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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných 

položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní 

analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje automatizaci výpočtů a grafické 

zobrazení vypočítaných hodnot.  

 

Abstract 

The bachelor thesis focus on the analysis of development of financial indicators and 

selected items from profit and loss account. Analysis is realized using time series and 

regression analysis. Part of thesis is developing application that allows automation of 

calculations and graphical display of calculated values. 
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ÚVOD 

Sledování finančních ukazatelů podniku má velký význam při jeho řízení. Díky nim 

dokáže vedení společnosti lépe pochopit svoji finanční situaci a dostává tím zpětnou 

vazbu, zdali jejich rozhodnutí mělo pozitivní nebo negativní vliv na vývoj ukazatelů 

společnosti. Na základě této zpětné vazby lze zjistit, je-li potřeba provést nějaké změny 

anebo pokračovat beze změny. Na toto rozhodnutí muže mít vliv i znalost odhadu 

budoucího vývoje.  

Díky rozvoji informačních technologií existují způsoby, jak lze urychlit a usnadnit 

výpočty ukazatelů a zobrazit je v takové podobě, která vyhovuje konkrétním uživatelům.  

Jedním z těchto způsobů je vytvoření aplikace.  

V dnešní době máme mnoho programovacích jazyků, díky kterým můžeme vytvářet 

různé programy pro různé účely. Jedním z nich může být zajištění automatizace výpočtů 

a zobrazení jejich výsledků v tabulkách a grafech. Tyto aplikace pak využíváme, jako 

pomůcky a nástroje pro ulehčení činností.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole uvedu cíle mojí bakalářské práce a popíši metody, které jsem využil pro 

dosažení cílů. 

 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je uplatnění vybraných matematických a statistických metod pro podporu 

vývoje software ve zvoleném podniku a vytvoření aplikace, která bude sloužit jako 

pomůcka pro analýzu vybraných finančních ukazatelů a položek z výkazu zisku a ztrát. 

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Vytvořím aplikaci v Microsoft Excel (verze 16.0.9226.2114) za využití programovacího 

jazyka Visual Basic for Applications (verze 7.1.1081), do které se načtou účetní výkazy 

za vybrané období a proběhne výpočet vybraných finančních ukazatelů. Po vypočítání se 

jejich hodnoty analyzují pomocí časových řad a regresní analýzy, u níž dojde k volbě 

vhodné regresní funkce, která nejlépe popisuje trend časové řady a určí se predikce na 

nadcházející rok.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části popíši teoretické poznatky, které budou využity v dalších částech práce. Na 

začátku se zaměřím na časovou řadu, poté se budu zabývat regresní analýzou a jejími 

funkcemi a na konci popíši finanční ukazatele.  

 

2.1 Časové řady 

„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 

věcná náplň ukazatele i jeho prostorového vymezení byly shodné v celém sledovaném 

časovém úseku.“ (2, s. 114)  

 V ekonomii můžeme pomocí časových řad sledovat např. vývoj inflace, nezaměstnanosti 

a podobně (3, s. 246). 

 

2.1.1 Dělení časových řad 

Časové řady můžeme dělit z několika hledisek: 

• podle časového hlediska na intervalové a okamžikové časové řady, 

• z hlediska periodicity na krátkodobé a roční časové řady, 

• z hlediska způsobu vyjádření na časové řady naturálních a peněžních ukazatelů 

(2, s. 89). 

Intervalová časová řada 

Představuje řadu intervalového ukazatele, kde velikost ukazatele je závislá na délce 

intervalu, za který je sledován. U těchto typů ukazatelů je možné tvořit součty. Aby 

srovnání intervalových ukazatelů nebylo zkreslené, musí mít srovnávané ukazatelé stejně 

dlouhé intervaly. Proto nemůžeme srovnávat např. výrobu za leden a únor, protože únor 
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má méně dní než leden. Pro zajištění srovnatelnosti lze přepočítat všechna období na 

jednotkový časový interval. Nejvíce je využíváno očištění na kalendářní dny (3, s. 247).   

Očištění můžeme provést tak, že se nejdříve vypočítá průměrná délka měsíce (365/12 = 

30,42 dne), která se vynásobí hodnotou ukazatele v příslušném měsíci a poté vydělí 

počtem dnů v měsíci (1, s. 116). 

Okamžiková časová řada 

U tohoto druhu řad se ukazatelé vztahují k určitému okamžiku jako např. počet 

zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci, proto sčítání hodnot okamžikových ukazatelů 

nemá reálný smysl (3, s. 248). 

Krátkodobé a roční časové řady 

Pokud má časová řada periodicitu kratší než 1 rok, tak je časová řada krátkodobá. 

Periodicita představuje časové rozpětí mezi rozhodnými okamžiky, pokud mluvíme o 

okamžikových řadách nebo délku období u intervalových časových řad (2, s. 91). 

U ročních časových řad je periodicita minimálně roční (3, s. 249). 

Časové řady naturálních a peněžních ukazatelů 

Jelikož ukazatelé, které jsou vyjádřeny v naturálních jednotkách mají menší vypovídající 

schopnosti, než ukazatelé vyjádřeny v peněžních jednotkách tak většina podstatných 

ekonomických časových řad je tvořena peněžními ukazateli (3, s. 251). 

 

2.1.2 Charakteristiky časových řad 

Při výpočtu charakteristik časových řad budeme hodnoty v časových okamžicích nebo 

intervalech ti, kde i = 1, 2, 3, …., n, označovat yi . Dále budeme předpokládat, že hodnoty 

yi nejsou záporné a intervaly mezi sousedními časovými okamžiky nebo středy časových 

intervalů jsou stejně dlouhé (1, s. 117).  
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Průměr intervalové řady 

Představuje aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech, který 

značíme 𝑦 (1, s. 117). Počítá se pomocí následujícího vzorce: 

 
𝑦 =  

1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 . (2.1) 

Průměr okamžikové časové řady 

Stejně jako u intervalové časové řady je průměr okamžikové časové řady značen 𝑦. 

Nazýváme ho chronologickým průměrem, ale pokud jsou vzdálenosti mezi jednotlivými 

časovými okamžiky stejně dlouhé, tak se mu říká nevážený chronologický průměr (1, s. 

117). Je dán vzorcem: 

 

𝑦 =  
1

𝑛 − 1
[
𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1

𝑖=2

] . (2.2) 

První diference 

„První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 

hodnota v určitém okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období 

bezprostředně předcházejícímu.“ (1, s. 119) 

Jestliže se první diference pohybuje kolem konstanty, tak můžeme předpokládat, že 

časová řada má lineární trend a její vývoj můžeme popsat pomocí přímky (1, s. 119). 

Vzorec pro výpočet první diference: 

 𝑑1
 

𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, 𝑖 = 2,3, . . . , 𝑛. (2.3) 

Průměr prvních diferencí 

Udává průměrnou změnu hodnoty časové řady a značí se 𝑑1
 

𝑖(𝑦) (1, s. 119). Získáme ho 

pomocí následujícího vzorce: 
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𝑑1

 
𝑖(𝑦) =  

1

𝑛 − 1
 ∑ 𝑑1

 
𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

=
𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
 . (2.4) 

Koeficient růstu 

„Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku 

resp. období oproti určitému okamžiku resp. období bezprostředně předcházejícímu.“ (1, 

s. 119)  

Pokud se koeficienty růstu časové řady pohybují kolem konstanty, tak lze z toho odvodit, 

že trend vývoje časové řady lze popsat pomocí exponenciální funkce (1, s. 119). 

Koeficient růstu značíme 𝑘𝑖(𝑦) (1, s. 119). A je dán vzorcem:  

 𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 , 𝑖 = 2, 3, . . . , 𝑛. (2.5) 

Průměrný koeficient růstu 

Vychází z koeficientu růstu a udává nám jaká je průměrná změna koeficientu růstu. Značí 

se 𝑘(𝑦) a vypočítá se jako geometrický průměr pomocí následujícího vzorce (1, s. 119). 

