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1 ÚVOD 

Úroveň finančního zdraví podniku se odvíjí od finanční pozice dané firmy 

 a vyjadřuje očekávání, v jaké míře bude podnik schopen uspokojovat v budoucnosti nároky 

jednotlivých investorů a věřitelů. Pomocí široké škály predikčních modelů, které v dnešní 

době zastávají významnou roli nejen ve finančním sektoru, ale také v různých oblastech 

společenského života, je možné testovat, zda je podnik finančně zdravý či nikoliv. Účelem 

predikčních modelů je včasná signalizace a upozornění na vznik případných negativních jevů, 

které mohou mít za následek ohrožení existence daného podniku. Vzhledem k nižší 

vypovídací schopnosti by však tyto modely měly zejména sloužit jako doplňkové a orientační 

pro účely dalšího hodnocení.  

Cílem diplomové práce je vytvoření scóringového modelu pro stanovení 

pravděpodobnosti úpadku firem působících na území České republiky pomocí metody binární 

logistické regrese a jeho následné ověření.  

Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, z nichž první a poslední je 

věnována úvodu a závěru. V druhé kapitole je popsána metodika finanční analýzy, kdy 

v rámci první části kapitoly jsou uvedeny zdroje informací, způsoby srovnání výsledků  

a charakteristika základních metod. Druhá část kapitoly je zaměřena na analýzu jednotlivých 

poměrových ukazatelů z oblasti rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity.  

Třetí kapitola je věnována deskripci predikčních modelů selhání a jejich rozdělení na 

ratingové a scóringové modely. Na začátku kapitoly je vymezena obecná podstata těchto dvou 

skupin modelů a následně je uveden popis jednotlivých statistických metod tvorby modelů. 

Jedná se o metodu diskriminační a regresní analýzy. Převážná část kapitoly je však věnována 

metodě logistické regrese z důvodu její využitelnosti v rámci části aplikační. V závěru 

kapitoly je uveden popis jednotlivých predikčních modelů sloužících k hodnocení 

hospodářské situace podniků.  

Čtvrtá kapitola představující praktickou část diplomové práce, je věnována aplikaci 

teoretických poznatků na konkrétních finančních datech. Podstatou je sestavení  

a aplikace scóringového modelu predikce selhání dle binární logistické regrese s využitím 

statistického programu IBM SPSS Statistics 21. V závěru této kapitoly je provedeno shrnutí  

a zhodnocení dosažených výsledků získaných aplikací metodou binární logistické regrese  

a vybraných bankrotních modelů včetně grafického znázornění.  
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2 METODIKA FINANČNÍ ANALÝZY 

V rámci druhé kapitoly diplomové práce je provedena bližší specifikace finanční 

analýzy. Jsou zde vymezeny základní teoretické poznatky týkající se zdrojů informací, 

způsobů srovnání získaných výsledků a jednotlivých metod. Převážná část kapitoly je 

věnována analýze poměrových ukazatelů z oblasti rentability, zadluženosti, likvidity  

a aktivity. 

 Finanční analýza tvoří podstatnou součást finančního řízení podniku, neboť na 

základě specifických metodických postupů umožňuje nejen diagnostikovat finanční zdraví 

podniku, ale také přijímat doporučení pro jeho budoucí vývoj. Vzhledem k vysoké 

proměnlivosti ekonomických dat a složitému procesu zpracování, umožňuje najít kauzální 

souvislosti mezi daty a rozšířit tak jejich vypovídací schopnost. Finanční analýza, jakožto 

velmi důležitý zdroj informací se provádí v zájmu mnoha zainteresovaných subjektů, jež je 

možné rozdělit do dvou skupin vzhledem k vazbě s daným podnikem. Mezi Externí uživatele 

je možné zařadit investory, banky, obchodní partnery či manažery. Skupina interních 

uživatelů, která je v přímé vazbě s podnikem je tvořena manažery, zaměstnanci a odbory.  

Dluhošová a kol. (2010) tvrdí, že se finanční analýza provádí ve třech na sebe 

navazujících fázích, kterými jsou: 

• diagnóza základních charakteristik finanční situace, 

• hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, 

• identifikace hlavních faktorů nežádoucího vývoje a přijetí opatření. 

2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

K provedení finanční analýzy je nutné mít k dispozici velké množství dat, jenž je 

možné získat z mnoha informačních zdrojů. Základní vstupní data, jež jsou důležitá ke 

zpracování finanční analýzy, je možné rozdělit do následujících skupin. (Dluhošová  

a kol., 2010) 

Výkazy finančního účetnictví (externí) poskytují informace veřejnosti o stavu  

a struktuře majetku a zdrojích financování (rozvaha), o tvorbě výsledku hospodaření (výkaz 

zisku a ztráty) a o pohybu peněžních prostředků (výkaz cash flow). 
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Výkazy vnitropodnikového účetnictví (interní) slouží pouze k potřebám daného 

podniku a jedná se především o dokumentaci týkající se podnikových nákladů či jejich 

spotřeby. 

V potaz je také možné brát i další relevantní informace, jako jsou finanční informace, 

kvantifikovatelné nefinanční informace či nekvantifikovatelné informace. 

Mezi finanční informace řadíme především vnitropodnikové informace, účetní výkazy, 

výroční zprávy, apod. Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují zejména interní 

směrnice, normy spotřeby či podnikové plány. Nekvantifikovatelné informace představují 

zprávy odborného tisku, hodnocení nebo různé prognózy. 

Převážnou míru informačních zdrojů však představují účetní výkazy, které jsou 

povinně sestavovány účetní jednotkou v rámci účetní závěrky, a to na základě zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jak již bylo řečeno, jedná se o finanční výkazy rozvahy, výkaz 

zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce, jejíž součástí je také výkaz o peněžních tocích.  

Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) a zdroje krytí tohoto majetku (pasiv) 

k určitému časovému okamžiku. Jedná se o stavový výkaz s přesně definovanou skladbou 

jednotlivých položek. Základem při sestavení rozvahy je dodržení tzv. principu bilanční 

parity, kdy musí platit rovnost aktiv a pasiv. V rámci produkčního cyklu podniku dochází 

k postupné přeměně aktiv na peněžní prostředky. Vhledem k době vázanosti majetku 

v podniku a funkce, aktiva tvoří dvě základní složky, a to stálá aktiva (dlouhodobý majetek)  

a oběžná aktiva (krátkodobá).  Pasiva, tedy zdroje krytí se taktéž člení na vlastní zdroje a cizí 

kapitál. (Kislingerová, 2007) 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) poskytuje informace o struktuře nákladů, výnosů  

a o dosaženém výsledku hospodaření z podnikatelské činnosti. V rámci sestavení výkazu je 

nutné dodržovat tzv. akruální princip, jehož podstata spočívá v zaúčtování všech položek do 

období, s nímž věcně i časově souvisí. Zisk, případně ztráta je vypočtena rozdílem 

výnosových a nákladových položek za běžné období.  

V České republice je struktura VZZ založena na stupňovitém uspořádání do tří oblastí; 

provozní, finanční a mimořádné. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé nákladové a výnosové 

položky neopírají o skutečné hotovostní toky, tak také dosažený výsledek hospodaření 

nezaznamenává skutečnou obdrženou hotovost. (Kislingerová, 2007) 
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Výkaz o peněžních tocích (CF – Cash Flow) zachycuje změny peněžních prostředků 

a snaží se vysvětlit, z jakého důvodu k těmto změnám dochází. Jedná se o tokový výkaz 

zachycující informace o příjmech a výdajích za určité časové období. Výhoda tohoto výkazu 

na rozdíl od VZZ spočívá v reálném a skutečném zaznamenání hotovostních toků, jenž je 

možné rozčlenit na tři základní části; CF provozní činnosti, CF z investiční činnosti a CF 

z finanční činnosti.  

Ke zpracování výkazu CF je možné využít tzv. přímou či nepřímou metodu. Podstata 

přímé metody spočívá v sestavení bilance příjmů a výdajů, avšak za přehlednější metodu je 

považována metoda nepřímá, v rámci které se výsledek hospodaření upraví o změny stavu 

(přírůstky či úbytky) příslušných rozvahových položek. (Kislingerová, 2007) 

2.2 Způsoby srovnání výsledků finanční analýzy 

Srovnání výsledků finanční analýzy, jako základ posouzení ekonomické situace 

podniku, lze provádět různými způsoby. Dluhošová a kol. (2010) uvádí možnost srovnání 

v čase (neboli analýzu trendů), srovnání v prostoru (mezipodnikové srovnání) a srovnání 

vzhledem k normě. 

Srovnání v čase lze provádět jen v případech podniků, jejichž finanční údaje se týkají 

stejného období a stejného časového horizontu. Podstata spočívá v hodnocení časových řad 

daných ukazatelů, kdy za příklady lze zmínit způsoby oceňování a odepisování, způsoby 

zdanění či postupy účtování.  

Základem srovnání v prostoru je porovnání ukazatelů existujícího podniku v určitém 

časovém horizontu se stejnými ukazateli firem působících ve stejném odvětví či oboru. Aby 

bylo možné provést mezipodnikové srovnání, je nutné dodržet základní podmínky, tedy 

časovou, oborovou a legislativní srovnatelnost.  

Základním principem srovnání vzhledem k normě je porovnání jednotlivých ukazatelů 

s doporučenými (normovanými) hodnotami. Jedná se o méně využívaný způsob srovnání 

ukazatelů, neboť jeho provedení vzhledem k doporučeným hodnotám uváděných v odborných 

publikacích nemá dostatečnou vypovídací schopnost.  
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Pomocí vertikální analýzy jsou posuzovány podíly dílčích položek účetních výkazů 

k souhrnnému absolutnímu ukazateli. Označení vertikální je odvozeno z postupu výpočtu 

seshora dolů. V rámci majetkové a finanční struktury podniku (rozvahy) je jako základ pro 

procentní vyjádření vzata hodnota celkových aktiv, v případě výkazu zisku a ztráty velikost 

tržeb. Výhoda této analýzy spočívá v možnosti srovnání jak v čase, tak v prostoru.  

Kombinací vertikálně-horizontální analýzy lze posuzovat vývoj finančních ukazatelů  

a změny struktury v čase. 

V rámci poměrové analýzy dochází ke konstrukci jednotlivých poměrových ukazatelů, 

které je možno vzhledem k povaze informačních zdrojů sestavit z údajů výkazu zisku a ztráty, 

rozvahy, kombinací těchto dvou výkazů či kombinací účetních a tržních dat. Dle způsobu 

sestavení je možno provést pyramidovou a paralelní soustavu ukazatelů.  

U pyramidové soustavy ukazatelů dochází k dekompozici hlavního syntetického 

ukazatele na jednotlivé dílčí vysvětlující ukazatele. Mezi jednotlivými ukazateli existuje 

funkční vztah, matematická závislost. Výhoda spočívá v možnosti analyzovat různé úrovně 

rozkladu a provádět tak jednoduché či složité dekompozice. Nevýhodou je složitá interpretace 

některých ukazatelů.  

Paralelní soustava ukazatelů pracuje s příbuznými ukazateli, neboť mezi nimi 

neexistuje funkční vztah, ani matematická závislost. Výhodou je možnost použití dobře 

ekonomicky interpretovaných ukazatelů, kdežto nevýhoda spočívá v nemožnosti vytvoření 

exaktního systému ukazatelů a popisu vazeb.  

Analýza citlivosti je zvláště používaná k posouzení nejistoty při analýze finančních 

výsledků dané společnosti, což ve své podstatě znamená, že slouží k odhadnutí vlivu změn 

vybraných faktorů na výsledné hodnocení.  

Využití regresní analýzy má své opodstatnění v hledání funkční závislosti mezi 

jednotlivými finančními ukazateli, jako např. mezi tržbami a cenami či náklady a výši 

produkce. Při konstrukci se vychází z historických časových řad. Mezi nejpopulárnější 

regresní modely lze zařadit logit a probit modely, jenž slouží k predikci pravděpodobnosti 

defaultu daného subjektu. 

Pomocí diskriminační analýzy a na základě časových řad finančních ukazatelů dochází 

k tvorbě či predikci změn ratingového hodnocení podniků, k vytváření podobně finančně 
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silných skupin společností, apod. Příkladem takovéto analýzy je Altmanův model (Z-skóre) 

jako jeden z mnoha predikčních modelů selhání.  

Podstata analýzy rozptylu spočívá v rozkladu celkového rizika na přiřaditelná rizika 

vybraným faktorům a reziduální odchylku.  

