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Anotace modulu 

Modul popisuje a vysvětluje jednotlivé ukazatele (finanční i nefinanční) výkonnosti podniku a 
jejich stručný vývoj. Dále pak studenty seznámí s dalším využitím ukazatelů při řízení 
podniku nebo jeho oceňování. Tvorba hodnoty pro vlastníky je klíčovým ukazatelem pro 
hodnocení úspěšnosti podniku a jeho managementu. Identifikace klíčových faktorů 
ovlivňující výkonnost podniku a tvorbu hodnoty je základním krokem pro další analýzy jako 
podklady pro rozhodování managementu v oblasti jak strategie, tak operativního řízení. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je studentům objasnit výkonnost podniků a seznámit je s metodami a 
přístupy k měření a řízení výkonnosti v moderním konceptu založeném na tvorbě hodnoty 
pro vlastníky. Během modulu budou studentům představeny hlavní nástroje pro měření 
výkonnosti současných podniků – jako jsou základní principy finanční analýzy nebo 
benchmarkingu či identifikace klíčových faktorů výkonnosti a tvorby hodnoty podniku. 
Studenti se seznámí s dalšími nefinančními ukazateli měření výkonnosti podniku jako je 
například model Balanced Scorecard, který kromě finančních ukazatelů promítá do měření 
také nefinanční měřítka výkonnosti. 

 

 



Měření výkonnosti podniku 

Literatura 

1. KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Balanced scorecard: strategický systém měření 
výkonnosti podniku. 4. vydání. Přeložil Marek ŠUSTA. Praha: Management Press, 2005. ISBN 
80-726-1124-0. 

2. KISEĽÁKOVÁ, Dana a Miroslava ŠOLTÉS. Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi 
malých a středních podniků. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-
271-0680-6 

3. KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. Prosperita 
firmy. ISBN 978-80-247-2865-0. 

4. MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-
86119-37-8. 

5. MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování 
podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. 
Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-61-0. 

6. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané 
problémy. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-80-4. 

7. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3., 
upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5. 

8. NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking: mýty a 
skutečnost : model efektivního učení se a zlepšování. Praha: Management Press, 2011. ISBN 
978-80-7261-224-6. 

9. NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 
2001. ISBN 80-7261-054-6. 

10. SEDLÁČEK, Milan, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Kvalita a výkonnost průmyslových 
podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6075-3. 

11. SOLAŘ, Jan a Vojtěch BARTOŠ. Rozbor výkonnosti firmy: studijní text pro obor Podnikové 
finance a obchod. Vyd. 2. přeprac. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. ISBN 80-214-2515-6. 

12. SUCHÁNEK, Petr. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. Brno: 
Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6627-4. 

13. WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o 
podnikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2924-4.  