 

𝑘(𝑦) = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

= √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

 . (2.6) 

 

2.1.3 Dekompozice časových řad 

Hodnoty časové řady lze dekomponovat na více složek. Pokud se jedná o aditivní 

dekompozici, můžeme hodnoty 𝑦𝑖 časové řady vyjádřit součtem  

 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖 , 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛, (2.7) 
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kde jednotlivé složky představují: 

• složku trendovou 𝑇𝑖, 

• složku cyklickou 𝐶𝑖, 

• složku sezónní 𝑆𝑖, 

• složku náhodnou 𝑒𝑖 (1, s. 122). 

Trendová složka 

„Trendem rozumíme hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného 

ukazatele v čase.“ (3, s. 254) 

Trend můžeme rozdělit na rostoucí, klesající a konstantní. O konstantním trendu 

hovoříme, když hodnoty ukazatele časové řady kolísají kolem určité hodnoty během 

sledovaného období (2, s. 95-96). 

Cyklická složka 

„Cyklickou složkou rozumíme kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého vývoje 

s délkou vlny delší než jeden rok.“ (2, s. 96) 

Někdy není brána jako samostatná složka časové řady, ale je brána jako součást trendové 

složky, která vystihuje střednědobou tendenci vývoje a má převážně oscilační charakter 

s neznámou, obvykle proměnlivou periodou (3, s. 255). 

Sezónní složka 

Představuje periodické změny v časové řadě, které se každoročně opakují a periodicita 

nepřekračuje jeden kalendářní rok. Příčinou sezónních změn může být například střídání 

ročního období, což má za následek změnu objemu sezónního prodeje v obchodě během 

roku (1, s. 123). 

Náhodná složka          

Je to složka časové řady, která nám zůstane po odstranění trendové, cyklické a sezónní 

složky. Je vytvářena náhodnými výkyvy v průběhu časové řady (1, s. 123). 
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2.1.4 Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Pro popis vývoje časové řady se nejvíce využívá regresní analýza, protože umožňuje 

vyrovnat data časové řady a také předpovídat budoucí vývoj časové řady. U regresní 

analýzy se předpokládá, že můžeme analyzovanou časovou řadu dekomponovat na 

trendovou a reziduální část (1, s. 124). To lze vyjádřit jako: 

 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛. (2.8) 

 

2.2 Regresní analýza 

Je využívána pro zkoumání závislostí více jak dvou číselných proměnných. Představuje 

souhrn statistických metod a postupů, které se využívají k odhadu hodnot nebo středních 

hodnot nějaké proměnné, jež jsou shodné s danými hodnotami jedné či více 

vysvětlujících proměnných (2, s. 44).  

Regresní analýzu můžeme využít například, když máme prodejce, který má prodejny ve 

více městech a chceme zjistit, jak je velikost tržeb prodejny závislá na počtu obyvatel 

města. Tuto úlohu můžeme následovně formulovat: Měříme nebo pozorujeme hodnoty 

závislé proměnné y (neboli vysvětlované proměnné), při daných hodnotách nezávislé 

proměnné x (neboli vysvětlující proměnné). Poté získáme n dvojic (xi, yi), přičemž 

musíme mít více jak 2 dvojce. Při pozorování se mohou vyskytnout náhodné vlivy, 

nazývané „šum“, které způsobí, že při stanovené hodnotě x získáme u každého 

pozorování jinou hodnotu y. Z toho vyplývá, že y se chová jako náhodná veličina a 

značíme ji Y. Šum má tedy vliv na závislost mezi x a y, značíme ho proto e, což 

představuje vliv náhodných a neuvažovaných činitelů. Uvažujeme, že střední hodnota e 

se rovná nule (E(e) = 0) (1, s. 79). 

 „Abychom závislost náhodné veličiny Y na proměnné x vyjádřili, zavedeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E(Y|x), a položíme ji rovnu 

vhodně zvolené funkci, kterou označíme ƞ(x;β1, β2, . . ., βp), pro niž budeme někdy používat 

stručné označení ƞ(x).“ (1, s. 79)      



 

19 

 

Vztah mezi E(Y|x) a ƞ(x) je následující: 

 𝐸(𝑌|𝑥) = ƞ(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑝). (2.9) 

Funkce ƞ(x;β1, β2, . . ., βp) představuje regresní funkci  a je funkcí x. β1, β2, . . ., βp , kde   

p ≥ 1, představují regresní koeficienty. Když stanovíme funkci ƞ(x) pro zadaná data, tak 

jsme je tzv. vyrovnali regresní funkcí (1, s.79). 

 

2.2.1 Lineární regresní funkce  

Mezi lineární regresní funkce můžeme zařadit: přímkovou regresi, parabolickou regresi, 

polynomickou regresi p-tého stupně, hyperbolickou regresi a logaritmickou regresi (3, s. 

185). 

Přímková regrese 

Její tvar je: 

 𝐸(𝑌|𝑥) = ƞ(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 . (2.10) 

Musíme určit odhady koeficientů 𝛽1 a 𝛽2, které značíme b1 a b2, za využití metody 

nejmenších čtverců. Díky této metodě minimalizujeme funkci 𝑆(𝑏1, 𝑏2) (1, s. 80). Která 

je vyjádřena jako: 

 
𝑆(𝑏1, 𝑏2) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖=1

. (2.11) 

„Funkce 𝑆(𝑏1, 𝑏2) je tedy rovna součtu kvadrátu odchylek naměřených hodnoty yi od 

hodnot ƞi = ƞ(xi) = b1 + b2xi na regresní přímce“ (1, s.80) 

Odhady b1 a b2 parametrů 𝛽1 a 𝛽2 získáme výpočtem první parciální derivace funkce 

𝑆(𝑏1, 𝑏2) a následně parciální derivace dáme rovny nule (1, s. 81). Dostaneme následující 

rovnice: 
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𝜕𝑆

𝜕𝑏1
= ∑ 2(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖) ∗ (−1) = 0,

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝑆

𝜕𝑏2
= ∑ 2(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖) ∗ (−𝑥𝑖) = 0.

𝑛

𝑖=1

 

(2.12) 

Po úpravě rovnic (2.12) dostaneme: 

 
𝑛 ∗ 𝑏1 +  ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑏2 = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

, 

∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑏1

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑏2

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

(2.13) 

z této soustavy normálních rovnic můžeme získat parametry b1 a b2, když využijeme 

jednu z metod pro řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých (1, s. 81). 

Nebo pomocí následujících vzorců: 

 
𝑏2 =

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1

 , 𝑏1 = �̅� − 𝑏2�̅�, (2.14) 

kde �̅� a �̅� představují výběrové průměry (1, s. 81). A vypočítáme je pomocí těchto vzorců: 

 
�̅� =  

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 , �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. (2.15) 

Odhad regresní přímky: 

 ƞ̂(𝑥) =  𝑏1 + 𝑏2𝑥. (2.16) 
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Parabolická regrese 

Vzorec funkce: 

 𝜂 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2. (2.17) 

Pro odhad koeficientů 𝛽0, 𝛽1 a 𝛽2 využijeme metodu nejmenších čtverců (3, s. 191). Ta 

má po dosazení následující tvar: 

 ∑ 𝜀𝑖
2 = ∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑖 − 𝛽2𝑥𝑖)

2 … min.  (2.18) 

Poté se vypočítá první parciální derivace funkce (2.18) podle 𝛽0,  𝛽1 a 𝛽2. Místo 𝛽𝑗 dáme 

jejich odhady bj a dáme parciální derivaci rovnu nule. Následně upravíme rovnice a 

získáme soustavu 3 normálních rovnic, kterou když vyřešíme, dostaneme odhady 

koeficientů 𝛽0, 𝛽1 a 𝛽2 (3, s.191). Soustava normálních rovnic: 

 ∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖
2, 

∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖

3, 

∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖
2 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖

2 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖

4. 