Smyslem testování statistických hypotéz je ověření statistické významnosti 

odhadnutých parametrů a jejich zařazení v odhadnutých modelech. Jako příklady lze uvést  

t-test, F-test).  

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele jsou v rámci finanční analýzy považovány za základní 

metodický nástroj, pomocí něhož lze poměrně jednoduše a rychle získat informace  

o finančních charakteristikách dané společnosti. Nicméně dle těchto ukazatelů není možné 

stanovit optimální hodnoty s univerzální platností, poněvadž mají pouze pravděpodobnostní 

charakter, a je proto nutné provádět hlubší analýzy.  

Existuje celá řada finančních poměrových ukazatelů, pomocí nichž lze diagnostikovat 

finanční situaci podniku, přičemž základními oblastmi jsou charakteristiky rentability, 

zadluženosti (finanční stability), likvidity, aktivity a ukazatele kapitálového trhu v případě, že 

se jedná o veřejně obchodovatelnou společnost na finančních trzích.  

Výsledné hodnoty jednotlivých poměrových ukazatelů jsou v rámci aplikační části 

diplomové práce použity jako vstupní údaje pro sestavení scóringového predikčního modelu 

úpadku firem v České republice.  

V rámci této podkapitoly se vychází především z publikace Dluhošová a kol. (2010), 

Kislingerová a kol. (2007) a Grünwald, Holečková (2007). 

2.4.1 Ukazatele rentability 

Tato skupina ukazatelů také bývá někdy nazývána jako ukazatele výnosnosti a bývá 

považována za jednu z nejsledovanějších oblastí v rámci podnikatelské činnosti. Rentabilita 

znamená schopnost podniku dosahovat výnosu na základě vložených prostředků. Ukazatel 

výnosnosti je obecně definován jako poměr zisku ke kapitálovým vstupům.  
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Dle typu vloženého kapitálu lze rozlišovat ukazatele rentability aktiv, rentability 

vlastního kapitálu a rentability dlouhodobě investovaného kapitálu, u kterých je žádoucí 

rostoucí trend. Obecně platí, že čím vyšší ziskovosti daná firma dosahuje, tím je 

pravděpodobnost selhání společnosti nižší. 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA - Return on Assets) udává do poměru 

zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva v podniku financována. 

Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je situace sledovaného podniku příznivější. V případě, 

pokud je k výpočtu použit EBIT, pak ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku před 

odpočtem daní a nákladových úroků. Informace o dosažené hodnotě tohoto ukazatele je 

důležitá pro investory i věřitele, neboť vypovídá o efektivní alokaci kapitálu do výnosného 

majetku a jeho hospodaření. Vzorec pro výpočet rentability celkových aktiv je dán vztahem: 

 
,

aktiva

EBIT
ROA =  (2.1) 

kde EBIT je zisk před odpočtem daní a nákladových úroků. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) vyjadřuje 

efektivnost vlastních zdrojů, a tedy i zhodnocení v zisku. Pro investora je žádoucí, aby 

hodnota tohoto ukazatele byla vyšší než úroky plynoucí z jiných investičních příležitostí 

(např. z obligací či majetkových cenných papírů), poněvadž investor nese poměrně vysoké 

riziko. Z tohoto důvodu lze říci, že cena vlastního kapitálu placená ve formě dividendy je 

dražší, než cena cizího kapitálu placená ve formě úroků. Toto stanovisko je tedy pro investora 

velmi významné v rámci rozhodování o struktuře zdrojů. Rentabilitu vlastního kapitálu je 

možno vyjádřit jako: 

 
,

kapitálvlastní

EAT
ROE =  (2.2) 

kde EAT je hodnota čistého zisku po zdanění.  

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Capital Employed) 

slouží k hodnocení výnosnosti vlastního kapitálu, kdy jsou v rámci výpočtu do poměru dány 

celkové výnosy všech investorů a dlouhodobé finanční zdroje. Tento ukazatel je především 

používán k mezipodnikovému srovnání, konkrétně k hodnocení monopolních veřejně 
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prospěšných společností, jako jsou vodárny či telekomunikace. Vzorec pro výpočet rentability 

dlouhodobých zdrojů lze zapsat následujícím vztahem: 

 
.

závazkydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE

+
=  (2.3) 

Ukazatel rentability tržeb (ROS – Return on Sales) vyjadřuje procentní podíl 

výsledku hospodaření na tržbách za prodej výrobků, zboží a služeb. Hodnota tohoto ukazatele 

má vypovídací schopnost o tom, jak dokáže podnik generovat zisk ze svých tržeb. Je vhodný 

pro srovnání v čase i pro mezipodnikové porovnání. Pro potřeby vnitropodnikového řízení 

firmy je vhodnější v rámci výpočtu použít EBT neboli hrubý zisk, avšak v případě porovnání 

více firem se k výpočtům používá hrubý zisk před odpočtem daní a nákladových úroků EBIT. 

Vztah k výpočtu rentability tržeb lze zapsat jako: 

 
.

tržby

EBIT
ziskovéprovozníROS =− rozpětí

 
(2.4) 

Ukazatel čisté ziskové marže je modifikací ukazatele ROS, avšak s tím rozdílem, že se 

v rámci výpočtu používá čistý zisk po zdanění. Výpočet pak vypadá následovně: 

 
.

tržby

ziskčistý
maržeziskováčistáROS =−

 
(2.5) 

2.4.2 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží k hodnocení finanční struktury podniku. Pojem 

zadluženost vyjadřuje skutečnost, v jakém rozsahu podnik využívá k financování cizí zdroje. 

Na financování podniku se do určité míry podílí vlastní i cizí kapitál, neboť na jedné straně 

obecně platí, že cizí zdroje jsou pro danou firmu levnější než zdroje vlastní, avšak na druhou 

stranu není možné využívat cizí kapitál v plné míře, a to vzhledem právním předpisům, které 

tuto skutečnost znemožňují.  

