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4 PREVERENIE MIKROEKONOMICKÉHO MODELU A SYNTÉZA 

VÝSLEDKOV 

 

Na základe analýzy priebehu funkcie rentability vlastného imania a funkcie podielu 

ekonomickej pridanej hodnoty na celkových aktívach podniku v závislosti od zadlženosti boli 

odvodené vzťahy medzi vybranými finančnými ukazovateľmi poukazujúce na rastúci priebeh 

jednotlivých funkcií v závislosti od zadlženosti podniku. Ak platia tieto vzťahy, potom možno 

predpokladať, že zvýšením podielu cudzích zdrojov v štruktúre pasív docieli podnik zvýšenie 

jeho finančnej výkonnosti. Samozrejme, finančný manažment ako veda o riadení finančných 

zdrojov patrí medzi spoločenské vedné disciplíny. Preto napriek použitému matematickému 

aparátu nemožno jednoznačne tvrdiť, že podnik spĺňajúci podmienku rastúcej funkcie 

zákonite zvýši svoju finančnú výkonnosť zvýšením cudzích zdrojov v štruktúre pasív. Na 

finančnú výkonnosť podniku totiž vplýva množstvo nielen mikroekonomických, ale aj 

makroekonomických faktorov, častokrát nepredvídateľných a neovplyvniteľných.  

4.1 Korelácia medzi vybranými ukazovateľmi zadlženosti a finančnej výkonnosti  

 
Pre zistenie relevantnosti odvodených vzťahov medzi finančnými ukazovateľmi 

poukazujúcich na rastúci priebeh vyššie spomínaných funkcií bola vykonaná korelačná 

analýza medzi zadlženosťou podniku a indikátormi finančnej výkonnosti meranej rentabilitou 

vlastného imania ako jedného z tradičných ukazovateľov a podielom ekonomickej pridanej 

hodnoty na podnikových aktívach ako jedného z moderných ukazovateľov. Po preverení 

pracovných hypotéz boli postupne otestované jednotlivé vedecké hypotézy. Najprv bola 

preverená korelácia medzi zadlženosťou a výkonnosťou (prvá a druhá vedecká hypotéza) 

a následne korelácia medzi jednotlivými výkonnostnými indikátormi navzájom. 

4.1.1 Korelácia ROE a zadlženosti 

Po zatriedení podnikov výberovej vzorky do jednotlivých kategórií podľa priebehu funkcie 

ROE bola preverená štatistická významnosť Pearsonovho korelačného koeficientu. V prvej 

kategórii podnikov by mal Kendallov koeficient poradovej korelácie dosahovať kladné 

hodnoty, v tretej kategórii podnikov by mal dosahovať záporné hodnoty a v druhej kategórii 

raz záporné (1. spôsob) a raz kladné hodnoty (2. spôsob). Tvar nulovej a alternatívnej 

hypotézy pre jednotlivé kategórie podnikov je uvedený nižšie. 
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Kategória 1:  H0: τk = 0   Kategória 3: H0: τk = 0 

H1: τk > 0     H1: τk < 0 

Kategória 2:  H0: τk = 0   Kategória 2:  H0: τk = 0 

(ÚCZ/ZO) H1: τk < 0   (CZ/A)  H1: τk > 0 

Východiskom pri triedení podnikov do jednotlivých kategórií bola rentabilita vlastného 

imania porovnávaná s priemernou úrokovou mierou ÚCZ a priemernou úrokovou mierou CZ 

po zdanení (obr. 9, tab. 17). Pri preverovaní korelácie medzi podielom úročených cudzích 

zdrojov na celkových zdrojoch za odmenu (ÚCZ/ZO) a rentabilitou vlastného imania (ROE) 

boli vylúčené podniky nevykazujúce úročené cudzie zdroje v štruktúre pasív. Tieto podniky 

totiž vykazujú nulovú zadlženosť meranú podielom ÚCZ/ZO, avšak zároveň rôznu výšku 

ROE. Preto by bol výsledok korelačnej analýzy skreslený.  

