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2.2 Použitý materiál, výber výskumnej vzorky a metódy práce 

Za účelom naplnenia hlavného cieľa vedeckej práce bolo nevyhnutné zhromaždiť čo najviac 

relevantných informácií a poznatkov týkajúcich sa témy práce a získať dáta potrebné na 

preverenie vedeckých hypotéz. Nasledujúci text popisuje primárne a sekundárne zdroje dát, 

informácií a poznatkov použitých pri spracovávaní monografie, ako aj metódy realizovanej 

výskumnej práce. 

2.2.1 Metódy zhromažďovania informácií 

Riadenie kapitálovej štruktúry podniku môže zásadným spôsobom ovplyvniť niektoré 

finančné ukazovatele. Je ale zrejmé, že podniky, ktoré sú si podobné v určitých rysoch, 

uprednostňujú porovnateľné zloženie finančných zdrojov (podnikových pasív). V súlade 

s týmto empirickým poznatkom bola zvolená výberová vzorka podnikov, v rámci ktorej sú si 

podniky podobné v určitých rysoch. Účtovné dáta týchto podnikov boli použité pri overovaní 

vedeckých hypotéz zostavených na základe analýzy finančnej teórie z oblasti riadenia 

kapitálovej štruktúry, ako aj na základe vlastných úvah a čiastkových záverov zostavených po 

analýze priebehu funkcie rentability vlastného imania a funkcie podielu ekonomickej pridanej 

hodnoty na podnikových aktívach. 

Materiálom pri spracovávaní vedeckej práce boli predovšetkým účtovné údaje z účtovných 

výkazov vybraných podnikov s prevažujúcou činnosťou patriacej podľa odvetvovej 

klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 224

                                                 
24 príloha vyhlášky ŠÚ SR č. 306/2007 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností 
(platnosť nadobudla 1.1.2008) 

 do sekcie H – „Doprava 

a skladovanie“, podtrieda 49.41.0 „Nákladná cestná doprava“. Podľa informácií získaných 

z portálu Štatistického úradu Slovenskej republiky (http://www.statistics.sk/wmetis/ 

klas_s/item.jsp?id=11001071) patria do tejto podtriedy všetky druhy prepravy tovaru na 

cestách (preprava tovaru vrátane dreva, zásobovanie, preprava chladiarenskými dopravnými 

prostriedkami, preprava ťažkých nákladov, preprava nadmerného tovaru, preprava v 

cisternových vozidlách vrátane zberu mlieka z fariem, preprava dopravných prostriedkov, 

preprava odpadu a odpadového materiálu bez zberu alebo likvidácie odpadu). Táto podtrieda 

zahŕňa tiež prenájom nákladných dopravných prostriedkov s vodičom a prepravu tovaru 

dopravnými prostriedkami ťahanými človekom alebo zvieraťom. Podtrieda H 49.41.0 

vylučuje prepravu dreva v rámci lesa ako súčasť prác spojených s ťažbou dreva, distribúciu 

vody dopravnými prostriedkami, prevádzku terminálov na manipuláciu s nákladom, služby 



 73 

spojené s poskytovaním prepraviek a obalov na prepravu tovarov, poštové a kuriérne služby a 

prepravu odpadu ako súčasť zberu alebo likvidácie odpadu. 

Údaje z účtovných výkazov podnikov tvoriacich výberovú vzorku boli čerpané z databázy 

spoločnosti Creditinfo Slovakia, s.r.o. Táto spoločnosť podľa informácií na svojom 

internetovom portáli prehlasuje, že „disponuje najrozsiahlejšou databázou štruktúrovaných 

účtovných uzávierok, ktoré získava z výročných správ, priamym kontaktom s firmami a zo 

Zbierky listín“. Účtovné závierky, ktoré nemá v databáze, zabezpečí pre klienta aj v 

expresných termínoch. (http://www.creditinfo.sk/) 

Výberová vzorka podnikov bola zostavená náhodným výberom prostredníctvom softvéru, 

ktorým táto spoločnosť disponuje. Ako doplňujúci údaj bola požadovaná informácia o sídle 

spoločnosti a počte zamestnancov. Účtovné a doplňujúce údaje boli poskytnuté za kalendárny 

rok 2007. Softvér po zadaní kritérií stanovené zadávateľom vyselektoval 120 podnikov. 