Ukazatel celkové zadluženosti (Debt Ratio) představuje podíl cizího kapitálu 

k celkovým aktivům, z něhož je financován majetek firmy. Hodnota tohoto ukazatele je 

významná zvláště pro dlouhodobé věřitele, kteří preferují nízkou hodnotu celkové 

zadluženosti vzhledem k podstoupenému riziku. Na ukazatel celkové zadluženosti je možno 
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se dívat z pohledu dlouhodobého či pohledu krátkodobého. Výpočet je možno provést dle 

vztahu:  

 
.

aktiva

kapitálcizí
celkovéUkazatel =tizadluženos

 
(2.6) 

Ukazatel běžné zadluženosti (Current Dept Ratio) udává do poměru krátkodobé cizí 

zdroje a celková aktiva. V rámci krátkodobých cizích zdrojů jsou brány v potaz krátkodobé 

závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky. Vzorec pro výpočet 

běžné zadluženosti má následující tvar: 

 
.

aktiva

kapitálcizíkrátkodobý
=tzadluženosBěžná  (2.7) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) poměřuje velikost 

cizího a vlastního kapitálu. Stupeň zadluženosti dané firmy závisí na fázi vývoje firmy  

a postoji managementu k riziku. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat 

v rozmezí mezi 80 – 120 %1. Vzorec pro výpočet vypadá následovně: 

 
.

kapitálvlastní

kapitálcizí
=kapitáluvlastníhotZadluženos

 
(2.8)

 

Hodnota ukazatele kvóty vlastního kapitálu (Equity Ratio) je charakteristická pro 

dlouhodobou finanční nezávislost dané společnosti. S narůstající výši tohoto ukazatele 

dochází k větší samostatnosti podniku a upevňování finanční stability. V případě, že by 

podnik veškerá svá aktiva financoval z vlastního kapitálu, znamenalo by to snížení celkové 

výnosnosti vložených prostředků. Proto je vhodné k financování používat také cizí zdroje. 

Kvótu vlastního kapitálu je možno vypočítat jako: 
 

 
.

aktivacelková

kapitálvlastní
kapitáluvlastníhoKvóta =  (2.9) 

Ukazatel finanční páky (Financial Leverage) udává do poměru celková aktiva  

a vlastní kapitál. Jedná se tedy o převrácenou hodnotu kvóty vlastního kapitálu, přičemž by se 

                                                 

1 DLUHOŠOVÁ a kol. (2010, s. 79). 
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daná firma měla snažit udržovat stabilní poměr mezi vlastními a cizími zdroji, a tedy 

dosahovat optimální zadluženosti. Výpočet lze provést pomocí následujícího vztahu: 

 
.

kapitálvlastní

aktivacelková
páka =Finanční  (2.10) 

Dle ukazatele úrokového zatížení zjistíme, jakou část vytvořeného zisku odčerpávají 

nákladové úroky. Výsledná hodnota ukazatele je závislá na mnoha faktorech, kterými jsou 

např. výše úrokové sazby, ziskovost podniku a další. V případě, že je hodnota úrokového 

zatížení z dlouhodobého hlediska nízká, může v rámci financování daná společnost využívat 

vyšší podíl cizích zdrojů. Vzorec pro výpočet úrokového zatížení má tvar: 

 
.

EBIT

úroky
zatíženíÚrokové =  (2.11) 

Ukazatel doby splatnosti dluhů (Debt Service Coverage Ratio) vyjadřuje schopnost 

firmy hradit své dluhy z provozního zisku včetně odpisů. Obecně platí, že s delší dobou 

splatnosti dochází k nárůstu pravděpodobnosti úpadku dané společnosti. K výpočtu lze použít 

následující vztah: 

 
.

odpisyziskprovozní

závazkykrátkodobézávazkydlouhodobé
dluhůsplatnostiDoba

+

+
=  (2.12) 

V rámci ukazatele stupně krytí stálých aktiv dochází k poměřování dlouhodobého 

kapitálu se stálými aktivy. Hodnota tohoto ukazatele by měla dosahovat alespoň 100 %2, aby 

bylo splněno zlaté pravidlo financování, což znamená, že veškerá aktiva by měla být 

financována dlouhodobými zdroji. Rostoucí trend je pro podnik žádoucí, neboť dochází 

k navyšování finanční stability.  Ukazatel lze vypočítat dle následujícího vzorce: 

 
.

aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytíStupeň =  (2.13) 

Ukazatel úvěry / pasiva udává do poměru velikost přijatých úvěrů společnosti 

k celkovým pasivům. V rámci výpočtu je možné z časového hlediska klasifikovat bankovní 

                                                 

2 DLUHOŠOVÁ a kol. (2010, s. 77). 
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úvěry na krátkodobé či dlouhodobé. Rostoucí trend tohoto ukazatele není však pro věřitele 

žádoucí, neboť vypovídá o možnosti podstoupení narůstajícího rizika. Ukazatel je možno 

vyjádřit následujícím vztahem: 

 
./

pasiva

výpomociabankovní
pasiva

úvěry
Úvěry =  (2.14) 

Při výpočtu ukazatele úvěrové zadluženosti podniku se poměřují přijaté bankovní 

úvěry s vlastním kapitálem. Využití tohoto ukazatele je žádoucí zejména  

u společností, jejichž cizí zdroje jsou v převážné míře tvořeny těmito bankovními úvěry. 

K výpočtu ukazatele je použit vzorec: 

 
.

kapitálvlastní

výpomociabankovní úvěry
tzadluženosÚvěrová =  (2.15) 

V rámci výpočtu ukazatele peněžního toku I se poměřuje čistý zisk po zdanění 

včetně odpisů s očištěnými průměrnými cizími zdroji o výši rezerv. Žádoucí je pro firmu 

rostoucí trend tohoto ukazatele, neboť schopnost podniku generovat dostatečné množství 

finančních prostředků určených ke splácení dluhů a vyšší podíl vlastních zdrojů snižuje míru 

pravděpodobnosti selhání dané společnosti. Vzorec vypadá následovně: 

 
,

360/)( rezervyzdrojecizí

odpisyEAT
Itok

−

+
=Peněžní  (2.16) 

kde EAT je výše čistého zisku po zdanění. 

Princip výpočtu ukazatele peněžního toku II je obdobný výpočtu peněžního  

toku I, avšak s tím rozdílem, že se v tomto případě berou v potaz veškeré průměrné cizí zdroje 

dané společnosti. Tento ukazatel lze vypočítat jako: 

 
.

