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2 METODIKA PRÁCE A ANALÝZA VÝBEROVEJ VZORKY 
 

Súčasné podnikateľské prostredie charakteristické silnými konkurenčnými tlakmi, 

globalizačnými procesmi a neustálymi zmenami núti podniky rýchlo sa adaptovať novo 

vzniknutým situáciám. Aby zotrvali na trhu, musia sa neustále rozvíjať prostredníctvom 

investovania do vybraných rozvojových aktivít, s čím sa samozrejme spája potreba 

dodatočných finančných prostriedkov. Voľba konkrétnej formy financovania týchto aktivít 

ovplyvňuje nielen finančnú štruktúru podniku či priemerné náklady kapitálu, ale aj niektoré 

kľúčové indikátory výkonnosti podniku, ako napr. ukazovatele rentability založené na 

výsledku hospodárenia po zdanení či ukazovatele vychádzajúce z koncepcie shareholder 

value. Predkladaná monografia sa zameriava práve na objasnenie základných vzťahov medzi 

voľbou konkrétnej formy financovania rozvojových aktivít a dopadu tohto rozhodnutia  na 

výkonnosť podniku meranú vybranými finančnými výkonnostnými ukazovateľmi.  

Vychádzajúc z analýzy teoretických poznatkov autorov domácich a zahraničných titulov, ako 

aj z analýzy praktických skúseností finančných manažérov z oblasti financovania podniku a 

jeho rozvojových aktivít, bol definovaný fundamentálny cieľ výskumnej práce. Vzhľadom na 

nutnosť systémového prístupu ku spracovaniu monografie bol navrhnutý systém čiastkových 

cieľov, ktorých úlohou bolo podporovať dosiahnutie a úspešné naplnenie vrcholového cieľa. 

Ďalej bolo nutné stanoviť informačnú bázu, zostaviť výskumné a pracovné hypotézy, zvoliť 

metodiku riešenia výskumnej práce, vybrať vhodné vedecké metódy s dôrazom na štatistické 

metódy potrebné v procese overovania stanovených hypotéz, ako aj zvoliť ďalšie metódy 

(konkrétne matematické metódy a metódy analýzy) potrebné pri konečnom rozhodovaní 

o voľbe vhodnej formy financovania rozvojových aktivít podniku vo vzťahu k jeho 

výkonnosti.  

2.1 Fundamentálny cieľ, čiastkové ciele a hypotézy práce 

Podnik je ekonomický subjekt založený za účelom podnikania, pričom jedným zo základných 

znakov podnikania definovaného podľa Obchodného zákonníka je dosahovanie zisku. Zisk sa 

spája s realizáciou podnikateľských aktivít a jeho zvyšovanie s jednou zo základných fáz 

životného cyklu podniku – s fázou rastu. Jedným zo základných cieľov podniku by malo byť 

zotrvať v tejto fáze čo najdlhšie. Rast podniku, či už externý alebo interný, sa spája 

s rôznorodými rozvojovými aktivitami, ktoré si vynucujú dostatok finančných prostriedkov. 

Môže sa jednať o rozšírenie výrobných kapacít, nakúpenie novej technológie, know-how, 
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patentov či licencií, ďalej o výskum a vývoj, realizáciu inovačného alebo investičného 

projektu, reštrukturalizáciu, racionalizáciu práce, zaškolenie a vzdelávanie zamestnancov, 

vývoj nového produktu, marketingový prieskum, prienik na nový trh, akvizíciu, fúziu a pod. 

Finančný manažér tak stojí pred otázkou, odkiaľ získať voľné finančné prostriedky na 

realizáciu týchto aktivít a či výber konkrétnej formy ich financovania môže ovplyvniť 

výkonnosť podniku. Na základe týchto úvah po dôslednej analýze dostupnej literatúry bol 

zostavený fundamentálny cieľ vedeckej práce. 

2.1.1 Fundamentálny cieľ práce 

Téma monografie je zameraná na objasnenie základných vzťahov medzi voľbou konkrétnej 

formy financovania rozvojových aktivít prejavujúcou sa zmenou kapitálovej štruktúry 

podniku a dopadu tohto rozhodnutia na finančnú výkonnosť podniku. Fundamentálnym 

cieľom vedeckej práce je navrhnúť postupnosť krokov pri výbere externého zdroja 

financovania rozvojových aktivít pri zohľadnení rastu finančnej výkonnosti podniku. 

Základnou myšlienkou naplnenia hlavného cieľa je tvrdenie finančnej teórie o kauzalite medzi 

riadením kapitálovej štruktúry podniku a indikátormi finančnej výkonnosti podniku. Zmena 

štruktúry kapitálu vplýva na výšku zisku, na výšku základu dane z príjmov, prostredníctvom 

daňového štítu na výšku čistého zisku, na výšku priemerných nákladov kapitálu 

a v neposlednom rade aj na moderné ukazovatele výkonnosti podniku, ktoré sa stávajú 

východiskom pre stanovenie trhovej hodnoty podniku z pohľadu vlastníka. 

Hlavnými problémovými oblasťami riešenia výskumnej práce je zadlženosť podniku vo 

vzťahu k rentabilite vlastného imania a k ekonomickej pridanej hodnote, korelácia medzi 

finančnými výkonnostnými indikátormi, ako aj korelácia medzi zadlženosťou a výkonnosťou 

podniku.  