(2.19) 

Polynomická regrese 

Vzorec funkce: 

 𝜂 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2+. . . +𝛽𝑝𝑥𝑝 . (2.20) 

Pokud budeme postupovat stejným způsobem, jak u parabolické regrese dostaneme 

následující tvar: 

 ∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖 +. . . +𝑏𝑝 ∑ 𝑥𝑖
𝑝, (2.21) 
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∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
2 +. . . +𝑏𝑝 ∑ 𝑥𝑖

𝑝+1, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  

∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖
𝑝 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖

𝑝 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
𝑝+1 +. . . +𝑏𝑝 ∑ 𝑥𝑖

2𝑝, 

v praktických příkladech se většinou vyskytují polynomy nejvýše 3. až 4. stupně (3, s. 

194-195).  

Hyperbolická regrese 

Má tvar: 

 
𝜂 =  𝛽0 +

𝛽1

𝑥
 . (2.22) 

Soustava normálních rovnic: 

 
∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑

1

𝑥𝑖
 , 

∑
𝑦𝑖

𝑥𝑖
= 𝑏0 ∑

1

𝑥𝑖
+ 𝑏1 ∑

1

𝑥𝑖
2 . 

(2.23) 

Vzorce pro výpočet 𝑏0 a 𝑏1: 

 

𝑏0 =

∑ 𝑦𝑖 ∑
1

𝑥𝑖
2 − ∑

1
𝑥𝑖

∑
𝑦𝑖

𝑥𝑖

𝑛 ∑
1

𝑥𝑖
2 − (∑

1
𝑥𝑖

)
2  , 

𝑏1 =

𝑛 ∑
𝑦𝑖

𝑥𝑖
− ∑ 𝑦𝑖 ∑

1
𝑥𝑖

2

𝑛 ∑
1

𝑥𝑖
2 − (∑

1
𝑥𝑖

)
2  . 

(2.24) 
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Logaritmická regrese 

 Její funkce má následující tvar: 

 𝜂 = 𝛽0 + 𝛽1 log 𝑥 .  (2.25) 

Normální rovnice: 

 ∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ log 𝑥𝑖 , 

∑ 𝑦𝑖 log 𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ log 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ log2 𝑥𝑖  . 

(2.26) 

 

2.2.2 Linearizovatelné funkce 

„Říkáme, že nelineární regresní funkce ƞ(x, β) je linearizovatelná, jestliže vhodnou 

transformací dostaneme funkci, která na svých regresních koeficientech závisí lineárně.“ 

(1, s. 104) 

Pro zjištění regresních parametrů a dalších charakteristik této linearizované funkce 

můžeme například využít regresní přímku. Poté za požití zpětné transformace 

z obdržených výsledků získáme odhady parametrů a dalších charakteristik pro nelineární 

model (1, s. 105).  

 

2.2.3 Nelinearizovatelné funkce 

Mezi tyto funkce řadíme modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a 

Gompertzovu křivku. Převážně se využívají u časových řad, které popisují ekonomické 

děje (1, s. 107). 

Modifikovaný exponenciální trend má následující funkci: 
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 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 , (2.27) 

a využívá se, když je regresní funkce shora nebo zdola ohraničená (1, s. 107). 

Funkce logistického trendu má tvar: 

 
𝜂(𝑥) =

1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 . (2.28) 

„Logistický trend má inflexi (v inflexním bodě se průběh jeho křivky mění z polohy nad 

tečnou na polohu pod tečnou resp. naopak) a je shora i zdola ohraničen. Řadíme jej mezi 

tzv. S-křivky symetrické kolem inflexního bodu.“ (1, s. 107) 

Gompertzova křivka je dána jako: 

 𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
 . (2.29) 

„Gompertzova křivka má inflexi a je shora i zdola ohraničená. Řadíme ji mezi tzv. S-

křivky nesymetrické kolem inflexního bodu. “ (1, s. 108)  

U modifikovaného exponenciálního trendu vypočítáme odhady parametrů 𝛽1, 𝛽2 a 𝛽3 

následovně: 

 

𝑏3 = [
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
]

1
𝑚ℎ

 , 

𝑏2=(𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ − 1)
2 , 

𝑏1 =
1

𝑚
⌈𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ ⌉, 

 

(2.30) 

kde 𝑆1, 𝑆2 a 𝑆3 vypočítáme pomocí následujících vzorců: 
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𝑆1 = ∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

, 𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1

 , 𝑆3 =  ∑ 𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

   (2.31) 

V případě, že je 𝑏3 záporné, tak se v dalších výpočtech používá jeho absolutní hodnota. 

U logistického trendu a Gompertzovy křivky se odhady paramatrů 𝛽1, 𝛽2 a 𝛽3 vypočítají 

pomocí vzorců (2.30) a (2.31), akorát v případě logistického trendu nahradíme u 𝑆1, 𝑆2 a 

𝑆3 hodnotu yi hodnotou 1/yi a v případě Gompertzovy křivky nahradíme yi hodnotou           

ln yi (1, s. 109). 

 

2.2.4 Volba regresní funkce 

Součástí regresní analýzy je i posouzení, jestli námi vybraná regresní funkce je vhodná 

pro vyrovnání dat. Pro posouzení, jak „dobře“ námi vybraná regresní funkce vystihuje 

funkční závislost mezi vysvětlující a vysvětlovanou proměnou se využívá index 

determinace, značený 𝐼2 , který je vyjádřen vzorcem (2.32) (1, s. 102). 

 
𝐼2 = 1 − ∑(𝑦𝑖 − ƞ̂𝑖)2

𝑛

𝑖=1

/ ∑(𝑦𝑖 − �̅�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 (2.32) 

 

2.3 Finanční ukazatelé 

Finanční ukazatelé představují nástroje, které se využívají pro jednoduchou finanční 

analýzu. Díky nim jsme schopni posoudit finanční zdraví firmy (4, s. 11).    
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2.3.1 Ukazatele likvidity 

„Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatelé likvidity v podstatě 

poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel).“ (5, s. 

91) 

Mezi ukazatele likvidity patří okamžitá, pohotová a běžná likvidita. Zařadit k nim 

můžeme také ukazatele čistého pracovního kapitálu (4, s. 55-57). 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐷𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
  (2.33) 

K výpočtu se používají jen nejlikvidnější položky rozvahy. Mezi pohotové platební 

prostředky patří peníze na pokladně a na účtech, volně obchodovatelné cenné papíry a 

šeky. Některé teorie pro výpočet používají jen peníze v hotovosti a peníze na bankovních 

účtech, aby byla zajištěna nejvyšší likvidnost. Dluhy s okamžitou splatností jsou složeny 

z krátkodobých dluhů, běžných bankovních úvěrů a krátkodobé finanční výpomoci (4, s. 

55). 

Doporučené hodnoty jsou 0,2-0,5 (5, s. 92). 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =

(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
  (2.34) 

Doporučené hodnoty jsou 1-1,5 (5, s. 92). 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

 
𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
  (2.35) 
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Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,5-2,5. Pokud jsou hodnoty vysoké, tak 

to ukazuje na špatné využívání finančních prostředků (5, s. 92). 

Čistý pracovní kapitál 

 Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦. (2.36) 

Ze složení tohoto ukazatele můžeme říct, že se nejvíce podobá běžné likviditě. 

Představuje kolik krátkodobého majetku je financováno pomocí dlouhodobých 

finančních zdrojů (4. s. 57). 