360/zdrojecizí

odpisyEAT
IItok

+
=Peněžní  (2.17) 

2.4.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity představují schopnost podniku dostat svým závazkům včas  

a v potřebné výši. Podstata likvidity tedy spočívá v tom, s jakou rychlostí je podnik schopen 
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na jedné straně inkasovat své pohledávky a na straně druhé prodávat své zásoby. Příliš vysoká 

likvidita však může způsobovat značné problémy, a to vzhledem k neefektivnímu využívání 

finančních prostředků. Pro hodnocení platební schopnosti podniku lze použít ukazatele 

celkové, pohotové a okamžité likvidity. 

Ukazatel běžné likvidity (Current Ratio) poměřuje objem oběžných aktiv s objemem 

krátkodobých závazků. Průměrná výše tohoto ukazatele by se dle Dluhošová a kol. (2010) 

měla pohybovat v rozmezí od 1,5 - 2,53, avšak vždy je nutné provést srovnání s obdobnými 

podniky či odvětvím, ve kterém se firma nachází. Výsledná hodnota je ovlivněna citlivostí na 

strukturu zásob a pohledávek, což tedy znamená, že je velmi důležité, aby firma disponovala 

vhodnou strukturou oběžných aktiv a nedostala se tak do obtížné finanční situace. Výpočet 

běžné likvidity je definován vztahem: 

 
,

závazkykrátkodobé

OA
likvidita =Běžná  (2.18) 

kde OA jsou oběžná aktiva. 

Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio) udává do poměru pouze objem 

pohotových finančních prostředků, mezi které lze zařadit např. pokladní hotovost a peníze na 

běžných účtech, obchodovatelné cenné papíry či krátkodobé pohledávky očištěné o výši 

nedobytných a pochybných pohledávek. Pro zachování likvidity by se doporučená hodnota 

měla pohybovat v rozmezí mezi 1 – 1,54. Rostoucí trend tohoto ukazatele je pro podnik 

žádoucí, neboť dochází k upevňování finanční a platební pozice firmy. Výpočet pohotové 

likvidity lze provést pomocí vztahu: 

 
.

závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditaPohotová

−
=  (2.19) 

Ukazatel okamžité likvidity (Cash Ratio) poměřuje pouze nejlikvidnější složku 

prostředků a jejich ekvivalentů (kde zejména patří peníze v hotovosti, peníze na běžných 

účtech, šeky) s krátkodobými závazky. Avšak z důvodu značné nestability ukazatele, je spíše 

                                                 

3 DLUHOŠOVÁ a kol. (2010, s. 83). 
4 DLUHOŠOVÁ a kol. (2010, s. 83). 
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vhodný pouze k doplnění úrovně likvidity společnosti. Sedláček (2011) uvádí, že při hodnotě 

alespoň 0,2 je likvidita podniku zajištěna. Vzorec okamžité likvidity má následující tvar: 

 
.

závazkykrátkodobé

platebnípohotové
likviditaOkamžitá

prostředky
=  (2.20) 

Poměrový ukazatel likvidity (ČPK - Čistý pracovní kapitál) představuje část 

oběžného majetku firmy, která je během roku přeměněna na pohotové peněžní prostředky  

a po splácení krátkodobých závazků může být dále využita k uskutečňování podnikových 

aktivit. Jedná se tedy o část oběžného majetku, jež je kryta dlouhodobými finančními zdroji.  

S využitím ČPK je možné sestavit poměrový ukazatel likvidity. Záporná hodnota ukazatele 

signalizuje skutečnost, kdy stálá aktiva jsou kryta krátkodobými finančními zdroji, což 

z hlediska efektivního využívání kapitálu není žádoucí. Doporučená hodnota tohoto ukazatele 

by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 50 %5. Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele lze vyjádřit 

vztahem: 

 
.

OA

závazkykrátkodobéOA
likvidityukazatel

−
=Poměrový  (2.21) 

Ukazatel kapitalizační míry vyjadřuje schopnost podniku krýt dlouhodobé závazky 

dlouhodobým majetkem. Pokud se hodnota ukazatele pohybuje v rozmezí 1, znamená to, že je 

dlouhodobý majetek plně kryt dlouhodobými zdroji. Pokles ukazatele pod hodnotu 1 by 

znamenalo, že podnik k financování dlouhodobého majetku využívá i krátkodobé zdroje, čímž 

by však mohl být ohrožen další vývoj firmy. Ukazatel kapitalizační míry je možno vypočítat 

jako: 

 
.

závazkydlouhodobé

majetekdlouhodobý
míra =čníKapitaliza  (2.22) 

                                                 

5 DLUHOŠOVÁ a kol. (2010, s. 86). 
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2.4.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou obvykle uváděny pod názvem ukazatele relativní vázanosti 

kapitálu ve vybraných formách aktiv. Jedná se o ukazatele typu rychlosti obratu a doby 

obratu. Rychlostí obratu je vyjádřeno, kolikrát se obrátí konkrétní položka majetku za daný 

časový interval, kdežto pomocí doby obratu zjišťujeme, za jak dlouho proběhne přeměna 

majetku. Tyto ukazatele měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy  

a zda disponuje dostatečnou výši výrobních kapacit.  

Ukazatel obrátky celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) je považován za 

ukazatel intenzity využití celkového majetku. Vyjadřuje, s jakou rychlostí se hodnota aktiv 

promítne do tržeb. K výpočtu se berou v úvahu tržby z prodeje vlastních výrobků, zboží  

a služeb. Rostoucí tendence ukazatele vypovídá o efektivnějším využívání majetku firmou, 

naopak nižší hodnoty jsou signálem nedostatečného využívání výrobních kapacit. Tento 

ukazatel se vypočte dle následujícího vztahu: 

 
.

aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchObrátka =  (2.23) 

Ukazatel doby obratu zásob (Inventory Turnover Ratio) vyjadřuje průměrný počet 

dní, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby či prodeje. Pro podnik je 

žádoucí udržovat zásoby na technicky a ekonomicky zdůvodnitelné výši, a to vzhledem 

k vázanosti velkého množství finančních prostředků v zásobách. Pro výpočet doby obratu 

zásob je použit vzorec: 

 
.

360

tržby

zásoby
zásobobratuDoba

⋅
= 6

 
(2.24) 

Ukazatel doby obratu pohledávek (Average Collection Period) vypovídá o platební 

morálce odběratelů. Udává, za jak dlouho jsou průměrně splaceny faktury, tedy počet dní, 

během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Tento ukazatel je 

                                                 

6 V případě přijetí konvence 360 dní za rok. 
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zejména podstatný pro plánování peněžních toků dané společnosti. Při výpočtu jsou 

zohledněny pohledávky z obchodních vztahů, kdy vzorec je možné zapsat ve tvaru: 

 
.

