o společenské odpovědnosti mezi jednotlivými 

organizacemi jak na národní, tak zejména i na mezinárodní úrovni. 

Koncepce GRI v sobě také zahrnuje možnost ověření zprávy třetí, nezávislou 

stranou. Stanovená kritéria a základní principy společenské odpovědnosti 

také dávají jistý základ pro zavádění koncepce CSR do organizací, nicméně 

podrobnější návod k této činnosti zde chybí. 

 SA 8000 

 ISO 26000 

 Metodika KORP – jedná se o čistě český standard, který slouží zejména 

jako základ pro hodnocení podniků pro účely "Národní ceny ČR za 

společenskou odpovědnost organizací", ale je také využitelný jako nástroj 

sebehodnocení organizací. Jedná se o soubor kritérií a subkritérií, jež jsou 

rozděleny do tří pilířů společenské odpovědnosti. Metodika se zaměřuje na 

hodnocení jak v oblasti výsledků, tak v oblasti předpokladů, kde je 

aplikován cyklus PDCA4. Tím je možno hodnotit schopnost organizace při 

dosahování pozitivních výsledků v oblasti společenské odpovědnosti 

z dlouhodobého hlediska (Krohová, 2009). 

 Normativní dokument (Systém managementu společenské 

odpovědnosti) – na základě poptávky podnikatelského sektoru po 

certifikačním standardu pro oblast společenské odpovědnosti organizací byl 

v rámci Národní politiky kvality v roce 2011 vytvořen normativní dokument 

s názvem "Systém managementu společenské odpovědnosti". Požadavky 

tohoto dokumentu jsou v souladu s požadavky jiných norem systémů 

managementu (zejména norem ISO 9001 a ISO 14001), čímž je usnadněna 

jeho aplikace v organizacích, které již některý z těchto systémů 

managementu mají zaveden. Dokument však může být využit jakoukoli 

organizací jako základ pro zavedení konceptu společenské odpovědnosti 

organizací v celé šíři tří základních pilířů, včetně vytvoření nezbytných 

předpokladů pro udržování a neustálé zlepšování systému managementu 

společenské odpovědnosti (Národní politika kvality, 2011). 

                                                
4 PDCA cyklus je metoda postupného zlepšování například kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací, 

dat, probíhající formou opakovaného provádění čtyř základních činností, kterými jsou: P-Plan 

(naplánování zamýšleného zlepšení); D-Do (realizace plánu); C-Check (ověření výsledku realizace 

oproti původnímu záměru); A-Act (úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření). 

https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-inovaci
https://managementmania.com/cs/vyrobky
https://managementmania.com/cs/sluzba
https://managementmania.com/cs/proces
https://managementmania.com/cs/data
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3.5.4.2 Vzájemný vztah mezi GRI-CSR-ISO 26000 

S rostoucím počtem podniků, které jsou aktivní v oblasti CSR a 

implementovaly ho do svých strategií, roste také počet těch, které o svých CSR 

aktivitách informují (Hřebíček a kol., 2009). V souvislosti s tvorbou reportu pro 

ekonomický pilíř CSR je vhodnou volbou pro české podniky využití rámce GRI. GRI 

se zavázala k neustálému zlepšování a používání jednotných systémů na celém 

světě. Stanovuje zásady a indikátory, které mohou být využívány na celém světě 

k měření a hodnocení nejen ekonomické, ale i environmentální a sociální 

výkonnosti podniků.   

Pokyny G3, které tento rámec nabízí, poskytují ucelenou sestavu ukazatelů, 

přičemž je možné do určité míry zvolit volbu mezi ukazateli. Zároveň v případě 

nedostupnosti určité části dat je možno zvolit jiné ukazatele, pro které jsou 

informace známé. Tvorba reportu v oblasti ekonomického pilíře zahrnuje také 

jednoduchou finanční analýzu hospodaření podniku. Nespornou výhodou je 

celosvětová rozšířenost pokynů G3, což zaručuje velmi dobré srovnání a zvyšuje 

prestiž publikované zprávy. 

Začátkem června 2013 byla na stránkách společenské odpovědnosti firem 

prezentována informace, týkající se změny ve vykazování prostřednictvím GRI. 

Global Reporting Initiative vyhověla dosavadním kritikům a pokusila se směrnici 

zjednodušit a přizpůsobit i menším firmám, které nerozpracovávají svou 

společensky odpovědnou strategii v rámci všech dosavadních pilířů CSR. 

Společensky odpovědný report tak lze sestavit v jednodušší podobě (přesto se stále 

jedná o desítky stránek) a přizpůsobit ho konkrétní CSR strategii firmy. Směrnice 

G4 tak přichází s novým pojetím ve stylu "méně je více". Standard G3 doposud 

obsahoval 24 sociálních, 10 ekonomických a 16 environmentálních indikátorů. 

Pracoval tak se třemi aplikačními úrovněmi (A), (B) a (C). Zásadní změnou je právě 

odstranění dosavadních tří aplikačních úrovní a vytvoření dvou vzájemně se 

doplňujících dokumentů (Part 1, Part 2). Směrnice G4 tak umožňuje firmám 

reportovat jen ty významné společensky odpovědné aktivity, které identifikovaly 

jako strategické z hlediska vlastního hodnotového řetězce. Tento krok směřuje 

společensky odpovědné aktivity firem blíže vyšší konkurenceschopnosti a 

výkonnosti. G4 se také nově zajímá o společenskou odpovědnost v rámci 

dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně případných sanací. Jedná se o veliký 

krok vpřed na poli společensky odpovědného reportování, čas však ukáže, nakolik 

se tato dobrovolná iniciativa v praxi osvědčí (Asociace společenské odpovědnosti, 

2013). 
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V oblasti sociálního pilíře existuje hned několik standardů, které podniky 

mohou využít při vykazování odpovědného chování (viz. předchozí kapitoly). Patří 

sem například certifikace SA 8000 nebo OHSAS 18001 – ani jedna z nich však 

neobsahuje pokyny pro tvorbu CSR zpráv, jelikož oblast odpovědného podnikání, 

jako uceleného konceptu, je stále založena na dobrovolnosti (Pavlík, Bělčík, 2010). 

Pokud tedy podnik chce publikovat i v sociálním pilíři, opět je pro něj nejlepší 

volbou využití komplexního standardu, který postihne všechny tři pilíře CSR, tzn. 

například GRI nebo ISO 26000 (Národní politika kvality, 2011). 

3.5.5 Měření společenské odpovědnosti 

Měřit společenskou odpovědnost je možné tedy nejen na základě obsahové 

analýzy výročních zpráv, které mohou být zpracovány dle některého z výše 

uvedených standardů5, ale také např. pomocí dat, poskytovaných ratingovými 

agenturami, viz. "Indexové a benchmarkingové metody hodnocení CSR" (Decock-

Good, 2001). Většinou se jedná o souhrnné ohodnocení různých oblastí CSR, které 

právě tyto agentury poskytují, což zaručuje určitou záruku objektivity 

prezentovaných výsledků. Určitou nevýhodou je však nezveřejňování celé 

metodologie ohodnocení jednotlivých CSR aktivit. Mezi nejčastěji využívané indexy 

patří: Dow Jones Sustainable index, FTSE4Good index a Ethibel Sustainability 

index (Decock-Good, 2001; Igalens, Gond 2005). 

3.5.5.1 Dow Jones Sustainable Index 

Index trvalé udržitelnosti je první index, který se snažil sledovat dlouhodobou 

finanční výkonnost nadnárodních korporací, které se chovají společensky 

zodpovědně. Index vznikl v roce 1999, hodnotí propojení dosahování ekonomických 

ukazatelů a zájem o sociální politiku a životní prostředí. Následně vybírá firmy s 

největším předpokladem pro trvale udržitelný rozvoj, které jsou zařazeny v rámci 

horních 10 % nejlepších firem na celém světě (Dow Jones Sustainability World 

Index Guide, 2013). 

3.5.5.2 Ethibel Sustainability Index 

Index trvalé udržitelnosti Ethibel je jeden z nejpřísnějších indexů měřících 

CSR. Poskytuje komplexní pohled na finanční výkonnost největších světových 

podniků v rámci trvalé udržitelnosti pro investory, manažery a banky. Pro 

hodnocení si Ethibel vytvořil vlastní metodologii, která je spojením dvou hlavních 

pojetí společenské odpovědnosti – trvale udržitelný rozvoj a zapojení 

                                                
5 Pokud výroční zpráva neobsahuje dostatek potřebných dat, je možné využít poznatků, získaných 

dotazníkovým šetřením.  I zde je však nutné počítat s možným problémem zkreslování reality 

respondenty. 

http://www.sustainability-indices.com/about-us/dow-jones-sustainability-indexes.jsp
http://www.sustainability-indices.com/about-us/dow-jones-sustainability-indexes.jsp
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zainteresovaných stran. Zároveň však musí společnosti splňovat množství 

technicko-finančních požadavků (Ethibel, 2013). 

3.5.5.3 FTSE4Good Index series 

Tento systém indexů je majetkem The Financial Times a Londýnské burzy 

(London Stock Exchange). Index byl navržen k měření výkonnosti podniků, které 

splňují globálně uznávané standardy společenské odpovědnosti a také pro podporu 

investic do těchto společností. FTSE4Good Index může být použit čtyřmi možnými 

způsoby – investice, výzkum, reference a benchmarking (FTSE, 2013). 

3.6 Koncepty a modely hodnocení výkonnosti 

Jak již bylo uvedeno v kapitole, zaměřené na ekonomické faktory výkonnosti, 

ve většině podniků převládá hodnocení výkonnosti podniku podle ekonomických 

kritérií, ty však nezahrnují např. spokojenost zákazníků, míru inovativnosti, míru 

motivace, intelektuální kapitál (schopnosti a znalosti zaměstnanců) a další 

kritéria. Mnohdy právě intelektuální kapitál je rozhodující faktor při tvorbě 

hodnoty v podniku. V kapitole, která se zabývala hodnocením sociální výkonnosti, 

je uvedeno, že zavedení některé nefinanční perspektivy v rámci hodnocení 

podnikové výkonnosti, je v současné době určitou nutností, pokud chce podnik 

uspět nejen v rámci konkurenčního boje. Samotné faktory výkonnosti lze hodnotit 

prostřednictvím konceptů a modelů, jejichž základní přehled je uveden v této 

kapitole. 

V současné době existuje množství konceptů a modelů, které se využívají 

k měření výkonnosti. Rigby (2010) prezentuje prostřednictvím Bain & Company 

určitou nutnost výborné informovanosti managementu s tím, že by mělo být 

žádoucí zvolit správné nástroje řízení a měření výkonnosti. Následně uvádí, že 

úspěšné využití nástrojů řízení vyžaduje pochopení silných i slabých stránek 

jednotlivých nástrojů a hlavně schopnost zapojit správné nástroje, správným 

způsobem a ve správný čas. Dodává, že důležitým prvkem pro výběr nástrojů je 

sběr a analýza objektivních dat.  

Yadav a kol. (2013) zpracovali historický vývoj, který nastal v oblasti modelů 

hodnocení výkonnosti dle aktuálních trendů, díky kterým se tyto modely v průběhu 

několika let měnily. Tito autoři vytvořili časovou osu, na které zachytili modely 

hodnocení výkonnosti a to tak, jak se modely v průběhu času vyvíjely. Časová osa je 

znázorněna pomocí Obrázku 7. 
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Obrázek 7: Vývoj v hodnocení výkonnosti 

Zdroj: Yadav a kol. (2013) 

Počátkem 19. století byly za modely měření a hodnocení výkonnosti 

považovány formy tradičního manažerského účetnictví a nákladového účetnictví. 

Praxe v oblasti řízení nákladů ukázala toto hodnocení jako nedostatečné a 

zavádějící, jelikož nebyly současně sledovány náklady na výrobky, činnosti, procesy 

a kvalitu. Hodnocení výkonnosti se zaměřilo na řízení procesů izolovaně (Bititci, 

1994; Yadav a kol., 2013). 

Novým zjištěním byl ukazatel ROI, vytvořený Du Pont Corporation, který ve 

vývoji návratnosti investic uvedl výpočty, jež vedly k pyramidě finančních 

ukazatelů, které jsou stále ve velké míře používány jako diagnostický nástroj pro 

měření finančního zdraví podniku. Postupem času již toto hodnocení nebylo zcela 

dostačující, jelikož nepoukazovalo na signály, které by měly vést k neustálému 

zlepšování činností, jelikož právě ty jsou požadovány v dnešním konkurenčním 

prostředí.  

Následně byl představen model tzv. Tableu de bord, který zdůraznil důležitost 

vztahu mezi finančními a nefinančními opatřeními. Principem tohoto modelu je 

zaměřit se na každodenní podnikové operace a nevěnovat příliš velkou pozornost 

strategickým otázkám (Epstein, Manzoni, 1997).  
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Další koncepty měly podpořit význam doplňujících aspektů výkonnosti 

vzhledem k účetnictví (tzn. vzhledem k finančním a účetním opatřením) – sociální 

účetnictví, účetnictví strategického řízení, ABC, Sarbanes-Oxley Act6. 

S vytvořením EFQM modelu, který byl oceněn také národní cenou kvality, se 

posouzení výkonnosti hodnotilo dle kvality a excelence, což představuje měřítko 

vyššího výkonu, vzhledem ke kvalitě a spolehlivosti výrobků (Yadav a kol., 2013). 

Revoluce v hodnocení výkonnosti však byla zaznamenána zavedením pojmu 

BSC, Kaplanem a Nortonem v roce 1992, který se ukázal být komplementární k 

finančním opatřením tím, že při hodnocení výkonnosti se zabývá také provozními a 

strategickými postupy. Kaplan a Norton identifikovali finanční výkonnost jako 

zaostávající ukazatel, který závisí na hlavních faktorech (spokojenost zákazníka, 

kvalita, inovace, excelence a zlepšení činnosti) výkonnosti. Integrace nefinančních 

měřítek, jako je kvalita, inovační činnosti, strategická orientace, lidské zdroje, do 

tradičních finančních hodnocení přinesla integrační perspektivu řízení výkonnosti, 

která je důležitou fází v této revoluci hodnocení výkonnosti podniků (Yadav a kol., 

2013; Paladino, 2007).  

Postupem času bylo hodnocení výkonnosti ovlivněno tzv. udržitelností 

podniku, jeho dopadu na společnost a životní prostředí. Hospodářský růst, sociální 

pokrok a environmentální "zdraví" přinesl koncept s názvem Triple-bottom-line, 

který je základním rámcem pro hodnocení a vykazování podnikové výkonnosti dle 

ekonomických, sociálních a environmentálních parametrů (Elkington, 1997). 

Zdůrazňuje, že zisk není jediným zájmem každého podniku, environmentální a 

sociální závazky tvoří také zásadní hnací faktory při dosahování vyššího výkonu.  

Tímto byl představen stručný průběh vývoje modelů a konceptů hodnocení 

výkonnosti. Podniky si tedy musí vybrat takový model či koncept, který 

koresponduje s jejich činností a zaměřením a který dokáže posoudit výkonnost na 

základě těch faktorů, které jsou pro něj důležité.  

Časovou osou byly prezentovány modely tak, jak se měnily a zdokonalovaly 

v čase, vzhledem k vývojovým trendům. Co se týče jejich oblíbenosti využití, 

k tomuto je uvedena následující tabulka, která zobrazuje, na základě výzkumů 

společnosti Bain & Company, 10 nejvyužívanějších nástrojů řízení.  

                                                
6 Sarbanes-Oxley Act (SOA) – zákon, který stanovuje povinnosti a odpovědnosti podnikovým 

manažerům a podnikovým právníkům, účetním a auditorům. Cílem zákona je snížit rizika a příčiny 

vzniku finančních problémů, podvodů a hospodářské kriminality v podnicích a zvýšit důvěru 

investorů v publikované výsledky podniků, které jsou obchodovány na americkém akciovém trhu. 
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V Tabulce 3 je uveden žebříček za poslední dvě sledovaná období, tj. roky 2010 

a 2012, přičemž výzkumy společnosti probíhají od roku 1993. Mezi těmito nástroji 

je možno vidět také některé z modelů, které byly prezentovány na časové ose 

(Bain  Company, 2012). 

Tabulka 3: Top 10 nástrojů řízení 

Pořadí 2010         2012 

1. Benchmarking Strategic Planning 

2. Strategic Planning CRM 

3. Mission and Vision Statements Employee Engagement Surveys 

4. CRM Benchmarking 

5. Outsourcing Balanced Scorecard 

6. Balanced Scorecard Core Competencies 

7. Change Management Programs Outsourcing 

8. Core Competencies Change Management 

9. Strategic Alliances Supply Chain Management 

10. Customer Segmentation Mission and Vision Statements 

Zdroj: Bain  Company (2012) 

Na tuto problematiku navazuje autor Katic a kol. (2011), který pokládá za 

nejvyužívanější modely hodnocení výkonnosti dvě skupiny modelů, kterými jsou: 

 Modely, zdůrazňující vlastní hodnocení – např. model EFQM. Model 

pomáhá podniku nalézt ty oblasti, ve kterých se může nadále zlepšovat (tzv. 

sebehodnocení uvnitř podniku), ale umožňuje také srovnání s konkurencí 

(benchmarking). Někteří autoři jsou přesvědčeni, že v současné době 

existuje mnoho důkazů o tom, že úspěšná aplikace EFQM nebo jiných 

podobných modelů, naplňujících principy TQM (Total Quality Management), 

přináší pro organizace významné ekonomické a sociální efekty (ČSJ, 2013; 

Marinič, 2008). 

 Modely, určené pro podporu řízení a zlepšování podnikových procesů 

– např. výkonnostní pyramida nebo BSC.  

Za hlavní funkci těchto modelů považují Katic a kol. (2011) spojení 

s firemní strategií a rozvoj nefinančních indikátorů. Současná situace 

s sebou nese určitou nutnost pohlížet právě na zmíněnou firemní strategii jako na 

kauzální řetězec příčin a důsledků. 

Kritické zhodnocení modelů podnikové výkonnosti provedli také Vouldis a 

Kokkinaki (2011), se kterými se v mnoha modelech ztotožňuje také Franceschini a 

kol. (2007). Autoři prostřednictvím analýzy stávajících modelů definují tyto modely 

podnikové výkonnosti: 
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 Balanced Scorecard; 

 EFQM; 

 ISO 9001:2000; 

 Performance Prism (Výkonnostní hranol); 

 Six sigma; 

 Tableau de Bord. 

Stručné zhodnocení jednotlivých modelů, které jsou zaměřeny přímo na 

hodnocení výkonnosti, je uvedeno v dalším textu, přičemž jsou vyřazeny koncepty, 

vztahující se k účetnictví podniku, jelikož přímo dané (účetní) problematiky se tato 

dizertační práce netýká.  

3.6.1 Tableau de Bord 

Koncepce Tableau de Bord se používá převážně v souvislosti s podnikovým 

managementem podniku. Tento koncept není zaměřen pouze na finanční 

ukazatele, ale jsou řešeny také otázky cílů, jelikož vize a poslání jsou převáděny do 

souboru cílů, z nichž klíčové faktory úspěchu jsou identifikovány a následně 

převedeny do řady kvantitativních klíčových ukazatelů výkonnosti. Principem 

tohoto modelu je zaměřit se na každodenní podnikové operace a nevěnovat příliš 

velkou pozornost strategickým otázkám (Epstein, Manzoni, 1997; Watts, Connoly, 

2012). 

3.6.2 EFQM 

Tento model je považován za jeden z nejpropracovanějších a nejkomplexnějších 

nástrojů pro trvalé a systematické zlepšování výkonnosti podniku. Velký důraz je 

kladen na jeho výsledky, včetně finančních. Model je strukturován do devíti 

základních kritérií, z nichž pět představují nástroje (postupy), které by měl podnik 

zavést za účelem maximalizace výsledků v jednotlivých oblastech a zbývající čtyři 

výsledky, které určují to, čeho již podnik dosáhl (Watts, Connoly, 2012; Nenadál, 

2004).  Hlavní podstatou je dosahování výborných výsledků z několika pohledů, 

které jsou pro podnikový management přijatelné a podporující jeho strategii. K 

tomuto modelu dodává Nenadál (2002), že vychází z principů Total Quality 

Managementu (TQM), který obsahuje tyto složky: orientace na zákazníka, neustálé 

zlepšování, účast všech zúčastněných, sociální ohleduplnost. Model EFQM je 

znázorněn na Obrázku 8. 
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Obrázek 8: Model EFQM 

Zdroj: ČSJ (2013) 

3.6.3 Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard odráží mnoho atributů ostatních modelů hodnocení, 

přičemž v rámci hodnocení výkonnosti vychází z vize a strategie. Model vznikl na 

základě poznání, že žádný ukazatel výkonu nemůže zachytit celou složitost 

podniku a jeho dopad na okolí. Balanced Scorecard převádí strategii podniku do 

cílů, které jsou součástí měření výkonnosti ve čtyřech perspektivách: finanční, 

zákaznické, interních podnikových procesů a učení se a růstu. Základem tohoto 

modelu tedy je, aby podniky využívaly vyvážený soubor opatření, který zahrnuje 

výkonnost z hlediska finančních a nefinančních měřítek (Yadav a kol., 2013; Watts, 

Connoly, 2012). Výsledkem aplikace BSC by tedy měl být udržitelný růst podniku v 

souladu se strategií, definovanou top managementem, kdy krátkodobá finanční 

úspěšnost není vykoupena tím, že se omezí investice do dlouhodobějších faktorů, 

nutných k růstu a efektivnímu fungování firmy. Protože se jedná o velice 

komplexní metodu strategického řízení, je velmi populární především u velkých 

podniků, které si ji mohou dovolit finančně i personálně aplikovat (Kaplan, Norton, 

2002). Zároveň k tomuto Vouldis a Kokkinaki (2011) dodávají, že je možno tento 

komplexní model využít na různých úrovních napříč organizací, službami, týmem či 

skupinou.  
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3.6.4 Six sigma 

Six sigma je strategie řízení, původně vyvinutá společností Motorola, mezi jejíž 

hlavní nástroje patří měření a statistika. Tento model si klade za cíl identifikovat a 

odstranit příčiny chyb v procesech výroby a obchodu, k čemuž využívá metodiku 

DMAIC. Celý proces Six sigma začíná u zákazníků, cílem je tedy maximální 

uspokojení jejich požadavků, tzn. je zapotřebí odstranit vše, co je nesplňuje. 

Podnikům tak poskytuje určitý návod, jak se vyvarovat možných chyb ve všech 

činnostech (od objednávky až po finální expedici). Six Sigma nabízí komplexní 

metodiku pro měření výkonnosti procesů a jejich zlepšování (George, 2010). 

K zavedení konceptu Six Sigma do řízení podniku je zapotřebí splňovat osm 

předpokladů, mezi které se řadí: Průběžné zlepšování procesů; Všechny aktivity 

podniku se skládají z procesů; Podpora vrcholového vedení; Stanovení priorit, 

rozšiřování kompetence zaměstnanců, podpora zainteresovanosti a týmové práce 

zaměstnanců; Neustálé posuzování výkonu procesů; Snaha o přiblížení 

statistických ukazatelů i osobám, majícím vůči statistice ne příliš kladný vztah; 

Důležité je určení předmětu měření a způsob měření; Pracovní týmy v rámci Six 

sigma oblasti jsou zpravidla menší skupiny lidí, v konkrétním problému 

zainteresovaných, s podporou svého vedení (Töpfer, 2008). 

Vouldis a Kokkinaki (2011) se dále zaměřují na základní principy tohoto 

modelu, přičemž ten by měl obsahovat: poměření klíčových procesů a zákaznických 

požadavků s podnikovými cíli, vytvoření standardů systému měření, definování 

patřičných ukazatelů, poskytování školení v oblasti projektového managementu a 

Six sigma modelu, definování pružných cílů, sestavení týmů pro zlepšování kvality 

a ziskovosti a redukce potřebného času a odpadu. 

3.6.5 Performance Prism 

Systém Performance Prism, je prezentován formou trojrozměrného modelu, 

jehož jednotlivé strany vyjadřují úhly pohledu, ze kterých je podnik měřen. Vychází 

z modelu Balanced Scorecard, který představuje první generaci rámců měření 

výkonnosti. Jako jeden ze systémů měření výkonnosti druhé generace obsahuje 

oproti první generaci přání a potřeby všech stakeholderů (Vouldis, Kokkinaki, 

2011). Výkonnostní hranol integruje zúčastněné strany do pěti aspektů – 

spokojenost stakeholderů, příspěvek stakeholderů, strategie, schopnosti a procesy. 

Z dlouhodobého hlediska podnik posuzuje finanční perspektivu souborem subjektů 

(Neely a kol., 2001). Performance Prism je znázorněn na Obrázku 9. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorola
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Obrázek 9: Výkonnostní hranol 

Zdroj: Upraveno dle Neely a kol. (2001) 

Ať už se tedy podnik rozhodne měřit svou výkonnost pomocí finančních či 

nefinančních indikátorů, vždy je zapotřebí si uvědomit, co chceme danou 

výkonností zhodnotit a čeho chceme docílit. Důležitým prvkem je tedy definice 

správné strategie podniku a určení klíčových faktorů výkonnosti 

(kritických faktorů úspěchu). Jakmile tyto hodnoty známe, je možno 

definovat ukazatele, které měří úspěšnost na výstupu (Cronin, 2009; Kaplan, 

Norton, 2002, Davies, 2000). 

3.7 Balanced Scorecard – koncept pro řízení výkonnosti 

Po prostudování několika literárních zdrojů, které se zabývaly modely 

hodnocení podnikové výkonnosti a po vyvození závěru, že právě BSC se jeví jako 

vhodný model hodnocení výkonnosti v rámci této dizertační práce (jelikož spojuje 

jak finanční tak nefinanční měřítka), je zapotřebí tento koncept, společně 

s odůvodněním výběru, stručně představit. 

V současnosti se čím dál tím více prosazuje skupina nefinančních měřítek 

výkonnosti podniku. Jejich silná pozice je odůvodněna tím, že pouze finanční 

měřítka nestačí ke komplexnímu měření a řízení výkonnosti podniku. Finanční 

měřítka jsou příliš zaměřená na minulost a současné podnikatelské prostředí 

vyžaduje pohled, orientovaný na budoucnost, kde hrají silnou roli nefinanční 

ukazatele. Právě takový přístup nabízí koncept Balanced Scorecard (dále jen BSC), 
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který vhodně propojuje finanční a nefinanční měřítka a vytváří tak komplexní 

systém, zaměřený na výkonnost podniku (Halachmi, 2005; Remeš, 2008; Pandey, 

2005). Cíle a měřítka BSC vycházejí z vize a strategie podniku a sledují jeho 

výkonnost ze čtyř perspektiv, které vystihuje Obrázek 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Balanced Scorecard 

Zdroj: Upraveno dle Kaplan, Norton (2000) 

 Finanční perspektiva – v této perspektivě jde především o uspokojení 

zájmů vlastníků společnosti, tzn. zvyšování její hodnoty. Díky tomu, že mezi 

jednotlivými cíli je kauzální vztah (tzn. splnění jednoho cíle vede k dosažení 

druhého), vyjadřuje propojení až k finančním cílům, že dlouhodobým cílem 

je tedy uspokojení zájmů vlastníků pomocí zvyšování hodnoty. 

 Zákaznická perspektiva – zkoumá aspekty, týkající se vnímání 

zákazníků. Podnik zde identifikuje cíle, kterých chce u zákazníků 

dosáhnout, a které vedou k růstu podílu na trhu a s ním spojeného příslibu 

zisku. 

 Perspektiva interních procesů – se zaměřuje na všechny klíčové procesy, 

které jsou důležité pro dosažení zákaznických a finančních cílů.  

 Perspektiva učení se a růstu – tato oblast je považována za oblast, která 

má největší vliv na budoucnost podniku. Cíle této perspektivy rozšiřují cíle 

ostatních perspektiv s ohledem na zaměstnance, systémy a uspořádání 

organizace (Kaplan, Norton, 2000; Škodáková, 2009; Vouldis, Kokkinaki, 

2011; Pandey, 2005; Grasseová a kol., 2010). 

Pandey (2005) k tomuto dodává, že BSC nemusí být omezen pouze těmito 

čtyřmi perspektivami, ale že mohou být přidány také další, podle potřeby daného 

podniku.  
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Nejlepší BSC jsou více než souborem kritických indikátorů nebo klíčových 

faktorů úspěchu. Měřítka by měla být ve správně sestaveném BSC složena 

z propojeného souboru konzistentních a vzájemně se podporujících cílů a měřítek. 

Každé měřítko BSC by mělo být článkem řetězce příčin a důsledků, sdělujících 

význam strategie jednotlivých podnikatelských jednotek celého podniku (Kaplan, 

Norton, 2000). 

BSC by neměl být prezentován jen skupinou 15 nebo 25 finančních a 

nefinančních měřítek, rozdělených do čtyř perspektiv. Měl by vypovídat o strategii 

podnikatelské jednotky. Toho je dosaženo propojením měřítek výstupů a měřítek 

hybných sil pomocí vztahů příčin a důsledku. Výstupní měřítka mají tendenci být 

„zpožděnými indikátory“, signalizují konečné cíle strategie. Měřítka hybných sil 

jsou „předstižnými indikátory“, ty signalizují, co by měl každý zaměstnanec 

dělat, aby byla v budoucnu hodnota vytvořena (Kaplan, Norton, 2002; Niven, 2002; 

Broccardo, 2010; Pandey, 2005).  

Jde o to přiřadit každému z měřítek jeho hodnotu neboli váhu, v jaké výši se 

podílí na sledovaném výsledku. Tento úkol je podstatou metody BSC, je čistě 

subjektivní, tedy předmětem neustálé komunikace mezi jednotlivými články 

podniku. I když BSC zachycuje (prostřednictvím finanční perspektivy) krátkodobou 

výkonnost, viditelně odhaluje hodnototvorné hybné síly, vedoucí k vyšší dlouhodobé 

finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti. Z uvedeného tedy vyplývá, že mezi 

největší přínosy BSC patří velká komplexnost a názornost, která jiným nástrojům 

strategického řízení chybí. Její komplexnost je ale do jisté míry její nevýhodou, 

jelikož implementace a uplatňování v konkrétním podniku může být poměrně 

náročná finančně, personálně a samozřejmě také organizačně. Z tohoto důvodu se 

využívá BSC v praxi převážně ve velkých podnicích, které disponují kvalitními 

informačními systémy, rozsáhlými finančními a účetními odděleními s oddělením 

controllingu. Mají tedy potřebné zázemí, na kterém je možno BSC pro daný podnik 

vypracovat a implementovat.  