 

2.3.2 Ukazatele rentability 

„Rentabilita (též výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu.“ (4, s. 57) 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 (2.37) 

Za zisk můžeme dosadit různé formy výsledků hospodaření. Pokud chceme vypočítat 

ziskovou marži, tak za zisk je potřeba dosadit výsledek hospodaření po zdanění (4, s. 62-

63). 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 
𝑅𝑂𝐴 =

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.38) 

ROA nám udává, jakou má podnik produkční sílu. Abychom odstranily vliv zadlužení a 

daňového zatížení při výpočtu výkonosti podniku, tak v čitateli dosadíme EBIT (5, s. 99). 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 
𝑅𝑂𝐸 =

Čí𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.39) 

Pomocí ROE můžeme vypočítat jaká je výnosnost vloženého kapitálu (5, s. 100). 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =

𝑍𝑖𝑠𝑘

(𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 (2.40) 

ROCE udává, jak efektivně podnik hospodaří, protože díky němu jsme schopni vypočítat 

jaké je zhodnocení aktiv podniku, které jsou financovány, jak vlastním, tak i cizím 

dlouhodobým kapitálem (4, s. 60). 

 

2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

„Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje, tedy dluh.“ (4, s. 64) 

Celková zadluženost 

 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 (2.41) 

Její hodnoty by měly být v rozmezí 30-60 %, ale musí se brát ohled v jakém odvětví se 

společnost nachází a jak je schopen hradit své dluhy (5, s. 85-86). 
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Koeficient samofinancování 

 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎𝑐𝑜𝑣á𝑛í =

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.42) 

Udává, jak velká část aktiv je hrazena z peněz akcionářů (4, s. 65). 

Úrokové krytí 

 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
  (2.43) 

Tento ukazatel představuje, kolikrát zisk převyšuje úroky (4, s. 65). 

2.3.4 Ukazatele aktivity 

„Ukazatelé aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky 

a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv.“ (4, s. 67) 

Obrat aktiv 

 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.44) 

Vyjadřuje počet obratů aktiv za 1 rok. Na základě tohoto ukazatele jsme schopni určit, 

jak efektivně jsou využívaná aktiva. Měl by dosahoval alespoň hodnoty 1 (6). 

Doba obratu zásob 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (2.45) 

Doba obratu zásob představuje dobu, po kterou jsou oběžná aktiva vázána v podobě zásob 

(4, s. 67). 
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Doba obratu pohledávek 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (2.46) 

Doba obratu pohledávek představuje dobu, po kterou je majetek podniku vázán v podobě 

pohledávek, tedy za jakou dobu jsou pohledávky v průměru splaceny (4, s. 67). 

Doba obratu závazků 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (2.47) 

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak dlouho trvá firmě splatit své závazky (4, s. 67-68). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

V úvodu této části představím společnost DUNA Graphics, s.r.o. Následně budu řešit 

požadavky na aplikaci a provedu analýzu současného stavu. Poté se budu zabývat 

vývojem vybraných finančních ukazatelů a v závěru zhodnotím vybrané finanční 

ukazatele. 

 

3.1 Představení společnosti 

Název: DUNA Graphics, s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25522451 

Datum vzniku: 24.3.1998 

Sídlo: Vrchlického 701/6, 767 01 Kroměříž 

Počet zaměstnanců: 5 

 

Obr. 1: Logo společnosti (Zdroj: 10) 

 

3.1.1 Popis společnosti 

Společnost DUNA Graphics, s.r.o. byla založena roku 1998 dvěma společníky 

s počátečním vkladem 100 000 Kč (každý 50 000 Kč). Tato společnost se na začátku své 

existence zabývala grafickými návrhy a tvorbou webových stránek pro místní 

společnosti.  

Společnost získávala zákazníky především díky návrhům, které byly na danou dobu 

vysoce kvalitní, a to umožnilo její postupný rozvoj.  S přibývajícím počtem zákazníků a 
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jejich požadavků bylo potřeba změnit přístup. Společnost se začala věnovat kromě návrhů 

i realizaci finálních produktů. V současné době společnost realizuje většinu svých 

zakázek na vlastních řezacích plotrech, disponuje technologií pro velkoplošný tisk, potisk 

textilu a výrobu tiskovin. 

Při své práci se společnost opírá o dlouholeté zkušenosti získané v praxi a získávání 

nových znalostí průběžným studiem nejnovějších materiálů a technologií. Společnost 

stále drží vysoký standart kvality návrhů, pracoviště jsou vybavena nejmodernějším 

softwarem pro zpracování zákaznických dat. Zákazníkovi se v současné době společnost 

věnuje od návrhu až po finální realizaci.  

 

3.1.2 Předmět podnikání 

DUNA Graphics, s.r.o. se pohybuje na trhu reklamních činností. Hlavním zaměřením 

společnosti je tvorba grafických návrhů a následně pak jejich finální realizace.  

Nabízené produkty a služby: 

• reklamní polepy, 

• potisk textilu, 

• grafické návrhy, 

• tiskové služby, 

• cedule a plachty, 

• reklamní předměty, 

• samolepky a etikety, 

• nástřikové šablony, 

• webové stránky (7). 
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3.2 Současný stav a požadavky na aplikaci 

Společnost požaduje vytvoření aplikace, která by umožňovala sledování finančních 

ukazatelů. V současné době totiž nemá žádný software, který by jim toto umožňoval. 

Z ekonomického softwaru využívají pouze program pro fakturaci, protože účetnictví řeší 

pomocí outsourcingu, kdy se jim o účetnictví stará společnost DESEKT spol. s.r.o.  

 

3.3 Analýza finančních ukazatelů 

V této části se budu zabývat vývojem vybraných finančních ukazatelů společnosti DUNA 

Graphics, s.r.o. v letech 2010 až 2017 a predikcí jejich vývoje pro nadcházející rok, tj. 

rok 2018. Finanční ukazatelé a jejich predikce, byly vypočítány pomocí mojí aplikace, 

které se budu věnovat v části Vlastní návrh řešení. Pro výpočet finančních ukazatelů byly 

využity položky rozvahy a výkazu zisku a ztrát, sestavené z rozvahových a výsledkových 

účtů, které poskytla společnost DESEKT spol. s.r.o. 

 

3.3.1 Ukazatelé likvidity 

Pro analýzu vývoje likvidity jsem vybral okamžitou, pohotovou a běžnou likviditu. 

Jejichž vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tab. 1: Ukazatelé likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Rok         2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

okamžitá 

likvidita 
4,9613 3,591 4,0977 3,2504 3,4685 1,1464 2,6722 3,5843 

pohotová 

likvidita 
6,3236 4,4756 4,9725 3,9042 4,7629 1,9464 2,9017 4,2702 

běžná 

likvidita 
6,5395 4,5961 5,086 3,9796 5,0758 2,2204 3,0191 4,4533 



 

34 

 

Okamžitá likvidita 

Od roku 2010 do roku 2015 docházelo k poklesu hodnot okamžité likvidity, kdy 

k největšímu poklesu došlo v roce 2015. V tomto roce poklesla hodnota okamžité 

likvidity o 2,3221 na hodnotu 1,1464. Následující rok, ale došlo ke změně trendu a 

hodnoty začaly růst a podle predikce pro rok 2018 by měla okamžitá likvidita pokračovat 

v tomto trendu a dosahovat hodnoty 3,6174.  

Pro výpočet predikce okamžité likvidity je využita parabolická regrese, dána funkcí  

ƞ̂(x) = 6,0676 − 1,1699x + 0,0997𝑥2. 

Tato funkce byla vybrána na základě největšího indexu determinace, který má hodnotu 

0,8027. 

 

 

Graf 1: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ve sledovaném období klesala hodnota okamžité likvidity v průměru o 0,1967 za rok a 

průměrný koeficient růstu měl hodnotu 0,9546. Poslední sloupce tabulky č. 2 představuje 

hodnoty parabolické regrese za rok 2010 až 2017. 