Jednalo sa o nasledovné kritériá: 

• prevažujúca činnosť: H 49.41.0 „Nákladná cestná doprava“, 

• právna forma podnikania: spoločnosť s ručením obmedzeným, 

• kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie,  

• kladná hodnota vlastného imania a  

• nenulová výška záväzkov. 

Pri výbere selekčných kritérií sa vychádzalo z nasledovnej úvahy – ak by bol podnik stratový, 

nemá význam hovoriť o posilnení finančnej výkonnosti zvýšením zadlženosti podniku. 

Takýto podnik by sa mal prednostne zamerať na hľadanie príčin daného stavu. Taktiež vlastné 

imanie by malo dosahovať kladnú hodnotu. Tento ukazovateľ vstupuje do výpočtu 

ukazovateľa rentability vlastného imania a následne do ukazovateľa ekonomickej pridanej 

hodnoty. Ak by bol záporný, skreslilo by to hodnotu týchto ukazovateľov. Podniky výberovej 

vzorky by mali taktiež vykazovať nenulovú výšku záväzkov. Výška cudzích zdrojov 

vystupuje v menovateli ukazovateľa priemernej úrokovej miery cudzích zdrojov. Tento 

ukazovateľ je jedným z ukazovateľov, ktorý bol vybraný ako kľúčový v zostavenom 

mikroekonomickom modeli na predikciu vzťahu medzi zadlženosťou a výkonnosťou meranou 

ekonomickou pridanou hodnotou. V prípade nulovej výšky záväzkov by sa jednalo o delenie 

nulou. 
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Úspešné spracovanie monografie vyžadovalo aj dostatok sekundárnych zdrojov dát. Vo 

všeobecnosti sa jedná o knižné publikácie a monografie venované problematike financovania 

podnikov, dlhového financovania podnikov, podnikových obligácií a kapitálovej štruktúry 

podnikov. Informácie boli získavané z domácich a zahraničných vedeckých a odborných 

časopisov, monografií, zborníkov z vedeckých a odborných konferencií a seminárov. Medzi 

najvýznamnejšie zdroje sekundárnych dát použité pri spracovávaní vedeckej práce patria 

štatistické údaje publikované Národnou bankou Slovenska, Štatistickým  úradom Slovenskej 

republiky a Eurostatom. Ďalej sú to správy a prehľady Európskej komisie, Ministerstva 

financií Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 

Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, Prognostického ústavu Slovenskej 

akadémie vied, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskej 

asociácie rizikového kapitálu, Európskej asociácie rizikového kapitálu, Asociácie lízingových 

spoločností a pod. 

Nie menej dôležitými sekundárnymi zdrojmi dát boli tiež vedecké štúdie a vedecké články 

dostupné napr. z bázy dát vydavateľstva EBSCO (http://www.global. ebscohost.com), 

z databázy Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com), ďalej working papers 

popredných zahraničných univerzít a výskumných centier, napr. Harward Business School, 

Centre for Financial Studies (http://www.ikf-cfs.de), Centre for Economic Research 

(http://ftp.zew.de), ako aj iné sekundárne informácie získané zo siete World Wide Web. 

2.2.2 Metódy práce 

Pri spracovávaní monografie boli aplikované viaceré vedecké metódy potrebné pre 

dosiahnutie stanovených cieľov. Medzi základné metódy realizovaného výskumu patria 

logické metódy využívajúce princípy logiky a logického myslenia. Tieto metódy boli použité 

pri zisťovaní určitých javov v spojitosti s financovaním podnikov, ako aj ich rozvojových 

aktivít. Z tejto skupiny metód boli aplikované najmä metódy analýzy, syntézy, dedukcie a 

komparácie. Analýza bola použitá najmä pri štúdiu dostupnej domácej a zahraničnej literatúry 

a následnej identifikácii faktorov vplývajúcich na financovanie podniku a na výber formy 

financovania jeho rozvojových aktivít. Syntéza bola použitá najmä pri spájaní čiastkových 

poznatkov zistených vo fáze analýzy do jedného celku, ako aj pri formulácii záverov 

a odporúčaní pre podnikovú prax. Dedukcia bola využitá najmä pri stanovení ústredného 

problému monografie a pri formulácii základného cieľa, pomocných cieľov a hypotéz. 