Metodu BSC je možné využívat i u neziskových organizací právě z toho 

důvodu, že se nezaměřuje jen na finanční ukazatele a finanční stránku 

managementu. Malé podniky tuto metodu ze zmíněných důvodů používají v praxi 

stále velmi málo zejména z důvodů její velké finanční a jiné náročnosti (Rompho, 

2011; Sharma, 2009; Niven, 2002, Broccardo, 2010).  

Prostřednictvím Obrázku 11 je možné znázornit vzájemný vztah strategie a 

BSC, jelikož, jak uvádí Pandey (2005), právě BSC je považován za prostředek při 

formulaci strategie, její implementaci a následné komunikaci. 

 



Současný stav řešené problematiky 

 

S t r á n k a  | 72 

Mise 
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„co je pro nás důležité“ 
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„to co chceme být“ 

 

Strategie 

„náš herní plán“ 

Balanced Scorecard – měření a zaměření 

Cíle a podněty – co musíme udělat 

Strategická mapa – "překládá" strategii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Strategický proces modelování 

Zdroj: Optipro Solutions (2007) 

3.7.1.1 Strategické mapy 

Jelikož byl v předchozím textu několikrát uveden pojem "strategická mapa", je 

zapotřebí jej alespoň stručně definovat, protože s problematikou "strategie" a "BSC" 

úzce souvisí. Všechny strategické cíle, které jsou definovány v jednotlivých 

perspektivách, jsou propojeny právě pomocí strategické mapy. Jedná se o silný 

nástroj, který umožňuje vyjasnit, jakým způsobem dojde k naplnění strategie 

(Remeš, 2008; Broccardo, 2010). Grasseová a kol. (2010) k tomuto pojmu uvádí, že 

„zásadní inovaci a zlepšení procesu strategického řízení dle BSC lze spatřovat 

v sestavení strategické mapy“, jelikož klasický "čtyřkvadrantový" model je možno 

v současné době považovat za zastaralý a z tohoto důvodu by měl být nahrazen 

strategickou mapou. 

Kaplan a Norton (2004) uvádějí, že strategická mapa je grafická podoba 

jednotlivých strategických cílů, jež jsou definovány v rámci vlastní strategie do čtyř 

základních oblastí dle BSC. Důležitou vlastností je to, že jednotlivé cíle jsou 

navzájem propojeny tak, aby bylo jasně vidět, jak na sobě závisí a jakým způsobem 

organizace vytváří hodnotu. Grasseová a kol. (2010) dodává, že systém cílů 

strategické mapy není postaven na algoritmických vztazích, tzn. cíle a ukazatele 

jsou propojeny na základě logických, ale ne početních souvislostí. 



Současný stav řešené problematiky 

 

S t r á n k a  | 73 

Jiná definice strategické mapy říká, že se jedná o způsob, jak popsat a dále 

prezentovat strategii. Ačkoliv se tato mapa vyvine do systému ukazatelů, klíčovým 

pojetím mapy je myšlenka, že „jeden obrázek je lepší než tisíce slov“. Strategická 

mapa tedy umožňuje, aby společnost prezentovala svou strategii jasně, jednoduše a 

bezprostředně (Armitage, Scholey, 2006). Příklad strategické mapy je znázorněn 

následujícím Obrázkem 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Strategická mapa 

Zdroj: Upraveno dle Kaplan, Norton (2004) 

Jednotlivé segmenty strategické mapy jsou totožné s perspektivami BSC, tzn. 

I. – finanční, II. – zákaznická, III. – interních procesů, IV. – učení se a růstu. 

Strategické mapy lze považovat za nástroje "sdělení", jakým způsobem vzniká 

v organizaci hodnota. Pomocí strategické mapy je možné si představit propojení 

jednotlivých strategických cílů jejich kauzálními vztahy (Řepa, 2012). 
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Fotr a kol. (2012) uvádí, že strategická mapa BSC ukazuje, jak strategický 

plán využívá nehmotný majetek v perspektivě potenciálů jako faktor zvýšení 

hodnoty podniku. Vazbu strategické mapy na strategický plán vyjadřuje 

Obrázek 13.  

 

Obrázek 13: Umístění strategické mapy v rámci strategického plánu 

Zdroj: Fotr a kol. (2012) 

 

3.7.1.2 Využití metody BSC v souvislosti s konceptem CSR 

Kuldová (2011) se zabývala integrací CSR do systémů řízení organizace na 

základě několika modelů, mezi nimiž byl také BSC. K tomuto uvádí, že základní 4 

perspektivy BSC lze snadno přizpůsobit strategii CSR. V tomto případě je CSR 

nefinančním ukazatelem, který lze v rámci BSC kvantifikovat. Podniky jsou si 

vědomy, že i nefinanční ukazatele mají podstatný vliv na finanční výkonnost firmy. 

Při integraci CSR do Balanced Scorecard je možné využít následujících 

možností: 
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 začlenění Triple-bottom Line (People, Planet, Profit) do stávajících 

perspektiv; 

 přidání nové CSR perspektivy; 

 využití metody BSC výhradně k řízení konceptu CSR. 

1. Začlenění Triple-bottom Line do stávajících perspektiv 

Sociální a environmentální témata jsou zařazena mezi ostatní strategické cíle 

do čtyř základních perspektiv a slouží k podpoře firemní strategie. Příkladem 

začlenění CSR do základních čtyř perspektiv v rámci jednotlivých perspektiv 

mohou být: 

 Finanční perspektiva: růst tržeb z prodeje produktů, spojených s 

podporou komunity. 

 Zákaznická perspektiva: zvýšení počtu zákazníků, kteří nakupují 

environmentálně šetrné produkty nebo produkty, přímo spojené s podporou 

komunity. 

 Perspektiva interních podnikových procesů: propojení firemního 

marketingu s propagací charitativního projektu (tzv. sdílený marketing). 

 Perspektiva učení a růstu: dlouhodobá spolupráce s neziskovou 

organizací. 

2. Přidání CSR perspektivy 

Do klasické metody BSC je přidána pátá perspektiva, která se zabývá 

vybranými odpovědnými aktivitami. Tato perspektiva je samostatná, ale je 

rovnocenná a propojená s ostatními. Firma tak může sledovat vliv CSR na firemní 

strategii a ostatní perspektivy. 

Příklady strategických cílů CSR perspektivy: spokojenost stakeholderů; 

firemní dárcovství; spotřeba materiálu, energie a vody; množství emisí a 

vyprodukovaného odpadu. 

3. Využití metody BCS výhradně k řízení konceptu CSR 

V tomto případě je celý model BSC zaměřen pouze na koncept CSR a slouží k 

jeho strategickému řízení. Nepatrně se změní pouze zákaznická perspektiva, která 

bývá označována jako "stakeholderská perspektiva" a její pohled je rozšířen o další 

zainteresované skupiny, včetně místní komunity. Příklady strategických CSR cílů 

je možno definovat dle jednotlivých perspektiv následovně: 

 Finanční perspektiva: společensky odpovědné investování; řízení rizik; 

zvýšení hodnoty nehmotných aktiv; úspora nákladů; tržby za ekologicky 

šetrné produkty a produkty, přímo spojené s podporou komunity. 
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 Stakeholderská perspektiva: odpovědnost produktů a služeb; spokojenost 

zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů; spolupráce s neziskovou organizací. 

 Perspektiva interních podnikových procesů: environmentální aspekty 

výroby či provozu (přeprava, balení, čerpání materiálů a energie, nakládání 

s odpady); personální politika (odměňování, podpora rovných příležitostí a 

rozmanitostí, flexibilní formy práce); procesy podpory komunity (firemní 

dárcovství a dobrovolnictví). 

 Perspektiva učení a růstu: CSR strategie; školení zaměstnanců; výzkum 

a vývoj; zavedení etického kodexu; členství v asociacích (Steinerová, 2008; 

Kuldová, 2011). 

3.8 Vliv sociální výkonnosti na ekonomickou výkonnost podnikatelských 

subjektů 

Cílem dizertační práce je nalezení spojitosti mezi výše uvedenými 

výkonnostmi, tj. ekonomickou a sociální. V podstatě od začátku vzniku koncepce 

CSR existují jak její příznivci, tak i odpůrci, kteří prezentují svá přesvědčení o 

správnosti jejich názoru. Mnoho odborníků se začalo věnovat empirickému vlivu 

CSR na její ekonomickou a finanční výkonnost. Je však zapotřebí hned v úvodu této 

kapitoly dodat, že dodnes nebylo dosaženo jakékoliv obecné vědecké shody v této 

otázce a názory mnoha skupin odborníků a vědců se dosti liší.  

Jedním z prvních výzkumů v oblasti vlivu CSR na ekonomickou výkonnost je 

práce Miltona Moskowitze z roku 1972. Autor z 67 společností vybral 14 nejlepších 

z hlediska úrovně CSR a vypočítal průměrnou míru zhodnocení jejich akcií. 

Výsledkem bylo průměrné zhodnocení 7,28 %, zatímco index Dow-Jones Industrial 

vykazoval hodnotu o něco málo nižší. Tento výsledek byl považován za potvrzující 

vůči hypotéze, že CSR má pozitivní vliv na ekonomickou výkonnost firmy 

(Moskowitz, 1972; Kukačka, 2008). 

Bragdon a Marlin (1972) se zabývali vlivem CSR na ekonomickou výkonnost 

prostřednictvím "indexu znečištění". Hodnotícím kritériem byl v tomto případě 

ukazatel ROE, přičemž autoři dospěli k závěru, že čím lepší index znečištění 

podnik vykazuje, tím vyšší vykazuje také ROE. 

Vance (1975) navázal na výzkum Moskowitze a provedl korelační analýzu CSR 

a růstu ceny akcií. V tomto případě byla zjištěna negativní korelace mezi těmito 

dvěma uvedenými veličinami.  

Heinz (1976) hodnotil korelační analýzu ROE, ROA a marže a vykázal v tomto 

případě pozitivní korelaci mezi CSR a ROE. 
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Cochran a Wood (1984) využili ve své práci několik finančních ukazatelů, 

přičemž jejich závěrem je skutečnost, že nejsilnější korelace existuje mezi CSR a 

stářím firemních aktiv, tzn. podniky se staršími aktivy dosahují nižšího ohodnocení 

z hlediska společenské odpovědnosti. 

Guerard (1997) zkoumal vliv CSR na cenu akcií firem v průběhu osmi let a 

zjistil, že neexistuje rozdíl mezi průměrnými výnosy akcií společensky odpovědných 

a neodpovědných podniků. 

McWilliams a Siegel (2000) ve své ekonometrické studii dospěli k závěru, že 

CSR nemá žádný dopad na finanční výkonnost podniků.  

Autorka vědeckého článku Tsoutsoura (2004), která se zabývala CSR a 

finanční výkonností uvádí, že vztah mezi CSR a finanční výkonností zkoumalo 

mnoho autorů na základě empirických studií. Ty vypovídají o tom, že vztah mezi 

CSR a finanční výkonností tvoří v podstatě dva typy. První způsob posuzuje 

krátkodobý finanční dopad (ve formě abnormálních výnosů) právě v případě 

sociálně odpovědného nebo neodpovědného podnikání. Výsledky těchto studií jsou 

však smíšené. Spoluautoři Wright a Ferris (1997) zjistili negativní vztah mezi 

těmito dvěma výkonnostmi, přičemž autorka uvádí, že někteří autoři zjistili, že 

žádný vztah mezi CSR a finanční výkonností neexistuje. Ostatní studie jsou také 

spíše rozporuplné, kdy autoři neuvádějí jasně specifikovanou souvislost mezi 

sociální a ekonomickou výkonností (Tsoutsoura, 2004).  

Druhý typ empirických studií zkoumá vztah mezi CSR a dlouhodobou finanční 

výkonností pomocí účetních a finančních měřítek ziskovosti. Tyto studie také 

přicházejí spíše s rozporuplnými výsledky empirických studií, jelikož Cochran a 

Wood (1984) nacházejí pozitivní korelaci mezi CSR a účetní výkonností, na druhou 

stranu Aupperle a kol. (1985) nezjistili žádný významný vztah mezi CSR firmami 

zohledňujícím rizikem v návratnosti aktiv. Naopak v kontrastu s tímto tvrzením 

přichází Waddock a Graves (1997) se zjištěním významného pozitivního vztahu 

mezi CSR výkonnostním měřením v případě ROA. Tito autoři použili 

metodologický rámec společenské výkonnosti podniků (CSP) a dospěli k závěru, že 

právě CSP je pozitivně spjato s dřívější finanční výkonností podniku. Dále dokázali, 

že CSP je také pozitivně spojeno s budoucí výkonností podniku (Tsoutsoura, 2004).  

Zjistit, jak jsou sociální a ekonomická výkonnost spojeny, je dosti složité, 

jelikož určitou komplikací v tomto případě je nedostatek konsensu (určité shody) 

metodiky měření, neboť se jedná právě o společenskou odpovědnost. Nicméně 

jednou z praktických částí dizertační práce je testování vztahu mezi sociální a 

ekonomickou výkonností, přičemž aktuálně jsou názory na toto propojení 

rozporuplné.  



Současný stav řešené problematiky 

 

S t r á n k a  | 78 

Negativní vztah se řídí názorem, že sociálně odpovědné firmy mají 

konkurenční nevýhodu, jelikož vynakládají velké množství nákladů a tím dochází 

ke snižování zisku, přičemž těmto nákladům by se dalo předejít (Aupperle a kol., 

1985). Jakýmsi neutrálním názorem je názor např. Ullmanna (1985), který na 

základě empirických výsledků nepřináší žádný významný vztah mezi CSR a 

ekonomickou výkonností. Důvodem je podle něj existence velkého množství 

proměnných, které do obou výkonností zasahují, tudíž tento vztah by neměl 

existovat. Třetím pohledem na zkoumanou problematiku je existence pozitivního 

vztahu, který přichází s teorií, že pokud se podnik snaží snížit své náklady tím, že 

se bude chovat společensky odpovědně, mají tyto podniky menší riziko negativních 

událostí (Tsoutsoura, 2004). Jsou-li však výsledky mnoha vědeckých studií a 

průzkumů natolik nejednoznačné, proč tedy čím dál tím více podniků zahrnuje 

společenskou odpovědnost do své strategie? (Kukačka, 2008). 

Dalo by se tedy shrnout, že názory na vzájemný vztah ekonomické a sociální 

výkonnosti se dosti liší. 
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4 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 

4.1 Vymezení relevantního odvětví 

Dizertační práce je zaměřena na propojení ekonomických a sociálních faktorů 

výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů. Obě dvě oblasti jsou často řešeny 

spíše samostatně, cílem dizertační práce je však poskytnout ucelený pohled na 

zkoumanou problematiku a nalezení souvislostí mezi oběma typy výkonnosti. Na 

základě analyzované literatury je patrná souvislost mezi těmito dvěma oblastmi, 

jisté je, že z hlediska zvyšování výkonnosti má sociální oblast v posledních letech 

stále větší vliv nejen na obecnou výkonnost podniku, ale také na 

konkurenceschopnost. Jedním z předpokladů úspěšné výzkumné práce je 

definování správně zvoleného základního a výběrového souboru. 

Za „základní soubor“ je považován soubor subjektů, který je pro nás 

dostupný a z něhož vybíráme výzkumný vzorek. Základním souborem jsou v tomto 

případě registrované ekonomické subjekty v České republice, jelikož výzkum by 

měl být zaměřen na hodnocení vybraných faktorů výkonnosti v řízení 

podnikatelských subjektů. Tento základní soubor je však značně rozsáhlý. Vývoj 

počtu ekonomických subjektů za poslední dva roky je zachycen v následujícím 

Grafu 1, kde je možno sledovat pozvolný nárůst počtu podniků v jednotlivých 

čtvrtletích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Vývoj celkového počtu registrovaných ekonomických subjektů 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2012) 
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Z grafu je patrné, že jak v roce 2011, tak v roce 2012, počet ekonomických 

subjektů rostl, přičemž v roce 2012 byl tento nárůst pozvolnější. Dle informací, 

které uvádí na svých internetových stránkách ČSÚ, celkově převažuje počet 

soukromých podnikatelů z více jak 50 % oproti obchodním společnostem. V roce 

2011 se počet sledovaných subjektů v jednotlivých čtvrtletích rapidně zvyšoval, 

výjimkou byla pouze družstva a státní podniky, kdy počet družstev celkově klesl o 

129 a státní podniky o 34 subjektů. Rok 2012 byl v tomto ohledu mírnější. Počet 

ekonomických subjektů sice rostl, ale ne v takové míře, jako tomu bylo v roce 2011. 

I v tomto období došlo k poklesu počtu družstev (o 118 subjektů) a státních 

subjektů (o 20 subjektů), větší změnu však lze pozorovat v oblasti soukromého 

podnikání, jelikož celkově od počátku do konce roku 2012 klesl počet soukromých 

podnikatelů o 15 792 subjektů (ČSÚ, 2012). 

Analyzovat celý tento základní statistický soubor, vzhledem k jeho velikosti, by 

bylo časově zdlouhavé, nákladné či z jiných praktických ohledů neuskutečnitelné, 

proto je zapotřebí definovat tzv. „výběrový soubor“, který je tvořen subjekty, jejž 

chceme skutečně zkoumat. Používá se ke zkoumání zejména proto, že zobecnění, 

provedené z dat výběrového souboru, je považováno pro daný účel zkoumání za 

dostatečně přesné a z hlediska poznání za reprezentativní. Pro účely této dizertační 

práce budou výběrovým souborem podniky, splňující tyto dvě podmínky: 

 Registrované ekonomické subjekty ze sekce J (dle CZ-NACE) – Informační a 

komunikační činnosti. 

 Podniky s počtem zaměstnanců > 250. 

Vybraným odvětvím, jež je v rámci celé dizertační práce analyzováno, jsou 

služby v oblasti „Informační a komunikační činnosti“, dle klasifikace CZ-NACE se 

jedná o sekci J. Důvodem této volby je hledisko konkurenceschopnosti. Z finanční 

analýzy podnikové sféry ministerstva průmyslu a obchodu (kdy hodnocením 

finančních indikátorů dává tato analýza obraz o konkurenceschopnosti),  je oblast 

průmyslu jako celek nekonkurenceschopná, protože ani v jednom z posledních 

období nedosáhla kladné hodnoty ekonomického zisku. V případě, kdy hlavním 

cílem většiny podniků je právě dosahování ekonomického zisku a dosažení 

konkurenceschopnosti, výběr odvětví z oblasti průmyslu by nebyl příliš vhodný.  

Hodnota ekonomického zisku (EVA) je nejsyntetičtějším ukazatelem 

konkurenceschopnosti podniku. Kladná hodnota značí, že podnik je v daném období 

konkurenceschopný. Oblast „Informační a komunikační činnosti“ byla zvolena 

právě z toho důvodu, protože jako jediná oblast služeb vytváří dlouhodobě kladnou 

přidanou hodnotu (na základě ukazatele EVA). Takový podnik má rentabilitu 

vlastního kapitálu (vkladu majitele do podniku) vyšší, než je alternativní náklad na 
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vlastní kapitál (očekávaná rentabilita, vzhledem k rizikovosti podnikání v daném 

odvětví, zadluženosti podniku a dalším faktorům). Když podnik tvoří hodnotu, je 

jeho majitel spokojen s jeho výkonností. Hodnocení tvorby hodnoty pro majitele 

představuje konkurenceschopnost z pohledu majitelů podniků. V následujícím 

Grafu 2 je zachycen vývoj ukazatele EVA ve vybraných službách během let 2011 a 

2012, ze kterého je patrné, že právě Informační a komunikační činnosti vytvářejí 

kladnou přidanou hodnotu. 

Graf 2: Vývoj ukazatele EVA ve vybraných službách (v mld. Kč) 

Zdroj: MPO (2013) 

U dopravy a obchodu se tento ukazatel pohybuje v záporných hodnotách, které 

mají velmi podobný vývoj. 

Jelikož by i soubor, obsahující všechny podniky z oblasti „Informační a 

komunikační činnosti“, byl stále dosti obsáhlým statistickým souborem, bylo 

zapotřebí určit další kritérium, na jehož základě by došlo k zúžení zkoumaného 

vzorku. Rozhodnutí zvolit podniky s počtem zaměstnanců, přesahující počet 250, 

padlo převážně v souvislosti s druhým zaměřením výzkumu dizertační práce, 

kterým jsou "sociální faktory výkonnosti".  

Na základě literární rešerše jsem dospěla k závěrům, že nejčastěji podniky 

reportují svou sociální oblast pomocí konceptu CSR. Zajímalo mne tedy, zdali 

existuje v rámci České republiky soubor podniků, které se v průběhu své činnosti 

řídí právě tímto konceptem. Jelikož se mi ani po podrobnějším hledání informací 

nepodařilo dohledat databázi, která by tyto informace obsahovala, kontaktovala 

jsem Ing. Lucii Mádlovou, Ph.D., která je specialistkou CSR a zároveň výkonnou 

ředitelkou Asociace společensky odpovědných firem (A-CSR). Potvrdila mi, že 

seznam či databáze firem s konceptem CSR v České republice neexistuje, existuje 

pouze několik platforem, které sdružují společensky odpovědné firmy, ale mají v 
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portfoliu jen ty velké a jejich počet se pohybuje v řádu desítek. Po prostudování 

několika zpráv o CSR vybraných podniků v České republice, uvedených právě na 

stránkách, zabývajících se společenskou odpovědnosti firem, jsem dospěla k závěru, 

že se ve všech případech jednalo o velké podniky (např. Česká spořitelna, a. s.; 

Letiště Praha, a. s.;  PricewaterhouseCoopers Česká Republika, s. r. o.; OKD, a. s.; 

Plzeňský Prazdroj, a.s.; Vodafone Czech Republic, a.s.). Proto druhým parametrem, 

který významnou měrou specifikuje výběrový soubor, je velikost podniku z hlediska 

počtu zaměstnanců, převyšující hodnotu 250. 

4.2 Analýza zvoleného odvětví 

Informační a komunikační činnosti jsou perspektivním odvětvím, které jediné 

z vybraných služeb jako celek vykazuje kladné hodnoty ukazatele EVA a tím 

pádem si dlouhodobě udržují nejlepší pozici. Před samotným zpracováním 

praktické části, která je zaměřena na analýzu indikátorů v tomto odvětví, je 

vhodné jej analyzovat prostřednictvím dat Českého statistického úřadu (dále jen 

ČSÚ), a to údaji o vývoji počtu podniků (MPO, 2013).  

Údaje o organizační struktuře národního hospodářství jsou sestaveny z dat 

vedených v "Registru ekonomických subjektů", na internetových stránkách ČSÚ. 

V tomto registru jsou evidovány právnické osoby, organizační složky státu a fyzické 

osoby, které mají postavení podnikatele.  

Do obchodních společností se od roku 2010 zahrnují kromě veřejných 

obchodních společností, společností s ručením omezeným, komanditních společností 

a akciových společností i evropské společnosti a evropská hospodářská zájmová 

sdružení. Soukromí podnikatelé zahrnují soukromé podnikatele, podnikající podle 

živnostenského zákona a zemědělské podnikatele – fyzické osoby. Družstva 

zahrnují i družstevní podniky (ČSÚ, 2012). 

Oblast "Informační a komunikační činnosti" se dále dělí na tyto činnosti: 

 58 – Vydavatelské činnosti (vydávání knih, periodických publikací a ostatní 

vydavatelské činnosti; vydávání softwaru). 

 59 – Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, 

pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti. 

 60 – Tvorba programů a vysílání (rozhlasové vysílání; tvorba televizních 

programů a televizní vysílání). 
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 61 – Telekomunikační činnosti (činnosti, související s pevnou 

telekomunikační sítí; činnosti, související s bezdrátovou telekomunikační 

sítí; činnosti, související se satelitní telekomunikační sítí; ostatní 

telekomunikační činnosti). 

 62 – Činnosti v oblasti informačních technologií. 

 63 – Informační činnosti (činnosti, související se zpracováním dat a 

hostingem, činnosti, související s webovými portály a ostatní informační 

činnosti). 

Graf 3 je podrobněji zaměřen na uvedenou sekci a znázorňuje postupný pokles 

počtu ekonomických subjektů z dané oblasti v letech 2011 a 2012 (opět v rámci 

jednotlivých čtvrtletí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů v sekci J 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2012) 

Rok 2011 zaznamenal celkové snížení o 2 513 registrovaných ekonomických 

subjektů v rámci sekce J – Informační a komunikační činnosti, přičemž tento údaj 

nejvíce ovlivnili soukromí podnikatelé, kteří jsou významnou součástí tohoto celku 

(zhruba 79 % registrovaných ekonomických subjektů z této sekce tvoří zmíněný typ 

subjektu dle právní formy). V rámci obchodních společností došlo během tohoto 

roku ke zvýšení počtu společností s ručením omezeným o 21 subjektů a na druhou 

stranu se snížil počet akciových společností o 3 subjekty. Počet státních podniků 

zůstal nezměněn (ČSÚ, 2012).  
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V roce 2012 pokračoval pokles ekonomických subjektů, který byl však oproti 

předchozímu roku mírnější. Celkově se projevil úbytkem o 1 692 ekonomických 

jednotek. I v tomto roce ukončilo svou činnost nejvíce soukromých podnikatelů 

(celkem 2 001 subjektů), naopak u obchodních společností je možno sledovat nárůst 

o 241 subjektů, přičemž 211 bylo společností s ručením omezeným a 29 akciových 

společností. Během tohoto roku přibyla také 3 družstva, počet státních podniků 

zůstal nezměněn (ČSÚ, 2012). 

Zkoumaná oblast by měla být velmi podrobně analyzována, z tohoto důvodu je 

uveden také Graf 4, který umožňuje porovnat, do jaké míry jednotlivé hodnoty 

počtu ekonomických subjektů, dle vybraných právních podnikatelských forem 

přispívají k celkovému součtu. V grafu jsou uvedeny vždy stavy ke konci 

sledovaného období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Počet ekonomických subjektů dle vybrané právní formy v sekci J 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2012) 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, největší podíl na celkovém počtu mají 

soukromí podnikatelé. Tato forma podnikání je v České republice všeobecně 

oblíbená převážně z několika důvodů, kterými jsou: nízké správní výlohy nutné pro 

založení, minimum formálně-právních povinností, rychlost v rámci všech procesů 

(zahájení, přerušení či ukončení činnosti), samostatnost při rozhodování aj. Druhou 

nejpočetnější skupinou jsou společnosti s ručením omezeným, které se v obou letech 

podílely zhruba 19 % na celkovém počtu ekonomických subjektů v rámci sekce J 

a jsou druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou. Třetím typem jsou akciové 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2011 2012

43 568 40 411

723 752

10 178
10 444

4 4

51
53

p
o

č
e

t 
e

k
o

n
o

m
ic

k
ý

c
h

 s
u

b
je

k
tů

rok

Soukromí podnikatelé Akciové společnosti

Společnosti s ručením omezeným Státní podniky

Družstva



Informační a komunikační činnosti 

 

S t r á n k a  | 85 

společnosti, zde je však jejich počet oproti dvěma předcházejícím značně 

zanedbatelný, v obou letech jejich podíl byl necelých 1,5 %. 

Jelikož je výběr tohoto odvětví podpořen ekonomickým ziskem, v Grafu 5 je 

možno sledovat vývoj hodnot ukazatele EVA. Meziročně jsou sice hodnoty EVA 

v roce 2012 nepatrně nižší, ale jejich objem je velmi solidní. Hodnota tohoto 

ukazatele sice meziročně klesala, ale stále je velmi vysoko nad nulou. Jak uvádí 

MPO ve své finanční analýze, "Informační a komunikační činnosti" jsou z hlediska 

tvorby hodnoty bezkonkurenčně nejlepším odvětvím služeb a také v rámci všech 

nefinančních podniků. Hlavní částí tohoto odvětví jsou telekomunikace, v nichž 

probíhá aktuálně dosti ostrý konkurenční boj, kdy počet potencionálních zákazníků 

již prakticky neroste. Firmy musí lákat zákazníky různými slevami, což má za 

následek pokles hodnoty ROE a mírné zvýšení hodnoty rizika (MPO, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Vývoj ukazatel EVA v oblasti Informační a komunikační činnosti (v mil. Kč) 

Zdroj: MPO (2013) 

Významnou složkou uvedené oblasti jsou "Informační a komunikační 

technologie (ICT)"7. Tento obor se za posledních několik let stal jedním z 

nejvýznamnějších oborů české ekonomiky. V posledním zveřejněném dokumentu 

Czech ICT Alliance s názvem "Význam ICT sektoru pro českou ekonomiku" je 

možno nalézt následující informace: téměř 33 000 ICT firem v České republice 

poskytuje práci více než 130 000 zaměstnancům.  

                                                
7 ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a 

poskytujících služby, které jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací 

elektronickou cestou, včetně jejich zachycení, ukládání, přenosu a zobrazení (MPO, 2013). 
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Velmi slibně se rozvíjející oblastí je export IT služeb, kdy od roku 2000 vzrostla 

jeho hodnota více než 8,3x na hodnotu $786 827 863 v roce 2007. Téměř 88 % těchto 

služeb končí v Evropě, 10 % v USA (Czech ICT Alliance, 2010). V následující 

Tabulce 4 je možno vidět příjmy z vývozu těchto služeb z České republiky v jejich 

celkové hodnotě, které zveřejnil ve své zprávě s názvem "Informační ekonomika 

v číslech 2012" Český statistický úřad (ČSÚ, 2012). 

Tabulka 4: Celkové příjmy z vývozu ICT služeb z ČR (v mil. Kč) 

  2009 2010 2011 

Celkem 33 266 31 506 35 471 

z toho podniků pod zahraniční kontrolou 29 315 28 926 32 725 

podle typu služeb 
   

  Telekomunikační služby 9 346 9 156 8 128 

  Služby v oblasti výpočetní techniky 23 920 22 351 27 342 

podle velikosti podniků 
   

  malé (0–49 zaměstnanců) 1 920 1 857 3 109 

  střední (50–249 zaměstnanců) 6 682 7 402 6 451 

  velké (250+ zaměstnanců) 24 664 22 248 25 911 

Zdroj: ČSÚ (2012) 

Z tabulky je patrné, že právě velké podniky (ty, které jsou v dizertační práci 

analyzovány) se na těchto příjmech podílejí nejvíce. Protože byly prezentovány 

celkové příjmy, které tato oblast produkuje, v následujícím Grafu 6 jsou uvedeny 

tyto příjmy v porovnání s podílem na celkovém vývozu služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Celkové příjmy z vývozu ICT služeb 

Zdroj: ČSÚ (2012) 

* bez příjmů za vývoz služeb v oblasti cestovního ruchu a dopravy 
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V rámci ekonomických výsledků analyzované oblasti je možno uvést také 

celkovou produkci, která je vytvořená v ICT sektoru. Tuto hodnotu v jednotlivých 

letech uvádí Graf 7 společně s podílem na tržní produkci podnikatelského sektoru 

celkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Hodnota produkce vytvořené v ICT sektoru 

Zdroj: ČSÚ (2012) 

V grafu je možné sledovat výrazný nárůst produkce během let 1995-2005, 

přičemž tato hodnota vzrostla cca 6x ze 73 mld. Kč v běžných cenách v roce 1995 na 

412 mld. Kč v roce 2008. Tento nárůst je v posledních pěti letech relativně stabilní 

po celé sledované období (ČSÚ, 2012).  

