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Měření finanční výkonnosti představuje důležitou součást celkového hodnocení firmy. 

Zvyšování výkonnosti je základním cílem finančního řízení a rozhodování každého podniku, 

proto lze zvolené téma považovat za stále aktuální. 

Cílem předložené diplomové práce je posouzení finanční výkonnosti společnosti 

Mlékárna Kunín a.s. za období 2014–2018 pomocí poměrové analýzy, souhrnných modelů 

hodnocení finanční úrovně podniku a dle ekonomické přidané hodnoty. 

 Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a aplikační. V teoretické části se 

diplomantka zaměřila na popis přístupů a metodiky hodnocení finanční výkonnosti, kdy 

vymezila pojem výkonnost, metody finanční analýzy, modely hodnocení finanční úrovně, 

definovala ekonomickou přidanou hodnotu včetně stanovení nákladů kapitálu a popsala 

problematiku pyramidových rozkladů finančních ukazatelů.  

Aplikační část je obsahem třetí a čtvrté kapitoly. Ve třetí kapitole je představena 

analyzovaná společnost a objasněna finančně-ekonomická charakteristika společnosti pomocí 

horizontální, vertikální a vertikálně-horizontální analýzy výkazů. Domnívám se, že bylo 

dostačující aplikovat pouze vertikálně-horizontální analýzu výkazů, která v sobě zahrnuje obě 

předešlé a více se diplomantka měla zaměřit na komentování výsledků. Následně byla 

společnost zhodnocena dle poměrových ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a 

dle vybraných souhrnných modelů pro hodnocení finanční úrovně podniku. Pozitivně lze 

hodnotit aplikaci modelů dle Zmijewskeho a Ohlsona, které jsou založeny na probit a logit 

analýze. Výkonnost společnosti byla hodnocena dle ekonomické přidané hodnoty na bázi 

zúženého hodnotového rozpětí. Pro stanovení nákladů kapitálu byl použit stavebnicový model, 

který využívá ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Diplomantka však nevycházela z aktuální 

metodiky, neboť nestanovila rizikovou přirážku za finanční strukturu. Pro vyčíslení vlivů 

dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA diplomantka použila víceúrovňový rozklad 

tohoto ukazatele a aplikovala analýzu odchylek pomocí integrální a funkcionální metody.  

Vlivy dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel EVA v jednotlivých letech jsou zachyceny 

v tabulkách. V závěru kapitoly je provedena citlivostní analýza ukazatele EVA. Ve čtvrté 

kapitole se diplomantka zaměřila na zhodnocení finanční výkonosti a srovnání společnosti 

s odvětvím. Společnost Mlékárna Kunín a.s. byla analyzována v rámci odvětví pomocí 

vybraných poměrových ukazatelů a ekonomické přidané hodnoty. Pro komplexnější 

zhodnocení finanční úrovně společnosti by bylo vhodnější aplikovat analýzu odchylek také na 

ukazatel EVA odvětví a porovnat jednotlivé vlivy dílčích ukazatelů firmy a odvětví.  

 Z formálního hlediska diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. 

Názvy kapitol jsou v souladu se zadáním práce a s jejím obsahem, výsledky provedených 

analýz jsou zpracovány do tabulek a grafů. V práci se vyskytují drobné nedostatky, při psaní 

vzorců chybí vysvětlení některých symbolů, na některé vzorce je chybně odkazováno.  

Hodnocení výsledků poměrové analýzy a analýzy odchylek vlivů dílčích ukazatelů na 

ekonomickou přidanou hodnotu není dostatečně komentováno. V práci chybí hlubší rozbor 



příčin zjištěného stavu. Bylo by vhodnější, pokud by výsledky provedené analýzy byly 

komentovány průběžně, a ne pouze v závěru práce (kapitola 4.2).  

 I přes uvedené dílčí nedostatky lze konstatovat, že diplomantka prokázala schopnost 

aplikace teoretických poznatků do praxe, provedla zhodnocení finanční výkonnosti vybrané 

společnosti.  

Cíl, který byl stanoven v úvodu práce, byl splněn, a proto lze práci doporučit k obhajobě. 
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