 

Tab. 2: Okamžitá likvidita-časová řada (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Rok yi 1di(y) ki(y) ƞ̂i 

1 2010 4,9613 - - 4,9975 

2 2011 3,591 -1,3703 0,7238 4,1268 

3 2012 4,0977 0,5067 1,1411 3,4556 

4 2013 3,2504 -0,8473 0,7932 2,9839 

5 2014 3,4685 0,2181 1,0671 2,7117 

6 2015 1,1464 -2,322 0,3305 2,6389 

7 2016 2,6722 1,5258 2,3309 2,7656 

8 2017 3,5843 0,9121 1,3413 3,0918 

 

Pohotová likvidita 

V grafu č. 2 je zobrazen vývoj hodnot pohotové likvidity. Jak si můžeme všimnout, tak 

hodnoty mají velmi podobný vývoj jako u okamžité likvidity. 
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Graf 2: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Charakteristiky časové řady pohotové likvidity můžeme vidět v tabulce č. 3. Ve 

sledovaném období došlo každý rok ke změně hodnoty pohotové likvidity v průměru o   

-0,2933. K největší změně došlo mezi rokem 2014 a 2015, kdy v roce 2015 poklesla 

hodnota pohotové likvidity o 2,8165 oproti roku 2014. Této změny si můžeme všimnout 

ve čtvrtém sloupci tabulky č. 3.  Průměrný koeficient růstu je 0,9455, to znamená že se 

meziročně změnila pohotová likvidita průměrně 0,9455krát oproti roku předcházejícímu.  

Hodnoty časové řady nejlépe vystihuje parabolická regresní funkce 

ƞ̂(x) = 7,3839 − 1,297x + 0,1038𝑥2, 

jejíž index determinace má hodnotu 0,8348. Tato funkce je využita pro výpočet predikce 

pohotové likvidity pro rok 2018, ve kterém by měla dosahovat hodnoty 4,12. 
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Tab. 3: Pohotová likvidita-časová řada (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Rok yi 1di(y) ki(y) ƞ̂i 

1 2010 6,3236 - - 6,1907 

2 2011 4,4756 -1,848 0,7078 5,2051 

3 2012 4,9725 0,4969 1,111 4,4271 

4 2013 3,9042 -1,0683 0,7852 3,8569 

5 2014 4,7629 0,8587 1,22 3,4942 

6 2015 1,9464 -2,8165 0,4087 3,3392 

7 2016 2,9017 0,9553 1,4908 3,3918 

8 2017 4,2702 1,3686 1,4716 3,6521 

 

Běžná likvidita 

Každý rok v letech 2010 až 2017 došlo ke snížení hodnoty běžné likvidity v průměru o 

0,298. Kdy k největšímu poklesu došlo v roce 2015, v tomto roce poklesla hodnota o 

2,8554 oproti roku 2014. Průměrný koeficient růstu dosáhl ve sledovaném období 

hodnoty 0,9455.  

 

Tab. 4: Běžná likvidita-časová řada (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Rok yi 1di(y) ki(y) ƞ̂i 

1 2010 6,5395 - - 6,3445 

2 2011 4,5961 -1,9434 0,7028 5,3672 

3 2012 5,086 0,4899 1,1066 4,5966 

4 2013 3,9796 -1,1064 0,7825 4,0329 

5 2014 5,0758 1,0962 1,2754 3,6758 

6 2015 2,2204 -2,8554 0,4375 3,5256 

7 2016 3,0191 0,7986 1,3597 3,5821 

8 2017 4,4533 1,4342 1,4751 3,8453 

 

Jak si můžeme všimnout v grafu č. 3, tak hodnoty mají velmi podobný vývoj jak u 

okamžité a pohotové likvidity. Hodnoty běžné likvidity jsou vyrovnány pomocí 

parabolické regresní funkce 

ƞ̂(x) = 7,5285 − 1,2874x + 0,1034𝑥2, 
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protože dosáhla největšího indexu determinace 0,8271. Na základě této regresní funkce 

by měla mít běžná likvidita v roce 2018 hodnotu 4,3154. 

 

 

Graf 3: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.2 Ukazatelé aktivity 

Z ukazatelů aktivity jsem si pro analýzu vývoje vybral dobu obratu pohledávek a dobu 
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Doba obratu pohledávek 

Jak můžeme vidět v grafu č. 4, tak v letech 2010 až 2014 docházelo k růstu doby obratu 

pohledávek. Ale v roce 2015 došlo ke změně vývoje a doba obratu se začala snižovat. 

Tento trend nejlépe vystihuje parabolická regresní funkce 

ƞ̂(x) = 32,0893 + 6,8428x − 1,1146𝑥2, 

 jejíž index determinace je 0,8137. K největšímu poklesu došlo v roce 2016, kdy v tomto 

roce se snížila doba obratu pohledávek o 29,5893 dne.  

 

 

Graf 4: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V průměru docházelo ke snižování doby obratu pohledávek o 1,6678 dne za rok a 

průměrný koeficient růstu byl ve sledovaném období 0,9441. Na základě regresní analýzy 

bylo vypočítáno, že v roce 2018 by měla doba obratu pohledávek činit 3,3893 dne. 
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Tab. 6: Doba obratu pohledávek-časová řada (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Rok yi [den] 1di(y) [den] ki(y) ƞ̂i [den] 

1 2010 35,1981 - - 37,8175 

2 2011 47,0135 11,8154 1,3357 41,3164 

3 2012 38,1454 -8,8681 0,8114 42,586 

4 2013 39,6367 1,4913 1,0391 41,6264 

5 2014 45,3422 5,7055 1,1439 38,4375 

6 2015 38,2003 -7,1419 0,8425 33,0194 

7 2016 8,611 -29,5893 0,2254 25,372 

8 2017 23,5231 14,9121 2,7317 15,4952 

 

Doba obratu závazků 

Pro vyrovnání hodnot byla zvolena parabolická regrese, která je dána funkcí  

ƞ̂(x) = 22,4479 + 12,5161x − 1,4331𝑥2, 

 protože má největší index determinace 0,6304. Jak můžeme vidět v grafu č. 5 a tabulce 

č. 7, tak nejdelší doba obratu závazků byla v roce 2013. Po tomto roce došlo k poklesu o 

25,596 dne a hodnoty se pohybovaly kolem 35 dní, výjimka byl rok 2015 kdy doba obratu 

dosahovala 47,754 dne. 

 



 

41 

 

 

Graf 5: Doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V roce 2018 by mělo dojít k poklesu doby obratu závazků a obrat by měl trvat 19,0151 

dne. 

Ze základních charakteristik časové řady můžeme říci, že ve sledovaném období doba 

obratu závazků vzrostla v průměru o 1,2082 dne za rok a průměrný koeficient růstu je 

1,0413. 
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i Rok yi [den] 1di(y) [den] ki(y) ƞ̂i [den] 
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8 2017 34,2941 -3,2348 0,9138 30,861 
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3.3.3 Ukazatelé zadluženosti 

V této části se budu zabývat vývojem celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancovaní. Hodnoty těchto ukazatelů jsou zobrazeny níže v tabulce č. 8. 

 

Tab. 8: Ukazatelé zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková 

zadluženost [%] 
58,71 59,31 47,21 45,75 33,75 38,77 29,62 18,47 

Koeficient 

samofinancování 

[%] 

35,95 35,37 47,61 49,11 60,80 54,97 68,12 79,37 

  

Celková zadluženost 

Jak můžeme vidět v grafu č. 6 tak ve sledovaném období dochází k poklesu celkové 

zadluženosti, kdy každý rok klesala v průměru o 5,7492 % oproti roku předcházejícímu, 

resp. 0,8477krát. 