Komparácia bola použitá napr. pri porovnávaní slovenskej podnikateľskej praxe 
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s porovnateľným prostredím vo vybraných krajinách či pri konfrontácii názorov popredných 

odborníkov na financovanie a finančnú štruktúru podniku. Logické metódy boli taktiež 

použité pri hľadaní všeobecných odporúčaní pre výber formy financovania rozvojových 

aktivít v praxi slovenských podnikov. 

V rámci riešenia vedeckej práce boli aplikované tiež metódy ekonomickej analýzy, konkrétne 

pyramídový rozklad vrcholového ukazovateľa produkčnej sily podniku na súbor čiastkových 

ukazovateľov. Tento rozklad sa stal východiskom pre odvodenie funkcie rentability vlastného 

imania a následne aj funkcie ekonomickej pridanej hodnoty a podielu ekonomickej pridanej 

hodnoty na podnikových aktívach. Za účelom hĺbkovej analýzy výberovej vzorky podnikov 

a za účelom získania potrebných dát pre overenie stanovených hypotéz bola využitá finančná 

analýza, predovšetkým vertikálna a horizontálna analýza súvahy.  

Medzi ďalšie nie menej významné metódy možno zaradiť matematické a štatistické metódy, 

ktoré boli uplatnené pri exaktnom vyjadrení javov a vzťahov medzi finančnými ukazovateľmi. 

V rámci vedeckej práce boli riešené viaceré rovnice a nerovnice potrebné pre zadefinovanie 

vzťahov medzi vybraným finančnými ukazovateľmi. Za účelom merania štatistickej závislosti 

medzi dvoma premennými bola použitá korelačná analýza, ktorá meria silu štatistickej 

závislosti medzi dvoma kvantitatívnymi premennými. Pri overovaní štatistickej významnosti 

korelácie dvoch premenných bol použitý Kendallov koeficient poradovej korelácie tau-b25

2.2.3 Metodologický postup riešenia práce 

 

vypočítaný prostredníctvom štatistického softvéru SPSS 15.0 for Windows®. Pre overenie 

pracovných hypotéz bola použitá regresná analýza a v rámci nej odhad funkcie. Použitá bola 

tiež deskriptívna štatistika, konkrétne popisné charakteristiky (priemer, medián, miery 

variability) a grafy (najmä bodový, koláčový a stĺpcový graf). Zo softvérových produktov 

dostupných na trhu bol vo výskumnej práci použitý textový editor, tabuľkový procesor 

a štatistický softvér. Konkrétne sa jednalo o MS Word 2007,  MS Excel 2007 a štatistický 

softvér SPSS 15.0 for Windows®. 

Po zvolení ústrednej témy vedeckej práce bolo prvým krokom zhromaždiť čo najviac 

informácií a poznatkov týkajúcich sa danej témy. Po preštudovaní zvolenej problematiky bolo 

nutné zostaviť rámcovú štruktúru monografie a stanoviť jej hlavný cieľ. Následne v súlade 

s hlavným cieľom práce boli zvolené metódy vedeckej práce, spôsob získania primárnych dát 
                                                 
25 Kendallov koeficient tau-b bol zvolený z dôvodu, že jednotlivé premenné nemajú normálne rozdelenie 
a závislosť medzi nimi nemá lineárny priebeh. 
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a spôsob zostavenia výberovej vzorky podnikov. Hlavný cieľ monografie bol rozložený do 

súboru podporných (čiastkových) cieľov práce, dosiahnutie ktorých malo podporiť naplnenie 

hlavného cieľa práce. Po týchto úkonoch bolo možné začať spracovávať monografiu ako 

výstup vedeckej práce. 