Do prvej kategórie podnikov spadá 83 podnikov. Za účelom preverenia hypotézy bolo 

vylúčených 10 podnikov, ktoré vykazovali zadlženosť vyššiu než  70 % a rentabilitu 

vlastného imania nižšiu než 20 %. Jednalo sa o nevýkonné podniky, ktorých zadlženie by 

s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k poklesu výkonnosti. Tieto podniky nespĺňali 

pravidlo vertikálnej finančnej štruktúry. Vylúčené boli ešte dva podniky vykazujúce enormne 

vysokú rentabilitu vlastného imania (435 % a 297 %). Dáta týchto dvoch podnikov by 

jednoznačne skreslili korelačnú analýzu. V prvej kategórii podnikov za účelom preverenia 

vedeckej hypotézy zostalo 71 podnikov. Do druhej kategórie patrí 25 podnikov. Ani jeden 

podnik nebol vylúčený. Z bodového grafu bolo zrejmé, že korelácia medzi výkonnosťou 

a zadlženosťou nebude významná. Výsledky korelačnej analýzy to taktiež potvrdili. Do 

poslednej tretej kategórie patrí len 10 podnikov. Korelačná analýza nepotvrdila zamietnutie 

nulovej hypotézy. Zjavný vplyv na jej výsledok mal nízky počet podnikov vo vzorke.  

Po rozdelení podnikov výberovej vzorky do jednotlivých kategórií boli prostredníctvom 

štatistického softvéru SPSS 15.0 for Windows® vypočítané korelačné koeficienty a p-

hodnota. Ak je p-hodnota nižšia než hladina významnosti, potom možno tvrdiť, že Kendallov 

koeficient poradovej korelácie tau-b sa výrazne líši od nuly. V takomto prípade sa zamieta 

nulová hypotéza o nezávislosti premenných na určitej hladine významnosti. Pre doplnenie bol 

vypočítaný tiež Pearsonov koeficient, ktorý predpokladá lineárny vzťah a premenné 

s normálnym rozdelením. Preto tento koeficient má v prípade korelácie finančných 
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ukazovateľov menšiu vypovedaciu schopnosť. Výsledky korelačnej analýzy sú zhrnuté 

v tabuľke 21. 

Tabuľka 21: Korelácia ROE a zadlženosti – 3 kategórie 

 
1. kategória 2. kategória 3. kategória 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

Predpokladaná 
korelácia + + - + - - 

Kendallovo 
tau_b 0,053 0,219(**) -0,093 0,176 -0,045 0,270 

Sig. (1-tailed)  
(p-hodnota) 0,341 0,004 0,257 0,112 0,429 0,141 

počet podnikov 30 71 25 25 10 10 
Pearsonov 
koeficient 0,071 0,352(**) -0,232 0,305 0,000 0,346 

Sig. (1-tailed)  
(p-hodnota) 0,354 0,001 0,132 0,069 0,500 0,164 

počet podnikov 30 71 25 25 10 10 
*  Korelácia na hladine významnosti 5 % (1-stranný test), **  Korelácia na hladine významnosti 1 % (1-stranný test) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Nakoľko štatisticky významná korelácia bola zistená iba v podnikoch spĺňajúcich kritérium 

pre rastúcu funkciu ROE v závislosti od zadlženosti (prvá kategória, 2. spôsob), následne bola 

preverená aj korelácia medzi zadlženosťou meranou podielom CZ/A a ROE pre podniky 

spadajúce do prvej alebo druhej kategórie, t. j. pre podniky spĺňajúce podmienku rastúcej 

funkcie v závislosti od zadlženosti meranej podielom CZ/A. Tu sa potvrdila pozitívna 

korelácia (tab. 22).  

Tabuľka 22: Korelácia ROE a CZ/A pre 1. a 2. kategóriu 
Kendallovo tau_b 0,124(*) Pearsonov koeficient 0,217(*) 
Sig. (1-tailed)  
(p-hodnota) 0,038 Sig. (1-tailed)  

(p-hodnota) 0,017 

počet podnikov 96 počet podnikov 96 
*  Korelácia na hladine významnosti 5 % (1-stranný test) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Hypotézu o pozitívnej korelácii rentability vlastného imania a zadlženosti meranej podielom 

cudzích zdrojov na aktívach pre podniky v 1. kategórii možno prijať na hladine významnosti  