Jelikož jsou v tomto grafu uvedeny hodnoty za celé odvětví, včetně ICT 

průmyslu, je k němu doplněna Tabulka 5, která podrobněji popisuje hodnotu 

produkce v jednotlivých částech ICT sektoru v České republice. Ten, jak je možno 

vidět, se dělí na: ICT průmysl (výroba ICT), Obchod s ICT, Telekomunikační 

činnosti (telekomunikace) a Služby v oblasti informačních technologií (IT služby)8. 

Zároveň tato tabulka poskytuje informace dle členění podniků podle velikosti a 

také zda se jedná o podniky pod zahraniční kontrolou. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Podrobnější členění je možno nalézt v publikaci Českého statistického úřadu "Informační ekonomika 

v číslech 2012". 
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Tabulka 5: Hodnota produkce vytvořené v ICT sektoru v České republice 

  2009 2010 2011 

Celkem 520 114 541 483 522 306 

   ICT průmysl (Výroba ICT) celkem 221 865 247 721 222 906 

   z toho v podn. pod zahraniční kontrolou 210 614 233 963 210 875 

  podle velikosti podniku 
   

malé (0–49 zaměstnanců) 10 420 10 866 10 363 

střední (50–249 zaměstnanců) 10 801 14 683 11 676 

velké (250 + zaměstnanců) 200 644 222 172 200 867 

  Velkoobchod s ICT celkem 17 842 19 104 21 517 

   z toho v podn. pod zahraniční kontrolou 8 722 9 437 9 690 

  podle velikosti podniku 
   

malé (0–49 zaměstnanců) 11 468 11 582 12 341 

střední (50–249 zaměstnanců) 5 759 7 032 7 386 

velké (250 + zaměstnanců) 616 489 1 790 

  Telekomunikační činnosti celkem 132 683 124 712 116 029 

   z toho v podn. pod zahraniční kontrolou 123 781 116 137 103 308 

  podle velikosti podniku 
   

malé (0–49 zaměstnanců) 9 780 9 081 9 254 

střední (50–249 zaměstnanců) 4 907 5 337 4 769 

velké (250+ zaměstnanců) 117 996 110 295 102 006 

  IT služby celkem 147 723 149 946 161 854 

   z toho v podn. pod zahraniční kontrolou 80 616 78 941 83 319 

  podle velikosti podniku 
   

malé (0–49 zaměstnanců) 58 087 58 073 62 075 

střední (50–249 zaměstnanců) 36 034 37 891 35 735 

velké (250 + zaměstnanců) 53 602 53 981 64 045 

Zdroj: ČSÚ (2012) 

Z tabulky je patrné, že největší produkci vytvářejí velké podniky z oblasti ICT 

průmyslu, tzn. z výroby ICT, následované velkými podniky z oblasti 

telekomunikačních činností. O třetí místo v počtu produkce by se podobnou měrou 

dělily malé a velké podniky, poskytující IT služby. V uvedené publikaci je možné 

také zjistit srovnání několika nejvýznamnějších států a jejich podílu na celkové 

produkci v podnikatelském sektoru, v rámci produkce vytvořené v ICT. Uvedu 

pouze, že na první místo se zařadilo Maďarsko, následované Finskem a 

Slovenskem. Česká republika v tomto srovnání zaujímá 7. pozici. Samozřejmě 

rozdíly lze sledovat opět v členění uvedené produkce dle jednotlivých sektorů (ČSÚ, 

2012). 

Poslední informací, která bude z této oblasti prezentována, je přidaná hodnota 

vytvořená v ICT sektoru. Podrobnější vývoj v jednotlivých letech je znázorněn 

v Grafu 8. 



Informační a komunikační činnosti 

 

S t r á n k a  | 89 

35

92

134
155 158 169 160 159 161

2,3%

4,0%
4,3%

4,6%
4,3% 4,4% 4,3% 4,2% 4,2%

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mld. Kč v běžných cenách podíl na HDP (%)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Přidaná hodnota vytvořená v ICT sektoru 

Zdroj: ČSÚ (2012) 

Opět je možné zaznamenat podobný vývoj, jako tomu bylo u předchozího grafu 

týkajícího se hodnoty produkce. Podíl IT služeb na tvorbě přidané hodnoty v ICT 

sektoru byl 40 %, telekomunikačních služeb pak 45 %. Pro upřesnění je uvedena 

Tabulka 6, která zaznamenává tvorbu přidané hodnoty dle sektorů. 

Od roku 2005, i přes obrovský nárůst produkce a pracovníků, se podíl ICT 

průmyslu na hrubé přidané hodnotě, vytvořené ve zpracovatelském průmyslu, 

výrazně nemění a pohybuje se okolo 3,1 %, tj. pod průměrem většiny vyspělých 

zemí OECD. Výroba ICT se tak v České republice významně nepodílí na přidané 

hodnotě vytvořené ve zpracovatelském průmyslu. 

Jiná situace je však v IT službách, kdy roste tvorba přidané hodnoty téměř po 

celé sledované období, ze 7,9 mld. Kč v běžných cenách v roce 1995 se hodnota 

zvýšila na 65,6 mld. Kč v roce 2008 (tj. 3,3krát rychleji než v celém podnikatelském 

sektoru). Jestliže v roce 1995 se IT služby na HDP podílely 0,54 % tak v roce 2008 

to bylo již 1,79 %. Podíl IT služeb ve všech odvětvích služeb v podnikatelském 

sektoru vzrostl ve stejném období z původní hodnoty 1,4 % na 4,2 %. 

S podrobnějším členěním tvorby přidané hodnoty seznamuje Tabulka 6. 
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Tabulka 6: Přidaná hodnota vytvořená v ICT sektoru v České republice 

  2009 2010 2011 

Celkem 160 328 158 778 160 531 

   ICT průmysl (Výroba ICT) celkem 11 758 13 807 12 148 

z toho v podn. pod zahraniční kontrolou 7 911 9 582 8 055 

  podle velikosti podniku 
   

malé (0–49 zaměstnanců) 3 070 3 107 3 085 

střední (50–249 zaměstnanců) 2 896 3 180 2 725 

velké (250 + zaměstnanců) 5 792 7 521 6 338 

  Velkoobchod s ICT celkem 8 012 8 478 10 188 

   z toho v podn. pod zahraniční kontrolou 3 649 3 942 4 139 

  podle velikosti podniku 
   

malé (0–49 zaměstnanců) 5 198 5 313 5 753 

střední (50–249 zaměstnanců) 2 591 2 980 3 581 

velké (250 + zaměstnanců) 223 185 854 

  Telekomunikační činnosti celkem 70 079 65 866 60 480 

   z toho v podn. pod zahraniční kontrolou 66 703 62 717 55 526 

  podle velikosti podniku 
   

malé (0–49 zaměstnanců) 3 014 2 518 2 603 

střední (50–249 zaměstnanců) 1 716 2 111 1 848 

velké (250+ zaměstnanců) 65 349 61 236 56 029 

  IT služby celkem 70 478 70 627 77 715 

z toho v podn. pod zahraniční kontrolou 38 042 36 166 39 144 

  podle velikosti podniku 
   

malé (0–49 zaměstnanců) 24 637 23 665 26 521 

střední (50–249 zaměstnanců) 18 704 19 903 19 685 

velké (250 + zaměstnanců) 27 137 27 059 31 509 

Zdroj: ČSÚ (2012) 

Tvorba přidané hodnoty v telekomunikačních službách vzrostla v běžných 

cenách z 20,4 mld. Kč v roce 1995 na 74,7 mld. Kč v roce 2008 a její podíl na HDP 

tak dosáhl 2,02 %, v roce 2003 to bylo již 2,56 %.  Telekomunikační a  IT služby 

(=ICT služby) se tak dohromady podílely 3,81 % na HDP a 9 % na všech odvětvích 

služeb v podnikatelském sektoru. Tabulka uvádí údaje za poslední 3 sledované 

roky a je možno konstatovat, že i v těchto letech se ICT služby významnějším 

způsobem podílejí na tvorbě přidané hodnoty (oproti průmyslu). Nejvíce je tomu 

opět u velkých podniků. Co se týče srovnání s jinými zeměmi, v rámci přidané 

hodnoty, vytvořené v ICT sektoru za rok 2010, se na prvním místě umístilo Irsko, 

za kterým se řadí Spojené království a Maďarsko. Česká republika se v tomto 

případě umístila na 10. místě, přičemž za sebou zanechala i všeobecné měřítko 

členů států Evropské unie – EU27 (ČSÚ, 2012). 
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5 PRIMÁRNÍ VÝZKUM ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

Po analýze literárních zdrojů, obsahové analýze podnikových zpráv a vymezení 

zvoleného odvětví, bylo přistoupeno k dalšímu kroku dizertační práce, a to sběru 

primárních dat, která jsou dále podrobena analýze, sloužící k vyvození závěrů a 

stanovení výstupů dizertační práce.  

Primární data byla získána pomocí dotazníkového šetření a řízených pohovorů 

s kompetentními pracovníky podniků. Dotazník, který byl v rámci primárního 

výzkumu sestaven, byl navržen na základě informací, které jsem získala 

prostřednictvím analýzy literárních zdrojů a podnikových zpráv (převážně 

výročních zpráv). Cílem dotazníkového šetření byla identifikace faktorů výkonnosti 

a ověření si stanovených hypotéz, které s uvedenou problematikou souvisejí.   

K výběru vhodných respondentů byla využita databáze Českého statistického 

úřadu (RES9) a dále databáze producenta Bureau van Dijk (Amadeus10).  

Začátkem roku 2013 jsem oslovila ČSÚ se žádostí o poskytnutí nejnovější 

databáze podniků na základě specifikovaných podmínek. Celkový počet podniků, 

vedený v RES, byl 63. Jelikož je možné využít bezplatného přístupu do databáze 

Amadeus, která umožňuje provést selekci podniků dle stejných podmínek, vytvořila 

jsem také prostřednictvím této databáze seznam podniků, v celkovém počtu 57. Již 

zde je možné pozorovat určitý nesoulad, proto jsem se rozhodla provést vzájemnou 

kontrolu obou seznamů. Výsledná databáze podniků obsahovala 69 společností. 

Jelikož údaje v obou databázích mohou obsahovat neaktuální data, rozhodla jsem 

se provést obsahovou analýzu dokumentů, při které jsem studovala výroční zprávy 

jednotlivých společností, abych vyřadila ty, které vykazují nižší počet zaměstnanců, 

než je uvedeno v databázích (tzn. méně než 250), případně ty, které jsou 

v insolvenčním řízení. Konečná databáze tedy obsahuje 56 podniků, které byly dále 

podrobeny dotazníkovému šetření, jak je možné vidět v Tabulce 7. 

Tabulka 7: Počet respondentů primárního výzkumu 

Počet podniků celkem 69 

Vyřazeno (nesplnění podmínek) 13 

Počet respondentů primárního výzkumu 56 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                
9 Registr ekonomických subjektů je databáze Českého statistického úřadu, která umožňuje 

hledání v registru podle IČ nebo podle názvu firmy. Poskytuje informace o sídle firmy, její právní 

formu, zařazení podle oboru činnosti nebo podle počtu zaměstnanců. 

10 Databáze dostupná v rámci informačního systému fakulty, poskytující komplexní informace o 

více než 18 mil. společnostech v Evropě, včetně České republiky.  
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V rámci primárního výzkumu bylo tedy osloveno 56 podniků. Sběr dat probíhal 

v období od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013. Všem podnikům byl zaslán dotazník 

elektronickou formou, přičemž toto rozesílání bylo provedeno celkem 3x, jelikož 

návratnost dotazníků byla velmi nízká (po prvním rozeslání se vrátily pouze čtyři 

dotazníky, což představuje návratnost 7,14 %). V rámci elektronických odpovědí na 

dotazníky byla celková návratnost 21 dotazníků, což představuje 37,5 %. Při takto 

malém výzkumném vzorku jsem se však snažila dosáhnout co největší návratnosti, 

proto jsem přistoupila k osobním návštěvám podniků, kde jsem prostřednictvím 

řízených pohovorů získávala ostatní data. Celkový počet podniků, které nakonec 

poskytly svá data a jsou tedy zdrojem informací ke zpracování dizertační práce, je 

32. Statisticky se jedná o 57,14% návratnost.  

5.1 Výsledky primárního výzkumu 

Dotazník byl rozdělen do tří částí. První část byla tzv. "identifikační", v rámci 

které se podniky začlenily do skupin dle předmětu podnikání, počtu zaměstnanců či 

právní formy. Druhá část byla zaměřena na ekonomickou oblast v rámci 

společnosti a poslední se zabývala sociální stránkou. Základní statistické 

charakteristiky jednotlivých oblastí jsou dále prezentovány. 

5.1.1 Identifikační oblast 

V rámci této části byl "název společnosti" nepovinný údaj, jelikož společnosti 

jsou obecně velmi citlivé na poskytování jakýchkoliv podrobnějších informací. 

Podniky si zpravidla nepřály (při zpracování dat) zveřejňovat svůj název, pokud jej 

však uvedly (což bylo přínosem k dalším analýzám), jejich identifikační údaje 

nejsou v dizertační práci zveřejněny, podniky vystupují pouze pod přidělenými 

čísly.   

"Předmět podnikatelské činnosti" a "počet zaměstnanců" byly obecně 

definovány v rámci výběru výzkumného vzorku, tato data alespoň sloužila 

k ověření si správného výběru zvolené společnosti, tzn., zda se opravdu jedná o 

velké podniky a podniky, spadající do sekce J v rámci CZ-NACE. Údaje podniků se 

se stanovenými kritérii shodovaly.  

Významněji lze statisticky zhodnotit, který "typ právní formy" v rámci 

výzkumu, převládal. Tyto hodnoty znázorňuje Graf 9. 
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Graf 9: Právní forma společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Převaha těchto dvou typů společností se dala očekávat, vzhledem k tomu, že se 

jedná o nejčastěji se vyskytující právní formy v rámci podnikatelského prostředí, 

s ohledem na velikost podniku. Z celkového počtu 32 podniků se na výzkumu 

podílelo 14 akciových společností, což představuje hodnotu 43,8 % a 18 společností 

s ručením omezeným s procentuálním vyjádřením 56,3 %.  

5.1.2 Ekonomická oblast 

Dizertační práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podnikatelských 

subjektů, proto jednou z otázek dotazníku bylo, jak podniky charakterizují svůj 

systém měření výkonnosti. Na tuto otázku poskytuje odpověď Graf 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Charakteristika systému hodnocení výkonnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podniky tedy podle tohoto zjištění z 94 % sledují a hodnotí svou výkonnost. 

Pouze 1 podnik (3 %) uvedl, že systém měření výkonnosti je zaveden, ale 

nevyužíván. Stejný počet, tzn. 1 podnik (3 %), má systém hodnocení výkonnosti ve 

fázi jeho tvorby nebo implementace.  

O něco málo důležitější otázkou, vztahující se k výkonnosti podniku je, jaký 

systém hodnocení výkonnosti je ve společnostech používán. V současné době se 

neustále diskutuje, zdali jsou podniky zastánci tradičních metod hodnocení 

ekonomické výkonnosti, či již využívají některou z moderních, případně 

komplexních metod hodnocení výkonnosti. Výsledky této otázky znázorňuje 

Graf 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Systémy hodnocení výkonnosti 

 Zdroj: Vlastní zpracování  

Z grafu je patrné, že i v těchto velkých podnicích stále převládá hodnocení 

finančních ukazatelů, případně podniky porovnávají skutečný stav se stavem 

plánovaným. Celkem 13 podniků z 32 sleduje a vyhodnocuje ekonomické ukazatele, 

přičemž pouze o jeden podnik méně, tzn. 12 podniků srovnává skutečný stav se 

zadaným plánem. Třetím, nejčastěji uváděným systémem, byl benchmarking, kdy 

tento typ hodnocení uvedly 3 podniky z celkového počtu 32. Ostatní možnosti, které 

jsou v grafu znázorněny, jsou každá po 1 hodnocení.  

Tuto skutečnost, která z Grafu 11 vyplývá, mohu také potvrdit na základě 

studia výročních zpráv společností, kdy údaje, které jsou zde zpravidla uvedeny, 

jsou ekonomického rázu.  Mnoho podniků také uvádí, jakým způsobem splnili či se 

vychýlili od stanoveného plánu, který je většinou vyjádřen cíli, orientovanými na 

tržby, zisk či tržní podíl.  
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Zároveň je možno tuto skutečnost doložit výsledky dotazníkového šetření, 

prostřednictvím otázky č. 12, jejímž cílem bylo zjistit, zdali podniky využívají při 

hodnocení výkonnosti ukazatel Ekonomické přidané hodnoty, který je možno 

považovat za jeden z typických představitelů moderních ukazatelů. Výsledky je 

možno vidět v Tabulce 8. 

Tabulka 8: Využití ukazatele EVA při hodnocení výkonnosti  

Varianty odpovědí 
Absolutní 

četnosti 
% 

ano, jako součást finanční analýzy 6 18,8 

ano, jako nástroj řízení podniku 2 6,3 

ano, jako nástroj hodnocení investičních 

projektů 
1 3,1 

ne, jelikož nevíme, k čemu tento ukazatel slouží 8 25,0 

ne, ale uvažujeme o jeho využití 15 46,9 

Celkem 32 100,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Více než polovina dotázaných uvedla, že ukazatel EVA nevyužívá, 15 

dotázaných však uvažuje o jeho zavedení v podniku. Celkem 9 podniků tento 

ukazatel již sleduje, nejvíce z nich jako součást finanční analýzy. Relativně velké 

procento (25 %) dotázaných uvedlo, že ukazatel nesledují, jelikož nevědí, k čemu 

slouží.  

Poslední údaj, který je v rámci této části uveden, je vyhodnocení významu 

jednotlivých oblastí v podniku při hodnocení a řízení výkonnosti. Jedná se o otázku 

č. 8, při které měly podniky škálově určit, jak jsou jednotlivé oblasti pro ně důležité 

či naopak. Výsledky jsou prezentovány v Tabulce 9. 

Tabulka 9: Význam oblastí podniku při hodnocení výkonnosti 

Proměnná Finance Zákazníci 
Interní 

procesy 
Zaměstnanci Inovace Dodavatelé IS/IT 

Průměr 4,41 4,78 4,29 4,78 4,38 4,09 4,72 

Medián 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

Modus 5 5 4 5 5 4 5 

Směrodatná 

odchylka 
0,712 0,553 0,643 0,420 0,793 0,689 0,581 

Rozptyl 0,507 0,305 0,413 0,176 0,629 0,475 0,338 

Variační 

koeficient 
0,162 0,116 0,15 0,088 0,181 0,168 0,123 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnotící škála byla v rozmezí 1 až 5, přičemž hodnota 1 byla definována jako 

nejméně důležitá a 5 jako nejdůležitější. Průměrně podniky označily za 

nejdůležitější v rámci hodnocení výkonnosti oblast zákaznickou, zaměstnaneckou a 

na třetí pozici IS/IT. Zákazníci jsou zcela jistě důležití při výše uvedených 
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strategiích, tudíž při zvyšování tržeb a zisku. Proto by tato oblast neměla být 

zanedbána a správně ji podniky hodnotí mezi nejdůležitějšími. Další významnou 

oblastí jsou zcela jistě zaměstnanci, jelikož mnohdy jsou to právě oni, kteří 

vytvářejí v podniku konkurenční výhodu a jsou častokrát důležitou součástí při 

prodeji. 

Medián, který představuje prostřední hodnotu uspořádaného souboru a je tedy 

svou vypovídací hodnotou blízký aritmetickému průměru, dosahuje ve všech 

případech hodnot 4 a 5, tzn. i přes seřazení jednotlivých odpovědí byly tyto dvě 

váhy u jednotlivých oblastí nejčastěji vybíranou hodnotou.  

Obdobné údaje obsahuje také řádek modusu, který představuje hodnotu, jenž 

je v rámci šetřeného souboru nejtypičtější. Jde tedy o nejčetnější hodnotu znaku. 

Dále jsou zde uvedeny základní charakteristiky variability: rozptyl a jeho 

odmocnina – směrodatná odchylka. Míry variability charakterizují vyrovnanost 

jednotek souboru, ukazují, jak jsou hodnoty souboru rozptýleny nebo jak se 

jednotlivé hodnoty znaku vzájemně liší. Směrodatná odchylka vyjadřuje, jak se 

hodnoty liší od průměrné hodnoty. Směrodatná odchylka vychází u všech oblastí 

velmi malá, tudíž je možno konstatovat, že všechny odpovědi jsou si velmi podobné, 

nejméně se odpovědi respondentů vychylovaly u zaměstnanecké oblasti. 

Míra kvality průměru se nejčastěji hodnotí pomocí variačního koeficientu, 

který je možno prezentovat v procentech a v tom případě nám poskytuje informaci, 

z kolika procent se v průměru odchylují jednotlivé hodnoty od aritmetického 

průměru. Vysoká hodnota variačního koeficientu udává, že aritmetický průměr 

"špatně" zastupuje data souboru, resp. není vhodným odhadem úrovně dat. Pokud 

je hodnota variačního koeficientu pod "0,1" jedná se o nízkou variabilitu, a 

aritmetický průměr může být považován za typickou hodnotou datového souboru. 

Naopak, pokud je tato hodnota v blízkosti "1,0", jedná se o vysokou variabilitu a 

z tohoto důvodu aritmetický průměr nesmí být využit jako typická hodnota. 

V tomto případě je nejvyšší hodnotou variačního koeficientu 0,181 což znamená, že 

všechny části mohou být přijaty jako typická hodnota. 

 

 

 

 

 

 



 Primární výzkum zkoumané problematiky 

 

S t r á n k a  | 97 

5.1.2.1 Statistické ověření hypotézy v ekonomické oblasti 

Hypotéza H1 

V souvislosti s identifikační oblastí a zvolenými systémy hodnocení výkonnosti 

byla stanovena hypotéza H1, která zní: 

„Právní forma podniku nemá vliv na výběr systému hodnocení výkonnosti 

podniku.“  

Byl vysloven předpoklad, že zvolená právní forma podnikání nemá vliv na 

volbu systému hodnocení výkonnosti podniku. K ověření této hypotézy byly použity 

odpovědi respondentů z dotazníkového šetření na tyto otázky: "Právní forma Vaší 

společnosti." a "Jaký systém hodnocení výkonnosti podniku je ve Vaší společnosti 

používán?". K ověření statistické závislosti byla testována nulová hypotéza H0, 

která říká, že náhodné proměnné jsou nezávislé vůči alternativní hypotéze H1.  

H0: Neexistuje vztah mezi právní formou podnikání a systémem hodnocení 

výkonnosti podniku. 

H1: Existuje vztah mezi právní formou podnikání a systémem hodnocení 

výkonnosti podniku.  

V tomto případě se jedná o závislost dvou nominálních proměnných 

(kontingenci). Základem pro zjišťování této závislosti je chí-kvadrát test o 

nezávislosti, jehož výsledek je znázorněn v Tabulce 10. Výstup byl získán pomocí 

statistického softwaru IBM SPSS Statistics.  

Tabulka 10: Výpočet χ2 testu nezávislosti pro H1 

 

Testové 

kritérium 

Počet 

stupňů 

volnosti 

Minimální 

hladina 

významnosti (‘) 

Chí-kvadrát 4,107 5 0,534 

Věrohodnostní poměr 5,241 5 0,387 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledná hodnota minimální hladiny významnosti byla testována při 5% 

hladině významnosti ( = 0,05). Pokud výsledná hodnota je menší nebo rovna 

 = 0,05, zamítá se H0. Na základě výpočtu bylo zjištěno, že hodnota Pearsonovy 

chí-kvadrát statistiky vyšla 0,534. Tento výsledek je větší než zvolená hladina 

významnosti (0,534 > 0,05). V tomto případě se tedy nezamítá H0 na 5% hladině 

významnosti, a současně se zamítá H1. H0 tedy ponecháme, jelikož se tuto hypotézu 

nepodařilo vyvrátit z toho důvodu, že nebyl prokázán vztah mezi zvolenou právní 

formou podnikání a zvoleným systémem hodnocení výkonnosti podniku.  

 H1 BYLA POTVRZENA. 
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5.1.2.2 Ekonomické faktory výkonnosti 

Vzhledem k hlavnímu cíli dizertační práce, kterým je model hodnocení 

ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti, je jednou z oblastí, která byla 

zkoumána prostřednictvím dotazníkového šetření, identifikace těchto faktorů. Po 

prostudování literárních zdrojů a převážně výročních zpráv podniků, byly 

stanoveny nejčastější ukazatele ekonomické výkonnosti, které podniky sledují a 

evidují. Tyto ukazatele jsou uvedeny v otázce z dotazníku č. 11. Podniky následně 

určovaly, které z těchto ukazatelů v rámci své činnosti sledují a kterým naopak 

nevěnují pozornost.  

Prostřednictvím matematicko-statistické analýzy (v tomto případě přímo na 

základě faktorové analýzy) byly tyto ukazatele testovány. Faktorová analýza je 

metoda, s jejíž pomocí se snažíme nahradit vztahy mezi několika vzájemně 

spjatými proměnnými malým počtem ne přímo pozorovatelných znaků, faktorů. 

Tím je dána také její primární funkce – redukce dat, tj. redukce proměnných. 

Statistický program SPSS umožňuje výpočet faktorů pomocí dvou statistických 

testů, které naznačují vhodnost dat pro strukturu faktorů. Jedná se o KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) test měření adekvátnosti a Bartlettův test sféričnosti. 

Hodnoty obou testů zachycuje Tabulka 11. 

Tabulka 11: KMO a Bartlettův test ekonomických indikátorů 

KMO test 0,611 

Bartlettův 

test 

sféričnosti 

Hodnota testového kritéria 180,178 

Počet stupňů volnosti 45 

Pozorovaná hladina významnosti 0,000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Velikost Kaiser-Meyer-Olkinovy míry nabývá hodnoty 0,611 a napovídá o 

vhodnosti použití faktorové analýzy. Také Bartlettův test vede k zamítnutí nulové 

hypotézy, že korelační matice zkoumaných proměnných je jednotková (jelikož 

pozorovaná hladina významnosti je rovna 0,000). To znamená, že korelační 

koeficienty mezi proměnnými nejsou nulové a je tedy splněn základní předpoklad 

pro použití faktorové analýzy. Jinými slovy je možné určit, že je zamítnuta 

hypotéza H0: Korelační matice je jednotková. Je tedy splněn hlavní předpoklad pro 

využití faktorové analýzy. 

Následně metodou hlavních komponent s rotací Varimax se určí počet faktorů, 

které předchází korelační matice, určující vztah mezi jednotlivými proměnnými. 

Tato korelační matice, která je jedním z hlavních podkladů faktorové analýzy, 

poukazuje na vzájemný vztah mezi jednotlivými proměnnými, přičemž hodnoty 

těchto vztahů znázorňuje Tabulka 12. 
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Tabulka 12: Korelační matice ekonomických indikátorů 

 Indikátor 

R
O

E
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A
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ROE 1,000 0,867 -0,059 0,169 0,518 0,048 -0,049 -0,230 -0,151 -0,151 

ROA 0,867 1,000 -0,144 0,250 0,655 -0,031 -0,003 -0,370 -0,237 -0,237 

ROI -0,059 -0,144 1,000 0,387 -0,115 0,016 0,030 0,409 -0,049 -0,022 

ROS 0,169 0,250 0,387 1,000 0,399 -0,250 0,007 -0,073 -0,106 -0,088 

EBIT 0,518 0,655 -0,115 0,399 1,000 -0,096 0,229 -0,504 -0,300 -0,300 

Likvidita 0,048 -0,031 0,016 -0,250 -0,096 1,000 0,385 0,106 0,470 0,470 

Zadluženost -0,049 -0,003 0,030 0,007 0,229 0,385 1,000 0,027 0,246 0,229 

EVA -0,230 -0,370 0,409 -0,073 -0,504 0,106 0,027 1,000 0,300 0,268 

Provozní CF -0,151 -0,237 -0,049 -0,106 -0,300 0,470 0,246 0,300 1,000 0,975 

Celkové CF -0,151 -0,237 -0,022 -0,088 -0,300 0,470 0,229 0,268 0,975 1,000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hodnot, uvedených v Tabulce 12, je možno určit, že korelace neboli závislost 

existuje v 5 vztazích, které jsou vyznačeny červeně. Tyto vztahy jsou mezi: 

 ROE a ROA (0,867); 

 ROE a EBIT (0,518); 

 ROA a EBIT (0,655); 

 EBIT a EVA (-0,504); 

 Provozní Cash-flow a Celkové Cash-flow (0,975). 

Zvoleny byly vztahy, u kterých korelace dosahovala hodnoty vyšší než "0,5", 

přičemž korelace ve výši "1" znamená silnou závislost. Nejsilnější závislost je 

v tomto případě ve vztahu Provozního a Celkového CF. Mezi ukazateli EBIT a EVA 

vyšla negativní závislost, což značí růst jedné a pokles druhé veličiny. Jinými slovy, 

pokud podniky uváděly ve větší míře jednu veličinu, druhou veličinu volily méně. 

Mezi KPI nelze v tomto případě začlenit žádnou z proměnných, jelikož, jak 

uvádí Parmenter (2010), KPI by měly být spíše nefinančního typu. Z korelační 

matice vyplývá, že všechny ukazatele jsou finanční a tím pádem je možné je označit 

jako KRI, jelikož poskytují informace o výsledcích, které je možné pravidelně 

sledovat. Na základě jednotlivých výsledků závislosti je nejvyšší korelace mezi 

faktory Celkové a Provozní CF a zároveň mezi ROE a ROA. Tyto indikátory je 

možné tedy určit za hlavní KRI, ostatní (EVA a EBIT) jako vedlejší KRI, jelikož 

hladina významnosti korelace je zde velmi nízká. 