 

Tab. 9: Celková zadluženost-časová řada (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Rok yi [%] 1di(y) [%] ki(y) ƞ̂i [%] 

1 2010 58,7147 - - 59,8347 

2 2011 59,3106 0,5959 1,0101 55,2057 

3 2012 47,2066 -12,104 0,7959 50,2647 

4 2013 45,7476 -1,459 0,9691 45,0119 

5 2014 33,7516 -11,996 0,7378 39,4471 

6 2015 38,7714 5,0198 1,1487 33,5704 

7 2016 29,6249 -9,1465 0,7641 27,3818 

8 2017 18,4702 -11,1547 0,6235 20,8813 

 

Hodnoty celkové zadluženosti nejlépe vystihuje parabolická regresní funkce 
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ƞ̂(x) = 64,1519 − 4,1612x − 0,156𝑥2, 

 která má index determinace 0,9951. Na jejím základě byla vypočítána predikce pro rok 

2018. V tomto roce by měla celková zadluženost mít hodnotu 14,0689 %. 

 

 

Graf 6: Celková zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Koeficient samofinancování 

Od roku 2010 po rok 2017 má koeficient samofinancování rostoucí trend, který je 

vyjádřen pomocí parabolické regresní funkce 

ƞ̂(x) = 31,8186 + 3,1084x + 0,3179𝑥2 

a její index determinace má hodnotu 0,9951. Průměr prvních diferencí je roven 6,203 %, 

tuto hodnotu můžeme interpretovat jako průměrný meziroční růst koeficientu 

samofinancování.   

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

[%
]

[Rok]

CELKOVÁ ZADLUŽENOST

[%]

predikce [%]

parabolická regrese



 

44 

 

Tab. 10: Koeficient samofinancování-časová řada (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Rok yi [%] 1di(y) [%] ki(y) ƞ̂i [%] 

1 2010 35,9489 - - 35,2449 

2 2011 35,3698 -0,5791 0,9839 39,307 

3 2012 47,6146 12,2449 1,3462 44,0049 

4 2013 49,1134 1,4988 1,0315 49,3386 

5 2014 60,7985 11,6851 1,2379 55,3081 

6 2015 54,9696 -5,8289 0,9041 61,9134 

7 2016 68,1177 13,1481 1,2392 69,1544 

8 2017 79,37 11,2523 1,1652 77,0313 

 

Jak je z grafu č. 7 patrné tak v roce 2018 by měl koeficient samofinancování pokračovat 

v rostoucím trendu a dosáhnout hodnoty 85,544 %. 

 

 

Graf 7: Koeficient samofinancování (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.4 Ukazatelé rentability 

Z ukazatelů rentability jsem k podrobnější analýze vybral rentabilitu tržeb. 

V letech 2010 až 2015 byl vývoj ROS velice kolísavý, kdy v letech 2010 a 2011 byl 

v záporných číslech, poté v roce 2012 došlo k růstu a dosahoval hodnoty téměř 9 %, ale 

následující rok došlo k propadu ROS a dosahoval opět záporných čísel. Ke změně došlo 

v roce 2016, kdy došlo k růstu ROS na hodnotu 20,332 % a od tohoto roku se daří držet 

rentabilitu v kladných číslech.  

 

Tab. 11: Rentabilita tržeb-časová řada (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Rok yi [%] 1di(y) [%] ki(y) ƞ̂i [%] 

1 2010 -6,7027 - - -2,7396 

2 2011 -1,7848 4,9178 0,2663 -2,3898 

3 2012 8,9887 10,7735 -5,0362 -1,3998 

4 2013 -1,7191 -10,7078 -0,1912 0,2306 

5 2014 0,9431 2,6622 -0,5486 2,5014 

6 2015 -7,9505 -8,8937 -8,4298 5,4124 

7 2016 20,332 28,2826 -2,5573 8,9638 

8 2017 11,6277 -8,7044 0,5719 13,1555 

 

Od roku 2010 byl roční průměrný růst ROS 2,6186 %. Jak můžeme vidět v grafu č. 8 tak 

pro vyrovnání hodnot byla využita parabolická regrese, která je dána funkcí 

ƞ̂(x) = −2,449 − 0,6107x + 0,3202𝑥2 

a její index determinace má hodnotu 0,5733. S využitím této regrese byla vypočítána 

predikce ROS pro rok 2018, která by měla dosahovat hodnoty 17, 9876 %.    
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Graf 8: Rentabilita tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.4 Zhodnocení finančních ukazatelů 

V této části zhodnotím ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability za rok 2010 

až 2017, kterými jsem se zabýval v předchozí čísti. 

 

3.4.1 Zhodnocení ukazatelů likvidity 

Všechny 3 ukazatelé likvidity ve sledovaném období přesahují doporučené hodnoty 

ukazatelů, kromě běžné likvidity v roce 2015, kdy se likvidita pohybovala 

v doporučených hodnotách 1,5-2,5. V tomto roce se okamžitá i pohotová likvidita 

pohybovala blízko svých doporučených hodnot. 
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3.4.2 Zhodnocení ukazatelů aktivity 

Téměř ve všech letech má společnost dobu obratu pohledávek nižší než dobu obratu 

závazků, což je pro společnost výhodné, protože to znamená, že dostane zaplaceno za své 

pohledávky dříve, než uhradí své závazky. 

 

3.4.3 Zhodnocení ukazatelů zadluženosti 

Celková zadluženost se v letech 2010 až 2016 pohybovala v doporučených hodnotách 30-

60 %, kdy v roce 2010 a 2011 se pohyboval na horní hranici doporučených hodnot, ale 

poté začala postupně klesat a v roce 2017 se dostala pod doporučené hodnoty. S tím 

spojený koeficient samofinancování nám ukazuje, že společnost postupně začala více 

financovat svoje aktiva vlastním kapitálem.  

 

3.4.4 Zhodnocení ukazatele rentability 

Společnost měla v letech 2010 až 2015 velký problém s rentabilitou, kdy často byla ve 

ztrátě. Ke změně došlo v roce 2016, protože se společnosti podařilo sehnat významného 

zákazníka, díky kterému prudce vzrostla zisková marže. V roce 2017 došlo k poklesu 

rentability, protože tento zákazník si začal realizovat některé produkty sám.   
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části se nejdříve budu věnovat návrhu aplikace, která bude sloužit společnosti 

DUNA Graphics, s.r.o. jako pomůcka k analýze vybraných finančních ukazatelů pomocí 

časových řad a predikci vývoje ukazatelů pomocí regresní analýzy. Poté navrhnu řešení 

pro zlepšení finanční situace podniku. 

Aplikace je napsána v programovacím jazyce Visual Basic for Applications (verze 

7.1.1081) ve vývojovém prostředí programu Microsoft Excel (verze 16.0.9226.2114) a 

lze ji rozdělit do 3 hlavních částí. První část slouží pro práci s daty a nachází se v ní 

tlačítka pro import účetních výkazů, vymazání účetních výkazů a vypočítání finančních 

ukazatelů. Ve druhé části se nachází tlačítka pro zobrazení grafů ukazatelů a v poslední 

části jsou tlačítka pro zobrazení časové řady ukazatelů. 

Na obrázku č. 2 můžeme vidět úvodní list aplikace s rozdělením do těchto 3 částí. 

 

 

Obr. 2: Úvodní list aplikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.1 Práce s daty 

V této části popíši, jak probíhá import rozvahových a výsledkových účtů se kterých se 

sestavují potřebné položky z rozvahy a výkazu zisku ztrát pro výpočet finančních 

ukazatelů. Následně popíši, jak probíhá výpočet samotných ukazatelů po nainportování 
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všech účetních výkazů za požadované období. V závěru kapitoly se budu zabývat, jak lze 

vymazat již načtené účetní výkazy. 

4.1.1 Import výkazů 

Pro import rozvahových a výsledkových účtů klikneme na tlačítko import (viz obrázek č. 

2). Po kliknutí se zobrazí okno, které můžeme vidět na obrázku č. 3 a z něho vybereme 

potřebný soubor a klikneme na otevřít a tím se provede import. 