360

tržby

pohledávky
pohledávekobratuDoba

⋅
=  (2.25) 

Ukazatel doby obratu závazků (Payables Turnover Ratio) hodnotí platební 

disciplínu dané firmy. Vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr, tedy 

kolik dní průměrně trvá, než firma uhradí své závazky. V rámci ukazatele doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazků se hovoří o tzv. pravidlu solventnosti, kterým je řečeno, že 

doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, poněvadž je žádoucí, aby 

pohledávky firmy byly hrazeny častěji než jejich závazky. Pokud by tato podmínka splněna 

nebyla, mohla by se daná společnost dostat do platebních potíží. K výpočtu doby obratu 

závazků se používá následující vzorec: 

 
.

360

tržby
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závazkůobratuDoba

⋅
=  (2.26) 
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3 CHARAKTERISTIKA MODELŮ PREDIKCE SELHÁNÍ 

V rámci této kapitoly je vysvětlena problematika jednotlivých predikčních modelů, dle 

kterých je možné vyjádřit míru očekávání, tedy s jakou pravděpodobností může dojít k selhání 

daného aktiva. Defaultní situaci daného subjektu lze posoudit na bázi dvou přístupů, a to 

ratingu a scóringu. I přesto, že jsou si tyto dva způsoby do značné míry velmi podobné, nelze 

je však zaměňovat, jelikož v případě ratingu je nutné mít k dispozici větší množství kvalitních 

informací, z čehož také plyne určitá náročnost a komplikovanost na zpracování. Odlišnost 

tohoto přístupu také stále spočívá v subjektivním ohodnocení příslušného instrumentu.  

Využití predikčních modelů má široké uplatnění, neboť jsou dnes velice oblíbeným 

nástrojem v různých oblastech společenského života, jako v lékařství, sociologii, politice či 

marketingovém výzkumu. Svého opodstatnění zastávají rovněž ve finančním sektoru, kde 

jsou zejména uplatňovány k posouzení bonity a finančního zdraví jednotlivých firem. 

(Valecký, Slivková, 2012) 

Vzhledem k tomu, že je v rámci aplikační části diplomové práce pravděpodobnost 

defaultu daných firem odhadována dle scóringového modelu, je z tohoto důvodu taktéž této 

problematice věnována větší pozornost.  

3.1 Ratingové modely 

Ratingem se rozumí souhrnné hodnocení jak současné, tak i budoucí situace určitého 

subjektu, jehož cílem je stanovení pravděpodobnosti, s jakou daný subjekt bude schopen 

splácet své závazky, vyplývající z emise dluhopisů či jiných závazků, řádně a včas. Příslušné 

hodnocení je prováděno nezávislou ratingovou agenturou, která emitentovi udělí odpovídající 

známku dle ratingové stupnice. Dle Vinš, Liška (2005) ratingové hodnocení není investičním 

doporučením, ale slouží k analýze fundamentální kvality daného subjektu, popř. struktury  

a fundamentální kvality emitovaného cenného papíru či jiného dluhu.  

Na začátku 20. století byl rating využíván především k hodnocení úvěrových 

produktů, avšak s postupem času došlo k hodnocení i jiných instrumentů. Dnes je možné 

provádět ratingové hodnocení měst, států, podniků, bank či také různých druhů cenných 

papírů, jako prioritních akcií, směnek i syndikovaných úvěrů, apod. Rating neslouží pouze 



22 

 

k posouzení bonity ekonomických subjektů, ale rovněž je měřítkem vymezujícím investiční 

možnosti. 

Uplatnění ratingu je v současnosti dosti široké, neboť existuje celá řada uživatelů, 

kterým tento způsob ohodnocení přináší objektivní zdroj informací na posuzovaný subjekt  

a umožňuje šetřit čas i peníze vynaložené na získání potřebných dat. Rating je poskytován 

jednak managementu dané společnosti pro potřeby zdokonalení její činnosti, ale také 

úvěrovým institucím, investorům, obchodním partnerům či široké veřejnosti.  

S postupným vývojem ratingu taktéž došlo ke vzniku široké škály různých hodnocení. 

Mezi nejznámější rozdělení patří zejména časové hledisko7, dělení dle cílového tru a jeho 

denominace8 či dluhového instrumentu9. Dle doby splatnosti je možné dělit rating na 

krátkodobý a dlouhodobý, dle charakteru trhu a denominace dluhu pak na mezinárodní  

a lokální rating. Jako další příklady lze uvést rating emitenta, banky, pojišťovny, podílového 

fondu, apod. 

Za dobu existence ratingového hodnocení nedošlo pouze k rozvoji v oblasti jeho 

zaměření, ale taktéž v oblasti rozšíření ratingových agentur. Ty je možné rozdělit do tří 

skupin, a to na lokální a mezinárodní; všeobecné a specializované a v rámci třetí skupiny na 

kooperující s emitenty a těžící z veřejných financí. Příčinou vzniku lokálních ratingových 

agentur byla zejména nepřítomnost světové agentury na daném území a také nabídka 

ratingových služeb za výhodnější ceny a specializace na určitou oblast hodnocení. Podstatou 

specializovaných ratingových agentur je zaměření se zpravidla na jeden typ subjektu, jako 

např. na obligace, banky či fondy kolektivního investování. V rámci posledního rozlišení 

ratingových agentur, lze dělení provést dle přístupu k hodnocenému subjektu a jeho 

informacím. Můžeme hovořit o tzv. vyžádaném ratingu, jehož podstatou je dostupnost dat  

a komunikace s hodnoceným subjektem. Na druhé straně může dojít k situaci, kdy je 

                                                 

7 Krátkodobý rating se využívá k hodnocení směnečných programů a krátkodobých dluhů. Dlouhodobý rating je 

užíván pro hodnocení ostatních instrumentů se splatností delší než 1 rok. 
8 Mezinárodní rating slouží k ohodnocení závazků (dluhů) denominovaných v zahraniční měně a je použitelný na 

celosvětové úrovni. Podstata lokálního ratingu však spočívá v hodnocení dluhu denominovaného v lokální měně, 

z čehož taktéž plyne jeho omezené použití.  
9 Ratingové ohodnocení různých druhů cenných papírů, jako jsou obligace, směnky, prioritní akcie a další.  
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ratingové hodnocení provedeno pouze na základě veřejných informací, a tedy bez sdílení 

s hodnoceným subjektem. Pak v tomto případě lze hovořit o tzv. nevyžádaném ratingu.  