Výsledkem faktorové analýzy je tzv. rotovaná matice faktorových zátěží, která 

slouží k interpretaci zjištěných faktorů. Tuto matici představuje Tabulka 13. 
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Tabulka 13: Rotovaná matice ekonomických indikátorů 

Proměnná/Faktory Ziskovosti Peněžní Návratnosti Zadluženosti 

ROE 0,927 0,036 0,019 -0,129 

ROA 0,949 -0,097 -0,028 0,013 

ROI -0,141 0,001 0,877 -0,028 

ROS 0,328 -0,194 0,708 0,177 

EBIT 0,704 -0,296 0,033 0,492 

Likvidita 0,024 0,686 -0,119 0,311 

Zadluženost -0,049 0,294 0,063 0,861 

EVA -0,403 0,376 0,483 -0,330 

Provozní CF -0,122 0,931 -0,004 0,014 

Celkové CF -0,117 0,924 0,010 0,011 

 
Cronbachovo alfa 0,860 0,850 0,542 Nelze  

Extrakční metoda: Analýza hlavních komponent. 

Rotační metoda: Varimax s Kaiser normalizací. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pomocí této matice byla zjištěna 4 seskupení, působí zde tedy 4 faktory. Tyto 

faktory se zpravidla označují názvy, které vystihují podstatu toho, co uvedený 

faktor vyjadřuje. První faktor obsahuje indikátory ROE, ROA a EBIT, přičemž se 

jedná o ukazatele, zaměřené na zisk, nazvala jsem jej tedy „faktor ziskovosti“. 

Druhý faktor obsahuje likviditu, provozní a celkové CF, tedy ukazatele, jejichž 

podstatu tvoří peněžní prostředky. V tomto případě je název, vyjadřující 

charakteristiku této skupiny, zvolen jako „peněžní faktor“. Třetí skupina obsahuje 

pouze dva ukazatele, kterými jsou ROI a ROS. U této skupiny je společným 

znakem to, že jsou často využívány k měření návratnosti a proto také název tohoto 

faktoru se odvíjí od této charakteristiky. Třetím faktorem je tedy „faktor 

návratnosti“. U poslední skupiny je rozhodnutí o názvu jednoduché, jelikož se odvíjí 

pouze od jednoho indikátoru, kterým je zadluženost. Čtvrtý faktor nese tedy název 

„faktor zadluženosti“.  

Ukazatel EVA v tomto případě nesytí žádný ze čtyř faktorů (jeho hodnota 

nedosahuje ani v jednom případě 0,5), z tohoto důvodu tedy není v rámci rotované 

matice zařazen do některého z faktorů. Z tohoto důvodu není ukazatel EVA, v 

rámci výsledků rotované matice, zařazen do některého z klíčových ukazatelů.   

Zároveň je v tabulce dopočítána hodnota Cronbachova alfa, která slouží k 

ověření reliability neboli spolehlivosti, jakožto součást metodologie analýzy 

položek. Jelikož Cronbachovo alfa nabývá hodnot 0 až 1, přičemž hodnota 0 určuje, 

že jednotlivé sub-ukazatele jsou absolutně nekorelované, je možno na základě 

Tabulky 13 říci, že faktory "ziskovosti", "peněžní" a "návratnosti" je možno v rámci 

faktorové analýzy využít, jelikož proměnné v rámci uvedených faktorů vzájemně 
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korelují. Faktor zadluženosti využít nelze, jelikož je sycen pouze jednou 

proměnnou.  

Nyní zbývá provést poslední krok faktorové analýzy, a tím je konstrukce nové 

proměnné11. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že z deseti ukazatelů, 

které slouží k hodnocení ekonomické výkonnosti, je možné pro vytvoření nové 

proměnné použít pouze osm položek. Faktorová analýza určuje, že těchto 

proměnných (indexů) je zapotřebí vytvořit takové množství, kolik jich bylo 

extrahováno, tzn. v tomto případě tři. Výpočet faktorového skóre je v podstatě 

výpočet faktorů Ziskovosti, Návratnosti a Peněžního faktoru pro jednotlivé 

podniky, kdy každé položce je přiřazena váha její faktorové zátěže. Z tohoto nám 

tedy vyplývají tyto tři indexy, které jsou uvedeny v Tabulce 14.  

Tabulka 14: Koeficienty faktorové zátěže ekonomických indikátorů 

Proměnná/Faktory Ziskovosti Peněžní Návratnosti 

ROE 0,444 0,155 0,032 

ROA 0,412 0,085 0,001 

ROI -0,040 -0,007 0,574 

ROS 0,108 -0,052 0,472 

EBIT 0,198 -0,086 0,037 

Likvidita 0,050 0,268 -0,069 

Zadluženost -0,121 0,031 0,049 

EVA -0,066 0,149 0,311 

Provozní CF 0,069 0,388 0,005 

Celkové CF 0,071 0,386 0,014 

Extrakční metoda: Analýza hlavních komponent. 

Rotační metoda: Varimax s Kaiser normalizací. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě jednotlivých faktorových skóre byly sestaveny nové proměnné, 

díky kterým je možné spočítat uvedené faktory pro jednotlivé podniky. Vzhledem 

k tomu, že faktorové skóre představuje váhy daných proměnných, jejich součet by 

měl dávat hodnotu 1. Z tohoto důvodu byly koeficienty faktorové zátěže přepočítány 

vzhledem k celkovému součtu za daný faktor. Nově vytvořené proměnné zachycuje 

Tabulka 15.  

 

 

 

                                                
11 Nová proměnná bývá často nazývána jako faktorové skóre či index faktoru. Jedná se o váženou 

sumační škálu, tj. odpovědi respondenta na jednotlivé otázky převážené faktorovými zátěžemi 

(váha odpovědi se vynásobí váhou faktoru a sečtou se jednotlivé odpovědi). 
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Tabulka 15: Nové proměnné pro ekonomické faktory výkonnosti 

Proměnná Vzorec 

Index faktoru ziskovosti ROE * 0,421 + ROA * 0,391 + EBIT * 0,188 

Index peněžního faktoru Likvidita * 0,257 + Provozní CF * 0,372 + Celkové CF * 0,371 

Index faktoru návratnosti   ROI * 0,549 + ROS * 0,451 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tyto indexy byly spočítány pro jednotlivé respondenty výzkumu, přičemž 

konkrétní výsledky lze vyčíst z Tabulky 16, kde jsou srovnány podle počtu 

získaného skóre. 

Tabulka 16: Faktorové skóre ekonomických indikátorů 

Podnik FZ FP FN Celkem Podnik FZ FP FN Celkem 

30 5 4,37 5 14,37 12 5 1,51 5 11,51 

8 5 4 5 14 4 5 1,77 4,45 11,22 

11 5 4 5 14 18 5 3,23 2,8 11,03 

24 5 4 5 14 23 5 3,23 2,8 11,03 

14 5 4 4,45 13,45 27 5 1 5 11 

15 5 4 4,45 13,45 28 5 1 5 11 

16 5 4 4,45 13,45 9 5 1,51 4,45 10,96 

13 5 4,37 4 13,37 1 3,19 4,74 3 10,93 

31 4 4,74 4,55 13,29 17 5 1,77 4 10,77 

32 4,42 4,37 4,1 12,89 25 5 1 4,45 10,45 

29 4,19 4 4,45 12,64 22 5 - 5 10 

2 4,42 4,37 3,55 12,34 26 5 4 1 10 

7 5 2 5 12 20 5 1,77 2,8 9,57 

3 3,8 3 5 11,8 5 4,19 1 4 9,19 

19 5 4 2,8 11,8 6 4 1 4 9 

10 5 1,51 5 11,51 21 5 1,77 1 7,77 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejlepšího výsledku12 dosáhl Podnik č. 30, který je následován Podniky č. 8, 11 

a 34 (se stejnými hodnotami). Podíváme-li se blíže na získané údaje Podniku č. 30, 

lze říci, že pro prvenství je nejdůležitější vysoká "Ziskovost" a "Návratnost", 

doprovázená rovněž nadprůměrnými hodnotami při sledování indikátorů 

"Peněžního faktoru". Na konci tabulky se pohybují podniky, které 100% či téměř 

100% sledují alespoň jeden z ukazatelů, tvořící dané faktory, ovšem jiným (v 

podstatě se téměř vždy jedná o jeden faktor ze tří) téměř nevěnují pozornost.  

 

 

                                                
12 Nejlepší výsledek je v tomto případě myšlen největším počtem sledovaných indikátorů jak 

v jednotlivých částech, tak souhrnně.  
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5.1.3 Sociální oblast 

Stejně jako předchozí oddíl, tak i okruh sociální oblasti je představen 

základním typem otázek, představující úvod do dané problematiky. V rámci 

sociální oblasti bylo nejdříve nutné zjistit, zdali podniky v současné době své 

sociální jednání sledují, případně reportují.  

První otázka sociální oblasti byla tedy zaměřena na využití norem společenské 

odpovědnosti. Jak ukazuje Tabulka 17, pouze malé množství podniků má tento typ 

norem zaveden. Po prostudování výročních zpráv společností jsem dospěla 

k názoru, že pokud podniky ze zvolené oblasti mají zavedenu některou z norem, 

pravděpodobně se jedná o některou z těchto: ČSN ISO/IEC 27001:2006 –

Bezpečnosti informací; ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 – Management služeb pro 

informační technologie; ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 –Management služeb pro 

informační technologie. 

Tabulka 17: Přehled využití norem společenské odpovědnosti 
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Je zavedena a používána - - 9,4% 12,5% 3,1% - 

Bude implementována - 3,1% 6,3% 6,3% 9,4% 9,4% 

Zavedení plánujeme v budoucnu 68,8% 46,9% 9,4% 34,4% 9,4% 6,3% 

Není významná, tudíž 

neuvažujeme o zavedení 
25,0% 43,8% 68,8% 40,6% 71,9% 78,1% 

Bariéry pro implementaci - - - - - - 

Bez odpovědi 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že podniky v současné době většinou nemají zavedenu 

některou z norem společenské odpovědnosti. I přesto, že na otázku č. 3, která zněla: 

„Je odpovědné chování součástí Vaší firemní strategie?“ 25 podniků (78,1 %) 

odpovědělo "ano", největší dosažená hodnota, která potvrzuje zavedení a používání 

normy je 12,5 % a týká se ČSN OHSAS 18001:2008. Zde je možno se domnívat, že 

nejnovější norma ISO 26000 je v platnosti teprve krátce a v podstatě nahrazuje 

SA 8000, tudíž její využití není až v takové míře, jak by se dalo očekávat. Záleží 

tedy na podnicích, zdali tuto normu budou chtít v rámci své činnosti využít a 

http://www.cqs.cz/Normy/CSN-ISO-IEC-270012006-Bezpecnosti-informaci.html
http://www.cqs.cz/Normy/CSN-ISO-IEC-270012006-Bezpecnosti-informaci.html
http://www.cqs.cz/Normy/CSN-ISO-IEC-20000-12006-Management-sluzeb-pro-informacni-technologie.html
http://www.cqs.cz/Normy/CSN-ISO-IEC-20000-12006-Management-sluzeb-pro-informacni-technologie.html
http://www.cqs.cz/Normy/CSN-ISO-IEC-20000-12012-Management-sluzeb-pro-informacni-technologie.html
http://www.cqs.cz/Normy/CSN-ISO-IEC-20000-12012-Management-sluzeb-pro-informacni-technologie.html
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během několika let dojde k postupnému zavádění. Důkazem tohoto je i fakt, že na 

základě uvedeného výzkumu podniky spíše uvažují o zavedení především normy 

ISO 26000, případně SA 8000.  

Další otázka byla zaměřena na oblasti CSR. Snahou bylo zjistit, ve které ze 

čtyř uvedených se podniky chovají odpovědně. Odpovědi poskytuje Tabulka 18. 

Tabulka 18: Odpovědné chování v oblastech CSR (v %) 

 
Trh 

Místní 

komunita 

Pracovní 

prostředí 

Životní 

prostředí 

Ano 96,9 84,4 100,0 96,9 

Ne 3,1 12,5 - 3,1 

Bez odpovědi - 3,1 - - 

Celkem v % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podniky v rámci tohoto výzkumu uvedly, že 100% zájem odpovědného chování 

je z jejich strany v oblasti pracovního prostředí. Pravděpodobně si uvědomují 

důležitost kvalitních zaměstnanců, kteří jsou mnohdy konkurenční výhodou vůči 

ostatním podnikům na trhu. Z tabulky dále vyplývá, že pokud podniky uvedly u 

některé oblasti odpověď "ne", bylo to převážně u "místní komunity", tzn. v oblasti 

charitativní podpory a podpory samosprávy, kde se daný podnik nachází.  

5.1.3.1 Statistické ověření hypotéz v sociální oblasti 

Většina stanovených hypotéz se vztahuje k propojení uvedených dvou oblastí, 

tzn. zda existuje vliv některé sociální složky na ekonomickou. Z tohoto důvodu jsou 

tyto hypotézy uvedeny souhrnně v rámci sociální oblasti.  

Hypotéza H2 

„Zavedení odpovědného chování do strategie podniku má vliv na 

odpovědné chování v oblasti pracovního prostředí.“  

Byl vysloven předpoklad, že podniky se zavedeným odpovědným chováním 

v rámci své strategie jsou odpovědné v oblasti pracovního prostředí. K ověření této 

hypotézy byly použity odpovědi respondentů z dotazníkového šetření na tyto 

otázky: "Je odpovědné chování součástí Vaší firemní strategie?" a "Ve které z těchto 

oblastí CSR se chováte odpovědně (pracovní prostředí)?". K ověření statistické 

závislosti byla testována nulová hypotéza H0, že náhodné proměnné jsou nezávislé 

vůči alternativní hypotéze H1.  
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H0: Mezi zavedeným odpovědným chováním v podnikové strategii a 

odpovědným chováním v oblasti pracovního prostředí neexistuje vztah.  

H1: Mezi zavedeným odpovědným chováním v podnikové strategii a 

odpovědným chováním v oblasti pracovního prostředí existuje vztah. 

Vzhledem k malým četnostem v kontingenční tabulce pro dvě dichotomické 

proměnné13 a nemožnosti slučování řádků či sloupců (pouze odpovědi "ano", "ne"), 

byl pro ověření této hypotézy zvolen Fisherův exaktní test. Výsledek tohoto testu je 

možno vidět v Tabulce 19. 

Tabulka 19: Fisherův exaktní test nezávislosti pro H2 

 

Oboustranná 

alternativní 

hypotéza* 

Fisherův exaktní test 0,088 

*Minimální hladina významnosti pro uvedené hypotézy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Také v tomto případě byla výsledná hodnota minimální hladiny významnosti 

testována při 5% hladině významnosti ( = 0,05). Pokud je tato hodnota menší nebo 

rovna  = 0,05, zamítá se H0.  

Pomocí výsledku Fisherova exaktního testu bylo zjištěno, že P-hodnota 

oboustranného testu = 0,088. Tato hodnota je větší než zvolená hladina 

významnosti (0,088 > 0,05), v tomto případě se tedy nezamítá H0 na 5% hladině 

významnosti, a současně se zamítá H1. V rámci tohoto ověření ponecháme H0, 

jelikož nebyl prokázán vztah mezi zavedeným odpovědným chováním ve strategii a 

odpovědným chováním v oblasti pracovního prostředí.   

 H2 NEBYLA POTVRZENA. 

Hypotéza H3 

„Existuje vliv společenské odpovědnosti podniků (CSR) na rentabilitu 

vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu aktiv (ROA)“. 

Byl vysloven předpoklad, že společenská odpovědnost podniku má vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu a rentabilitu aktiv. V tomto případě byla hypotéza 

stanovena ve vztahu ke kritickému vymezení Heinze (1976), že existuje pouze 

pozitivní korelace mezi CSR a ROE.  

 

                                                
13 Proměnná, která nabývá pouze dvou kategorií, přičemž výsledná tabulka obsahuje pouze čtyři 

políčka a je nazývána "čtyřpolní". 
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Souvislost mezi dvěma intervalovými znaky je měřena pomocí Pearsonova 

koeficientu lineární korelace. Tyto znaky se vyznačují dlouhou stupnicí měření, 

z tohoto důvodu by pro takovéto znaky nebylo příliš vhodné vytvářet tabulku 

třídění II. stupně.  

K ověření této hypotézy byla použita odpověď respondentů z dotazníkového 

šetření, na otázku: "Pracujete v rámci sociální oblasti s některou z uvedených 

norem, které se vztahují ke společenské odpovědnosti firem (CSR)?". Zároveň byla 

zjištěna výše ROE a ROA pomocí databáze Amadeus, případně byly údaje doplněny 

z výročních zpráv podniků. Vzhledem k nízkému počtu podniků, které mají 

jakoukoliv z uvedených norem zavedenou, došlo ke sloučení odpovědí: "Je zavedena 

a používána" a "Bude implementována". Tyto odpovědi byly brány jako kladná 

odpověď na otázku zavedení CSR, ostatní potom jako odpověď záporná. K ověření 

statistické závislosti byla testována nulová hypotéza H0, že náhodné proměnné jsou 

nezávislé vůči alternativní hypotéze H1. 

H0: Mezi CSR a uvedenými rentabilitami neexistuje statistická souvislost.   

H1: Mezi CSR a uvedenými rentabilitami existuje statistická souvislost. 

Výsledná matice korelací má podobu čtvercové tabulky, která obsahuje tolik 

řádků a sloupců, kolik proměnných vstupuje do dané analýzy. Výsledek výpočtu je 

znázorněn v Tabulce 20. 

Tabulka 20: Pearsonův koeficient lineární korelace pro H3 

  CSR ROA ROE 

CSR Pearsonův korelační 

koeficient 
1 -0,400 -0,363 

Pozorovaná hladina 

významnosti  
0,100 0,152 

ROA Pearsonův korelační 

koeficient 
-0,400 1 0,925** 

Pozorovaná hladina 

významnosti 0,100 
 

 

0,000 

ROE Pearsonův korelační 

koeficient -0,363 0,925** 1 

 Pozorovaná hladina 

významnosti 0,152 0,000  

** Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,01 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pearsonův lineární korelační koeficient pro CSR a ROA je -0,400, což vykazuje 

negativní závislost mezi těmito dvěma proměnnými. Těsnost této souvislosti je 

však průměrná. Záporné znaménko udává, že s rostoucí jednou proměnnou klesá 

druhá (v tomto případě se zvyšujícím se počtem podniků s CSR klesá ROA). Stejný 

případ nastal ve vztahu CSR a ROE, kdy Pearsonův lineární korelační koeficient 

vyšel v záporné hodnotě -0,363. 
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V tabulce je dále uvedena dosažená hladina významnosti. Také v tomto 

případě byla výsledná hodnota minimální hladiny významnosti testována při 5% 

hladině významnosti ( = 0,05). Pokud je tato hodnota menší nebo rovna  = 0,05, 

zamítá se H0. V tomto případě dochází k zamítnutí H1, jelikož pozorovaná hladina 

významnosti je větší než minimální hladina významnosti (0,100 > 0,05 a 0,152 > 

0,05). Nezamítá se tedy nulová hypotéza H0 na 5% hladině významnosti, což 

znamená, že mezi CSR a uvedenými rentabilitami neexistuje statistická souvislost. 

CSR tedy nemá vliv na dané rentability.  

Pro doplnění uvedené tabulky je možno pozorovat silnou závislost mezi 

ukazateli ROE a ROA, která dosahuje hodnoty 0,925. Kladné znaménko nám říká, 

že čím více roste ROE, tím více roste ROA. V tomto případě je možné toto tvrzení i 

logicky interpretovat a to tak, že oba indikátory vycházejí u výpočtu ze zisku a tím 

pádem, pokud dojde ke zvýšení zisku, zvýší se hodnota jak jednoho, tak druhého 

ukazatele stejně. Pokud by byla vyslovena hypotéza, která by zkoumala vliv jedné 

rentability na druhou, došlo by v tomto případě k zamítnutí H0, jelikož pozorovaná 

hladina významnosti = 0,000 < 0,05 a vztah jedné proměnné vůči druhé by byl při 

5% hladině významnosti potvrzen. 

 H3 NEBYLA POTVRZENA. 

Hypotéza H4 

„Podpora zaměstnavatele mezi vyvážeností pracovního a osobního života 

zaměstnanců ovlivňuje provozní výsledek hospodaření (EBIT).“  

Byl vysloven předpoklad, že určitá forma podpory sladění pracovního a 

osobního života zaměstnanců v podniku má vliv na provozní výsledek hospodaření 

(EBIT). Podnětem k vyslovení tohoto předpokladu byly rozhovory s několika 

zaměstnanci a manažery podniků, kde mi bylo řečeno, že právě možnost 

naplánovat si pracovní dobu podle sebe je ze strany zaměstnanců hodnoceno velmi 

kladně a odráží se na jejich výkonech. Ověření této hypotézy bylo také provedeno 

pomocí Pearsonova koeficientu lineární korelace. K ověření této hypotézy byla 

použita odpověď respondentů z dotazníkového šetření na otázku: "Které 

společensky odpovědné aktivity Vaše firma vykonává v oblasti pracovního 

prostředí?" a zároveň byla zjištěna výše EBITu pomocí databáze Amadeus.  

K ověření statistické závislosti byla testována nulová hypotéza H0, že náhodné 

proměnné jsou nezávislé vůči alternativní hypotéze H1.  

H0: Mezi vyvážeností pracovního a osobního života zaměstnanců a provozním 

výsledkem hospodaření neexistuje statistická souvislost.   
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H1: Mezi vyvážeností pracovního a osobního života zaměstnanců a provozním 

výsledkem hospodaření existuje statistická souvislost.   

Také tato výsledná matice korelací má podobu čtvercové tabulky, obsahující 

Pearsonův korelační koeficient a pozorovanou hladinu významnosti.  Oba výsledky 

jsou uvedeny v Tabulce 21. 

Tabulka 21: Pearsonův koeficient lineární korelace pro H4 

  

EBIT 

Vyváženost 

pracovního a 

osobního života 

EBIT Pearsonův korelační 

koeficient 
1 0,551* 

Pozorovaná hladina 

významnosti  
0,014 

Vyváženost 

pracovního 

a osobního 

života  

Pearsonův korelační 

koeficient 
0,551* 1 

Pozorovaná hladina 

významnosti 
0,014 

 

* Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pearsonův lineární korelační koeficient pro tyto dvě proměnné je 0,551, což 

vykazuje závislost mezi těmito dvěma proměnnými. Těsnost této souvislosti je 

podstatná až silná. Kladné znaménko udává, čím více roste vyváženost pracovního 

a osobního života, tím více roste EBIT. Tato skutečnost by se dala odůvodnit tím, že 

čím více mají zaměstnanci možnost využívat práce z domu, či jiným způsobem si 

práci naplánovat podle svých časových možností, tím více jsou motivováni k lepším 

pracovním výkonům, které s sebou přináší – pro podnik – lepší výsledky ve formě 

zisku.  

V tabulce je dále uvedena dosažená hladina významnosti. Také v tomto 

případě byla výsledná hodnota minimální hladiny významnosti testována při 5% 

hladině významnosti ( = 0,05). V tomto případě byla zamítnuta H0, jelikož 

pozorovaná hladina významnosti je menší než minimální hladina významnosti 

(0,014 < 0,05). Nezamítá se tedy alternativní hypotéza H1 na 5% hladině 

významnosti, což znamená, že vyváženost pracovního a osobního života 

zaměstnanců má vliv na EBIT.  

 H4 BYLA POTVRZENA. 

Vzhledem k tomu, že zisk je vstupní proměnnou při výpočtu rentability, 

závislost by v tomto případě měla být také mezi vyvážeností osobního a pracovního 

života a právě rentabilitou (ať už aktiv či vlastního kapitálu). Pro ověření této 

skutečnosti je doplněna Tabulka 22, která vyjadřuje závislost mezi sladěním 

pracovního a osobního života zaměstnanců, ROE a ROA. 
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Tabulka 22: Pearsonův koeficient lineární korelace pro doplnění H4 

  Vyváženost 

pracovního a 

osobního 

života 

ROE ROA 

Vyváženost 

pracovního 

a osobního 

života 

Pearsonův korelační 

koeficient 
1 0,481* 0,537* 

Pozorovaná hladina 

významnosti  
0,043 0,018 

ROE 

Pearsonův korelační 

koeficient 
0,481* 1 0,925** 

Pozorovaná hladina 

významnosti 
0,043 

 

 

0,000 

ROA 
Pearsonův korelační 

koeficient 
0,537* 0,925** 1 

 
Pozorovaná hladina 

významnosti 
0,018 0,000  

* Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,05 

** Korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,01 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka tedy skutečně potvrzuje vzájemný vztah mezi uvedenými 

proměnnými, přičemž u vyváženosti pracovního a osobního života je korelace větší 

(0,537). Těsnost obou vztahů je podstatná až silná. Pouze pro upřesnění této 

hypotézy je doplněn Graf 12, který vyjadřuje jednotlivé formy sladění pracovního a 

osobního života zaměstnanců, s procentním rozdělením odpovědí "Ano" (danou 

oblast podnik podporuje) a "Ne" (danou oblast podnik nepodporuje).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Formy sladění pracovního a osobního života 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že podniky si jsou patrně vědomy vlivu jednotlivých forem 

sladění pracovního a osobního života na výkonnost podniku, jelikož 96,9 % z nich 

podporuje pružnou pracovní dobu a 90,6 % z nich práci z domova. Na základě 

vyhodnocení této hypotézy je navíc potvrzeno, že tyto formy mají vliv na provozní 
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výsledek hospodaření (alespoň v tomto odvětví), tudíž by měly být i nadále ze 

strany zaměstnavatele podporovány. 

5.1.3.2 Sociální faktory výkonnosti 

Také v této oblasti bylo cílem zjistit faktory, kterým podniky přikládají 

největší důraz v hodnocení výkonnosti. Podkladem k určení základního vzorku 

ukazatelů (a tedy ke stanovení otázek v dotazníkovém šetření) bylo studium 

literárních zdrojů, jelikož u žádného z podniků nebyla zveřejněna CSR zpráva 

v rámci jejich reportingu. Vycházela jsem převážně z normy CSR, kde bylo možné 

sociální faktory výkonnosti identifikovat ze tří oblastí: ekonomické (oblast trhu), 

sociální (oblast pracovního prostředí) a místní komunity. Tento standard jsem 

doplnila také ostatními normami, které byly v dizertační práci uvedeny. Vznikl 

tedy soubor sociálních ukazatelů, které podniky mohou sledovat.  

Ukazatele sociální výkonnosti byly součástí otázek v dotazníku č. 17, 19 a 21 a 

opět pomocí faktorové analýzy byla provedena jejich redukce a identifikace 

klíčových ukazatelů výkonnosti. Výsledky sledovaných faktorů výkonnosti jsou 

nyní prezentovány prostřednictvím oblasti: trhu, sociální a místní komunity.  

Oblast trhu 

Nejdříve byla provedena faktorová analýza indikátorů ekonomické oblasti, čili 

ukazatelů, které vyplývají v rámci CSR z oblasti trhu. Analýze byla podrobena 

otázka z dotazníku č. 17. V prvním kroku byl vyhodnocen KMO test 

(hodnota = 0,393), přičemž na základě zjištěné hodnoty by využití faktorové 

analýzy, v tomto případě, nemělo smysl. Pokud je však celková míra KMO nízká, je 

možné na základě jednotlivých koeficientů v Anti-image matici označit proměnné, 

které použití faktorové analýzy zabraňují. Z tohoto důvodu je možné je ze 

zpracování vyřadit. Anti-image matice je matice parciálních korelací mezi 

původními znaky po provedené faktorové analýze. Na její diagonále jsou uvedeny 

hodnoty KMO pro jednotlivé proměnné. V tomto případě vycházela nejnižší KMO 

(hodnota = 0,309) pro indikátor "Počet případů nedodržení lhůty splatnosti" a 

z tohoto důvodu byl z analýzy vyřazen. Následně byla provedena faktorová analýza 

již bez této veličiny, přesto však hodnota KMO dosahovala nevyhovujících hodnot. I 

přes opakované vyřazovaní proměnných s nejnižší KMO a vyhodnocování faktorové 

analýzy nebylo dosaženo požadovaného výstupu, jelikož po 3. kroku vycházela 

celková korelační matice, vykazující nulové korelace. Tím pádem by nebylo možné 

určit vzájemné vztahy mezi proměnnými a z nich vyplývající klíčové ukazatele. 

Faktorová analýza pro sociální faktory výkonnosti z oblasti trhu tedy nebyla 

provedena, tudíž ani nemohly být definovány jednotlivé klíčové ukazatele.  
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Oblast pracovního prostředí 

Tato sociální oblast specifikuje ukazatele z pracovního prostředí, přičemž 

výchozí otázkou dotazníku k faktorové analýze této části byla otázka č. 19. Nejdříve 

bylo zapotřebí určit vhodnost použití faktorové analýzy na základě KMO a 

Bartlettova testu, jejichž výsledky je možno vidět v Tabulce 23. 

Tabulka 23: KMO a Bartlettův test indikátorů oblasti pracovního prostředí 

KMO test 0,626 

Bartlettův 

test 

sféričnosti 

Hodnota testového kritéria 220,011 

Počet stupňů volnosti 36 

Pozorovaná hladina 

významnosti 
0,000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě obou výsledků je možno doporučit využití faktorové analýzy, jelikož 

položky, které chceme faktorovat, jsou vhodné k využití. Součástí výpočtu je 

korelační matice pro uvedenou oblast, znázorňující vztahy mezi proměnnými. Tyto 

vztahy zachycuje Tabulka 24. 

Tabulka 24: Korelační matice indikátorů oblasti pracovního prostředí 

 Proměnná* 19_a 19_b 19_c 19_d 19_e 19_f 19_g 19_h 19_i 

19_a: Struktura 

zaměstnanců 
1,000 0,513 0,941 0,637 0,130 -0,089 0,603 -0,248 0,596 

19_b: Počet 

flexibilních úvazků 
0,513 1,000 0,448 0,277 0,376 0,369 0,635 -0,061 0,395 

19_c: Výše platů 0,941 0,448 1,000 0,700 0,026 -0,121 0,611 -0,217 0,592 

19_d: Povaha 

benefitů 
0,637 0,277 0,700 1,000 0,169 0,176 0,565 0,315 0,739 

19_e: Míra 

fluktuace 

zaměstnanců 

0,130 0,376 0,026 0,169 1,000 0,463 0,013 0,026 0,213 

19_f: Počet 

zaměstnaneckých 

stížností 

-0,089 0,369 -0,121 0,176 0,463 1,000 0,141 0,558 0,398 

19_g: Nemocnost 

zaměstnanců 
0,603 0,635 0,611 0,565 0,013 0,141 1,000 0,293 0,642 

19_h: Počet 

proškolených 

zaměstnanců 

-0,248 -0,061 -0,217 0,315 0,026 0,558 0,293 1,000 0,525 

19_i: Počet hodin 

školení 
0,596 0,395 0,592 0,739 0,213 0,398 0,642 0,525 1,000 

* Názvy proměnných ve sloupcích jsou vzhledem k délce jejich názvu označeny pouze číslem otázky a 

písmenem, označujícím varianty tak, jak jsou uvedeny v dotazníku (viz. označení řádků). 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z korelační matice vychází závislost v těchto označených vztazích, které opět 

dosáhly hodnoty korelace vyšší než "0,5", přičemž tři nejsilnější závislosti jsou 

tučně vyznačeny:  

 Struktura zaměstnanců a Počet flexibilních úvazků (0,513); 

 Struktura zaměstnanců a Výše platů (0,941); 

 Struktura zaměstnanců a Povaha benefitů (0,637); 

 Struktura zaměstnanců a Nemocnost zaměstnanců (0,603); 

 Struktura zaměstnanců a Počet hodin školení (0,596); 

 Počet flexibilních úvazků a Nemocnost zaměstnanců (0,635); 

 Výše platů a Povaha benefitů (0,700); 

 Výše platů a Nemocnost zaměstnanců (0,611); 

 Výše platů a Počet hodin školení (0,592); 

 Povaha benefitů a Nemocnost zaměstnanců (0,565); 

 Povaha benefitů a Počet hodin školení (0,739); 

 Počet zaměstnaneckých stížností a Počet proškolených zaměstnanců (0,558); 

 Nemocnost zaměstnanců a Počet hodin školení (0,642); 

 Počet proškolených zaměstnanců a Počet hodin školení (0,525). 