Základné úvahy pri riešení ústredného problému výskumnej práce vychádzali z poznania, že 

financovanie cudzím kapitálom na jednej strane zvyšuje účinnosť finančnej páky, avšak na 

strane druhej zvyšuje tzv. leverage riziko (riziko finančných ťažkostí z dôvodu vysokého 

zadlženia). Zmena finančnej štruktúry teda súvisí s finančnou výkonnosťou podniku.  

Na začiatku samotného výskumu boli vybrané dva kľúčové indikátory finančnej výkonnosti 

podniku – rentabilita vlastného imania a ekonomická pridaná hodnota. Kým prvý ukazovateľ 

meria výkonnosť podniku ako celku, druhý ukazovateľ meria výkonnosť podniku vo vzťahu 

k jeho vlastníkovi. Nakoľko ekonomická pridaná hodnota je absolútnym ukazovateľom, 

nemožno ju využiť na medzipodnikové porovnávanie. Preto bol tento ukazovateľ nahradený 

pomerovým ukazovateľom, konkrétne podielom ekonomickej pridanej hodnoty na 

podnikových aktívach. 

V ďalšom kroku boli odvodené funkcie obidvoch výkonnostných indikátorov. Východiskom 

bol pyramídový rozklad produkčnej sily podniku, ktorá ako podiel zisku pred platením daní 

a úrokov na podnikových aktívach vyjadruje schopnosť osobných zložiek podnikania26

Keďže ukazovateľ ekonomickej pridanej hodnoty súvisí s výškou ukazovateľa rentability 

vlastného imania a výškou vlastného imania, ďalšie úvahy boli smerované na hľadanie takej 

finančnej štruktúry podniku, pri ktorej je rentabilita vlastného imania čo najvyššia a zároveň 

podnikateľská činnosť prináša vlastníkovi kladnú ekonomickú pridanú hodnotu. Preto boli 

odvodené základné kritériá pre rozčlenenie podnikov do troch kategórií podľa priebehu 

zostavených funkcií v súvislosti so zadlženosťou.  

 

využívať majetok podniku. Takto ponímanú produkčnú silu možno považovať za konštantu 

(Neumaierová, Neumaier, 2002). Z jej pyramídového rozkladu bola prostredníctvom 

matematického aparátu odvodená funkcia rentability vlastného imania. Táto funkcia sa 

následne stala východiskom pre odvodenie funkcie ekonomickej pridanej hodnoty.  

Na základe analýzy priebehu zostavených funkcií boli vypracované vedecké hypotézy. Tie 

boli neskôr rozpracované podrobne – pre každú kategóriu podnikov bola sformulovaná nulová 
                                                 
26 zamestnancov, manažérov, vlastníkov 
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a alternatívna hypotéza. Za účelom preverenia hypotéz bola zostavená výskumná vzorka 

podnikov. Pri overovaní hypotéz boli podniky rozdelené do homogénnych skupín podľa 

priebehu funkcie rentability vlastného imania, resp. podľa  priebehu funkcie podielu 

ekonomickej pridanej hodnoty na podnikových aktívach. V rámci každej kategórie podnikov 

boli preverené stanovené hypotézy a vyvodené závery. Výsledky výskumu v súčinnosti s 

dostupnými teoretickými poznatkami a praktickými skúsenosťami svetovo uznávaných 

odborníkov vyústili do súboru odporúčaní uľahčujúcich voľbu vhodnej formy financovania 

rozvojových aktivít podniku. Na základe syntézy teoretických poznatkov z oblasti 

financovania rozvojových aktivít podniku a výsledkov realizovaného výskumu bol 

spracovaný postup pri výbere externého zdroja financovania rozvojových aktivít pri 

zohľadnení rastu finančnej výkonnosti. Nakoľko podniky výberovej vzorky patria podľa 

odvetvovej klasifikácie ekonomických činností do podtriedy 49.41.0 „Nákladná cestná 

doprava“, výstup vedeckej práce je určený v prvom rade pre podniky s rovnakou 

podnikateľskou činnosťou. 