Základný prínos predkladanej monografie pre podnikovú prax spočíva v usmernení 

finančných manažérov pri rozhodovaní o voľbe externého zdroja financovania rozvojových 

aktivít v smere zvýšenia finančnej výkonnosti podniku prostredníctvom zostaveného rámca 

rozhodovania o voľbe externého zdroja financovania rozdeleného do troch úrovní 

a doplneného o analýzu finančnej štruktúry podnikov patriacich podľa odvetvovej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2 do triedy H 49.41 „Nákladná cestná doprava“. 

Predkladaný rámec rozhodovania vychádza z teórie riadenia hodnoty podniku, a preto 

zohľadňuje rast trhom pridanej hodnoty, ako aj  celkovej trhovej hodnoty podniku. 
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2.1.2 Čiastkové ciele práce 

Pre naplnenie fundamentálneho cieľa práce je potrebné stanoviť jej čiastkové ciele. 

Metodický postup naplnenia hlavného cieľa vedeckej práce bol preto rozdelený do 

nasledovných podporných, na seba nadväzujúcich, cieľov: 

1. Zostavenie funkcií vybraných ukazovateľov finančnej výkonnosti podniku (konkrétne 

rentability vlastného imania, ekonomickej pridanej hodnoty a podielu ekonomickej 

pridanej hodnoty na podnikových aktívach) na základe pyramídového rozkladu 

produkčnej sily podniku. 

2. Odvodenie základných vzťahov medzi finančnými ukazovateľmi poukazujúcich na 

priebeh zostavených funkcií v súvislosti so  zadlženosťou podniku.  

3. Zostavenie výberovej vzorky podnikov služieb a jej analýza. 

4. Overenie stanovených vedeckých hypotéz a vyvodenie záverov. 

5. Syntézou dostupných znalostí z oblasti riadenia kapitálovej štruktúry a výsledkov 

overenia vedeckých hypotéz naplnenie základného cieľa vedeckej práce – zostavenie 

postupnosti krokov pri výbere externého zdroja financovania rozvojových aktivít pri 

zohľadnení rastu finančnej výkonnosti podniku. 

Východiskom pre naplnenie prvého a druhého čiastkového cieľa bol pyramídový rozklad 

produkčnej sily podniku rozpracovaný v tretej kapitole. Popis zostavenia výberovej vzorky 

obsahuje druhá kapitola a jej analýzu obsahuje tretia kapitola (tretí čiastkový cieľ). Na základe 

účtovných údajov zostavenej výskumnej vzorky podnikov boli otestované stanovené vedecké 

a pracovné hypotézy, ktorých preverenie vrátane vyvodenia záverov je popísané v štvrtej 

kapitole (štvrtý čiastkový cieľ). Postupnosť krokov pri výbere externého zdroja financovania 

obsahuje podkapitola 4.2. Monografiu uzatvára piata kapitola, ktorá je sumárom prínosov 

monografie pre teóriu a prax. 

2.1.3 Vedecké a pracovné hypotézy 

V súvislosti s naplnením fundamentálneho cieľa práce boli v priebehu vlastného výskumu 

preskúmané nasledovné hypotézy: 

Hv1: Uprednostňovanie cudzích zdrojov vo financovaní rozvojových aktivít podniku pôsobí  

na výšku rentability vlastného imania. 

Hv2: Uprednostňovanie cudzích zdrojov vo financovaní rozvojových aktivít podniku pôsobí 

na výšku podielu ekonomickej pridanej hodnoty na podnikových aktívach. 
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Hv3: Existuje súvislosť medzi jednotlivými ukazovateľmi finančnej výkonnosti podniku. 

Vo funkciách rentability vlastného imania a podielu ekonomickej pridanej hodnoty na 

podnikových aktívach vystupujú viaceré premenné. Aby bolo možné vykonať analýzu 

priebehu týchto funkcií v závislosti od zadlženosti, bolo nutné preveriť, či existuje súvislosť 

medzi jednotlivými premennými a ukazovateľom zadlženosti podniku. Preto boli v rámci 

výskumu overené nasledovné pracovné hypotézy: 

Hp1:  Zadlženosť podniku pôsobí na priemernú úrokovú mieru úročených cudzích zdrojov. 

Hp2:  Zadlženosť podniku pôsobí na priemernú úrokovú mieru cudzích zdrojov. 

Hp3:  Zadlženosť podniku pôsobí na náklady vlastného imania.  

Účelom vyššie uvedených hypotéz bolo analyzovať vplyv zmeny zadlženosti podniku 

v dôsledku výberu konkrétnej formy financovania rozvojových aktivít na vybrané ukazovatele 

výkonnosti podniku. Overovanie hypotéz bolo realizované prostredníctvom využitia 

korelačnej analýzy, regresnej analýzy a  inštrumentária relatívnych a absolútnych finančných 

ukazovateľov. Hĺbková analýza vzájomných väzieb medzi zvolenými premennými vykonaná 

na výberovej vzorke bola realizovaná prostredníctvom štatistických testov na vyvrátenie alebo 

potvrdenie stanovených hypotéz. 

  