 

 

Obr. 3: Import (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Protože naimportovaný soubor neobsahuje výkazy v tabulkové podobě, ale obsahuje čísla 

účtů účtového rozvrhu je potřeba, aby se automaticky sestavily vybrané položky potřebné 

pro výpočet finančních ukazatelů. Dále se musí rozlišit, jestli se jedná o soubor 

s rozvahovými nebo výsledkovými účty. To je vyřešeno tak, že po nahrání souboru se 

vybere prvních 6 písmen z názvu listu (list je při importu pojmenován podle názvu 

importovaného souboru) a pokud je těchto 6 písmen z názvu rovnu slovu ROZVAH, tak 

se zavolá procedura pro výpočet požadovaných položek z rozvahy a pokud jsou rovny 
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slovu VYSLED dojde k zavolání procedury pro výpočet položek z výkazu zisku a ztrát. 

Při volání procedur se předává argument s názvem listu, tento rozhodovací blok je 

zobrazen v obrázku č. 4. Po sestavení položek dojde k jejich uložení do listu, který jsme 

předali jako argument do procedury. 

 

 

Obr. 4: Volání funkce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jakmile proběhne import, do levé části úvodního listu se vloží název nově vytvořeného 

listu, do kterého byl naimportovanán výkaz (viz obrázek č. 5). Tím bude uživatel vědět, 

které výkazy už načetl do aplikace. Podle názvu listu je přiřazen buď do sloupce, kde jsou 

zobrazeny názvy rozvah nebo VZZ. 

 

 

Obr. 5: Načtené účetní výkazy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Sestavení položek rozvahy a VZZ 

Sestavení položek jak rozvahy, tak VZZ probíhá velmi podobným způsobem. U obou 

procedur mám nejdříve deklarovaná pole, kde každé pole představuje potřebnou položku 

z rozvahy nebo VZZ, záleží na tom, jaká procedura je zavolána. Pole je naplněno čísly 

účtu, které se váží k jednotlivé položce z účetního výkazu. Poté následuje for cyklus, 

který prochází jednotlivé řádky naimportovaného souboru a zjišťuje, jestli se číslo účtu 

na řádku nachází v některém z deklarovaných polí. Pokud se nachází v poli tak se hodnota 

účtu přičte k proměnné, která slouží pro sečtení hodnot konkrétní položky účetního 

výkazu. Jakmile je cyklus ukončen (byly projité všechny řádky s hodnotami), tak se 

proměnné představující vybrané položky uloží do listu účetního výkazu a jsou poté 

využity k výpočtu vybraných finančních ukazatelů. V levé části obrázku č. 6 můžeme 

vidět výsledkové účty a jejich hodnoty a na pravé straně vypočítané vybrané položky 

z VZZ. 

 

 

Obr. 6: Ukázka výsledkových účtů s vypočítanými položkami (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výpočet finančních ukazatelů 

Jakmile máme načteny všechny rozvahy a VZZ za požadované období je potřeba 

vypočítat finanční ukazatele. Výpočet provedeme tak, že klikneme na tlačítko vypočítaní 

ukazatelů (viz obrázek č. 7).  

 

 

Obr. 7: Práce s daty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Po kliknutí na tlačítko nejprve dojde ke kontrole, jestli je načtený stejný počet rozvah a 

výkazů zisku a ztrát. Ta probíhá tak, že se do listu sloužícího pro ukládání vypočtených 

hodnot ukazatelů vloží roky, za které jsou naimportovány účetní výkazy, seřadí se od 

nejmenšího po největší a porovná se počet roků, za které jsou nahrány rozvahy a VZZ.  

V případě, že není stejný počet roků tak nedojde k výpočtu a uživateli se zobrazí okno 

které ho informuje, že není naimportovaný stejný počet rozvah a VZZ. Tento případ je 

zobrazen na obrázku č. 8. 
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Obr. 8: Rozdílný počet účetních výkazů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud je stejný počet roků, tak se spustí for cyklus. Uvnitř cyklu se nejdříve vybere 

z listu, ve kterém jsou uloženy roky, rok rozvahy a VZZ. Poté dojde ke kontrole, jestli 

jsou oba roky stejné a pokud se roky rovnají, tak proběhne výpočet ukazatelů a následně 

se hodnoty uloží do listu, který slouží pro ukládání hodnot ukazatelů. Nakonec se uživateli 

objeví okno s informací, že výpočet proběhl úspěšně, tato událost je zobrazena na obrázku 

č. 9. 

 

 

Obr. 9: Úspěšný výpočet (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na obrázku č. 10 je zobrazena část listu v němž jsou uloženy vypočítané hodnoty 

ukazatelů. V levé části se nachází roky, za které jsou načteny rozvahy a výkazy zisku a 

ztrát. Sloupec A obsahuje jeden rok navíc, protože tam byl přidán procedurou pro 

statistické výpočty, která je zavolána při vytváření grafů nebo tabulky časové řady a 

představuje rok pro predikci. Z tohoto sloupce jsou totiž čerpány roky, které se v grafech 

zobrazují na ose x. 
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Obr. 10: Část listu s uloženými hodnotami ukazatelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vymazání účetních výkazů 

Pokud chceme vymazat účetní výkaz je potřeba kliknout na tlačítko vymazat účetní výkaz, 

toto tlačítko můžeme vidět na obrázku č. 7. Po kliknutí se zobrazí formulář (viz obrázek 

č. 11) v něm si vybereme účetní výkaz, který chceme vymazat a klikneme na tlačítko 

vymazat. Následně se zobrazí výstraha, jestli chceme trvale odstranit tento list, po kliknutí 

na tlačítko odstranit dojde k vymazání listu se zvoleným účetním výkazem a aktualizaci 

seznamu ve formuláři. Jestli už nechceme dále mazat výkazy, tak pro zavření formuláře 

klikneme na křížek nebo na tlačítko zpět. 

 

 

Obr. 11: Vymazání výkazu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.2 Grafy 

Nejdříve se v této části budu věnovat výpočtu regresní funkce, protože při kliknutí na 

jakékoliv tlačítko pro zobrazení grafu (tyto tlačítka můžeme vidět na obrázku č. 12) se 

nejdříve zavolá procedura pro výpočet a vybrání nejvhodnější funkce a až následně 

dochází k vygenerování grafu. 

 

 

Obr. 12: Grafy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.2.1 Výpočet regresní funkce 

Aby mohlo dojít k výpočtu regresní funkce konkrétního ukazatele, je potřeba nejprve 

zavolat proceduru a předat ji argument. Ten představuje konkrétní sloupec listu, ve 

kterém jsou uloženy vypočítané hodnoty ukazatelů.  

Do procedury jsou vnořeny další procedury, které počítají jednotlivé regrese, a to 

konkrétně přímkovou, parabolickou, hyperbolickou, logaritmickou regresi, 

modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a gompertzovu křivku. Vypočítané 
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odhady funkční hodnoty pro jednotlivé roky, index determinace a regresní koeficienty 

jsou uloženy do listu, ze kterého se poté vybere regrese s nejvyšším indexem determinace.  

Na obrázku č. 13 můžeme vidět list s hodnotami při výpočtu regrese pro dobu obratu 

závazků. Kde například sloupec A udává hodnoty přímkové regrese a v poli B1 se nachází 

její index determinace. Pole B2 a B3 obsahuje regresní koeficienty přímkové regresní 

funkce. 

 

 

Obr. 13: Vypočítaná regrese pro dobu obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Výběr regrese s nejvyšším indexem determinace probíhá tak, že se jednotlivé indexy 

uloží do proměnných a ty se následně vloží do pole. Poté se pomocí funkce 

WorksheetFunction.Max() vybere nejvyšší hodnota v poli a uloží se do proměnné. Tato 

proměnná se za využití select case porovnává s jednotlivými indexy determinace a při 

shodě se funkční hodnoty regrese v jednotlivých letech zapíší do listu spolu s názvem 

využité regrese, jejím indexem determinace a regresními koeficienty (viz obrázek č. 14), 

ze kterého pak berou grafy hodnoty pro regresní funkci, predikci na nadcházející rok a 

regresi využitou pro vyrovnání hodnot. 
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Obr. 14: Příklad uložených hodnot regresní funkce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.2.2 Vytvoření grafu 

Postup, jakým jsou vytvořeny grafy popíší na ukazatelích zadluženosti, přičemž tento 

postup platí pro vytváření všech grafů jakéhokoliv ukazatele v aplikaci. 