1 %, čo znamená, že pravdepodobnosť mylného zamietnutia nulovej hypotézy o nezávislosti 

premenných je 1 %. Hypotézu o pozitívnej korelácii rentability vlastného imania a zadlženosti 

meranej podielom cudzích zdrojov na aktívach pre podniky v 1. a 2. kategórii možno prijať na 

hladine významnosti 5 %. 
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Skúmaná výberová vzorka nebola rozsiahla. Preto výsledky korelačnej analýzy v dôsledku 

nízkeho počtu podnikov v jednotlivých kategóriách nenaplnili očakávania. Výsledky 

obdobného výskumu (Závarská, 2007h). realizovaného na vzorke podnikov v právnej forme 

podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti potvrdili prijatie 

jednotlivých alternatívnych hypotéz na hladine významnosti 1 %, prípadne 5 %. Vo výberovej 

vzorke bolo 2 057 podnikov. Účtovné údaje boli čerpané z Obchodného vestníka Slovenskej 

republiky za rok 2005. Výsledky korelačnej analýzy sú uvedené v tabuľke 23. 

Tabuľka 23: Korelácia ROE a zadlženosti 

 
1. kategória 2. kategória 3. kategória 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

Predpokladaná 
korelácia + + - + - - 

Kendall's tau_b 0,108(**) 0,190(**) -0,262(**) 0,206(**) 0,054(*) -0,267(**) 
Sig. (1-tailed)  
(p-hodnota) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 

počet podnikov 615 839 603 
*  Korelácia na hladine významnosti 5 % (1-stranný test), **  Korelácia na hladine významnosti 1 % (1-stranný test) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

V prvej a druhej kategórii podnikov bola potvrdená štatistická významnosť korelácie medzi 

ROE a zadlženosťou na hladine významnosti 1 %. Pre prvú kategóriu podnikov sa prijíma 

alternatívna hypotéza o pozitívnej korelácii medzi ROE a zadlženosťou. Pre druhú kategóriu 

podnikov sa prijíma alternatívna hypotéza o negatívnej korelácii medzi ROE a zadlženosťou 

meranou podielom ÚCZ/ZO a alternatívna hypotéza o pozitívnej korelácii medzi ROE 

a zadlženosťou meranou podielom CZ/A. V tretej kategórii podnikov je potvrdená štatistická 

významnosť negatívnej korelácie medzi ROE a podielom CZ/A na hladine významnosti 1 %. 

Medzi ROE a podielom ÚCZ na celkových zdrojoch za odmenu bola potvrdená pozitívna 

korelácia na hladine významnosti 5 %. Tu sa však predpokladala negatívna závislosť. 

Dosiahnutý výsledok bol ovplyvnený skupinou podnikov, ktoré vykazovali kladnú rentabilitu 

vlastného imania. Podniky zaradené do tretej kategórie totiž vykazujú rentabilitu vlastného 

imania nižšiu než je priemerná úroková miera cudzích zdrojov po zdanení. Tieto podniky by 

sa nemali zadlžovať, pretože takýmto konaním sa pravdepodobne ešte viac zvýši priemerná 

úroková miera cudzích zdrojov po zdanení.  
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4.1.2 Korelácia EVA/A a zadlženosti 

Po roztriedení podnikov do troch kategórií v závislosti od priebehu funkcie podielu 

ekonomickej pridanej hodnoty na aktívach bola preverená štatistická významnosť korelácie 

ukazovateľa EVA/A a zadlženosti podniku. Pri jej preverovaní bol použitý Pearsonov 

korelačný koeficient a Kendallov koeficient poradovej korelácie. V prvej kategórii sú podniky 

s rastúcim podielom EVA na aktívach v závislosti od zadlženosti. V druhej kategórii sú 

podniky s klesajúcim podielom EVA na aktívach v závislosti od zadlženosti. V poslednej 

tretej  kategórii sú podniky, ktorých podiel EVA na aktívach rastie v závislosti od podielu 

cudzích zdrojov na podnikových aktívach, ale klesá so zvyšujúcim sa podielom úročených 

cudzích zdrojov na zdrojoch za odmenu. 