Mezi nejznámější ratingové agentury světa je možné uvést Standard & Poor´s  

a Moody´s. Od roku 1998 na trhu v rámci České republiky, Slovenska a Maďarska působí 

lokální renomovaná agentura CRA Rating Agency, která se zaměřuje na hodnocení podniků, 

měst a finančních institucí. (Vinš, Liška, 2005) 

3.2 Scóringové modely  

Scóringové modely jsou založeny na kvantitativním ohodnocení finanční situace 

daného subjektu, prostřednictvím něhož se snažíme posoudit jeho bonitu. V rámci scóringu 

jsou využívaná zejména data týkající se hodnoceného subjektu, jež je možné doplnit daty 

z interní databáze hodnotitele a tím vytvořit ustálený soubor vstupních informací. Na rozdíl 

od ratingu je největší pozornost věnována minulým výsledkům hospodaření společnosti  

a budoucí výsledky sehrávají pouze doplňkovou roli. Před samotným provedením 

scóringového hodnocení je nutné provést fyzickou a logickou kontrolu vstupních dat a také 

zpětně ověřit jejich kompatibilitu se sektorem a minulými výsledky daného subjektu. 

Výstupem scóringu je podobně jako u ratingového hodnocení přidělení určité známky dle 

příslušné hodnotící škály, kterou je vystižena bonita příslušného subjektu. Aplikace tohoto 

přístupu je vzhledem ke své nenáročnosti a jednoduchosti věcného zpracování využívána 

zejména k hodnocení krátkodobých a standardních obchodů. (Vinš, Liška, 2005) 

Nejčastěji jsou modely scóringu využívány v oblasti finančního sektoru, jako 

bankovnictví a pojišťovnictví. V bankovnictví scóring slouží zejména k ohodnocení bonity 

potenciálních dlužníků, s cílem vytvořit kvalitní úvěrové portfolio. Jeho úkolem je posoudit 

pravděpodobnost, s jakou daný klient přestane splácet již poskytnutý úvěr. V sektoru 

pojišťovnictví jsou tyto modely především používány k odhalení pojišťovacích podvodů. 

Mezi nejčastěji využívaný typ scóringových modelů patří tzv. finanční scóring, jenž tvoří 

standardní součást řízení rizik. (Slivková, Valecký, 2012) 

Pomocí scóringových modelů lze sestrojit scóringovou funkci založenou na kombinaci 

objektivních ukazatelů. Mezi takovéto faktory patří data obsažena ve finančních výkazech, 

informace o fyzických osobách, jako je věk, výše platu, atd. Pro účely konstrukce je možné 

využít celou řadu statistických metod, jako například lineární regresi, rozhodovací stromy, 
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neuronové sítě, apod., avšak v praxi je uplatňována především logistická regrese, konkrétně 

logitové a probitové modely. S použitím scóringových modelů je možné ohodnotit nejen 

bonitu fyzických osob (např. v rámci poskytnutí spotřebitelských úvěrů), ale také bonitu 

podniků na základě Altmanova Z-skóre. (Sid Blaha, 2004) 

3.3 Popis metod scóringových predikčních modelů 

Nejpoužívanějším systémem posouzení bonity neboli finančního zdraví podniku je 

finanční analýza s využitím jednotlivých poměrových ukazatelů. Za nejznámější bankrotní 

predikční model je považováno Altmanovo Z-skóre, jež je typickým příkladem default-mode 

(DM) modelu10. Jeho hlavním cílem je odlišit „zdravé“ podniky od těch, které se dostanou do 

stavu selhání neboli defaultu. (Sid Blaha, 2004) 

Podstatou predikčních modelů je vysvětlení vztahu mezi vysvětlovanou proměnnou 

neboli náhodnou veličinou na základě znalostí nezávisle (vysvětlujících) proměnných. Tento 

vztah lze aplikovat s využitím celé řady statistických metod, jako je např. diskriminační 

analýza, regresní analýza a logistická regrese, které jsou v další části práce blíže 

rozpracovány. 

3.3.1 Diskriminační analýza 

První poznatky o diskriminační analýze pochází z 30. let minulého století, konkrétně 

z roku 1936, kdy byly publikovány v dílech Ronalda Fishera. Podstatou diskriminační 

analýzy je zkoumání vztahu mezi jednou kvalitativní závisle proměnnou a skupinami 

jednotlivých nezávisle proměnných (nazývaných diskriminátory). Tato analýza slouží ke 

klasifikaci jednotek s neznámou skupinou příslušností, přičemž je aplikovatelná v různých 

oblastech, jako například biologii, medicíně či v technických oborech.  

                                                 

10 Default-mode modely patří mezi modely úvěrového rizika, pro jehož kvantifikaci se využívají dva základní 

přístupy.  Prví přístup „default-mode“ uvažuje pouze dva stavy, a tedy selhání či neselhání daného subjektu. 

V rámci druhého přístupu „mark-to-market“ velikost úvěrového rizika vyplývá z přechodu dlužníka k nižšímu 

ratingovému stupni.  
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Hlavní smysl a tedy cíl diskriminační analýzy spočívá v nalezení predikčního modelu, 

dle něhož je možné zařadit nová pozorování v rámci jednotlivých tříd. Mezi dílčí cíle této 

analýzy patří zejména posouzení, zda mezi jednotlivými skupinami existují statisticky 

významné rozdíly; určení, která z nezávisle proměnných nejvíce přispívá k rozdílnosti dvou či 

více tříd; stanovení postupu klasifikace objektů do příslušných skupin dle jejich skóre či 

ustanovení počtu a skladby dimenzí diskriminace v rámci jednotlivých skupin. (Meloun, 

2007) 

Aby bylo možné správně aplikovat diskriminační analýzu, je potřeba dodržovat určité 

předpoklady, mezi které se například řadí: 

• vícerozměrná normální rozdělení nezávisle proměnných,  

• kovarianční matice by měly být přibližně stejné velikosti,  

• mezi daty by neměla existovat multikolinearita, a další.  

V případě nedodržení těchto výše zmíněných podmínek by mohlo dojít k negativnímu 

ovlivnění klasifikačního procesu a dosažených výsledků.  