Mezi KPI lze zařadit tyto ukazatele: Struktura zaměstnanců, Počet flexibilních 

úvazků, Povaha benefitů, Nemocnost zaměstnanců, Počet hodin školení, Počet 

zaměstnaneckých stížností a Počet proškolených zaměstnanců.  Ukazatel, který 

zastupuje finanční stránku, je opět označen jako KRI a je jím "Výše platů".   

Dalším krokem, který následuje, je extrakce faktorů. K nalezení faktorů je 

opět využita "metoda hlavních komponent", jejíž výsledky jsou uvedeny 

v Tabulce 25. 

Tabulka 25: Rotovaná matice indikátorů oblasti pracovního prostředí 

Proměnná/Faktory Zaměstnanecký Školení Úvazku 

Výše platů 0,937 -0,242 0,018 

Struktura zaměstnanců (věk, pohlaví, aj.) 0,912 -0,282 0,134 

Povaha benefitů 0,805 0,318 0,026 

Nemocnost zaměstnanců 0,794 0,228 0,113 

Počet hodin školení 0,754 0,525 0,167 

Počet proškolených zaměstnanců 0,039 0,981 -0,032 

Míra fluktuace zaměstnanců 0,003 0,037 0,865 

Počet flexibilních úvazků 0,514 -0,087 0,677 

Počet zaměstnaneckých stížností -0,032 0,642 0,649 

Cronbachovo alfa 0,889 0,697 0,621 

Extrakční metoda: Analýza hlavních komponent. 

Rotační metoda: Varimax s Kaiser normalizací. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pomocí rotované matice vznikly celkem tři faktory. Zároveň pro tyto faktory 

bylo spočítáno Cronbachovo alfa, které ve všech případech udává, že není potřeba 

žádný z faktorů vyloučit, jelikož vždy dosahuje minimální hodnoty 0,5.  

První faktor obsahuje proměnné, které obecně definují zaměstnaneckou 

problematiku, proto je nazván „faktor zaměstnanecký“. Celkově je sycen šesti 

proměnnými.  

U druhého faktoru se vyskytují celkem tři proměnné, přičemž dvě jsou 

zaměřeny na školení, u třetího je možné zahrnutí do této oblasti také. Proto druhý 

faktor je nazván „faktor školení“. Třetí faktor je také sycen třemi proměnnými, 

všechny spadají do oblasti pracovního úvazku, z tohoto důvodu je třetí faktor 

nazván „faktor úvazku“.  

Pro vytvoření nové proměnné lze na základě faktorové analýzy využít všechny 

uvedené ukazatele. V případě indikátorů sociální oblasti byly definovány tři 

faktory, tzn., že indexů bude stejné množství. Stejně jako v předchozím oddílu je 

každé položce přiřazena váha její faktorové zátěže (dle spočítaného koeficientu), 

která vychází z Tabulky 26. 

Tabulka 26: Koeficienty faktorové zátěže indikátorů oblasti pracovního prostředí 

Proměnná/Faktory Zaměstnanecký Školení Úvazku 

Výše platů 0,269 -0,155 -0,061 

Struktura zaměstnanců (věk, pohlaví, aj.) 0,250 -0,191 0,025 

Povaha benefitů 0,219 0,153 -0,116 

Nemocnost zaměstnanců 0,208 0,228 -0,043 

Počet hodin školení 0,184 0,248 -0,042 

Počet proškolených zaměstnanců -0,006 0,539 -0,156 

Míra fluktuace zaměstnanců -0,098 -0,095 0,578 

Počet flexibilních úvazků 0,072 -0,149 0,410 

Počet zaměstnaneckých stížností -0,096 0,265 0,356 

Extrakční metoda: Analýza hlavních komponent. 

Rotační metoda: Varimax s Kaiser normalizací. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Také v tomto případě bylo zapotřebí přepočítat koeficienty faktorové zátěže pro 

jednotlivé proměnné, aby jejich součet byl roven "1". Nové indexy pro sociální 

faktory z oblasti pracovního prostředí jsou znázorněny v Tabulce 27. 
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Tabulka 27: Nové proměnné pro sociální faktory výkonnosti v oblasti pracovního prostředí 

Proměnná Vzorec 

Index zaměstnaneckého 

faktoru 

Výše platů * 0,224 + Struktura zaměstnanců * 0,208 + Povaha 

benefitů * 0,182 + Nemocnost * 0,173 + Počet hodin školení * 

0,153 + Počet flexibilních úvazků * 0,060 

Index faktoru školení 
Počet hodin školení * 0,236 + Počet proškolených 

zaměstnanců * 0,512 + Počet zaměstnaneckých stížností * 0,252 

Index faktoru úvazku 
Míra fluktuace zaměstnanců * 0,430 + Počet flexibilních 

úvazků * 0,305 + Počet zaměstnaneckých stížností * 0,265 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Také tyto indexy byly spočítány pro jednotlivé podniky na základě jejich 

odpovědí. Tyto indexy mohou být využity k hodnocení podniků dle sledovaných 

ukazatelů. Souhrnné údaje za jednotlivé faktory poskytuje Tabulka 28. 

Tabulka 28: Faktorové skóre indikátorů oblasti pracovního prosředí 

Podnik FZ FŠ FÚ Celkem Podnik FZ FŠ FÚ Celkem 

3 4 4 4 12 32 2,46 3,53 3,7 9,69 

6 4 4 4 12 9 3,61 2,75 3,17 9,53 

18 4 4 4 12 14 3,61 2,75 3,17 9,53 

27 4 4 4 12 15 3,61 2,75 3,17 9,53 

29 4 4 4 12 20 3,67 2,75 3,04 9,46 

7 4 3,75 3,74 11,49 11 3,43 2,75 3,17 9,35 

13 4 3,75 3,74 11,49 16 3,79 2,5 2,9 9,19 

24 4 3,75 3,74 11,49 10 3,61 2,75 2,74 9,1 

30 3,94 4 3,27 11,21 26 3,61 2,75 2,74 9,1 

4 3,94 3,75 3,43 11,12 25 3,67 2,5 2,78 8,95 

22 4 3,5 3,04 10,54 28 3,67 2,5 2,78 8,95 

8 3,79 3,51 3 10,3 12 3,43 2,75 2,74 8,92 

19 3,94 3,5 2,74 10,18 21 3,79 2,5 2,47 8,76 

31 3,58 3,51 3 10,09 5 4 3,75 - 7,75 

17 3,85 2,75 3,47 10,07 1 1,96 3,02 2,13 7,11 

2 3,49 2,49 3,74 9,72 23 - 3,24 1,86 5,1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

O první místo se tentokrát dělí pět podniků, které dosáhly stejného bodového 

výsledku – a to plného počtu. Podniky č. 3, 6, 18, 27 a 29 v rámci všech faktorů 

sledují všechny ukazatele ve 100 %, přičemž na dalších pozicích jsou podniky, které 

minimálně ukazatele z jednoho faktoru také sledují 100 % či téměř úplně. Na konci 

tabulky jsou v tomto případě podniky, které sledování těchto ukazatelů 

nepřikládají tak velkou váhu, přesto však téměř většina z nich některému 

z faktorů věnuje velkou pozornost (např. podnik 5 u zaměstnaneckého faktoru).  
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Oblast místní komunity 

Komunita je společenství osob, která sdílí určitou oblast (prostor, zájem apod.). 

V případě místní komunity jde o aktivity, podporující místní samosprávu, 

charitativní akce, či školy. Také tato oblast obsahuje typy indikátorů, které je 

zapotřebí podrobit faktorové analýze, díky níž jsou dále určeny klíčové ukazatele. 

Postup je stejný jako v předchozích případech, kdy v prvním kroku je nejdříve 

zapotřebí rozhodnout, zdali jsou data vhodná pro faktorovou analýzu.  

V Tabulce 29 jsou uvedeny hodnoty obou testů, odůvodňující, že data této 

oblasti jsou k faktorové analýze vhodná. 

Tabulka 29: KMO a Bartlettův test indikátorů oblasti místní komunity 

KMO test 0,758 

Bartlettův 

test 

sféričnosti 

Hodnota testového kritéria 184,210 

Počet stupňů volnosti 28 

Pozorovaná hladina významnosti 0,000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Míra KMO testu je v tomto případě dostačující (hodnota = 0,758), stejně tak 

údaj Bartlettova testu by měl být významný minimálně na úrovni 0,05. Tento 

předpoklad je tedy také splněn. Data byla tedy dále podrobena faktorové analýze, 

přičemž korelační matice je znázorněna Tabulka 30. 

Tabulka 30: Korelační matice indikátorů oblasti místní komunity 

 Proměnná 21_a 21_b 21_c 21_d 21_e 21_f 21_g 21_h 

21_a: Absolutní výše 

dar. prostředků 
1,000 0,436 0,262 0,325 0,244 0,613 0,634 -0,140 

21_b: Poměr výše 

dar. prostředků k 

hrubému zisku 

0,436 1,000 0,246 0,590 0,738 0,606 0,624 0,326 

21_c: Objem 

nefinančních darů 
0,262 0,246 1,000 0,391 0,239 0,340 0,273 0,284 

21_d: Počet hodin 

dobrovolnictví 
0,325 0,590 0,391 1,000 0,618 0,728 0,705 0,662 

21_e: Reakce na 

firemní aktivity 
0,244 0,738 0,239 0,618 1,000 0,520 0,498 0,463 

21_f: Počet 

spoluprací. škol 
0,613 0,606 0,340 0,728 0,520 1,000 0,969 0,419 

21_g: Počet stáží pro 

studenty 
0,634 0,624 0,273 0,705 0,498 0,969 1,000 0,401 

21_h: Úspěšnost 

projektů  
-0,140 0,326 0,284 0,662 0,463 0,419 0,401 1,000 

* Názvy proměnných ve sloupcích jsou vzhledem k délce jejich názvu označeny pouze číslem otázky a 

písmenem, označujícím varianty tak, jak jsou uvedeny v dotazníku (viz. označení řádků). 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z korelační matice indikátorů oblasti místní komunity je možno definovat tyto 

vzájemné vztahy prostřednictvím korelace mezi jednotlivými proměnnými (opět při 

hodnotě větší než 0,5):  

 Absolutní výše darovaných prostředků a Počet spolupracujících škol (0,613); 

 Absolutní výše darovaných prostředků a Počet stáží, organizovaných pro 

studenty (0,634); 

 Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku a Počet hodin 

firemního dobrovolnictví (0,590); 

 Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku a Reakce na firemní 

aktivity (0,738); 

 Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku a Počet 

spolupracujících škol (0,606); 

 Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku a Počet stáží, 

organizovaných pro studenty (0,624); 

 Počet hodin firemního dobrovolnictví a Reakce na firemní aktivity (0,618); 

 Počet hodin firemního dobrovolnictví a Počet spolupracujících škol (0,728); 

 Počet hodin firemního dobrovolnictví a Počet stáží organizovaných pro 

studenty (0,705); 

 Počet hodin firemního dobrovolnictví a Úspěšnost projektů, financovaných 

firemní nadací (0,662); 

 Reakce na firemní aktivity a Počet spolupracujících škol (0,520); 

 Počet spolupracujících škol a Počet stáží, organizovaných pro studenty 

(0,969). 

Nejvyšší korelace dosahuje vztah ukazatelů "Počet spolupracujících škol" a 

"Počet stáží, organizovaných pro studenty" a dále mezi silnější korelace lze 

zahrnout "Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku" a "Reakce na 

firemní aktivity", posledním vztahem je "Počet hodin firemního dobrovolnictví" a 

"Počet spolupracujících škol".  

V oblasti místní komunity lze definovat tyto KPI: Poměr výše darovaných 

prostředků k hrubému zisku; Počet hodin firemního dobrovolnictví; Reakce na 

firemní aktivity; Počet spolupracujících škol; Počet stáží, organizovaných pro 

studenty; Úspěšnost projektů financovaných firemní nadací. Z hlediska finanční 

stránky lze definovat jeden ukazatel jako KRI, kterým je Absolutní výše 

darovaných prostředků. 

Pomocí extrakce faktorů v rámci této oblasti byly definovány dva faktory, 

jejichž sycenost proměnnými představuje Tabulka 31. 

 



 Primární výzkum zkoumané problematiky 

 

S t r á n k a  | 117 

Tabulka 31: Rotovaná matice indikátorů oblasti místní komunity 

Proměnná/Faktory Aktivity Spolupráce 

Úspěšnost projektů, financovaných firemní nadací 0,908 -0,136 

Počet hodin firemního dobrovolnictví 0,810 0,398 

Reakce na firemní aktivity 0,717 0,321 

Objem nefinančních darů 0,394 0,252 

Absolutní výše darovaných prostředků -0,084 0,937 

Počet stáží, organizovaných pro studenty 0,492 0,788 

Počet spolupracujících škol 0,525 0,770 

Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku 0,560 0,562 

Cronbachovo alfa 0,854 0,882 

Extrakční metoda: Analýza hlavních komponent. 

Rotační metoda: Varimax s Kaiser normalizací. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Díky rotaci faktorů pomocí metody Varimax vznikly celkově v oblasti místní 

komunity dva faktory. První je sycen pěti proměnnými, a jelikož obecně zahrnuje 

aktivity, vykonávané podnikem vůči místní samosprávě, je nazván „faktor aktivity“. 

Zároveň Cronbachovo alfa potvrzuje vhodnost tohoto faktoru, jelikož míra této 

veličiny dosahuje hodnoty 0,854. Druhý faktor je sycen čtyřmi proměnnými, které 

jsou zaměřeny na spolupráci podniku s některou ze složek místní samosprávy. 

Z tohoto důvodu byl zvolen název „faktor spolupráce“. Cronbachovo alfa opět ani 

tento faktor z analýzy nevylučuje, jelikož jeho hodnota dosahuje 0,882.  

Posledním krokem je vytvoření nové proměnné, kterou bude tvořit, dle 

faktorové analýzy, celkem sedm ukazatelů. V oblasti místní komunity jsou 

vytvořeny dva indexy, spadající pod jednotlivé faktory, které vycházejí 

z jednotlivých položek a jim přiřazených vah jejich faktorové zátěže (dle 

spočítaného koeficientu). Tyto koeficienty znázorňuje Tabulka 32. 

Tabulka 32: Koeficienty faktorové zátěže indikátorů oblasti místní komunity 

Proměnná/Faktory Aktivity Spolupráce 

Úspěšnost projektů, financovaných firemní nadací 0,468 -0,314 

Počet hodin firemního dobrovolnictví 0,278 -0,012 

Reakce na firemní aktivity 0,254 -0,027 

Objem nefinančních darů 0,119 0,024 

Absolutní výše darovaných prostředků -0,291 0,505 

Počet stáží, organizovaných pro studenty 0,022 0,274 

Počet spolupracujících škol 0,042 0,256 

Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku 0,115 0,140 

Extrakční metoda: Analýza hlavních komponent. 

Rotační metoda: Varimax s Kaiser normalizací. 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 Primární výzkum zkoumané problematiky 

 

S t r á n k a  | 118 

Také v tomto případě bylo zapotřebí přepočítat koeficienty faktorové zátěže pro 

jednotlivé proměnné, aby jejich součet byl roven "1". Nově vytvořené indexy pro 

sociální faktory z oblasti místní komunity jsou uvedeny v Tabulce 33. 

Tabulka 33: Nové proměnné pro sociální faktory výkonnosti v oblasti místní komunity 

Proměnná Vzorec 

Index faktoru aktivity 

Úspěšnost projektů financovaných firemní nadací * 0,405 + Počet 

hodin firemního dobrovolnictví * 0,240 + Reakce na firemní 

aktivity * 0,220 + Počet spolupracujících škol * 0,036 + Poměr 

výše darovaných prostředků k hrubému zisku * 0,099 

Index faktoru spolupráce 

Absolutní výše darovaných prostředků * 0,430 + Počet stáží 

organizovaných pro studenty * 0,233 + Počet spolupracujících 

škol * 0,218 + Poměr výše darovaných prostředků k hrubému 

zisku * 0,119  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro tyto dvě nové proměnné byly spočítány údaje k jednotlivým podnikům. 

Výsledky, včetně seřazeného pořadí podniků, je možno vidět v Tabulce 34. 

Tabulka 34: Faktorové skóre indikátorů oblasti místní komunity 

Podnik FA FS Celkem Podnik FA FS Celkem 

3 4 4 8 11 2,14 3,43 5,57 

13 3,9 3,88 7,78 20 1,95 3,43 5,38 

30 3,54 4 7,54 15 2,04 3,31 5,35 

22 3,28 3,88 7,16 10 1,73 3,43 5,16 

24 3,04 3,88 6,92 16 1,73 3,43 5,16 

6 2,82 3,88 6,7 25 2,28 2,88 5,16 

8 2,82 3,88 6,7 23 2,14 3 5,14 

31 3,22 3,45 6,67 14 1,41 3,31 4,72 

5 2,39 3,88 6,27 21 1,17 3,31 4,48 

18 2,39 3,88 6,27 28 1,17 3,31 4,48 

4 2,8 3,45 6,25 26 1,41 2,88 4,29 

27 2,14 3,66 5,8 12 1,07 3,19 4,26 

19 2,36 3,43 5,79 32 1,67 2,55 4,22 

29 2,44 3,31 5,75 2 1,36 2 3,36 

7 2,14 3,43 5,57 1 2,22 1 3,22 

9 2,14 3,43 5,57 17 1,73 - 1,73 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podnik, který sleduje všechny indikátory v rámci dvou faktorů místní 

komunity, je pouze jeden, avšak následován několika dalšími s velmi podobnými 

výsledky. Druhá polovina tabulky ukazuje, že oblast místní komunity není až tak 

ve velké míře sledována, jako tomu bylo např. u oblasti pracovního prostředí. 

Výsledky naznačují, že indikátory z faktoru aktivity nejsou téměř sledovány vůči 

druhému faktoru. 
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5.1.4 Zhodnocení faktorů výkonnosti  

V předchozích kapitolách byly identifikovány klíčové ukazatele, které jsou pro 

zvolené odvětví (na základě provedeného výzkumu) stěžejní v rámci hodnocení 

výkonnosti. Pro přehlednost jsou souhrnně uspořádány do dvou tabulek, jedna 

představuje KRI a druhá KPI oblasti Informační a komunikační činnosti. 

V Tabulce 35 jsou definovány KRI tak, jak spadají pod jednotlivé faktory. 

Tabulka 35: Definované KRI pro zvolené odvětví 

Faktor KRI 

Ziskovosti EBIT 

 ROE 

 ROA 

Peněžní Likvidita 

 Provozní CF 

 Celkové CF 

Návratnosti ROI 

 ROS 

Zaměstnanecký Výše platů 

Spolupráce Absolutní výše darovaných prostředků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 36 uvádí přehled definovaných KPI v oblasti Informační a 

komunikační činnosti, vzhledem k určeným faktorům, přičemž některé KPI jsou 

obsaženy ve více faktorech (tyto jsou označeny *). 

Tabulka 36: Definované KPI pro zvolené odvětví 

Faktor KPI 

Zaměstnanecký Struktura zaměstnanců 

 Povaha benefitů 

 Nemocnost zaměstnanců 

 Počet hodin školení* 

Školení Počet hodin školení* 

 Počet proškolených zaměstnanců 

Úvazku Počet flexibilních úvazků 

 Počet zaměstnaneckých stížností 

 Míra fluktuace zaměstnanců 

Aktivity Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku* 

 Počet hodin firemního dobrovolnictví 

 Reakce na firemní aktivity 

 Počet spolupracujících škol* 

 Úspěšnost projektů, financovaných firemní nadací 

Spolupráce Poměr výše darovaných prostředků k hrubému zisku* 

 Počet spolupracujících škol* 

 Počet stáží, organizovaných pro studenty 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2 Shrnutí výsledků primárního výzkumu 

Primární výzkum v podnikové praxi poskytl mnoho nových informací, které 

mohou být pro oblast Informační a komunikační činnosti důležité. Získaná data 

poukazují na skutečnost, že i v současné době, kdy je CSR velmi aktuálním 

tématem a podniky jej čím dál tím častěji využívají v rámci své činnosti jako 

konkurenční výhodu, podniky z uvedené oblasti dosud nemají některou ze 

sociálních norem zavedenu. I přesto mnoho z nich je "sociálně odpovědných" ať už 

v některé ze čtyř oblastí, či přímo v podnikové strategii.  

V rámci dizertační práce byly stanoveny čtyři hypotézy, jejichž vyhodnocení 

vycházelo právě z výsledků primárního výzkumu. Z rešerše literatury vyplynulo, že 

oblast ekonomických a sociálních faktorů je velmi rozsáhlá a že názory na vliv 

sociálních faktorů na ekonomickou výkonnost se dosti liší.  

Existuje několik teorií o pozitivních či negativních vlivech CSR na jakoukoliv 

formu ekonomické výkonnosti. Z těchto teorií je zřejmé, že nějaký vztah by měl 

zcela jistě platit. Jelikož však šlo především o studie zahraničních autorů, stala se 

problematika ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti pří řízení 

podnikatelských subjektů stěžejním bodem dizertační práce. V návaznosti na toto 

hlavní téma byly formulovány hypotézy, definované na základě stanovených cílů. 

Bylo potřebné zjistit nejen závislost ekonomické výkonnosti na sociální, ale také se 

zabývat faktory, které napomáhají k hodnocení výkonnosti podniku. Primární 

výzkum, provedený v rámci dizertační práce, potvrdil dvě hypotézy a dvě hypotézy 

vyvrátil.  

Jednou z hypotéz, která zkoumala vztah mezi CSR a ekonomickou výkonností 

byla H3, která vycházela z tvrzení Heinze (1976), jenž zjistil pouze pozitivní 

korelaci mezi CSR a ROE. V rámci této hypotézy byl zkoumán vztah nejen mezi 

uvedenými proměnnými, ale zároveň byla přidána také rentabilita aktiv. 

Primárním výzkumem dizertační práce byla v obou případech zjištěna negativní 

korelace mezi CSR a ROE, stejně tak i u CSR a ROA. V tomto případě je možné se 

ztotožnit s tvrzením Aupperleho a kol. (1985), kteří nezjistili žádný významný 

vztah mezi CSR firmami zohledňujícím rizikem v návratnosti aktiv.  

Zároveň primární výzkum nepotvrdil tvrzení Waddocka a Gravese (1997) se 

zjištěním významného pozitivního vztahu mezi CSR výkonnostním měřením 

v případě ROA.  

Druhou formou vlivu CSR byla souvislost s podnikovým ziskem. V tomto 

případě jsem vycházela z osobních rozhovorů jak s manažery, tak s některými 

zaměstnanci podniků, kteří tvrdili, že velký význam přikládají možnosti 

přizpůsobit si pracovní dobu vlastním potřebám. Hodnotili tuto formu 
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zaměstnaneckého benefitu za velmi důležitou, jelikož zaměstnanci tento přístup 

zaměstnavatele považují za velmi vstřícný a snaží se pak podávat co nejlepší 

výsledky. Primárním výzkumem byla tedy zjišťována souvislost mezi podporou 

sladění osobního a pracovního života a provozním výsledkem hospodaření. Vztah 

byl v tomto případě prokázán a vliv CSR na ekonomickou výkonnost lze v tomto 

případě potvrdit.  

Výsledky primárního výzkumu byly využity při tvorbě modelu, který je 

hlavním cílem této dizertační práce.  

5.2.1 Omezení výzkumu 

Nepochybně lze říci, že vypovídající hodnota realizovaného výzkumu by mohla 

být zvýšena, kdyby se jej zúčastnilo více podniků. I přesto nebyl počet respondentů 

natolik nízký, aby nebylo možné vyhodnotit data a formulovat jisté závěry. Mezi 

hlavní bariéry výzkumu bych tedy zařadila určitou neochotu podniků při získávání 

primárních dat. Pokud by byla většina dat veřejně dostupných, dotazník by 

nemusel být tak detailní (tudíž by mohl být i kratší) a analýza by byla provedena 

v kratším časovém období.  

5.2.2 Podněty pro další výzkum 

Tento výzkum může být v budoucnu rozšířen a může posloužit například jako 

výchozí bod pro další zkoumání, které se touto problematikou bude zabývat. 

Zkoumány by mohly být všechny podniky z analyzované oblasti bez omezení jejich 

velikosti a jednotlivé výsledky by mohly být porovnány. Zároveň by mohl být 

výzkum zaměřen na více číselných dat, jelikož by mohlo být provedeno srovnání 

v časovém období (pomocí časových řad) a vliv CSR na ekonomickou výkonnost by 

mohl být zkoumán v delším časovém horizontu. 
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6 MODEL HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ 

VÝKONNOSTI 

Po identifikaci klíčových ukazatelů, které se vztahují k oběma oblastem 

výkonnosti, následuje návrh modelu, jakožto hlavní cíl dizertační práce. Návrh 

základního rámce se opírá o model Balanced Scorecard, který byl v předchozím 

textu detailně představen. Přínosem tohoto modelu je zajištění vyváženosti mezi 

finančními a nefinančními indikátory. Jak již bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách této práce, je určitou nutností každého podniku zvolit vhodnou strategii 

a následně ji také prosadit a promítnout do všech, v podniku probíhajících, 

činností. Proto je v současnosti hodnocení výkonnosti podniku pomocí systému 

ukazatelů chápáno především jako účinný nástroj pro jeho řízení jak z hlediska 

krátkodobého, tak zejména dlouhodobého. Návaznost na strategii je tedy 

základním požadavkem při tvorbě systému ukazatelů (Synek, 2008). 

Nejdříve je tedy zapotřebí určit strategii, která by měla prezentovat zvolenou 

oblast podniků. Další dílčí kroky jsou zpracovány v souladu s modelem, 

doporučeným německou poradenskou společností Horváth & Partners, který by měl 

obsahovat:  

 odvození strategických cílů; 

 vybudování vztahu příčiny a důsledků mezi cíli; 

 výběr měřítek; 

 stanovení cílových hodnot a měřítek; 

 určení strategických akcí. 

Celá práce je propojením ekonomické výkonnosti s odpovědností podniků, 

která je v tomto případě vymezena v rámci sociální oblasti. Z těchto důvodů je 

celková strategie chápána v návaznosti na „Odpovědný podnik“.  

Klasický model BSC zahrnuje čtyři perspektivy, přičemž tento model se opírá o 

definované faktory výkonnosti v oblastech, které byly vymezeny na základě 

faktorové analýzy. Tyto faktory lze považovat v otázce výkonnosti podniku za 

klíčové. Na tomto místě je možno vidět odlišnost filosofie konceptu BSC a jeho 

využití v navrhovaném modelu. Základním cílem je dosažení strategie 

prostřednictvím strategických cílů, avšak v rozdílných perspektivách, které jsou 

v této dizertační práci propojené s CSR.  

Výstupem BSC je srovnání skutečných hodnot ukazatelů s plánovanými 

hodnotami, přičemž srovnatelnou hodnotou je v tomto případě průměr zvoleného 

odvětví. 
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6.1 Strategické cíle perspektiv  

Prostřednictvím strategie je zapotřebí odvodit strategické cíle pro jednotlivé 

perspektivy. Těmito perspektivami jsou analyzované oblasti, pro které byly určeny 

faktorové proměnné, tzn. oblast ekonomická, oblast pracovního prostředí a místní 

komunity. Tento model tedy obsahuje tři perspektivy. 

6.1.1 Ekonomická perspektiva 

Dle zpracované rotované matice v ekonomické oblasti byly definovány tři 

faktory (ziskovosti, peněžní a návratnosti). Z těchto faktorů byly odvozeny 

strategické cíle:  

 Dosažení a zvýšení ziskovosti;  

 Zajištění peněžní stability; 

 Dosažení návratnosti investic. 

Dosažení a zvýšení ziskovosti vychází z prvního faktoru, který je sycen 

proměnnými EBIT, ROE a ROA. Obecně je alespoň dosažení kladného výsledku 

hospodaření myšlenkou jakéhokoliv podnikání, tudíž strategickým cílem je zcela 

jistě jeho zvyšování. Díky vytvořenému zisku je možné dále realizovat plánované 

investice, případně jinou formou rozvíjet podnikatelskou činnost. Díky dosaženému 

zisku je podnik dále schopen podporovat společenskou odpovědnost. 

Zajištění peněžní stability se opírá také o tři ukazatele, kterými jsou Likvidita, 

Provozní a Celkové CF. Peníze obecně jsou důležitou složkou každého podniku. Cíl 

byl takto definován z toho důvodu, že dle mého názoru je peněžní stabilita určitou 

možností, jak vytvářet dobré jméno podniku vůči svým stakeholders. Z hlediska 

CSR je možno peněžní stabilitu vidět v oblasti trhu, kde je jedním z možných 

sledovaných ukazatelů indikátor "včasnost plateb", tudíž i tomuto je věnována 

určitá pozornost. 

Dosažení návratnosti investic je posledním strategickým cílem ekonomické 

perspektivy, který obsahuje dva ukazatele – ROI a ROS. Převážně ukazatel ROI je 

velmi často využíván k hodnocení investiční návratnosti jednotlivých projektů, 

tudíž byl tento strategický cíl odvozen od uvedeného ukazatele. Podniky v oblasti 

Informační a komunikační činnosti velmi často investují do inovovaných služeb a 

zařízení, jelikož trh, na kterém působí, je velmi dynamický a je zapotřebí rychle 

reagovat a přizpůsobit se změnám. Proto je důležité, aby byla zajištěna návratnost 

těchto investic, která také podnik vede k odpovědnému růstu.   
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6.1.2 Perspektiva pracovního prostředí  

U této perspektivy bylo vycházeno také ze tří faktorů dle rotované matice. 