Po kliknutí na tlačítko ukazatelé zadluženosti v části grafy (viz obrázek č. 12) dojde 

k aktivování listu, ve kterém se zobrazují grafy ukazatelů zadluženosti. Následně dojde 

k vymazání všech grafů na listu, aby bylo zajištěno že grafy jsou naplněny aktuálními 

hodnotami. Poté dojde k zavolání procedury pro regresní analýzu, kterou sem popisoval 

v předchozí kapitole. A nakonec dojde k vytvoření samotných grafů konkrétně pro 

celkovou zadluženost, koeficient samofinancování a úrokové krytí. Pod tyto grafy se poté 

vypíše index determinace využité regresní funkce a její regresní koeficienty. 
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Obr. 15: Část listu s grafy ukazatelů zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na obrázku č. 15 je zobrazena část listu, do kterého jsou vloženy grafy ukazatelů 

zadluženosti. Do každého grafu jsou vloženy 3 série hodnot. První série je zobrazena 

tmavě modrou barvou, představuje hodnoty ukazatelů vypočítaných z naimportovaných 

účetních výkazů. Druhá série je v grafu má oranžovou barvu a představuje parabolickou 

regresi, která byla vypočítána na začátku zavolanou procedurou. Poslední série hodnot, 

reprezentována světlemodrou barvou, představuje predikci pro nadcházející rok 2018.  

Predikce v tomto případě je vlastně zobrazení poslední hodnoty parabolické regrese 

sloupcovým grafem. Aby bylo zajištěno, že bude zobrazena jen poslední hodnota, je při 

přiřazování hodnot zavolána funkce. Tato funkce vytvoří pole o délce, které je rovno 

počtu let v grafu a přiřadí všem položkám kromě poslední hodnotu 0. Poslední položce 

v poli je přiřazena poslední hodnota parabolické regrese a pole je pak funkcí navráceno a 

přiřazeno 3. sérii hodnot zobrazených v grafu. 

Pokud se chceme vrátit na úvodní list aplikace tak klikneme na tlačítko zpět, které se 

nachází v levém horním rohu listu (viz obrázek č. 15). 
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4.3 Časové řady 

Po kliknutí na tlačítko pro zobrazení časové řady kterékoliv skupiny ukazatelů (viz 

obrázek č. 16) se aktivuje list, ve kterém jsou zobrazeny časové řady konkrétních 

ukazatelů. 

 

 

Obr. 16: Časové řady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Po aktivaci dojde k vymazání hodnot z tabulek, které tam zůstali po minulém zobrazení 

časové řady. Následně je zavolána stejná procedura pro provedení regresní analýzy jako 

při vytváření grafů. Poté už dojde k naplnění tabulky hodnotami. 

Příklad vygenerované tabulky s charakteristikami časové řady můžeme vidět na obrázku 

č. 16, ve kterém je zobrazena časová řada celkové zadluženosti a koeficientu financování. 

Nyní se zaměřím na tabulku časové řady a popíši co jednotlivé sloupce znamenají. 

V prvním sloupci se nachází čísla, která představují pořadí hodnoty v časové řadě. Ve 

druhém sloupci jsou napsány roky, ke kterým se váží charakteristiky časové řady. 

V následujícím sloupci jsou vypočítané hodnoty konkrétního ukazatele. Hodnoty 

z druhého a třetího sloupce se načítají z listu s vypočítanými hodnotami ukazatelů. 

Sousední sloupec obsahuje vypočítané první diference. Předposlední sloupec obsahuje 

hodnoty koeficientu růstu a v posledním jsou hodnoty křivky regrese vybrané procedurou 

pro statistické výpočty na základě největšího indexu determinace.  
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Obr. 17: Ukázka časové řady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Po naplnění tabulky hodnotami je zavolána procedura, která ohraničí tabulku a nastaví 

barvu pozadí buněk. A nakonec se pod tabulku vypíše průměr prvních diferencí, 

průměrný koeficient růstu, regrese využita pro výpočet predikce a samotná predikce pro 

nadcházející rok. 

Pro návrat na úvodní list stačí kliknout na tlačítko zpět, které se nachází v levém horním 

rohu listu (viz obr č. 17). 

 

4.4 Návrh na zlepšení 

V této části se budu zabývat návrhem pro zlepšení hodnot finančních ukazatelů a tím i 

finanční situace podniku. Zaměřím se na ukazatele, které jsem zhodnotil na konci 3. 

kapitoly a nedosahovali doporučených hodnot. 

 

4.4.1 Ukazatelé likvidity 

Společnost DUNA graphics, s.r.o. dosahuje ve sledovaném období vysokých hodnot 

likvidity. Na základě regresní analýzy jsem zjistil, že by v nadcházejícím roce, tj. 2018, 

nemělo dojít k poklesu hodnot, a proto je nutné přijít s návrhem na snížení likvidity.  
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Řešením by mohla být investice přebytečných finančních prostředků do rozšíření 

reklamy, aby se zvětšilo povědomí o společnosti i v okolních městech. Mají totiž 

dlouhodobý problém s hledáním silného odběratele, který by od nich pravidelně odebíral 

ve velkém. V případě získání nových velkých zákazníků, by měli uvažovat o rozšíření 

výroby. Aby nedošlo znovu k situaci, kdy nestíhali realizovat požadované zakázky. 

 

4.4.2 Ukazatelé rentability 

U ukazatelů rentability docházelo k velkým výkyvům hodnot ve sledovaném období a až 

poslední 2 roky se jim dařilo udržovat vyšší hodnoty rentability. Na základě predikce by 

v roce 2018 mělo dojít k růstu rentability. Tato predikce ale není nejpřesnější, protože 

index determinace regrese dosahoval hodnoty jen 0,5733.  

U návrhu na zlepšení rentability bych navázal na doporučení pro snížení likvidity, protože 

by mělo vliv i na zvýšení rentability. Jelikož májí dlouhodobý problém s udržením 

kladného výsledku hospodaření, tak by získání nových odběratelů pomohlo společnosti 

k dosažení zisku.  

Pokud by se rozhodlo pro rozšíření výroby je potřeba brát v potaz, jestli by to nezpůsobilo 

vysoký růst nákladů a tím i pokles výsledku hospodaření.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na vytvoření aplikace pro společnost DUNA Graphics, 

s.r.o., kterou využije jako pomůcku při analýze finančních ukazatelů. Aplikace umožňuje 

provádět analýzy ukazatelů pomocí regresní analýzy a časových řad, a také předpovídat 

vývoj ukazatelů na 1 rok dopředu. 

První část práce obsahuje teorii, která byla nezbytná pro výpočty v mojí aplikaci. Nachází 

se v ní vzorce využité při výpočtech finančních ukazatelů, regrese nebo základních 

charakteristik časové řady. 

Druhá část je zaměřena na seznámení se se společností, pro kterou je aplikace vyvíjena a 

zjištění požadavků na aplikaci. Následně je analyzován vývoj jejich finančních ukazatelů 

za pomocí časových řad a grafů. A na závěr této části je provedeno zhodnocení ukazatelů, 

u kterých jsem analyzoval vývoj. 

V třetí části je představena samotná aplikace. Je v ní uvedeno, jak probíhá práce s daty, 

statistické výpočty, vytváření grafů a časových řad. 

Věřím, že moje aplikace pomůže společnosti k lepšímu a přehlednějšímu sledování 

finančních ukazatelů, a tím i k rozvoji společnosti. 
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