V prvej kategórii podnikov by mal Kendallov koeficient poradovej korelácie dosahovať 

kladné hodnoty, v druhej kategórii podnikov by mal dosahovať záporné hodnoty a v tretej 

kategórii raz záporné (zadlženosť meraná podielom ÚCZ/ZO) a raz kladné hodnoty 

(zadlženosť meraná podielom CZ/A). Tvar nulovej a alternatívnej hypotézy pre jednotlivé 

kategórie podnikov je nasledovný: 

Kategória A:  H0: τk = 0   Kategória B: H0: τk = 0 

H1: τk > 0     H1: τk < 0 

 

Kategória C:  H0: τk = 0   Kategória C:  H0: τk = 0 

(ÚCZ/ZO)  H1: τk < 0   (CZ/A)  H1: τk > 0 

Na základe účtovných údajov jednotlivých podnikov vo výberovej vzorke boli vypočítané 

ukazovatele ekonomickej pridanej hodnoty a následne podiely ekonomickej pridanej hodnoty 

na podnikových aktívach. Pri výpočte ekonomickej pridanej hodnoty  bola použitá metóda 

Value Spread, pričom hlavným problémom v spojitosti s výpočtom ukazovateľa EVA bol 

odhad nákladov vlastného kapitálu. Po vyčíslení podielu EVA/A v podnikoch vo výberovej 

vzorke a roztriedení podnikov do troch kategórií podľa priebehu funkcie EVA/A v závislosti 

od ukazovateľa zadlženosti bola vykonaná korelačná analýza. Ako najvhodnejší korelačný 

koeficient sa javil Kendallov koeficient poradovej korelácie, ktorého kladná hodnota 

poukazuje na rastúci trend funkcie a záporná hodnota na klesajúci trend funkcie v závislosti 

od zadlženosti podniku. 
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Ekonomická pridaná hodnota bola vypočítaná podľa základného vzorca metódy Value 

Spread, t. j. vynásobením hodnotového rozpätia a výšky vlastného imania, pričom pri 

vyčíslení EVA bol najprv účtovný model prevedený v súlade s dostupnými informáciami na 

ekonomický model. Následne bol vypočítaný podiel ukazovateľa EVA na podnikových 

aktívach, ktorého výška, na rozdiel od ukazovateľa EVA, umožňuje komparáciu s ostatnými 

podnikmi vo výberovej vzorke. 

Za účelom vykonania výskumu bola výberová vzorka  (spolu 119 podnikov) rozdelená do 

troch kategórií. Do kategórie A bolo zaradených 40 podnikov, do kategórie B jeden podnik 

a do kategórie C 78 podnikov. Z kategórie A boli po zostavení bodového grafu vylúčené dva 

podniky (tzv. outliers) za účelom preverenia štatistickej významnosti korelácie medzi EVA/A 

a CZ/A a tri podniky za účelom preverenia štatistickej významnosti korelácie medzi EVA/A 

a ÚCZ/ZO. Z C kategórie boli vylúčené tri podniky za účelom preverenia štatistickej 

významnosti korelácie medzi EVA/A a CZ/A a všetky podniky nedisponujúce úročenými 

cudzími zdrojmi za účelom preverenia štatistickej významnosti korelácie medzi EVA/A 

a ÚCZ/ZO. Nakoľko podniky bez úročených cudzích zdrojov vykazujú rôznu úroveň 

ukazovateľa EVA/A, korelačný koeficient by bol skreslený. 

V kategórii B je len jeden podnik. V tomto prípade sú náklady vlastného imania nižšie než 

priemerná úroková miera cudzích zdrojov po zdanení, čo je v protirečení so všeobecne 

známym tvrdením, že vlastný kapitál je drahší než cudzí, pretože vlastníci na rozdiel od 

veriteľov získajú výnos zo svojej investície len vtedy, keď podnik dosiahne dostatočne 

vysoký kladný výsledok hospodárenia. Treba si však uvedomiť, že zvolená metodika odhadu 

nákladov vlastného imania (model INFA) v sebe skrýva určité riziko skreslenia tohto 

ukazovateľa, t. j. riziková prirážka nemusí byť odhadnutá správne. Nemenej významným 

úskalím je aj samotná funkcia EVA/A, pri ktorej odvodení sa vychádzalo z určitých 

zjednodušených predpokladov. Finančný manažér rozumejúci danej problematike však môže 

týmto nástrahám predísť a správnym odhadom nákladov vlastného imania ako aj funkcie 

nákladov vlastného imania na základe historických dát finančného a manažérskeho 

účtovníctva dokáže zaradiť podnik do jednej z troch kategórií a následne prijať opatrenia 

týkajúce sa zmeny finančnej štruktúry. Korelačné koeficienty vrátane štatistickej významnosti 

sú uvedené v tabuľke 24. 
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Tabuľka 24: Korelácia EVA/A a zadlženosti – 3 kategórie 

 
Kategória A Kategória B Kategória C 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