Strategické cíle byly stanoveny následovně: 

 Dosažení a zvýšení spokojenosti zaměstnanců; 

 Udržení kvalifikace zaměstnanců; 

 Zajištění stability v oblasti úvazku. 

Dosažení a zvýšení spokojenosti zaměstnanců je cíl, který vychází z 

proměnných: Struktura zaměstnanců, Povaha benefitů, Nemocnost zaměstnanců, 

Počet hodin školení a Výše platů. Všechny tyto ukazatele se tedy k zaměstnanecké 

problematice vztahují, přičemž na základě jejich charakteristiky lze specifikovat 

přímo spokojenost zaměstnanců, u které je cílem alespoň její dosažení a další 

zvyšování. Jedná se o důležitý cíl, vzhledem ekonomické perspektivě, a to z důvodu, 

který byl v této práci již několikrát uveden. Jde o to, že mnohdy právě zaměstnanci 

jsou konkurenční výhodou, díky které je podnik schopen dosáhnout svých 

stanovených cílů, tzn. při dosahování ziskovosti (která je součástí ekonomické 

perspektivy) či zvyšování tržního podílu. 

Udržení kvalifikace zaměstnanců jako definovaný cíl vychází z faktoru školení. 

Školení jako součást kvalifikace je jeden ze způsobu vzdělávání, které je nezbytné 

pro neustálé prohlubování znalostí zaměstnanců z důvodu nových technologií a 

inovací, které jsou právě v oblasti Informační a komunikační činnosti velmi časté. 

Pokud podnik udržuje kvalifikaci svých zaměstnanců na potřebné úrovni, takovíto 

zaměstnanci dokáží pružněji reagovat na požadavky zákazníků a opět se stávají 

důležitou součástí podniku, díky které je možné dosáhnout stanovených (cílových) 

hodnot. 

Zajištění stability v oblasti úvazku je důležitým cílem, a to zejména pro podnik 

samotný. Zahrnuje ukazatele: Počet flexibilních úvazků, Počet zaměstnaneckých 

stížností a Míra fluktuace zaměstnanců. Na základě těchto proměnných byl 

definován uvedený strategický cíl, kterému by v oblasti pracovního prostředí měl 

být věnován širší prostor. Důvodem je např. problematika fluktuace zaměstnanců v 

podniku, kdy vyšší míra této fluktuace s sebou přináší oslabování zaměstnanecké 

oblasti a špatné jméno v rámci zaměstnanecké politiky (ať už mezi zaměstnanci 

samotnými – tzn. interně nebo z hlediska externího působení na nové, 

potencionální zaměstnance), přičemž právě lidský kapitál je velmi důležitým 

zdrojem v podniku, který by neměl být podceňován. 
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6.1.3 Perspektiva místní komunity 

Místní komunita definovala na základě rotované matice dva faktory, ze 

kterých se vycházelo také při určení strategických cílů, kterými jsou:  

 Vytvoření a zvyšování podnikových aktivit; 

 Vytvoření a zvýšení spolupráce. 

Vytvoření a zvýšení podnikových aktivit je prvním strategickým cílem této 

perspektivy, který vznikl na základě indikátorů, jež jsou jeho součástí: Poměr výše 

darovaných prostředků k hrubému zisku, Počet hodin firemního dobrovolnictví, 

Reakce na firemní aktivity, Počet spolupracujících škol a Úspěšnost projektů 

financovaných firemní nadací. Všechny lze považovat za součást podnikových 

aktivit vůči místní komunitě, proto byl zvolen dovětek "podnikové aktivity". 

Z hlediska konceptu CSR jde o zařazování aktivit a spolupráce do podnikové 

činnosti, proto je cíl nazván jako "vytvoření" či u již vytvořených aktivit by mělo 

docházet k jejich postupnému navyšování, jelikož se tímto podnik dostává do 

podvědomí svého okolí a vytváří si lepší image oproti konkurenci. 

Vytvoření a zvýšení spolupráce jako druhý strategický cíl v rámci poslední 

definované perspektivy úzce souvisí s prvním. Zde vystupují tyto ukazatele: Poměr 

výše darovaných prostředků k hrubému zisku; Počet spolupracujících škol; Počet 

stáží, organizovaných pro studenty a Absolutní výše darovaných prostředků. Také 

v tomto případě jde o vytvoření spolupráce se školským zařízením (které z faktoru 

spolupráce vyplývají jako hlavní skupina podnikového zaměření) či o případné 

rozšiřování aktuálního působení, které v rámci CSR vystupuje do popředí jako 

jedna z určujících činností. Opět zde působí činitel image podniku, kdy si podniky 

mohou tímto způsobem budovat silnou pozici z postavení zaměstnavatele, ať už jde 

o výběr budoucích zaměstnanců z řad studentů na stážích, či pouze uvedení jména 

a činnosti podniku do povědomí nově nastupující generace pracujících.   

6.2 Strategická mapa pro hodnocení ekonomických a sociálních faktorů 

výkonnosti 

Jakmile jsou definovány strategické cíle, je vhodné uplatnění myšlenky BSC, 

která propojuje perspektivy pomocí kauzálních vztahů mezi jednotlivými oblastmi 

výkonnosti. K tomuto slouží strategická mapa, která je pro účely této dizertační 

práce zobrazena pomocí Obrázku 14. Ke každé nově vytvořené perspektivě jsou 

tedy vytvořeny strategické cíle a pomocí vazeb mezi nimi je nastíněna propojenost 

cílů jednotlivých perspektiv.  
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Vytvoření schémat kauzálních vazeb mezi strategickými cíli představuje jeden 

z klíčových kroků BSC. Kauzální vazby mezi cíli odrážejí příčinnost a logičnost 

strategických úvah, přičemž cílem je nalezení přímých strategických vazeb. 

Strategické cíle jsou vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují, tudíž úspěch 

strategie závisí na společném působení několika faktorů (Bartoš, 2006). 

 

Obrázek 14: Strategická mapa pro hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Strategická mapa obsahuje osm strategických cílů a čtrnáct vazeb mezi nimi. 

Při definování jednotlivých vazeb je důležité určit nadřazené cíle a také, pomocí 

kterých cílů je zajištěno plnění nadřazených cílů. Hlavní cíl v tomto případě 

vychází z definované strategie, přičemž jeho naplnění je podporováno dalšími cíli 

z ekonomické perspektivy, kterými jsou: Dosažení a zvýšení ziskovosti, Zajištění 

peněžní stability a Dosažení návratnosti investic.  

Dosažení a zvýšení ziskovosti lze dosáhnout pomocí několika cílů. Jedním 

z nich je "Dosažení a zvýšení spokojenosti zaměstnanců", který já osobně považuji 

za velmi důležitý. Cílem podniku by mělo být mít spokojeného a motivovaného 

zaměstnance, který bude disponovat požadovanými odbornými znalostmi14.  

                                                
14 Znalosti zaměstnanců jsou součástí jiného cíle perspektivy pracovního prostředí, který však 

s cílem "Dosažení a zvýšení spokojenosti zaměstnanců" souvisí. Jedná se o "Udržení kvalifikace 

zaměstnanců", přičemž ve strategické mapě je vztah mezi těmito cíly vyznačen, tzn. existuje mezi 

nimi kauzální vztah. 
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Získáním adekvátní kvalifikace mohou zaměstnanci využívat nejmodernější 

techniku a poskytovat neustále se vyvíjející informace svým zákazníkům. Pouze 

takový zaměstnanec pak dokáže plnit náročná přání zákazníka, která vedou k jeho 

spokojenosti. Zlepšení péče o zákazníky pomáhá vytvořit profil spokojeného 

zákazníka, který je pro podnik zdrojem tržeb, případně může pomoci podniku při 

získávání nových zákazníků. Zároveň byl cíl, týkající se ziskovosti, propojen s cílem 

perspektivy místní komunity "Zvýšení podnikových aktivit". Tím je myšleno, že 

pokud se podnik zapojuje do různých sponzoringových aktivit, buduje si tímto 

dobré jméno, které je opět důležitým faktorem při získávání nových zákazníků. 

S cílem "Dosažení a zvýšení ziskovosti" velmi úzce souvisí "Zajištění peněžní 

stability", cíl, který má vliv na všechny výše uvedené. Tento cíl obsahuje měřítka, 

spojená s likviditou a Cash-flow v podniku, přičemž jejich úkolem je zachytit 

varovné signály možných platebních potíží a posoudit finanční potenciál podniku. 

Jelikož se Cash-flow velmi často uplatňuje při hodnocení a analýze hospodaření 

podniku, při rozpočtování peněžních příjmů a výdajů a při hodnocení budoucí 

platební schopnosti podniku, peněžní stabilitou je myšleno uspokojení vlastníků či 

věřitelů, které může být provedeno prostřednictvím udržení stabilní míry 

zadluženosti či zajištění solventnosti podniku. Součástí řízení peněžních toků by 

měla být tvorba finančních zdrojů, jejímž cílem by měla být maximalizace výnosů a 

kontrola a snižování nákladů. Při maximalizaci výnosů, které plynou z růstu 

tržeb15 a kontrole nákladů, dochází k uvedenému strategickému cíli: Dosažení a 

zvýšení ziskovosti. 

Zajištění peněžní stability je, jak bylo uvedeno v předchozím textu, výsledkem 

tržeb a nákladů a vychází ze dvou strategických cílů. Tím prvním je "Udržení 

kvalifikace zaměstnanců", které souvisí s rekvalifikací a školením. Mnohdy se 

jedná o položky, které mohou významně zatížit podnikový rozpočet, proto je 

důležité s těmito náklady počítat a zahrnout je do systému hodnocení příjmů a 

výdajů. Zároveň však využívání nejmodernějších technologií může vést k předejití 

možným chybám a reklamacím, čímž tento dílčí cíl stimuluje snižování nákladů. 

Bude-li podnik nadále plnit standardy, které jsou určené danými certifikáty a 

bude-li se snažit získat nové, může dojít ke zlepšení vnímání podniku veřejností a 

prostřednictvím kvality může přispět ke snížení nákladů.  

 

 

                                                
15 Růst tržeb vysvětlen v souvislosti s jednotlivými strategickými cíli v rámci "Dosažení a zvýšení 

ziskovosti." 
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Zároveň jsem stanovila, že k dosažení tohoto cíle přispívá "Zajištění stability 

v oblasti úvazku", přičemž tento cíl je podporován dalšími dvěma strategickými cíli. 

Pokud bych měla pokračovat od nejnižší úrovně, tak "Zvýšení spolupráce" v oblasti 

místní komunity má vliv na "Zajištění stability v oblasti úvazku" z pozice 

zaměstnavatele. V rámci spolupráce se školami si podnik může hledat a dále 

formovat zaměstnance dle svých představ (např. prostřednictvím trainee 

programu). Z mladých a flexibilních pracovníků z řad studentů či absolventů si 

podnik může vychovat loajální pracovníky do budoucna, poněvadž právě oni mohou 

být pro podnik přínosem, jelikož pracují kvalitně a jsou vděční, že působí v dobrém 

podniku, o které pozitivně mluví i na veřejnosti. Zároveň zde působí faktor image 

podniku, kdy si podniky budují, i prostřednictvím podnikových aktivit (strategický 

cíl, který má vazbu na zvýšení spolupráce), dobrou pozici z postavení 

zaměstnavatele a tím pádem se stávají atraktivním zaměstnavatelem, u kterého 

lidé chtějí pracovat. Současně při vazbě na strategický cíl "Dosažení a zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců" by došlo ke stabilitě v oblasti úvazku z 

hlediska fluktuace zaměstnanců.  

Posledním strategickým cílem, který ještě nebyl uveden, je Dosažení 

návratnosti investic. Tento cíl vychází z "Dosažení a zvýšení ziskovosti", a to 

z důvodu, který zde již byl několikrát uveden. V rámci výpočtu návratnosti investic 

je hlavní vstupní proměnnou zisk v jakékoliv podobě, proto při plnění tohoto cíle by 

měl být brán v potaz zisk a jeho dosažení, v lepším případě zvyšování, díky 

kterému je možné dosáhnout návratnosti investic.  

6.3 Určení ukazatelů a stanovení cílových hodnot 

Vzhledem ke stanoveným strategickým cílům je nutné pro jejich upřesnění 

definovat ukazatele, pomocí nichž je možné tyto strategické cíle hodnotit. Jak 

k tomuto dodává Bartoš (2006), strategický cíl je zcela popsán tehdy, když je 

stanovena jeho cílová hodnota ukazatele. Výchozím obdobím v tomto případě je rok 

2011 a to z toho důvodu, že v době sestavování dotazníku pro podniky (únor 2013) 

nebyla k dispozici nejnovější data aktuálně uzavřeného období. Vzhledem k tomu, 

že většina oslovených podniků má účetní závěrku ověřenou auditorskou 

společností, termín odevzdání se u nich prodlužuje do června následujícího roku. 

Z tohoto důvodu jsou také skutečné průměrné hodnoty definovaných ukazatelů 

uvedeny k tomuto období.  

V tomto kroku byly tedy stanoveny cílové hodnoty jednotlivých ukazatelů. 

Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty by se měly určovat v rámci jednotlivých nebo 

skupinových rozhovorů managementu podniku a o jejich konečné podobě by se mělo 

diskutovat a rozhodnout společně, v tomto případě jsou cílové hodnoty indikátorů 

uvedeny jako průměrné veličiny analyzovaného odvětví. 
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Všechny ukazatele opět vycházejí z provedené faktorové analýzy, díky níž byly 

definovány indikátory pro jednotlivé faktory, které v tomto případě tvoří 

strategické cíle. Pro každou perspektivu je vytvořena tabulka s těmito cíli a 

skupinou indikátorů, které se k dané skupině vztahují. Reálné výsledky uvedených 

ukazatelů mohou podnikům sloužit jako určitý benchmarkingový systém pro 

srovnání svých vlastních výsledků vůči oborovému průměru. 

6.3.1 Ukazatele ekonomické perspektivy 

Tyto ukazatele jsou rozděleny do tří skupin podle množství strategických cílů. 

Pro lepší přehlednost vše zachycuje Tabulka 37. 

Tabulka 37: Ukazatele ekonomické perspektivy 

Strategický cíl Ukazatel 

Průměrná 

hodnota u 

zkoumaného 

vzorku podniků 

Průměrná 

hodnota 

přepočtená 

na 

zaměstnance 

Jednotka 

Dosažení a 

zvýšení 

ziskovosti 

EBIT 

ROE 

ROA 

51 084,58 

28,83 

14,66 

23,32 

- 

- 

Tis. EUR 

% 

% 

Zajištění 

peněžní 

stability 

Likvidita 

Provozní CF 

Celkové CF 

nezjištěno 

nezjištěno 

83 701,68 

- 

- 

36,08 

 

 

Tis. EUR 

Dosažení 

návratnosti 

investic 

ROI 

ROS 

Interní zdroj 

11,38 

- 

- 

 

% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dosažení a zvýšení ziskovosti podniky nejčastěji hodnotí pomocí ukazatelů 

EBIT, ROE a ROA, přičemž tyto indikátory jsou pro ně nejvýznamnější, vzhledem 

k hodnocení ekonomické výkonnosti. U všech těchto indikátorů je důležitá jejich 

stimulace pomocí zvyšování výnosů či snižování nákladů. Co se týče EBITu a CF, 

zde je uveden dodatečný sloupec, který údaj přepočítává na zaměstnance 

v podniku, a to z důvodu lepší vypovídací schopnosti16.  

K porovnání uvedených hodnot s výsledky podniků, které nejvíce sledují dané 

indikátory, byly zvoleny podniky z první poloviny hodnotící tabulky, která 

znázorňuje faktorové skóre indikátorů sledované oblasti. K prvnímu hodnocení 

slouží Graf 13, který zobrazuje výši EBITu a CF na zaměstnance, přičemž jsou 

v grafu uvedeny také průměrné údaje za odvětví. Nulové hodnoty se u podniků 

nepodařilo zjistit (dle jejich identifikace). 

 

                                                
16 Mezi podniky byly velké rozdíly vzhledem k zaměstnancům a EBITu. Podnik s nejnižším počtem 

zaměstnanců (251) dosáhl výše EBITu 5 515 tis. EUR, přičemž u podniku s největším počtem 

zaměstnanců (5861) byl tento zisk v hodnotě 392 979 tis. EUR. 
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Graf 13: Průměrné hodnoty EBITu a CF 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že pouze pět podniků dosahuje průměrného EBITu 

zvoleného odvětví, přesto se však ostatní, u kterých byl tento údaj zjištěn, hranici 

přibližují. U Cash-flow je situace úplně stejná, průměrné hodnoty také v tomto 

případě dosahuje pět podniků. Přesto však v tomto případě se více podniků 

přibližuje průměru, oproti EBITu. Dále je u ekonomických ukazatelů výkonnosti 

uveden Graf 14, který zobrazuje zjištěné rentability u vybraných podniků.  

Graf 14: Průměrné hodnoty vybraných rentabilit 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z rentabilit nejlépe dopadla ROA, kdy šest podniků přesahuje oborový průměr 

a jeden se minimálním rozdílem přibližuje. ROE a ROS dosáhly stejného počtu, a to 

pět podniků, které přesahují oborový průměr, a vždy minimálně jeden další podnik 

průměrného výsledku téměř dosahuje. Tyto hodnoty korespondují s výsledky 

EBITu, jelikož jak již bylo několikrát řečeno, rentabilita vychází ze zisku a v tomto 

případě navíc uvedené rentability byly počítány přímo z EBITu. ROE a ROA jsou 

tedy měřítka, která je možno vhodně využít při hodnocení dosažení a zvýšení 

ziskovosti podniku a ROS při hodnocení návratnosti investic, společně s ROI. Dle 

mého názoru ROI podniky počítají interně ve své evidenci, jelikož výši investic 

sledují a proto má pro ně tento ukazatel velký význam.  

6.3.2 Ukazatele perspektivy pracovního prostředí 

Ukazatelů této perspektivy je o něco větší množství než v předchozí kapitole, 

přičemž jsou také uvedeny k jednotlivým strategickým cílům, které byly definovány 

na základě faktorové analýzy. Souhrn poskytuje Tabulka 38. 

Tabulka 38: Ukazatele perspektivy pracovního prostředí 

Strategický cíl Ukazatel 

Průměrná hodnota u 

zkoumaného vzorku 

podniků 

Jednotka 

Dosažení a zvýšení 

spokojenosti 

zaměstnanců 

Výše platů a mezd 

Struktura 

zaměstnanců (SŠ; VŠ) 

a (muži; ženy) 

Povaha benefitů 

Nemocnost 

zaměstnanců 

Počet hodin školení 

47 173 

(36; 64) a (70; 30) 

viz. Graf 16 

4,47 

28,5 

Kč 

% 

 

% 

hod./rok  

Udržení kvalifikace 

zaměstnanců 

Počet proškolených 

zaměstnanců 

Počet hodin školení 

nezjištěno 

28,5 

 

hod./rok 

Zajištění stability 

v oblasti úvazku 

Počet flexibilních 

úvazků 

Počet 

zaměstnaneckých 

stížností 

Míra fluktuace 

zaměstnanců 

nezjištěno 

 

Interní zdroj 

 

13,17 

 

 

 

 

% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cíl Dosažení a zvýšení spokojenosti zaměstnanců je možno hodnotit dle 

několika indikátorů. Součástí tohoto cíle je zcela jistě motivace zaměstnanců, které 

v tomto případě přikládám velký význam. Pomocí správně zvolené motivace lze 

zaměstnance přimět k co možná nejlepšímu výkonu. Nemusí se vždy jednat o 

peníze, těmi lze motivovat pouze do určité míry. Základem je sounáležitost s 

podnikem a jeho potřebami. Je důležité mít zaveden kvalitní motivační systém, 

který hodnotí zaměstnance na základě jejich výkonu.  
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V Grafu 15 je znázorněna průměrná výše platů, včetně údaje první poloviny 

podniků, které nejvíce sledují indikátory této oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 15: Průměrná výše platů a mezd 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Odvětví Informační a komunikační činnosti patří v České republice 

k činnostem, kde je lidská práce jednou z nejvíce oceňovaných v podobě výše 

průměrné hrubé mzdy. Graf zobrazuje pouze tři podniky (z těch, které sledují 

nejvíce z uvedených ukazatelů), které poskytují mzdu nad hranicí průměru 

analyzovaného odvětví. Ostatní hodnoty (kromě jedné nezjištěné) se pohybují 

v rozmezí 20 000 – 40 000 Kč, což reálněji odpovídá průměrné mzdě v České 

republice, která v roce 2011 činila 24 319 Kč, a v roce 2012 to bylo 25 101 Kč, 

přičemž mzda dle odvětví přesahovala v obou letech u Informační a komunikační 

činnosti 45 000 Kč (ČSÚ, 2013; ČSÚ, 2012). Dle provedeného výzkumu je 

průměrná mzda analyzovaných podniků v souladu s výsledky statistik ČSÚ, přesto 

však mzdy této výše u většiny podniků nedosahují, výsledná hodnota je ovlivněna 

většinou podnikem, kde do výsledku pravděpodobně vstupuje průměrný plat 

manažerů podniku (např. i v tomto případě u podniku č. 3 byla průměrná mzda 

164 000 Kč, což byl dokonce nejvyšší údaj ve zkoumaném vzorku podniků). 

U struktury zaměstnanců bylo zjišťováno dělení dle věkových skupin, 

genderové rozdělení (poměr mužů a žen v podniku) a procento zaměstnanců dle 

dosaženého vzdělání. U prvního dělení byly získány informace od velmi malého 

počtu podniků, proto výsledky nejsou předloženy. Co se týče poměru žen a mužů, 

v tomto případě převládá počet mužů (70 %) vůči ženám (30 %). Vzhledem 

ke specifikaci odvětví lze převahu mužů očekávat, přesto však v několika podnicích 

jsou právě ženy zaměstnány na významných pozicích managementu. Poslední částí 
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struktury zaměstnanců je dosažené vzdělání. V tomto oboru je podíl pouze dvou 

oblastí a těmi jsou dosažené středoškolské a vysokoškolské vzdělání, přičemž 

převládá univerzitní s 64 %. Vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců je 

důsledkem postupné přeměny kvalifikační struktury v návaznosti na zvyšující se 

náročnost vykonávaných činností, které právě v této oblasti jsou častější oproti 

jiným vykonávaným profesím.  

Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, vzhledem k hodnocení 

spokojenosti zaměstnanců, je důležitou složkou motivace. Finanční motivace 

v podobě mzdy již uvedena byla, nyní zbývá uvést formy nefinančních benefitů, 

jejichž poskytování je možno vidět v Grafu 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Poskytované nefinanční benefity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kvalitu motivačního systému je možné také vybrat k hodnocení spokojenosti 

zaměstnanců, a to z hlediska struktury či vlivu na výkon zaměstnanců. V grafu 

jsou znázorněny formy nefinančních benefitů tak, jak jsou podniky poskytovány. 

Nejvíce podniky dbají o vzdělání a rozvoj svých zaměstnanců, jelikož vzdělaný a 

spokojený zaměstnanec přispívá k plnění jednotlivých strategických cílů na vyšší 

úrovni. Dále ve větší míře podniky poskytují svým zaměstnancům osobní komfort 

v podobě notebooku či mobilního telefonu, zdravotní služby (tzn. příspěvky na léky, 

aj.) a navýšení dovolené či osobního volna.  

Se spokojeností zaměstnanců velmi úzce souvisí jejich fluktuace, což je také 

jedno z měřítek, které však spadá do oblasti stability úvazku. Problémem je spíše 

dobrovolná fluktuace, kdy podnik přichází nejen o své zaměstnance, ale i o jeho 

zkušenosti a dovednosti, které získal během svého působení v podniku. Právě 

spokojenost zaměstnanců je důležitým faktorem této fluktuace. Výsledky HR 

Monitoru ukazují, že průměrná míra fluktuace zaměstnanců u firem s více než 100 

zaměstnanci v roce 2012 byla 11,5 %. Vyšší fluktuaci je možno pozorovat u podniků 
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se zahraničním vlastnictvím, dále u firem, podnikajících ve stavebnictví a v 

obchodě. Za zdravou míru fluktuace se považuje hodnota 5 – 7 %, což je výrazně 

nižší procento, než vyplynulo z HR Monitoru, stejně tak jako z výzkumu dizertační 

práce. Čím nižší je fluktuace, tím je situace pro podnik v zaměstnanecké oblasti 

příznivější, jelikož se vyvaruje zvýšených (a neustále se opakujících) nákladů na 

nábor zaměstnanců; vytíženosti manažerů; ztrátě know-how a produktivity, nižší 

kvalitě a s ní spojené spokojenosti zaměstnanců (HR Monitor, 2013). Jak ukazuje 

Graf 17, fluktuace u zkoumaných objektů je zpravidla nižší, než průměr 

analyzovaného odvětví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 17: Výše fluktuace zaměstnanců  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Strategický cíl Udržení kvalifikace zaměstnanců souvisí právě s jejich 

školením. Zde je možné v rámci indikátorů porovnat pouze průměrný počet hodin 

školení. Tento ukazatel je dosti subjektivní záležitostí, jelikož záleží na přesném 

oboru činnosti a nedá se až tak zobecnit pro celé odvětví. Proto zde ani není 

podrobněji uveden. Pokud by podniky tato informace zajímala, mohou si údaje ze 

své evidence porovnat s průměrnou hodnotou analyzovaného odvětví a případně se 

této hodnotě přiblížit (pokud uznají za vhodné zvýšení či snížení počtu hodin 

školení). Průměrně podniky věnují zaměstnancům 28,5 hodiny školení.  

K uzavření této kapitoly bych dodala indikátor výše nemocnosti. Podle údajů 

ČSÚ byla průměrná výše pracovní neschopnosti (v roce 2011) 3,638 %. Z pohledu 

velikosti podniku je patrná tendence zvyšování průměrného procenta s růstem 

velikosti podniku. Je to částečně způsobeno rozlišnou odvětvovou strukturou různě 

velkých podniků, ale zřejmě i skutečností, že náhrada za nepřítomné zaměstnance 

pro nemoc a úraz je v menších podnicích daleko těžší než ve velkých. U 

analyzovaného odvětví byla zjištěna průměrná míra nemocnosti 4,47 %, což je o 

něco více nad celorepublikovým průměrem (ČSÚ, 2012). 
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6.3.3 Ukazatele perspektivy místní komunity 

Tato perspektiva je dle zjištěných hodnot spíše interní záležitostí, jelikož 

podniky z této oblasti neposkytly příliš mnoho informací. Přesto jsou alespoň 

jednotlivé indikátory včetně jednotky formulovány v Tabulce 39. 

Tabulka 39: Ukazatele perspektivy místní komunity 

Strategický cíl Ukazatel 

Průměrná hodnota u 

zkoumaného vzorku 

podniků 

Jednotka 

Vytvoření a zvýšení 

podnikových aktivit 

Poměr výše 

darovaných prostředků 

k hrubému zisku 

Počet hodin firemního 

dobrovolnictví 

Reakce na firemní 

aktivity 

Počet spolupracujících 

škol 

Úspěšnost projektů 

financovaných firemní 

nadací 

Interní zdroj 

 

nezjištěno 

 

nezjištěno 

 

nezjištěno 

 

nezjištěno 

 

% 

 

hod./rok 

 

počet 

 

 

 

% 

 

Vytvoření a zvýšení 

spolupráce 

Poměr výše 

darovaných prostředků 

k hrubému zisku 

Počet spolupracujících 

škol 

Počet stáží 

organizovaných pro 

studenty 

Interní zdroj 

 

 

nezjištěno 

 

 

10 

 

% 

 

 

počet 

 

 

počet 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tomto případě lze pouze porovnat hodnoty u počtu stáží, které jsou pořádány 

pro studenty. Jak již bylo několikrát uvedeno v této práci, organizování stáží a 

různých pracovních programů s sebou přináší množství výhod pro podnik, proto by 

měly být z jejich strany podporovány. Co se týče vypovídací schopnosti vůči 

ostatním podnikům, opět zde záleží na velikosti podniku, jelikož pro podnik 

s menším počtem pracovníků je i tento údaj dosti vysokým. Přesto však je možné si 

udělat alespoň představu, kolik stáží průměrně podniky v oblasti Informační a 

komunikační činnosti nabízejí. 

6.4 Určení strategických akcí 

Posledním krokem je navržení souboru strategických akcí pro zabezpečení 

splnění stanovených cílů, přičemž právě ty jsou nástrojem jejich realizace. Tyto 

akce managementu dokáží poskytnout včasné signály o úspěšnosti, případně 

neúspěšnosti strategie a pomohou podniku poskytnout informaci, na co se má 

soustředit, aby bylo dosaženo úspěchu strategie také v budoucnu. V neposlední 

řadě strategické operace tvoří základ pro efektivní rozdělení prostředků v rámci 

realizace celé strategie. Stanovení strategických akcí vyžaduje srovnání cílových 
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představ s disponibilními zdroji. Tím dojde k ověření proveditelnosti a reálnosti 

dosažení cílů, což může rovněž vést k přezkoumání představ o formulovaných cílech 

(Bartoš, 2006). 

Vzhledem k tomu, že strategické akce by měly být vytvořeny "na míru" 

každému podniku podle jeho aktuálních potřeb a na základě jeho strategických 

cílů, nebudu zde uvádět detailní matici strategických akcí pro jednotlivé cíle, pouze 

naznačím výčtem, jaké akce by mohly být brány v úvahu u vybraných cílů.  

Například jedna ze strategických akcí u cílů ekonomické perspektivy by mohla 

být "vypracování finančního plánu", která by ovlivnila všechny tři cíle této 

perspektivy a zároveň by mohla být doplněna akcí "zpracovat studii o možnostech 

financování" či "vypracovat investiční plán". U perspektivy pracovního prostředí je 

jednou z možných variant strategických akcí "školení nových zaměstnanců" a "plán 

rozvoje (vzdělávacích aktivit), kdy tyto dvě akce mohou ovlivnit spokojenost a 

kvalifikaci zaměstnanců, dále "tvorba systému odměňování" a "realizace průzkumu 

spokojenosti zaměstnanců" vzhledem k benefitům, výši mezd aj. U poslední 

perspektivy (místní komunity) je vhodné např. "spolupracovat s odbornými 

institucemi", "provést průzkum hodnocení firemních aktivit", "zhotovit plán 

darovaných prostředků", "realizovat vlastní dobrovolnické akce za spolupráce 

zaměstnanců" aj.  

