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Rok zpracování :  2010 
Autor práce :  Bc.Irena Drofová 
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Tématem diplomové práce je měření výkonnosti podniku. Práce je na svých 70 stranách 
rozdělena do dvou sekcí, kde první a rozsáhlejší část popisuje všeobecné principy měření 
výkonnosti podniku, definuje důležité pojmy a popisuje jednotlivé metody měření. Druhá část 
přibližuje situaci ve zvoleném podniku, popisuje metody používané ke sběru informací, 
systém vyhodnocování dat a spolupráci s externí ekonomickou společností. Vzhledem 
k současné celosvětové ekonomické situaci se jedná o téma velmi aktuální a pro většinu 
společností, v nichž není systém měření výkonnosti dokonale propracován i téma velmi 
přínosné a inspirativní. 
 
Požadované cíle diplomové práce dané zadáním jsou v zásadě splněny. Samotný název práce 
ovšem nedává bližší instrukce, zda se má student zaměřit více na teoretický popis či 
praktickou analýzu a doporučení pro zvolený podnikatelský subjekt. V tomto případě je 
dominantním prvkem teoretická část. Osobně bych preferoval spíše druhou variantu – 
rozsáhleji rozebrat situaci z praktického hlediska, čímž by mohla být práce více přínosnější. 
 
Teoretická část práce se opírá o obecné standardy dané problematiky jak z hlediska 
historického, tak s pohledem na moderní trendy. V úvodu práce student zmiňuje transformaci 
tuzemských podniků při přechodu na tržní ekonomiku po roce 1989, neuvádí však fakt, že 
množství společností a firem, v nichž se systém měření výkonnosti podniku zavádí, vzniká až 
po revoluci. Základní pojmy jako výkonnost, hodnotové řízení, CPM, BPM, PPM či klíčové 
ukazatele výkonnosti jsou definovány srozumitelně a dostatečně podrobně. Při popisu PPM 
v kapitole 2.3 se však nemusí jednat pouze o tlak akcionářů (všechny společnosti nejsou a.s.). 
Velmi dobře jsou popsány subjektivní faktory, které mohou negativně ovlivňovat snahu o 
praktické uplatňování metod měření výkonnosti podniku. Zde se naprosto ztotožňuji 
s uvedenými faktory a z vlastní zkušenosti je mohu potvrdit. Poměrně značné nesrovnalosti 
však práce vykazuje zejména v oddíle 4. Pojmy jako ROE (Return of Equinity on Equity), 
ROA (Return of on Assets), ROI (Return of on Investment), ROCE (Return of Cupital on 
Capital  Emloyed), MVA (Market Value Addet Added), EFQM (European Foundation for 
Duality Quality management) a BSC (Balance Balanced Scorecard) nejsou po formální 
stránce správně pojmenovány ač  podstata je vysvětlena dobře. U použitých vzorců ROA a 
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ROI by mělo taktéž jít o procentuální vyjádření. Další oddíly jsou již přehledné a využívají 
vhodné grafické prvky. 

 
 

Předposlední kapitola – “DOPORUČENÍ”  patří k nejsilnějším pasážím diplomové práce. Její 
závěry jsou srozumitelné, věcné a ukazují, že se student nad situací zamýšlel a snažil se najít 
řešení prospěšná pro zvolený podnik. Naopak na újmu celkového dojmu je několikanásobné 
opakování stale stejných informací ( např. společnost nemá dostatek stálých zákazníků … zde 
došlo zřejmě k vzájemnému nepochopení ). 

 
Po formální stránce diplomová práce splňuje všechny požadované náležitosti, student se 
zpracování věnoval a všechny požadované úkoly splnil. Co se týká úpravy a grafického 
zpracování, pak nemám námitek. Trochu na škodu je množství překlepů ( u některých možná 
automaticky opravených Wordem ). 

 
Písemný projev autora je ve většině pasáží zřejmý, srozumitelný a přehledný. Výjimku tvoří 
ne úplně šťastné spojení typu “z těchto tří položek určují rentabilitu – tzn. počet zakázek” na 
str. 47 popř. “tržby jsou sledovány … plochý ofset a jen plochý offset”. I dělení zákazníků na 
důležité a méně důležité bylo zřejmě pochopeno jinak, než bylo při vzájemných sezeních 
prezentováno. Taktéž nelze bez připomínek souhlasit se všemi vzorci, použitými zejména v 
oddíle 5 a dále. 

 
Struktura diplomové práce je přehledná, členění do jednotlivých kapitol logické a návaznosti 
mezi nimi jsou zřejmé. Odkazy a použitou literaturu jsou ve všech místech práce jasné, 
seznam použité literatury je připojen. 

 
Zpracovaná diplomová práce by i přes drobné nedostatky mohla být pro společnost přínosem, 
minimálně jako přehledný průvodce metod měření výkonnosti podniku. Svými postřehy 
v oddíle DOPORUČENÍ pak může nastavit směr, kterým by se společnost při snaze o 
zavedení vhodných metod měření výkonnosti mohla ubírat. Je patrné, že student zpracování 
práce věnoval dostatek času, sehnal potřebné materiály a spolupracoval s uvedenými 
subjekty.  
 
Diplomovou práci tímto doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
 
 
Mgr. Petr Čejchan 
V Náchodě dne 19.5.2010 
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Dotazy 
 
1) na str 51 je uvedeno: Podnik se zaměřuje na jeden z těchto bilančních ukazatelů a to na 
věřitelské riziko, resp. míru zadluženosti. Tento ukazatel je poměrem cizích zdrojů a 
celkového kapitálu. Maximální míru zadluženosti, nebo spíše velikost cizího kapitálu 
v podniku Integraf s.r.o. vyjadřuje hodnota 65% a pečlivě se hlídá, aby tento strop nebyl 
překročen. V souvislosti s tím podnik sleduje také pohledávky k datu splatnosti a počet 
pohledávek po datu splatnosti. Je opravdu důležitý počet pohledávek po lhůtě splatnosti ? 
Měla by se sledovat absolutní doba splatnosti vystavovaných pohledávek, které vážou 
„vlastní“ finance ? 
 
2) Jak lze chápat vzorec na straně 52 pro rychlost obratu zásob za zvolené období ? 
Nezdá se mi úplně srozumitelný. 
 
 
 
 