Predpokladaná 
korelácia + + - - - + 

Kendallovo 
tau_b 0,267(**) 0,118 - - 0,383(*) 0,109 

Sig. (1-tailed)  
(p-hodnota) 0,010 0,151 - - 0,032 0,085 

počet podnikov 37 38 1 1 24 75 
Pearsonov 
koeficient 0,385(**) 0,271(*) - - 0,290(*) 0,255(*) 

Sig. (1-tailed)  
(p-hodnota) 0,009 0,050 - - 0,024 0,014 

počet podnikov 37 38 1 1 24 75 
*  Korelácia na hladine významnosti 5 % (1-stranný test), **  Korelácia na hladine významnosti 1 % (1-stranný test) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

Výberová vzorka 119 podnikov nie je dostatočne rozsiahla na zamietnutie nulových hypotéz. 

Nulovú hypotézu o nezávislosti premenných možno zamietnuť jedine v prípade korelácie 

EVA/A a ÚCZ/ZO podnikov spadajúcich do kategórie A. V tomto prípade možno prijať 

alternatívnu hypotézu o pozitívnej korelácii medzi EVA/A a ÚCZ/ZO na hladine významnosti 

1 %. V C kategórii bola preukázaná štatisticky významná pozitívna korelácia medzi EVA/A a 

ÚCZ/ZO. Tu sa však predpokladala negatívna závislosť. V tejto kategórii je len 24 podnikov, 

čo taktiež skresľuje výsledný koeficient.  

Za obdobným účelom bol vykonaný výskum na rozsiahlejšej vzorke podnikov (Závarská, 

2007h). Popis zostavenia vzorky je uvedený v predchádzajúcej podkapitole. Z výberovej 

vzorky podnikov boli vylúčené podniky bez úročených cudzích zdrojov (dôvodom bolo 

delenie nulou) a podniky so záporným vlastným imaním (dôvodom bolo skreslenie výsledkov 

– záporný ukazovateľ ROE, ale kladný ukazovateľ EVA). Roztriedenie podnikov do 

jednotlivých kategórií uvádza tabuľka 25. 

Tabuľka 25: Počty podnikov v jednotlivých kategóriách (EVA/A) 

Kategória A Kategória B Kategória C Vylúčené podniky 
ÚCZ = 0 alebo VI < 0 

846 podnikov 20 podnikov 188 podnikov 
1003 podnikov 80,27 % 1,89 % 17,84 % 

1054 podnikov (100 %) 
Zdroj: Vlastné spracovanie, použitý MS Excel 
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Vzhľadom na počet podnikov v jednotlivých kategóriách sa dá predpokladať, že presnejšie 

výsledky budú dosiahnuté v prípade prvej (početnejšej) kategórie. Korelačné koeficienty tau-b 

sú uvedené v tabuľke 26. 

Tabuľka 26: Kendallove koeficienty tau-b medzi EVA/A a zadlženosťou 

EVA/A 
Kategória A Kategória B Kategória C 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

1. spôsob 
ÚCZ/ZO 

2. spôsob 
CZ/A 

Predpokladaná 
korelácia + + - - - + 

Kendallovo tau_b 0,100(**) 0,137(**) -0,126 0,076 0,117(**) 0,048 
Sig. (1-tailed)  
(p-hodnota) 0,000 0,000 0,246 0,323 0,009 0,165 

počet podnikov 846 20 188 
*  Korelácia na hladine významnosti 5 % (1-stranný test), **  Korelácia na hladine významnosti 1 % (1-stranný test) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, použitý štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows® 

V prvej kategórii podnikov (kategória A) bola potvrdená štatistická významnosť pozitívnej 

korelácie medzi ukazovateľom EVA/A a zadlženosťou. P-hodnota je nižšia než hladina 

významnosti, a preto možno tvrdiť, že Kendallov koeficient poradovej korelácie tau-b je 

signifikantný. Zamieta sa nulová hypotéza o nezávislosti premenných na hladine významnosti 

1 %.  