K této poslední perspektivě bych pouze dodala informaci, která se týká 

vytváření sdílené hodnoty, jelikož s místní komunitou úzce souvisí. Jedná se o 

koncept CSV (Creating Shared Values), který pramení z myšlenky, že 

konkurenceschopnost podniku je přirozeně propojená s prospěchem komunity, v níž 

podniká. Pochopení a využití těchto vazeb mezi společností a ekonomikou by mělo 

vést k nové vlně hospodářského růstu (Bockstette, Stamp, 2012). Možná právě zde 

by mohly vzniknout nové strategické akce, které by z tohoto přístupu čerpaly a 

v budoucnu by dokázaly potvrdit či vyvrátit myšlenku sdílené hodnoty vůči 

komunitě. Základní rozdíl mezi CSR a CSV znázorňuje Obrázek 15, přičemž v obou 

případech se předpokládá dodržování zákonů, etických norem a snižování škod z 

podnikových činností. 
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Obrázek 15: Rozdíl mezi CSR a sdílenou hodnotou 

Zdroj: Porter, Kramer (2011) 

6.5 Návrh modelu hodnocení ekonomických a sociálních faktorů 

výkonnosti 

Samotný model je vytvořen tak, aby byl schopen prezentovat vybraná 

východiska, směřující k tvorbě systému hodnocení podniku, který je zaměřen 

primárně na formování a udržení konkurenceschopnosti za využití ekonomických a 

sociálních faktorů výkonnosti. Faktorem konkurenceschopnosti je v tomto případě 

koncept CSR, který se čím dál tím častěji dostává nejen do povědomí veřejnosti, ale 

také čím dál tím častěji tvoří součást podnikové strategie. 

Pokud se tedy zaměříme na hodnocení výkonnosti podniku, jehož hlavním 

cílem je zvyšování této výkonnosti prostřednictvím identifikace mezer ve 

výkonnosti, slabých míst a příležitostí ke zlepšování, je vhodné využít koncepce tzv. 

diagnostického sebehodnocení, která je orientovaná na zlepšování (Conti, 2001).  

Klíčové faktory byly k sestavení modelu definovány v předchozí kapitole, 

stejně jako hodnocené kategorie a ukazatele, prostřednictvím nichž je možné 

hodnocení realizovat. Při sestavování modelu je možné vycházet z existujících 

modelů, důležitá je jeho obecnost a snadná pochopitelnost.  
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V tomto případě je základní filosofie modelu postavena na konceptu Balanced 

Scorecard, kdy samotné pojetí jeho konstrukce se opírá o BSC metodologii, která 

však byla upravena s ohledem na výsledky faktorové analýzy. Zároveň je do celého 

modelu zapojena společenská odpovědnost podniků, která prezentuje sociální 

oblast.   

Návrh modelu, který je zobrazen na Obrázku 16, graficky znázorňuje nejen 

objekt vědeckého zkoumání, ale také sledované proměnné a procesy, které do této 

struktury procesu modelování vstupují.  

Jelikož je celá práce zaměřena na propojení obou výkonností, kdy důraz je 

kladen na ekonomickou oblast, bylo zapotřebí určit jeden z ekonomických 

indikátorů, ke kterému se sociální ukazatele vztahují a vykazují alespoň nějaký 

pozitivní vztah. Vzhledem k ekonomickým výsledkům a srovnáním, nejlepších 

hodnot dosáhla u podniků rentabilita aktiv, tudíž se jeví jako vhodný zástupce. Na 

druhou stranu, na základě stanovených hypotéz bylo testováno, zdali mezi podniky, 

které mají zavedenu některou z norem CSR a rentabilitou vlastního kapitálu a 

aktiv, existuje nějaký vztah. Tento vztah nebyl prokázán, bylo pouze na základě 

další z hypotéz prokázáno, že podniky, které podporují sladění pracovního a 

osobního života svých zaměstnanců, dosahují vyššího EBITu. Vzhledem k tomu, že 

byly definovány nové proměnné v jednotlivých oblastech, které jsou podpořeny 

matematickým výpočtem, byly tyto proměnné testovány pomocí Pearsonova 

korelačního koeficientu, vůči všem ekonomickým výsledkům (byl zjišťován vztah 

mezi uvedenými proměnnými a ekonomickými výsledky). Jediný vztah byl zjištěn 

vůči ukazateli ROA.  

Na základě výše zmíněných poznatků byl zvolen ukazatel rentabilita aktiv 

(ROA) jako hlavní indikátor ekonomické výkonnosti. Nyní je zapotřebí postihnout 

ty faktory, o kterých je možno říci, že jsou determinanty této ekonomické 

výkonnosti. Faktory jsou z oblasti sociální a místní komunity.  

Níže je znázorněn kauzální vztah, reflektující stanovené hypotézy a 

předvídající výstupy faktorů výkonnosti ve formě celkové výkonnosti, která je 

prezentována rentabilitou aktiv. Obrázek 16 tedy představuje strukturu procesu 

modelování, který graficky znázorňuje nejen samotný objekt, ale také sledované 

proměnné. 
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Obrázek 16: Návrh modelu hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

kde: 

objekt podnikatelský subjekt analyzovaného odvětví (Ω); 

I1 až I6 systém identifikovaných indikátorů, tj. systém metrik [∑(OM), systém 

podstatných proměnných, vytvořených na modelovém objektu (OM)]; 

akce  realizace strategických aktivit; 

 

** – korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,01; 

* – korelace je signifikantní na hladině významnosti 0,05. 
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Model identifikoval dvě proměnné, které přímo ovlivňují výkonnost podniku 

z pohledu ROA, jsou jimi faktor zaměstnanecký a faktor aktivity. Vazby mezi 

těmito proměnnými jsou znázorněny hodnotami Pearsonových korelačních 

koeficientů. U ostatních definovaných faktorů nebyl prokázán přímý vliv na 

výkonnost podniků, jsou však součástí zprostředkujících mechanismů. Výrazněji se 

přibližoval ještě faktor školení, v tomto případě byl Pearsonův korelační koeficient 

roven hodnotě 0,472*, **, u ostatních faktorů byly hodnoty v rozmezí 0,181-0,276.  

Z modelu tedy vyplývá, že zásadními generátory výkonnosti jsou dvě proměnné 

(dva faktory), přičemž u třetího lze také uvažovat o jeho vlivu jako významném.   

Uvedený model poskytuje souhrnnou metodiku, jak postupovat při hodnocení 

výkonnosti. Jednotlivé části, které do něj vstupují, byly v dizertační práci 

individuálně analyzovány a představeny.  

Hlavní součástí modelu by mělo být především hodnocení výsledků, přičemž 

cílové hodnoty mohou vycházet z průměrných hodnot analyzovaného odvětví. Tímto 

by bylo možné alespoň částečně zhodnotit výsledky pomocí konkurenčního 

benchmarkingu. Nicméně i v této oblasti se mohou vyskytovat určité překážky či 

mezery, které mohou hodnotitelský výsledek ovlivnit. Předně se jedná o to, že řada 

údajů nemusí být pravdivá a dále pak, že zveřejňované výkazy a údaje konkurentů 

nemusejí odpovídat realitě. 

V návaznosti na hodnocení výsledků by podniky měly v průběhu tohoto 

posouzení předběžně identifikovat strategické akce a indikátory, o kterých se 

domnívají, že jsou příčinami zjištěných nedostatků. V této etapě se jedná pouze o 

vyslovení předpokladů, nikoliv o konečná a neměnná stanoviska.  

Poté by mělo následovat hodnocení strategických akcí, které tvoří "spojovací 

můstek" mezi strategickými cíli a výsledky, které vycházejí z definovaných 

indikátorů. Smyslem hodnocení těchto akcí je identifikovat a analyzovat ty z nich, 

které jsou příčinami nedostatků ve výkonnosti a dále pak zhodnotit takové 

strategické akce, které jsou klíčové pro dosažení současných a budoucích cílů.  

Důležitá je průběžná kontrola plnění všech složek modelu, jelikož o uvedených 

skupinách lze prohlásit, že se navzájem prolínají a ovlivňují a tím pádem působí na 

celkový výsledek podniku.  
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6.5.1 Zhodnocení podniků dle dosažených výsledků 

Z navrženého modelu vyplynula skutečnost, že hlavním ekonomickým 

ukazatelem, vůči kterému je prokázán vztah ze strany sociální oblasti, je ukazatel 

ROA, jenž je součástí faktoru ziskovosti. Srovnání podniků, dle jejich dosažených 

výsledků, je tedy provedeno právě pomocí tohoto faktoru. Tento výběr je zároveň 

podpořen skutečností, že u faktoru ziskovosti byly zjištěny všechny hodnoty 

proměnných, které jej sytí.  

Výpočet byl proveden pomocí nově vytvořené proměnné – indexu faktoru 

ziskovosti. Jeho součástí jsou ROE, ROA a EBIT. První dva ukazatele byly zjištěny 

v procentech, poslední však v absolutní hodnotě, proto bylo zapotřebí jej přepočítat 

tak, aby byl ve stejných jednotkách, jako předchozí dva. K věrohodnějšímu 

vyjádření byl spočítán EBIT na jednoho zaměstnance a tento výsledek byl vztažen 

k celkovému EBITu. Tím pádem byl ukazatel vyjádřen v procentech, stejně jako 

obě rentability a index faktoru ziskovosti mohl být spočítán pro jednotlivé podniky. 

Pořadí podniků, od nejvyšších vypočítaných hodnot faktoru ziskovosti, je 

znázorněno v následující Tabulce 40.  

Tabulka 40: Hodnocení podnikových výsledků podle faktoru ziskovosti 

Pořadí ROE ROA 
EBIT/zam-ce k  

celkovému EBITU 

Faktor 

ziskovosti 
Podnik 

1 1,2097 0,6351 0,000981 75,78% 24 

2 0,5866 0,2737 0,003984 35,47% 3 

3 0,5558 0,148 0,000582 29,20% 6 

4 0,4139 0,1943 0,003058 25,08% 16 

5 0,3386 0,2763 0,00034 25,06% 8 

6 0,2671 0,2288 0,001832 20,23% 19 

7 0,2952 0,1665 0,000741 18,95% 15 

8 0,2975 0,1575 0,000516 18,69% 5 

9 0,2231 0,128 0,001815 14,43% 28 

10 0,1835 0,1533 0,003195 13,78% 4 

11 0,154 0,1787 0,003745 13,54% 12 

12 0,179 

 

 

0,0911 0,002358 11,14% 25 

13 0,158 0,1124 0,001486 11,07% 27 

14 0,1448 0,1125 0,000171 10,50% 13 

15 0,172 0,0693 0,001548 9,98% 2 

16 0,1581 0,0334 0,002028 8,00% 11 

17 -0,0683 -0,015 0,001495 -3,43% 14 

18 0 -0,1107 0,001524 -4,30% 9 

19 -0,0791 -0,0481 0,002778 -5,16% 10 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejlepšího výsledku dosáhl podnik č. 24, jehož faktor ziskovosti je 75,78 %. 

K tomuto výsledku mu zcela jistě dopomohlo vysoké ROA, které převyšuje 120 %, 

přičemž také ROE dosáhlo vysoké hodnoty. Rozdíl mezi prvním a druhým místem 

je relativně velký, kdy faktor ziskovosti druhého podniku je 35,47 %, opět ovlivněn 

vyšší ROE a ROA. Na dalších pozicích (cca do 9. místa) jsou výsledky velmi 

podobné. 

Oproti tomu podniky na posledních pozicích se dostaly do záporných hodnot. 

Vždy minimálně jeden z ukazatelů nabýval záporné výše. Podnik s nejhorším 

faktorem ziskovosti dosáhl čísla -5,16 %. ROE i ROA byly v tomto případě záporné, 

zřejmě z důvodu záporného EBITu.  

Tato tabulka může podnikům sloužit pro porovnání jednotlivých hodnot 

uvedených ukazatelů a zároveň k vlastnímu sebehodnocení prostřednictvím 

benchmarkingu. Pro doplnění a lepší představivost je uveden ještě Graf 18, který 

znázorňuje spider graf, obsahující výsledky průměrného ROE, ROA, EBITu na 

zaměstnance a faktoru ziskovosti a dále tyto čtyři výsledky u nejlepšího a 

nejhoršího podniku, čímž došlo k vymezení hraničních hodnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Srovnání výsledků faktoru ziskovosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podnik s nejlepším a nejhorším výsledkem je v následujícím textu představen 

z hlediska sledovaných indikátorů a hodnot, kterých v jednotlivch oblastech 

dosahuje. 
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6.5.1.1 Ověření zjištěných faktorů na vybraných podnicích 

Podnik, který dopadl dle vypočteného faktoru ziskovosti nejlépe, sleduje 

v jednotlivých oblastech indikátory téměř 100%. U ekonomické oblasti obsadil 

4. místo, u sociální oblasti 8. pozici a v rámci místní komunity se jednalo o 

5. příčku. Na druhou stranu podnik, který obsadil dle vypočteného faktoru 

ziskovosti poslední příčku, sleduje v jednotlivých oblastech indikátory již méně. 

Ekonomická oblast je tímto podnikem zastoupena na 16. místě, u sociální oblasti se 

jedná dokonce o 24. místo, tzn. téměř na konci seznamu podniků. U místní 

komunity se tento podnik řadí na 20. příčku. Již zde je možné shledat významný 

rozdíl ve sledování jednotlivých ukazatelů, přičemž podnik č. 10 je možno zařadit 

pod polovinu v jednotlivých žebříčcích podniků. 

K porovnání hodnot, uvedených v %, je uveden Graf 19, kde je možno vidět 

hodnoty ROA, % mužů a žen, zaměstnaných v podniku a nemocnost.  

Graf 19: Srovnání vybraných ukazatelů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hlediska ukazatele ROA je jeho hodnota u nejlepšího podniku velmi vysoko 

nad oborovým průměrem, a to 63,51 %, přičemž přepočteno na 1 zaměstnance se 

jedná o 0,062 %. U podniku, který dle uvedeného faktoru dopadl nejhůře, ukazatel 

ROA dosáhl hodnoty -4,81 %, přepočtený na 1 zaměstnance dosáhl výše -0,013 %. 

V obou případech v podnicích pracuje menší procento mužů, vzhledem k výsledku 

oborového průměru. Nemocnost je však u obou podniků výrazně nižší oproti 

průměru.  

Do srovnání byly také zařazeny výše průměrných platů. Údaje obou podniků, 

včetně oborového průměru, znázorňuje Graf 20.  
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Graf 20: Srovnání výše platů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podnik č. 24, který dopadl v hodnocení nejlépe, dosahuje u průměrného platu 

nižší hodnoty, toto je však ovlivněno průměrnou mzdou top managementu, který 

významně tuto hranici navýšil. Na druhou stranu, podnik č. 10, který skončil 

vzhledem k výsledkům faktoru ziskovosti na posledním místě, je vůči oborovým 

průměrným hodnotám velmi blízko hranice u výše platů. Otázkou zůstává, zdali 

průměrná mzda pracovníků je v souladu s výsledky podniku, jelikož ROA je 

v tomto případě záporné, jeho výpočet vychází ze zisku, který byl v tomto případě 

také záporný. Na zisk působí výnosy a náklady, přičemž právě mzdové náklady 

mohou mít významný vliv na hospodaření podniku. Podnik č. 10 by měl zvážit výši 

mzdy s ohledem na jeho hospodářské výsledky, samozřejmě tento ukazatel není 

jediným, který se na nákladech podniku podílí. 

Porovnání bylo provedeno také na základě počtu hodin školení, přičemž 

výsledky lze vidět v Grafu 21.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 21: Srovnání počtu hodin školení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podnik s nejlepším výsledkem faktoru ziskovosti školí své zaměstnance 

v průměru více, než ostatní podniky z uvedené oblasti, jelikož průměrný počet 

hodin školení v tomto podniku je 40 (u oborového průměru je to 28,5 hodin). Vůči 

tomuto podniku, který se umístil na prvním místě v hodnocení faktoru ziskovosti, a 

také proti oborovému průměru, podnik č. 10 školí své zaměstnance méně. Vůči 

prvnímu podniku se jedná o polovinu času, což může být faktor, který výsledky 

významně ovlivnil. K tomuto je možno doplnit, že v navrženém modelu byly 

definovány dva faktory, jejichž hodnota Pearsonova korelačního koeficientu byla 

nad hodnotou 0,5 (tudíž byl prokázán alespoň průměrný vztah mezi ROA a daným 

faktorem), jeden byl však těsně pod touto hranicí. Tímto faktorem je faktor školení, 

kde přímý vliv na ROA, vyjádřený hodnotou Pearsonova korelačního koeficientu, 

byl 0,472*, **. Vzhledem k tomu, že se jednalo o třetí nejvyšší údaj, který pouze 

velmi malým rozdílem skončil pod hranicí významnosti, je možno v tomto 

zhodnocení považovat faktor školení za velmi důležitý faktor. 

Výsledky se u těchto dvou podniků lišily také v nabízených nefinančních 

benefitech, což zachycuje Graf 22. 

Graf 22: Srovnání nefinančních benefitů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče srovnání z hlediska poskytovaných nefinančních benefitů, podnik 

č. 10 nenabízí tolik variant, jako podnik č. 24 (tj. nenabízí kulturní a společenské 

akce pro své zaměstnance). Také tento ukazatel může být brán jako ten, který 

ovlivňuje výši ROA, jelikož spokojení zaměstnanci, jak již bylo několikrát uvedeno, 

lépe pracují a jejich výkon se odráží na podnikových výsledcích. Zaměstnanci jsou 

prostřednictvím různých společenských a kulturních akcí bráni jako součást 

"podnikové rodiny", dochází zde k utužování vztahů na pracovišti.  
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Hodnocení dle počtu flexibilních úvazků nebylo provedeno, jelikož se tento údaj 

nepodařilo zjistit.  

Údaje, spadající do faktoru aktivity také nelze v těchto případech srovnávat, 

jelikož nebyly v rámci dotazníkového šetření zjištěny. Pouze na základě 

studia výročních zpráv je možno říci, že u podniku č. 24, který dopadl dle 

zmíněného hodnocení nejlépe, s jeho růstem se rozvíjí také jeho společenská 

odpovědnost (a s ní spojené aktivity). Uvedená společnost podporuje množství 

charitativních projektů napříč Českou republikou, které lze – pouze však z mého 

hlediska – považovat za velmi úspěšné a prospěšné. U podniku, umístěného na 

posledním místě, nebyly údaje o podpoře komunity zjištěny.  

K závěrečnému vyhodnocení obou podniků je možno dodat, že z hlediska 

srovnání s oborovým průměrem je podnik č. 24, dle dosažených výsledků, zpravidla 

nad průměrnými hodnotami. O tomto podniku se tedy dá říci, že co se týče 

sledování uvedených indikátorů, obsadil obvykle jedny z prvních pozic (vždy 

umístění do 10. místa) a zároveň jeho výsledky jsou nad oborovým průměrem, 

případně se mu velmi blíží. Na druhou stranu, podnik č. 10, který dopadl z hlediska 

faktoru ziskovosti nejhůře, dané indikátory nesleduje v takové míře, jako podnik 

první. Vzhledem k tomu, co bylo v této práci několikrát uvedeno a to, že co 

nemůžeme měřit a hodnotit, nemůžeme v rámci podniku kontrolovat a zlepšovat, 

může souviset i s dosaženými výsledky této společnosti. Tato práce však poskytuje 

podnikům z uvedené oblasti doporučenou sadu indikátorů, které by měly být 

sledovány vzhledem k tomu, že se prokázal vztah dvou faktorů na ekonomickou 

oblast, přičemž u ukazatelů, které spadají do zaměstnaneckého faktoru, byla síla 

závislosti větší.  

U obou podniků může do budoucna hrát významnou roli pojem "sdílená 

hodnota", díky které může být docíleno zvýšení konkurenceschopnosti. Nejlépe 

hodnocený podnik si je patrně této skutečnosti vědom, jelikož každý rok se věnuje 

množství aktivit, pomocí kterých podporuje nejen komunitu v oblasti místního 

působení, ale výrazněji se angažuje také celorepublikově.  
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7 DISKUZE 

Prvním krokem k vypracování vlastní práce bylo definování relevantního 

odvětví. Porter (2008) k tomuto uvádí, že se mezi největší chyby při provádění 

jakékoliv analýzy řadí příliš široce nebo příliš úzce vymezené odvětví, vytváření 

seznamů místo úsilí o přesnou analýzu, věnování stejné pozornosti všem silám na 

úkor analýzy nejdůležitější konkurenční síly do hloubky, zaměňování efektu s 

příčinou, ignorování trendů v odvětví a zaměňování cyklických nebo přechodných 

změn se skutečnými strukturálními změnami. V této práci je relevantní odvětví 

definováno na základě klasifikace CZ-NACE, přičemž zvoleny byly Informační a 

komunikační činnosti. Samotná práce je zaměřena na velké podniky. 

Provedené analýzy zvoleného odvětví jsou v práci aktuální k roku 2011, 

přičemž hlavním důvodem byla dostupnost dat. V roce vypracování práce byla 

velká část dat, poskytovaných jak Českým statistickým úřadem, tak 

prostřednictvím účetních výkazů podniků, dostupná právě k tomuto roku, pouze 

malá část jakýchkoliv informací byla zveřejněna za rok 2012.  

Cílem práce bylo navrhnout model hodnocení ekonomických a sociálních 

faktorů ve zvoleném odvětví. Pro naplnění tohoto cíle bylo nejprve nutné na 

základě studia odborné literatury a pomocí primárního výzkumu identifikovat 

faktory a indikátory, které se vážou k výkonnosti v ekonomické a sociální oblasti.  

Nejdříve byly, pomocí literární rešerše, vybrány ekonomické ukazatele, ze 

kterých podniky určovaly, které považují v rámci hodnocení výkonnosti za důležité. 

V současné době se stále diskutuje, zdali jsou podniky zastánci tradičních metod 

hodnocení ekonomické výkonnosti, či již využívají některou z metod moderních. 

Autorky Pavelková s Knápkovou (2012) zahrnují mezi tradiční ukazatele 

výkonnosti podniku především ukazatele výsledku hospodaření, ukazatele 

hotovostních toků a rentability, přičemž Český statistický úřad také předkládá 

informace, které potvrzují tvrzení, že v současné době převládá klasický přístup 

hodnocení výkonnosti podniku, opírající se o sledování standardních ukazatelů 

finanční analýzy. Z nejčastěji používaných ukazatelů jde převážně o rentabilitu 

vlastního kapitálu (ROE), rentabilitu celkového kapitálu (ROA), rentabilitu tržeb 

(ROS). Tato skutečnost se také potvrdila pomocí výsledků primárního výzkumu, 

jelikož v podnicích stále převládá hodnocení finančních ukazatelů, případně 

podniky porovnávají skutečný stav se stavem plánovaným. Celkem 13 podniků z 32 

sleduje a vyhodnocuje ekonomické ukazatele, přičemž pouze o jeden podnik méně, 

tzn. 12 podniků srovnává skutečný stav se zadaným plánem. Tuto skutečnost mohu 

také potvrdit na základě studia výročních zpráv společností, kdy údaje, které jsou 

zde zpravidla uvedeny, jsou ekonomického rázu.  Mnoho podniků také uvádí, jakým 

způsobem splnili či se vychýlili od stanoveného plánu, který je většinou vyjádřen 
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cíli, orientovanými na tržby, zisk či tržní podíl. Pokud by byl brán ukazatel EVA za 

typického představitele moderních ukazatelů, opět se prokázalo, že podniky jej 

spíše nevyužívají, jelikož 46,9 % z nich uvedlo, že tento ukazatel nesleduje, ale 

případně uvažuje o jeho využití. 

Následně byla zkoumána sociální oblast podniků. I přesto, že několik výzkumů 

dokazuje, že nejen zákazníci, ale také např. zaměstnanci dávají čím dál tím více 

přednost sociálně odpovědným podnikům, ve zkoumané oblasti podniky zatím 

nemají začleněny normy společenské odpovědnosti v rámci své činnosti, ale 

většinou uvažují o zavedení některé z nich. Nicméně je možno říci, že společnosti 

z oblasti Informační a komunikační činnosti jednají sociálně odpovědně, jelikož 

podporují mnoho společensky odpovědných aktivit. Jelikož při posouzení 

významnosti jednotlivých oblastí podniku při hodnocení výkonnosti byli 

nejvýznamnějšími prvky zvoleni zaměstnanci a zákazníci, bylo zkoumáno, zda 

zavedení CSR do podnikové strategie ovlivňuje odpovědné chování právě v oblasti 

pracovního prostředí (jelikož toto je zaměřeno právě na zaměstnaneckou oblast). 

Oblast zákaznická nebyla řešena, jelikož na základě výsledků příslušných testů u 

faktorové analýzy zde nebylo možno její využití doporučit.   

Co se tedy týče strategie podniku a podpory pracovního prostředí, v tomto 

případě nebyl prokázán vztah, tudíž není možno říci, že pokud podniky mají 

zavedenu CSR alespoň v rámci strategie, podporují převážně oblast pracovního 

prostředí.  

Za zjištění lze také považovat skutečnost, že podniky mnohdy uvádějí, že 

sledují svou společenskou odpovědnost, ale doposud ji pouze v malém množství 

"reportují". Toto tvrzení lze podložit otázkou z dotazníku, pomocí které bylo 

zjišťováno, zdali mají podniky zavedenu některou z norem společenské 

odpovědnosti. Nejvíce procent získala možnost, že zavedení dané normy podniky 

plánují v budoucnu. Aktuálně převládají spíše normy, zaměřené na zdraví a 

bezpečnost zaměstnanců (ČSN OHSAS).  

Dále byl vysloven předpoklad, že společenská odpovědnost podniku má vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu a rentabilitu aktiv. V tomto případě bylo vycházeno 

z tvrzení Heinze (1976), že existuje pouze pozitivní korelace mezi CSR a ROE. 

Pomocí statistického ověření nebyla prokázána statistická souvislost mezi podniky, 

které mají zavedenu některou z norem (případně zavedení je již řešeno) a 

hodnotami uvedených rentabilit. Dle výsledků Pearsonova korelačního koeficientu 

byla zjištěna negativní závislost mezi těmito dvěma proměnnými. Vzhledem k 

trvzení Heinze se tedy jedná o opačný případ korelace.  
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Nakonec bylo testováno, zdali podpora sladění osobního a pracovního života 

zaměstnanců (jinými slovy jde o propojení osobního života s pracovním) má vliv na 

ekonomické výsledky podniků. Toto tvrzení se v oblasti Informační a komunikační 

činnosti potvrdilo, tudíž tyto aktivity by měly být dále ze strany zaměstnavatele 

podporovány. Tímto byla prokázána informace, která je několikrát v celé práci 

uvedena, a to, že zaměstnanci jsou významný faktorem podniku, díky kterému 

může podnik získat konkurenční výhodu. 

V práci byla vytvořena strategická mapa, která vyjadřuje kauzální vztah mezi 

jednotlivými cíli, které byly vymezeny na základě identifikovaných faktorů.  

V souvislosti s navrženým modelem lze zhodnotit cíle, které se vztahují k ukazateli 

ROA, tudíž k dosažení a zvýšení ziskovosti. Z modelu vyplynulo, že mezi 

rentabilitou existuje vliv ze strany faktoru zaměstnaneckého a faktoru aktivity. 

Faktor zaměstnanecký je podpořen dosažením a zvýšením spokojenosti 

zaměstnanců, který já osobně považuji za velmi důležitý. Spokojený a motivovaný 

zaměstnanec, který bude disponovat požadovanými odbornými znalostmi, by měl 

být cílem každého podniku. Jelikož právě takový zaměstnanec dokáže realizovat 

zákaznické požadavky v požadované kvalitě. Kvalitní péče o zákazníky napomáhá 

vytvořit profil spokojeného zákazníka, který je pro podnik dále zdrojem tržeb. 

Druhým faktorem je aktivita, přičemž cílem by mělo být (ve vztahu k ziskovosti) 

propojení s místní komunitou. Tím je myšleno, že pokud se podnik zapojuje do 

různých sponzoringových aktivit, buduje si tímto dobré jméno, které je opět 

důležitým faktorem nejen při získávání nových zákazníků.  

Vzhledem ke zjištěným faktům v rámci provedených analýz, které byly použity 

k identifikaci faktorů výkonnosti a v rámci provedené analýzy odvětví, byla 

v dizertační práci učiněna doporučení pro hodnocení výkonnosti v řízení 

podnikatelských subjektů, která mohou být vztažena ke konkurenceschopnosti. Do 

budoucna by zde mohl hrát významnou roli pojem "sdílená hodnota", jelikož stále 

častěji si podniky uvědomují, že vytvářením společné hodnoty mohou jak prospět 

společnosti, tak zvýšit svou konkurenceschopnost. Nejenže mohou podniky 

zdokonalovat kvalitativní, množstevní a nákladové aspekty svých vstupů, ale 

mohou vystupovat jako hybná síla nejen hospodářského, ale i společenského 

rozvoje. Jak dodávají Bockstette a Stamp (2012), v budoucnu budou 

prosperovat především ty podniky, které předpokládají a využívají nové 

hranice konkurenční výhody a zároveň aktivně spoluvytvářejí prostředí, 

ve kterém působí, než aby na něj pouze reagovaly. 
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8 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Finálním výsledkem dizertační práce je návrh modelu hodnocení ekonomické a 

sociální výkonnosti podniků. Výsledky dizertační práce vycházejí z určitého 

teoretického poznání, tudíž současnou teoretickou oblast významným způsobem 

obohacují a rozšiřují tak aktuální stav zkoumané problematiky. Dizertační práce je 

dále zaměřena na konkrétní oblast činnosti. Proto jsou výsledky dizertační práce 

přínosem právě pro obor Informační a komunikační činnosti z hlediska praktického 

zaměření. Neméně významný je také vliv dizertační práce na pedagogickou oblast. 

Jednotlivé přínosy jsou, dle uvedených oblastí, v následujícím textu detailně 

představeny.   

8.1 Teoretická oblast 

Z teoretické oblasti jsou brány přínosy dizertační práce ve formě rozšíření 

poznatků o sociální a ekonomické výkonnosti podniků a jejím hodnocení. Především 

je práce prospěšná při: 

 Zmapování, sumarizaci a uceleném přehledu 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. 

 Identifikaci klíčových indikátorů, které v dané oblasti činnosti ovlivňují 

výkonnost podniku. 

Významný přínos pro teorii spočívá v návrhu podrobné metodiky tvorby 

modelu pro hodnocení výkonnosti podniku vzhledem ke stanoveným podmínkám. 

8.2 Praktická oblast 

Jak již bylo uvedeno, navržený model je vytvořen přímo pro oblast Informační 

a komunikační činnosti. Z tohoto důvodu je možno za přínosy dizertační práce pro 

praxi považovat: 

 Návrh samotného popisného modelu pro hodnocení ekonomických a 

sociálních faktorů výkonnosti. 