V podnikoch zaradených do druhej kategórie (kategória B) by mala byť korelácia medzi 

EVA/A a zadlženosťou negatívna. V dôsledku malého počtu podnikov v tejto kategórii 

nemožno potvrdiť štatistickú významnosť korelácie medzi týmito ukazovateľmi. Podľa 

finančnej teórie by do tejto kategórie nemal spadať žiaden podnik. Podiel platených úrokov 

na cudzích zdrojoch je veľmi vysoký (len v piatich podnikoch menej než 30 %) a to je hlavný 

dôvod, prečo sú náklady vlastného imania nižšie než priemerná úroková miera cudzích 

zdrojov po zdanení. Tieto podniky majú problémy s likviditou, a preto by sa nemali ďalej 

zadlžovať. 

V tretej kategórii podnikov (kategória C) dosahuje síce korelačný koeficient merajúci 

závislosť EVA/A a CZ/A kladnú hodnotu, no nie je štatisticky významný. Na druhej strane 

korelačný koeficient merajúci závislosť EVA/A a ÚCZ/ZO je síce štatisticky významný na 

hladine významnosti 1 %, avšak mal by dosahovať zápornú hodnotu, a nie kladnú. Určitú 

úlohu tu zohral pomerne malý počet podnikov spadajúcich do tretej kategórie a taktiež 

zjednodušenie modelu, z ktorého sa vychádzalo pri odvodení kritérií pre roztriedenie 

podnikov do troch kategórií. 
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Z výsledkov obidvoch výskumov možno usudzovať, že podniky spĺňajúce podmienku rastúcej 

funkcie EVA/A v závislosti od zadlženosti meranej ukazovateľmi CZ/A a ÚCZ/ZO môžu 

zvyšovaním zadlženosti zvýšiť výkonnosť podniku meranú prostredníctvom ukazovateľa 

EVA/A. V ostatných kategóriách neboli stanovené hypotézy potvrdené, ale ani vyvrátené. 

Nedostatkom bola pomerne malá vzorka podnikov triedy Nákladná cestná doprava. V prípade 

predchádzajúceho výskumu bola nedostatkom nehomogénnosť vzorky vo vzťahu 

k odvetvovej klasifikácii ekonomických činností, ako aj vo vzťahu k výkonnosti týchto 

podnikov. 

4.1.3 Korelácia medzi vybranými ukazovateľmi finančnej výkonnosti 

Podnik, ktorý je označený pojmom „výkonný“ by mal vykazovať optimálne hodnoty 

výkonnostných indikátorov ako vo finančnej, tak aj v nefinančnej perspektíve. Vynára sa 

predpoklad, že podnik dosahujúci vysoké hodnoty rentability vlastného imania a podielu 

ekonomickej pridanej hodnoty na celkových aktívach by mal dosahovať taktiež vysoké 

hodnoty ostatných ukazovateľov finančnej výkonnosti. V rámci výskumu bola formulovaná 

hypotéza o pozitívnej korelácii indikátorov finančnej výkonnosti. Korelačná matica, ktorá je 

výsledkom realizovaného výskumu, poukazuje na významnú štatistickú závislosť jednotlivých 

premenných (príloha 5). V rámci výskumu bola preverovaná závislosť medzi nasledovnými 

premennými: rentabilita aktív meraná podielom čistého zisku na aktívach (EAT/A),  podielom 

hrubého zisku na aktívach (EBET/A) a produkčnou silou (EBIT/A), ďalej rentabilita 

vlastného imania (ROE), rentabilita tržieb (EAT/R, resp. EBIT/R), ekonomická pridaná 

hodnota (EVA) a podiel EVA na aktívach (EVA/A), podiel tržieb na aktívach (R/A) a podiel 

pridanej hodnoty na aktívach (PH/A). Korelačný koeficient tau-b dosahuje kladnú hodnotu 

takmer vo všetkých prípadoch. Nulovú hypotézu o nezávislosti premenných možno zamietnuť 

na hladine významnosti 1 % a prijať alternatívnu hypotézu o pozitívnej korelácii 

nasledovných ukazovateľov finančnej výkonnosti: EAT/A, EBET/A, ROE, EAT/R, EBIT/A, 

EBIT/R, EVA a EVA/A. Podiel tržieb na aktívach vykazuje pozitívnu koreláciu na hladine 

významnosti 1 % s ukazovateľmi EAT/A, EBET/A, EBIT/A a EVA/A. Podiel tržieb na 

aktívach vykazuje pozitívnu koreláciu na hladine významnosti 5 % s ukazovateľom ROE 

a zápornú koreláciu na hladine významnosti 5 % s ukazovateľom EBIT/R. Korelácia medzi 

R/A a EAT/R, ako aj medzi R/A a EVA nebola preukázaná. Ukazovateľ podielu pridanej 

hodnoty na aktívach je pozitívne korelovaný s prevažnou väčšinou ukazovateľov na hladine 

významnosti 1 %. Pozitívna korelácia medzi PH/A a ROE bola preukázaná na hladine 

významnosti 5  %. Korelácia medzi PH/A a EVA nebola preukázaná. 
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Na základe vypočítaných korelačných koeficientov možno tvrdiť, že najsilnejší vzťah je 

medzi ukazovateľmi EAT/A a EBET/A, kedy tau-b dosahuje hodnotu 0,924 na hladine 

významnosti 1 %. Nasleduje vzťah medzi EBET/A a EBIT/A s hodnotou korelačného 

koeficientu 0,848. Najsilnejší vzťah jedného z moderných ukazovateľov výkonnosti podniku 

je medzi EVA/A a ROE a medzi EVA/A a EAT/A. 

Na základe dosiahnutých výsledkov možno tvrdiť, že jednotlivé ukazovatele finančnej 

výkonnosti podniku sú v štatisticky významnom vzťahu. Preto by mal podnik pri výbere 

kľúčových indikátorov finančnej výkonnosti zohľadňovať túto skutočnosť. Spomedzi 

ukazovateľov, medzi ktorými hodnota tau-b dosahuje vysoké hodnoty, by mal vybrať len 

jeden. Treba však poznamenať, že súbor kľúčových indikátorov by mal byť tvorený tak ako 

finančnými (vrátane tzv. moderných), tak aj nefinančnými ukazovateľmi.  

4.1.4 Preverenie hypotéz vedeckej práce 

V priebehu spracovania dizertačnej práce bolo stanovených niekoľko vedeckých (Hv) 

a pracovných (Hp) hypotéz: 

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. 

Hv3: Existuje súvislosť medzi jednotlivými ukazovateľmi finančnej výkonnosti podniku. 

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.  

Aby mohli byť preverené vedecké hypotézy, bolo nutné preveriť pracovné hypotézy. Za tým 

účelom bola vykonaná regresná analýza – odhad funkcie vybraných finančných ukazovateľov. 

Pre overenie prvej pracovnej hypotézy bola odhadnutá funkcia priemernej úrokovej miery 

úročených cudzích zdrojov (PÚ/ÚCZ) v závislosti od zadlženosti meranej prostredníctvom 

ÚCZ/ZO. Pre overenie druhej pracovnej hypotézy bola odhadnutá funkcia priemernej 

úrokovej miery cudzích zdrojov (PÚ/CZ) v závislosti od zadlženosti meranej prostredníctvom 

CZ/A. Pre overenie tretej pracovnej hypotézy bola odhadnutá funkcia nákladov vlastného 

imania (re) v závislosti od zadlženosti meranej prostredníctvom ÚCZ/ZO a následne 
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prostredníctvom CZ/A. Na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností 

s poskytovaním úverov bol predpokladaný konvexný priebeh jednotlivých funkcií v závislosti 

od zadlženosti. Odhad funkcií vykonaný prostredníctvom štatistického softvéru SPSS 15.0 for 

Windows® je uvedený v prílohe 6. Uvedené sú len kvadratické funkcie, nakoľko tie vo 

všetkých prípadoch vykazovali najvyšší koeficient determinácie.  

Na základe výsledkov regresnej analýzy nie je možné jednoznačne určiť funkciu priemernej 

úrokovej miery a funkciu nákladov vlastného imania v závislosti od zadlženosti. Štatistický 

softvér síce odhadol jednotlivé funkcie, avšak rozptýlenosť dát ich neumožňuje prijať. Preto 

by mali byť pracovné hypotézy ponechané na ďalšie skúmanie. Ak podnik dokáže na základe 

dostupných informácií od veriteľov a na základe historických účtovných dát odhadnúť 

spomínané funkcie, potom by mal pri rozhodovaní o externom zdroji financovania 

rozvojových aktivít zohľadňovať vzťahy medzi finančnými ukazovateľmi určenými pre 

prípad, kedy tieto funkcie nie sú konštantné. Dané vzťahy sú zhrnuté v tabuľkách 28 a 29 

poslednej piatej kapitoly. 