 Možnost sledování vývoje výkonnosti podniků.  

 V případě využití benchmarkingu je možno srovnat dosaženou výkonnost 

s jinými podniky na trhu a identifikovat slabá místa své výkonnosti. 

 Některé výstupy dizertační práce mohou být využity i v jiných oblastech 

podnikového řízení, např. při hodnocení a odměňování zaměstnanců. 
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 Celkovým přínosem pro praktickou oblast je však vytvoření souboru 

finančních a nefinančních ukazatelů na základě identifikovaných klíčových 

faktorů výkonnosti. 

8.3 Pedagogická oblast 

Rovněž v pedagogické oblasti lze výsledky dizertační práce využít. Dizertační 

práce poskytuje ucelený pohled na zkoumanou problematiku a jejich následnou 

implementaci do českého prostředí. Nové poznatky lze následně využít nejen u 

stávajících předmětů s ekonomickou tématikou – např. jde o zkvalitnění výuky 

předmětů Ekonomika podniku či Základy podnikové ekonomiky, ale je možno 

s těmito údaji pracovat při přípravě předmětů nových. V rámci výuky mohou 

výsledky práce umožnit studentům lépe poznat finanční i nefinanční měřítka 

výkonnosti a dále přispějí k pochopení vzájemných souvislostí a vztahů mezi těmito 

oblastmi.  

Výsledky dizertační práce se mohou také využít při zpracování výukového či 

studijního materiálu jednotlivých předmětů.  

Vytvořený model by mohl být nápomocný nejen studentům, ale i pedagogům 

při výpočtu hodnot jednotlivých ukazatelů, vypracování finančních analýz a 

srovnání podniků s jinými subjekty.  



 Závěr 

 

S t r á n k a  | 152 

9 ZÁVĚR 

Dizertační práce pojednává o propojení ekonomických a sociálních faktorů 

výkonnosti v souvislosti s řízením podnikatelských subjektů. Hlavním cílem bylo 

navržení modelu, který tyto dvě oblasti spojuje a nalezne jejich vzájemný vztah.  

V rámci řízení podnikatelských subjektů lze výkonnost hodnotit mnoha 

způsoby. Jak bylo prokázáno i primárním výzkumem této dizertační práce, 

převládají spíše tradiční přístupy v hodnocení výkonnosti (založené na posouzení 

finančních údajů), které jsou však u některých podnikatelských subjektů 

nedostačující. Těmto přístupům však nelze upřít jejich jednoduchost a přehlednost. 

Důležité při řízení podnikatelských subjektů jsou hodnotové cíle, které bývají 

určovány především vlastníky podniku, ale strategický úspěch daného subjektu 

stále častěji ovlivňují jeho zákazníci a zaměstnanci. Je tedy určitou "nutností", 

zahrnout také některý z nefinančních ukazatelů do oblasti hodnocení výkonnosti 

podniku, což ale v žádném případě neznamená, že klasické přístupy hodnocení 

výkonnosti ztrácejí na svém významu. 

K naplnění hlavního cíle dizertační práce, který spočíval v návrhu modelu, 

byly identifikovány jednotlivé faktory a ukazatele výkonnosti (tzn. ty, které mají 

vliv na výkonnost u Informačních a komunikačních činností). K tomuto bylo 

zapotřebí provést nejen sekundární výzkum, tj. rozsáhlou rešerši literárních zdrojů, 

ale po důkladné analýze současného stavu poznání následoval výzkum primární, 

který byl proveden pomocí dotazníkového šetření a řízených pohovorů.  

Dále bylo provedeno ověření a popsání vlivu sociálních aspektů výkonnosti na 

ekonomickou výkonnost podniků, a to prostřednictvím předem stanovených 

hypotéz, které byly ověřovány pomocí statistických testů. Prostřednictvím 

primárního výzkumu nebyla potvrzena hypotéza, že zavedení odpovědného chování 

do strategie podniku má vliv na odpovědné chování v oblasti pracovního prostředí. 

Zároveň se nepotvrdilo, že zavedení některé z norem CSR má vliv na ROE a ROA. 

Poslední hypotézou, která se v tomto případě potvrdila, bylo tvrzení, že vyváženost 

pracovního a osobního života zaměstnanců má vliv na provozní výsledek 

hospodaření. 

Po analýze výsledků empirického výzkumu bylo přistoupeno k návrhu modelu 

(systému) hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti, který vychází 

z pojetí Balanced Scorecard. Grafické zobrazení modelu určuje postup hodnocení 

podnikové výkonnosti v podmínkách zvoleného odvětví. Do modelu vstupují 

jednotlivé části od strategie, přes výběr měřítek až po určení strategických akcí.  

Zároveň model obsahuje tři perspektivy, které vzešly na základě faktorové analýzy. 

S každou perspektivou jsou spojeny klíčové indikátory, které jsou také jedním 

z výsledků primárního výzkumu. 
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Nakonec bylo v modelu testováno, který ekonomický ukazatel je nejvíce 

ovlivněn sociálními faktory, pomocí nově vytvořených proměnných. Ukázalo se, že 

je jím pouze ROA, na který nejvíce působí faktor zaměstnanecký a faktor aktivity a 

s nimi spojené ukazatele. Je možné i uvedení faktoru školení, který skončil dle 

Pearsonova korelačního koeficientu těsně pod hranicí 0,5. Podniky by tedy měly 

dbát o lidský kapitál, zejména se zajímat o motivaci zaměstnanců k pracovnímu 

výkonu a zároveň rozvíjet jejich vzdělání, neboť v souladu s informacemi 

z literárních zdrojů se potvrdilo, že lidský kapitál je významnou složkou, kterou 

podnik disponuje. Jako další doporučení se ukazuje uvědomění si důležitosti 

podpory podnikových aktivit vůči komunitě a jejího vlivu na výkonnost podniku. 

Z výzkumu vyplývá, že aktivita je jedním ze dvou přímých faktorů, který ovlivňuje 

ekonomickou výkonnost podniku prostřednictvím působení (ať již přímo či nepřímo) 

ukazatelů výkonnosti, zahrnutých v modelu. 

Dizertační práce přináší ucelený pohled na uvedenou problematiku, včetně 

přínosů v teoretické, praktické a pedagogické oblasti. Zároveň prezentuje myšlenku 

dalšího námětu pro další výzkum. V tomto případě by se mohlo jednat o koncept 

CSV, který vychází z přesvědčení, že konkurenceschopnost podniku je přirozeně 

propojená s prospěchem komunity, v níž podniká. Výzkum by zároveň mohl být 

rozšířen na jinou oblast podnikání, případně by mohla být zkoumána pouze určitá 

lokalita České republiky aj.  

Dizertační práce tímto splnila nejen hlavní cíl, ale také cíle dílčí, současně 

poskytuje odpovědi na stanovené hypotézy. Zároveň z výsledků této práce je možno 

poskytnout návrhy k hodnocení výkonnosti v ekonomické a sociální oblasti u 

podniků z Informační a komunikační činnosti.  
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SEZNAM ZKRATEK 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BSC Balanced Scorecard  

CEO Chief Executive Officer Výkonný (generální) ředitel podniku 

CF Cash Flow Peněžní tok 

CFROI Cash Flow Return on Investment Provozní návratnost investice 

CQS  Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 

CRM Customer Relationship Management Řízení vztahů se zákazníky 

CSF Critical Success Factor Kritický faktor úspěchu 

CSR Corporate Social Responsibility Společenská odpovědnost firem 

CSV Creating Shared Values Tvorba sdílené hodnoty 

ČSJ  Česká společnost pro jakost 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DCF Discounted Cash Flow Diskontované Cash flow 

EAT Earnings after Taxes Zisk po zdanění 

EBIT Earnings before Interests and Taxes Zisk před úroky a zdaněním 

EBITDA Earnings before Interests, Taxes, 

Depreciation and Amortization 

Zisk před úroky, zdaněním a odpisy 

EBT Earnings before Taxes Zisk před zdaněním 

EFQM European Foundation for Quality 

Management 

Evropská nadace pro řízení jakosti 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme Program systému environmentálního 

řízení a auditu 

EPS Earnings per Share Zisk (výnos) na akcii 

EVA Economic Value Added Ekonomická přidaná hodnota 

GA ČR  Grantová agentura České republiky 

GRI Global Reporting Initiative Metodika reportingu udržitelného rozvoje 

ICT Information and Communication 

Technology 
 
Informační a komunikační technologie 

 

ISO International Organization for 

Standardization 

Mezinárodní společnost pro standardizaci 

IT Information Technology Informační technologie 

KGI Key Goal Indicators Klíčové cílové ukazatele 

KPI Key Performance Indicator Klíčový ukazatel výkonnosti 

KRI Key Results Indicator Klíčový ukazatel výsledků 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MVA Market Value Added Hodnota přidaná trhem 

NACE Nomenclature générale des Activités 

économiques dans les Communautés 

Européennes 

Statistická klasifikace ekonomických 

činností Evropské Unie 
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OECD Organization for Economic Co-operation 

and Development 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj 

OHSAS Occupational Health and Safety 

Assessment Specification 

Systémy managenentu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

PDCA Plan-Do-Check-Act Koncept Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej 

PI Performance Indicator Výkonnostní ukazatel 

PP Performance Prism Výkonnostní hranol 

RES  Registr ekonomických subjektů 

RI Result Indicator Výsledkový ukazatel 

ROA Return on Assets Rentabilita aktiv 

ROE Return on Equity Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI Return on Investment Rentabilita investovaného kapitálu 

ROS Return on Sales Rentabilita tržeb 

SA Social Accountability Sociální odpovědnost 

SAN Social Audit Network Síť sociálního auditu 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences Statistický SW balík pro společenské vědy 

SÚIP  Státní úřad inspekce práce 

SVA Shareholder Value Added Hodnota pro akcioáře (vlastníky) 

TQM Total Quality Management Řízení kvality 

VBM Value Based Management Strategický nástroj hodnotového řízení 

VCI Value Creation Index Index tvorby hodnoty 
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Příloha 2: Curriculum vitae 

Příloha 3: Strukturovaný přehled vlastní publikační činnosti 

 

 



Příloha 1: Dotazník 

 

Hodnocení ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti 

Vážení respondenti, žádám Vás tímto o pomoc při šetření v oblasti hodnocení 

ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti. Na úvod bych ráda uvedla několik 

informací o mě. Jmenuji se Jana Hornungová a jsem studentkou doktorského 

studia na VUT v Brně. Dizertační práci zpracovávám na téma: Model hodnocení 

ekonomických a sociálních faktorů výkonnosti v řízení podnikatelských subjektů.  

Cílem této práce je navržení modelu, který by měl sloužit právě k hodnocení 

uvedených faktorů výkonnosti. Mým výzkumným vzorkem jsou podniky z oblasti 

"Informační a komunikační činnosti". Právě z tohoto důvodu jsem Vás chtěla 

poprosit, prostřednictvím tohoto dotazníku, o spolupráci. Výstupy dotazníku jsou 

součástí vědecké studie a poskytnou mi cenné informace při celkovém zpracování 

dizertační práce. Děkuji za spolupráci.  

Název společnosti 

nemusíte uvádět 

 

Předmět podnikatelské činnosti 

dle CZ-NACE 

 

Aktuální počet zaměstnanců 

k 31. 12. 2012 

 

Právní forma podnikání Vaší společnosti 

 Akciová společnost 

 Společnost s ručením omezeným 

 Družstvo 

 Státní podnik 

 Jiné:  

 

1) Máte ve Vaší společnosti definovánu firemní strategii? 

 Ano 

 Ne (pokračujte prosím na otázku č. 5) 

 

2) Jaká je Vaše firemní strategie?  

 

 

3) Je odpovědné chování součástí Vaší firemní strategie? 

 Ano 

 Ne 
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4) Která měřítka výkonnosti využíváte k měření uvedené strategie (pro hodnocení 

výkonnosti)? 

je možno vybrat více možností 

 Zisk před zdaněním (EBT) 

 Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

 Zisková marže 

 Velikost obratu 

 Tvorba hodnoty pro vlastníky 

 Přidaná hodnota 

 Přidaná hodnota na zaměstnance 

 Čistý pracovní kapitál 

 Jiné:  

 

5) Jak byste charakterizovali systém měření výkonnosti ve Vaší společnosti? 

 Je zaveden a využíván 

 Je zaveden, ale nevyužíván 

 Jsme ve fázi jeho tvorby nebo implementace 

 Uvažujeme o jeho zavedení 

 Výkonnost neměříme (prosím pokračujte na otázku č. 7) 

 Jiné:  

6) Jaký systém hodnocení výkonnosti je ve Vaší společnosti používán? 

 Hodnocení finančních ukazatelů 

 Srovnání skutečného stavu s plánem 

 Na základě norem 

 Benchmarking 

 Controlling 

 Tržní hodnota - MVA 

 Balanced Scorecard 

 Management kvality - TQM 

 Jiné:  

7) Jaké jsou Vaše důvody nevyužití systému hodnocení výkonnosti? 

pokud výkonnost měříte, na tuto otázku prosím neodpovídejte 

 Nemáme důvod výkonnost hodnotit 

 Stávající systém nám vyhovuje 

 Nedostatek finančních či personálních zdrojů 

 Vysoké náklady  

 Jiné:  
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8) Jaký význam mají následující oblasti při hodnocení a řízení výkonnosti Vašeho 

podniku? 

1 - nejméně důležité, 5 - nejdůležitější 

 
1 2 3 4 5 

Finance 
     

Zákazníci 
     

Interní procesy 
     

Zaměstnanci 
     

Inovace 
     

Dodavatelé 
     

IS/IT 
     

 

 

9) Jakou váhu přikládáte těmto strategickým cílům z finanční oblasti vzhledem k 

výkonnosti podniku? 

1 - nejméně důležité, 5 - nejdůležitější 

 
1 2 3 4 5 

Zvýšení rentability 
     

Zvýšení obratu 
     

Zvýšení podílu na trhu 
     

Zvýšení cash-flow 
     

Snížení podílu cizího 

kapitálu      

Zvýšení hodnoty pro 

vlastníka (EVA, MVA)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1: Dotazník 

 

10) Jakou váhu přikládáte těmto strategickým cílům ze zákaznické oblasti vzhledem k 

výkonnosti podniku? 

1 - nejméně důležité, 5 - nejdůležitější 

 
1 2 3 4 5 

Vybudování stabilní tržní 

pozice      

Zvýšení spokojenosti 

zákazníků      

Zvýšení úrovně povědomí 

na trhu      

Zvýšení prodeje u 

zákazníků      

Zvýšení podílu velkých 

zákazníků      

Udržení zákazníků 
     

Získávání nových 

zákazníků      

 

11) Pomocí kterých ukazatelů hodnotíte strategické cíle finanční výkonnosti? 

 
Nevím Ne Spíše ne Spíše ano Ano 

Rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE)      

Rentabilita aktiv (ROA) 
     

Rentabilita investic (ROI) 
     

Rentabilita tržeb (ROS) 
     

Zisk před zdaněním a 

úroky (EBIT      

Likvidita 
     

Zadluženost 
     

Ekonomická přidaná 

hodnota (EVA)      

Provozní Cash-flow 
     

Celkové Cash-flow 
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12) Využíváte při hodnocení výkonnosti ukazatel Ekonomické přidané hodnoty (EVA)? 

 Ano, jako součást finanční analýzy 

 Ano, jako nástroj řízení podniku 

 Ano, jako nástroj při hodnocení zaměstnanců 

 Ano, jako nástroj hodnocení investičních projektů 

 Ne, jelikož nevíme, k čemu tento ukazatel slouží 

 Ne, ale uvažujeme o jeho využití  

 Jiné:  

 

13) Využíváte model Balanced Scorecard (BSC) jako systém hodnocení výkonnosti? 

 Ano 

 Ne, ale momentálně BSC zavádíme 

 Ne, ale uvažujeme o jejím zavedení 

 Ne, tuto metodu známe, ale neuvažujeme o jejím zavedení 

 Ne, nikdy jsme o této metodě neslyšeli 

 

14) Pracujete v rámci sociální oblasti s některou z uvedených norem, které se vztahují ke 

společenské odpovědnosti firem (CSR)? 

 

 

Je 

zavedena a 

používána 

Bude 

implementována 

Zavedení 

plánujeme 

v budoucnu 

Není 

významná, 

tudíž 

neuvažujeme 

o zavedení 

Zatím jsou 

bariéry pro 

implementaci 

ISO 26000 - 

Společenská 

odpovědnost firem 
     

SA 8000 - Sociální 

odpovědnost       

Bezpečný podnik 
     

ČSN OHSAS 

18001:2008 - 

Management 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci  

     

IQNet SR 10 - Systém 

managementu 

společenské 

odpovědnosti 

     

FE - Friendly 

employer      
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15) Ve které z těchto oblastí CSR se chováte odpovědně? 

 

 
Ano Ne 

Trh 
  

Místní komunita 
  

Pracovní prostředí 
  

Životní prostředí 
  

 

16) Které společensky odpovědné aktivity Vaše firma vykonává v oblasti trhu? 

 

 
Ne Spíše ne Spíše ano Ano 

Měření spokojenosti 

zákazníků     

Věrnostní program 
    

Poprodejní servis 
    

Včasné řešení stížností 

zákazníků     

Vzdělávání zákazníků 
    

Včasnost plateb 
    

Využívání sdíleného 

marketingu     

Dodržování etického 

kodexu reklamy     

Odmítání korupce 
    

Dodržování kodexu 

podnikatelského chování 

firmy 
    

Transparentnost 
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17) Které indikátory pro hodnocení společenské odpovědnosti sledujete v ekonomické 

oblasti? 

 

 
Ne Spíše ne Spíše ano Ano 

Počet nových zákazníků a 

zakázek     

Počet a tempo inovací 
    

Počet případů nedodržení 

lhůty splatnosti     

Stížnosti zákazníků na 

produkty a služby     

Stížnosti na reklamu 
    

Počet opakovaných 

objednávek     

Spokojenost zákazníků 
    

 

 

18) Které společensky odpovědné aktivity Vaše firma vykonává v oblasti pracovního 

prostředí? 

 

 
Ne Spíše ne Spíše ano Ano 

Zapojení zaměstnanců do 

rozhodování     

Nefinanční benefity 
    

Rekvalifikace 

zaměstnanců     

Zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců     

Vyváženost pracovního a 

osobního života 

zaměstnanců 
    

Podpora propuštěných 

zaměstnanců     

Zamezení diskriminace 
    

Odmítání dětské práce 
    

Rozmanitost na pracovišti 
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19) Které indikátory pro hodnocení společenské odpovědnosti sledujete v sociální oblasti? 

 

 
Ne Spíše ne Spíše ano Ano 

Struktura zaměstnanců 

(věk, pohlaví, aj.)     

Počet flexibilních úvazků 
    

Výše platů 
    

Povaha benefitů 
    

Míra fluktuace 

zaměstnanců     

Počet zaměstnaneckých 

stížností     

Nemocnost zaměstnanců 
    

Počet proškolených 

zaměstnanců     

Počet hodin školení 
    

 

20) Které společensky odpovědné aktivity Vaše firma vykonává v oblasti místní komunity? 

 

 
Ne Spíše ne Spíše ano Ano 

Podpora charitativních 

akcí     

Podpora projektů 

neziskových organizací     

Vlastní veřejně prospěšné 

projekty     

Vlastní firemní nadace 
    

Spolupráce s místní 

samosprávou     

Používání sdíleného 

marketingu     

Spolupráce se školami 
    

Umožňujete 

zaměstnancům aktivně se 

podílet na podpoře místní 

komunity 
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21) Které indikátory pro hodnocení společenské odpovědnosti sledujete v oblasti místní 

komunity? 

 
Ne Spíše ne Spíše ano Ano 

Absolutní výše 

darovaných prostředků     

Poměr výše darovaných 

prostředků k hrubému 

zisku 
    

Objem nefinančních darů 
    

Počet hodin firemního 

dobrovolnictví     

Reakce na firemní 

aktivity     

Počet spolupracujících 

škol     

Počet stáží 

organizovaných pro 

studenty 
    

Úspěšnost projektů 

financovaných firemní 

nadací 
    

 

 

22) V jaké formě nabízíte nefinanční zaměstnanecké benefity? 

Je možno vybrat více odpovědí 

 Vzdělání a rozvoj 

 Sportovní a relaxační vyžití 

 Kulturní vyžití 

 Společenské akce pro zaměstnance 

 Navýšení dovolené a volna 

 Zdravotní služby (příspěvky na očkování, vitamíny) 

 Osobní komfort (notebook, auto, mobil) 

 Příspěvek na dojíždění do práce 

 Jiné:  
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23) Jakou formou podporujete sladění pracovního a osobního života zaměstnanců? 

Je možno vybrat více odpovědí 

 Pružná pracovní doba 

 Zkrácený pracovní úvazek  

 Práce z domova (Home Office) 

 Firemní školka 

 Pomoc s péčí o děti, seniory a dlouhodobě nemocné 

 Jiné:  

 

24) Jaká byla míra fluktuace Vašich zaměstnanců za rok 2011? 

hodnotu uveďte v % 

 

 

25) Jaká byla výše nemocnosti Vašich zaměstnanců za rok 2011? 

hodnotu uveďte v % 

 

 

26) Jaká byla průměrná výše mzdy za rok 2011? 

uveďte prosím členění muži/ženy, případně TOP management/THP 

 

 

27) Kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na vzdělání/školení Vašich zaměstnanců 

za rok 2011? 

hodnotu uveďte ve Vámi sledovaných jednotkách (tis. Kč, mil. Kč) 

 

 

28) Jaký je průměrný počet hodin školení či rekvalifikace na zaměstnance/rok? 

 

 

29) Jaké je % rozdělení Vašich zaměstnanců dle věkové struktury? 

členění: 18-30 let, 31-40 let, 41-50 let, 51 a starší 

 

 

30) Jaká je % struktura Vašich zaměstnanců dle dosaženého vzdělání? 

členění: ZŠ, vyučen, SŠ, VŠ 

 

 

31) Jaká je průměrná doba trvání pracovního poměru ve Vaší společnosti? 

 

 

32) Jaký je % poměr žen a mužů ve Vaší společnosti? 
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33) Jaký je počet nových zákazníků, které jste v posledním období získali? 

za rok 2011 

 

 

34) Jaká je absolutní výše Vámi darovaných prostředků? 

za rok 2011 

 

 

35) Kolik proběhlo stáží pro studenty ve Vašem podniku? 

za rok 2011 

 

 

Pokud máte ve své evidenci některý z ukazatelů, který v tomto dotazníku nebyl uveden, 

prosím uveďte jej zde. 

 

 

Prostor pro Vaše připomínky 

 

 

V případě, že máte zájem o výsledky tohoto výzkumu, uveďte prosím Vaši emailovou 

adresu. 
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CURRICULUM VITAE 

 

Jméno:  Ing. Jana HORNUNGOVÁ 

Datum narození: 4. října 1984 

E-mail:  hornungova@fbm.vutbr.cz 

Vzdělání 

2009 – dosud VUT v Brně, Podnikatelská fakulta, doktorské studium, obor 

Řízení a ekonomika podniku.  

2007 – 2009 VUT v Brně, Podnikatelská fakulta, magisterské studium, obor 

Řízení a ekonomika podniku.  

2004 – 2007 MZLU v Brně, Provozně-ekonomická fakulta, bakalářské studium, 

obor Manažersko-ekonomický.  

2001 – 2004 Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína. 

Pedagogická činnost 

2013/2014 Předmět Ekonomika podniku, Ekonomika podniku 1 a Základy 

podnikové ekonomiky – obory Ekonomika podniku, 1. ročník; 

Účetnictví a daně, 1. ročník; Ekonomika a procesní management, 

1. ročník; Matematické metody v ekonomice, 1. ročník; 

Manažerská informatika, 2. ročník. Vedení cvičení v ZS. 

 Předmět Účetnictví – vedení přednášek pro kombinované studium 

na strojní fakultě VUT v Brně. 

2012/2013 Předmět Ekonomika podniku a Ekonomika podniku 1 – obory 

Ekonomika podniku, 1. ročník; Účetnictví a daně, 1. ročník; 

Ekonomika a procesní management, 1. ročník; Matematické 

metody v ekonomice, 1. ročník. Vedení cvičení v ZS. 

 Předmět Nákladový management – obor Řízení a ekonomika 

podniku, 5. ročník. Vedení cvičení v LS. 

2011/2012 Předmět Ekonomika podniku 1 – obor Ekonomika a procesní 

management, 1. ročník. Vedení cvičení v ZS. 

 Předmět Nákladový management – obor Řízení a ekonomika 

podniku, 5. ročník. Vedení cvičení v LS. 
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2010/2011 Předmět Ekonomika podniku 1 a Základy podnikové ekonomiky – 

obory Ekonomika a procesní management, 1. ročník a Manažerská 

informatika, 2. ročník. Vedení cvičení v ZS. 

2009/2010 Předmět Ekonomika podniku 1 – obor Ekonomika a procesní 

management, 1. ročník. Vedení cvičení v ZS. 

Vědecká činnost 

2012 Specifický výzkum FP – S – 12 – 1: Efektivní ekonomické řízení 

podniku s ohledem na vývoj globálních trhů. Spoluřešitelka 

projektu. 

2011 – dosud GAČR, GAP403/11/2085: Konstrukce metod pro vícefaktorové 

měření komplexní podnikové výkonnosti ve vybraném odvětví, 

zahájení: 01. 01. 2011, ukončení: 31. 12. 2013. Spoluřešitelka 

projektu. 

2011 Specifický výzkum FP – S – 11 – 1: Rozvoj poznatků ke 

zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku. 

Spoluřešitelka projektu. 

2010 Přijetí a úspěšné obhájení specifického výzkumu FP – J – 10 – 2: 

Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti 

podniku: Empirická analýza českých malých a středních podniků 

(MSP). Spoluřešitelka projektu. Úspěšné obhájení 12/2010. 

Akademické stáže v zahraničí 

07/2013 Free Mover: krátkodobý zahraniční pobyt v Barceloně (Španělsko) 

na Universitat de Barcelona. Náplň pobytu: analýza dat k 

dizertační práci. 

10-11/2011 Free Mover: krátkodobý zahraniční pobyt v Barceloně (Španělsko) 

na Universitat de Barcelona. Náplň pobytu: sběr a analýza dat k 

dizertační práci. 

12/2010 Free Mover: krátkodobý zahraniční pobyt v Nottinghamu (Velká 

Británie) na Nottingham Trent University. Náplň práce: sběr a 

analýza dat k dizertační práci. 

09/2009 Krátkodobý studijní pobyt v Tampere (Finsko) na TAMK 

University of Applied Sciences. Náplň práce: sběr a analýza dat 

k dizertační práci. 
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Pracovní zkušenosti 

2012 – dosud Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav 

ekonomiky 

Asistentka (výuka předmětů: Ekonomika podniku, Základy 

podnikové ekonomiky, Nákladový management) 

2011 – 2012  Amirex Medical, s.r.o. 

Office managerka (starost o účetní a personální agendu 

společnosti) 

2006 – dosud  Tomáš Koudela (Sur distribution), Brno 

Externí vedení daňové evidence, přiznání DPH, přiznání daně 

z příjmu FO 

Jazykové znalosti 

Český jazyk  rodný jazyk 

Anglický jazyk pokročilá úroveň 

Španělský jazyk mírně pokročilá úroveň 

(Osvědčení o absolvování kurzu „Španělština pro dospělé”) 

Doplňující údaje 

 Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu „Jednoduché účetnictví 

podnikatelů” 

 Certifikát o absolvování kurzu „Základů vědecké práce“ na Akademii věd ČR 

 Certifikát o absolvování kurzu „Qualitative and Quantitative Research” 

v rámci International week 

 Certifikát o absolvování kurzu „Doplňující pedagogické studium pro pedagogy 

(doktorandy) VUT“ 

 Členka rozvrhové komise fakulty podnikatelské, VUT v Brně 

 Členka organizačního výboru International Conference „Trends in Economics 

and Management for the 21st Century“, Brno 
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STRUKTUROVANÝ PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 

Celkový počet publikací: 27 

Článek v recenzovaném časopise, zařazený do databáze SCOPUS 

1. MILICHOVSKÝ, F.; HORNUNGOVÁ, J. Methodology for the selection of 

financial indicators in the area of information and communication activitites. 

Business: Theory and Practice, 2013, roč. 14, č. 2, s. 97-102. ISSN: 1648- 0627. 

2. HORNUNGOVÁ, J.; MILICHOVSKÝ, F. Profit indicators in performance 

systems in the czech companies. Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 2, s. 345-352. ISSN: 

1211- 8516. 

Článek  v recenzovaném časopise ze seznamu RVV 

1. HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. The Relationship of Environmental and 

Economic Performance. Scientia  Societas, 2013. Přijato k publikování v č. 

4/2013. 

2. HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Vliv finanční krize na malé a střední 

podniky v České republice. TRENDY EKONOMIKY A 

MANAGEMENTU, 2010, roč. IV., č. 07, s. 11-17. ISSN: 1802- 8527. 

3. HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Dopad environmentální politiky na 

činnost malých a středních podniků. Scientific Papers of the University of 

Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration, 2011, roč. 2, č. 

20, s. 16-27. ISSN: 1211- 555X. 

4. KLÍMKOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Vliv environmentální výkonnosti 

podniku na výkonnost ekonomickou. Acta academica karviniensia, 2012, roč. 

2012, č. 3, s. 46-53. ISSN: 1212- 415X. 

5. KLÍMKOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J. Performance of Enterprises from 

Information and Communication Activities in Economic and Social Area. 

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. VI., č. 12, s. 128-136. 

ISSN: 1802- 8527. 

Kapitola v odborné knize 

1. KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Udržitelnost: Integrace 

environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti podniku. 1. vydání. Brno: 

CERM, Akademické nakladatelství, s.r.o., 2010. 125 s. ISBN: 978-80-7204-744- 

4. 
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Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference evidovaný v databázi 

Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science 

&Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters (New 

York, USA)   

1. KOCMANOVÁ, A.; HORNUNGOVÁ, J.; KLÍMKOVÁ, M. Impact of economic, 

social and environmental performance on sustainable development in the Czech 

Republic. In the 15thIntenational Business Information Management 

Conference (IBIMA) Cairo Egypt. 1. The American University in Cairo School 

of Business: IBIMA USA, 2010. s. 722-730. ISBN: 978-0-9821489-4- 5. 

2. DOČEKALOVÁ, M.; HORNUNGOVÁ, J.; KOCMANOVÁ, A. Reporting 

Complex Corporate Performance. In Creating Global Competitive Economies. A 

360-degree Approach. Milano, Italy: International Business Information 

Management Asociation, 2011. s. 1671-1675. ISBN: 978-0-9821489-6- 9. 
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