Za účelom preverenia prvej pracovnej hypotézy boli vynechané podniky, ktoré nevykazujú 

úročené cudzie zdroje a platené úroky v súvahe, ako aj podniky s odľahlými hodnotami. Spolu 

bolo vylúčených 62 podnikov. Korelačný koeficient je 0,608 a p-hodnota 0,000. Funkcia 

priemernej úrokovej miery úročených cudzích zdrojov (vo funkcii vystupuje ako c(x)) 

v závislosti od ÚCZ/ZO (vo funkcii vystupuje ako x)  má nasledovný vzťah: 

CxBxAxc +⋅+⋅= 2)(  

859,0159,2514,1)( 2 +⋅−⋅= xxxc  

Za účelom preverenia druhej pracovnej hypotézy boli vynechané podniky, ktoré nevykazujú 

cudzie zdroje a platené úroky v súvahe, ako aj podniky s odľahlými hodnotami. Spolu bolo 

vylúčených 27 podnikov. Korelačný koeficient je 0,089 a p-hodnota 0,707. Funkcia 

priemernej úrokovej miery cudzích zdrojov (vo funkcii vystupuje ako a(x)) v závislosti od 

CZ/A (vo funkcii vystupuje ako x)  má nasledovný vzťah: 

CxBxAxa +⋅+⋅= 2)(  

031,0014,0017,0)( 2 +⋅+⋅−= xxxa  
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Za účelom preverenia tretej pracovnej hypotézy, kedy zadlženosť bola meraná 

prostredníctvom ÚCZ/ZO, bol vynechaný jeden podnik s odľahlými hodnotami. Korelačný 

koeficient je 0,526 a p-hodnota 0,000. Funkcia nákladov vlastného imania (vo funkcii 

vystupuje ako rec) v závislosti od ÚCZ/ZO (vo funkcii vystupuje ako x)  má nasledovný 

vzťah: 

CxBxArec +⋅+⋅= 2
 

287,0413,0424,0 2 +⋅−⋅= xxrec  

Za účelom preverenia tretej pracovnej hypotézy, kedy zadlženosť bola meraná 

prostredníctvom CZ/A, nebol vynechaný žiaden podnik. Korelačný koeficient je 0,300 a p-

hodnota 0,004. Funkcia nákladov vlastného imania (vo funkcii vystupuje ako rea) v závislosti 

od CZ/A (vo funkcii vystupuje ako x)  má nasledovný vzťah: 

CxBxArea +⋅+⋅= 2
 

319,0414,0404,0 2 +⋅−⋅= xxrea  

Korelácia medzi priemernou úrokovou mierou úročených cudzích zdrojov a zadlženosťou 

meranou podielom úročených cudzích zdrojov na zdrojoch za odmenu nie je štatisticky 

významná. Preto pri overovaní vedeckých hypotéz sa považovala priemerná úroková miera 

úročených cudzích zdrojov za konštantu. Je dôležité pripomenúť, že obdobne postupujú aj iní 

autori (napr. Neumaierová et al., 2002). V konkrétnom podniku sa však môže situácia značne 

líšiť, a preto je nutné vykonať odhad priebehu funkcie priemernej úrokovej miery ÚCZ na 

základe historických účtovných dát.  

Taktiež korelácia medzi priemernou úrokovou mierou cudzích zdrojov a zadlženosťou 

meranou podielom cudzích zdrojov na podnikových aktívach nie je štatisticky významná. Aj 

v tomto prípade sa pri overovaní vedeckých hypotéz považovala priemerná úroková miera 

cudzích zdrojov za konštantu.  

Na základe zisťovania závislosti medzi nákladmi vlastného kapitálu a zadlženosťou podniku 

meranou podielom ÚCZ/ZO, prípadne podielom CZ/A, možno vyvodiť záver, že neexistuje 

žiadna štatisticky významná závislosť medzi týmito dvoma ukazovateľmi. Je však nutné 

uvedomiť si, že v prípade konkrétneho podniku môže byť situácia odlišná.  
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Po preverení pracovných hypotéz bolo možné pristúpiť k prevereniu vedeckých hypotéz. 

Výsledky ich preverenia sú zhrnuté v predchádzajúcich troch podkapitolách (tab. 21, tab. 24 

a príloha 5). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že podniky spĺňajúce kritérium rastúcej 

funkcie ROE a rastúcej funkcie EVA/A zvyšovaním zadlženosti zvýšia tieto dva ukazovatele 

finančnej výkonnosti. 

  