K odvození diskriminační funkce je možné využít dvou metod, a to přímé metody  

a krokové metody. Podstatou přímé metody je formulování distribuční funkce na základě 

všech nezávisle proměnných, a to bez ohledu na velikost jejich diskriminační síly. Na druhé 

straně principem krokové metody je postupné zařazování a vyčleňování nezávisle proměnných 

do modelu dle jejich diskriminační síly. Postup této metody je velmi podobný krokové 

regresní analýze. (Meloun, 2007) 

Obecně lze Fisherovu lineární diskriminační funkci zapsat následujícím vztahem 

(Hair, 2014): 

 ,2211 ... nknkkjk XWXWXWaZ ++++=
 

(3.1) 

kde Zjk 
vyjadřuje diskriminační Z-skóre j-té diskriminační funkce pro k-té pozorování, a je 

úrovňová konstanta, Wi je diskriminační koeficient pro nezávislou proměnnou i a Xik je 

nezávisle proměnná i pro k-té pozorování. 

Nejznámějším predikčním modelem, vycházející z diskriminační analýzy, je 

Altmanovo Z-skóre, o němž je blíže pojednáno v podkapitole 3.5.2 věnující se problematice 

bankrotních modelů finanční pozice firmy.   
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3.3.2 Regresní analýza  

Regresní analýza slouží k modelování závislosti dvou nebo více vysvětlovaných 

náhodných veličin na jedné či více nenáhodných vysvětlujících veličinách. Aplikace 

regresního modelu je vhodná nejen pro data získaná z plánovaných experimentů či 

provedených náhodných výběrů, ale také pro údaje, jež jsou výsledkem blíže 

nespecifikovaného pozorování nebo neznámého zjišťování. Mezi nejpopulárnější regresní 

modely lze v dnešní době uvést tzv. logit a probit model, pomocí nichž je možné určit 

pravděpodobnost vzniku určité události. 

„Základním motivem regresního přístupu je snaha a potřeba nepřímo působit na 

vysvětlované proměnné volbou, ovlivňováním nebo alespoň snadnějším odhadem hodnot 

vysvětlujících proměnných.“11 Aby bylo možné tohoto dosáhnout, je nutné, aby mezi 

vysvětlovanou proměnnou a vysvětlujícími veličinami existoval kvantifikovatelný vztah 

neboli matematická závislost. Ke znázornění tohoto vztahu se využívá regresní model, jehož 

rozhodující součástí je regresní funkce.  

Primární cíl regresní analýzy tedy spočívá v nalezení stochastického modelu 

popisujícího uvedenou závislost pomocí vhodné funkce.  

Regresní funkci je možné definovat jako podmíněnou střední hodnotu určité náhodné 

vysvětlované proměnné vzhledem k různým hodnotám jiné náhodné veličiny či k různým 

lineárním kombinacím hodnot jiných náhodných proměnných. Tvar regresní funkce je popsán 

následujícím vztahem: 

 
),,()( βxfxYE =   (3.2) 

kde f je funkcí hodnot )...,,,,1( 21 kxxxx =  a kββββ ...,,, 10=  jsou jednotlivé regresní 

koeficienty.  

Vzhledem k tomu, že na pozorované vztahy mezi veličinami mohou působit  

i neuvažované vlivy, je proto nutné regresní funkci upravit o tzv. stochastickou neboli 

náhodnou složku (ε). Zkreslení modelu může být zapříčiněno použitou metodou, chybnými 

                                                 

11 HEBÁK, Petr (2005, s. 11). 
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informacemi, neadekvátními předpoklady či řadou dalších okolností. Působení této rušivé 

složky je nesystematické a v případě nedodržení určitých požadavků může dojít k ovlivnění 

kvality modelu.  

V případě lineárního regresního modelu s jednou vysvětlovanou proměnnou za 

předpokladu, že vztah mezi uvažovanými (η) a neuvažovanými vlivy (ε) je součtový, lze 

regresní model zapsat jako: 

 .εη +=Y   (3.3) 

V rámci lineárního modelu lze pracovat s obecným modelem či zcela lineárním 

modelem. V obecném lineárním modelu je možné regresní funkci zapsat vztahem: 

 ,...22110 kk XXXY ββββ ++++=  (3.4) 

kde Y je vysvětlovaná veličina a X1, X2, …, Xk jsou vysvětlující proměnné. Vzhledem k tomu, 

že v rovnici nejsou obsaženy žádné další parametry, není tedy při znalosti jednotlivých hodnot 

původních veličin složité vypočíst hodnoty nově zařazených proměnných.  

V případě zcela lineárního modelu je regresní funkcí rovnice nadroviny, kterou lze 

zapsat následovně:  

 ,...22110 εββββ +++++= kk XXXY  (3.5) 

kde β0 je absolutní člen a β1, β2, …, βk jsou dílčí regresní koeficienty. Tyto jednotlivé 

parametry vyjadřují očekávanou změnu veličiny Y při jednotkové změně vysvětlující 

proměnné X1 za předpokladu, že ostatní vysvětlující veličiny X1, X2, …, Xk zůstanou 

nezměněny. I přesto, že absolutní člen β0 obvykle nemá přímou věcnou interpretaci, je jeho 

zařazení do modelu opodstatněné, a to z důvodu výskytu nezařazených a neuvažovaných 

vlivů. Dílčí regresní koeficienty βj zjednodušeně představují průměrnou změnu Y při růstu 

hodnoty proměnné Xj o jednu měřící jednotku za předpokladu konstantních ostatních 

vysvětlujících proměnných.  

Obecný lineární model a zcela lineární model lze souhrnně nazvat jako klasický 

lineární model, který je možné zapsat jako soustavu n lineárních rovnic či ve zkráceném 

rovnocenném maticovém vyjádření jako: 

 .εβ += XY  (3.6) 
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Pro dosažení platnosti klasického lineárního modelu je však nutné, aby byly splněny 

všechny následující podmínky12: 

• Vysvětlující proměnné X1, X2, …, Xk jsou nenáhodné a neexistuje mezi nimi 

funkční lineární závislost. 

• Regresní parametry βj, kj ...,3,2,1=  mohou nabývat libovolných hodnot, nejsou 

tedy kladena žádná omezení. 

• Náhodné složky εi mají normální rozdělení ),0( 2σN  pravděpodobnosti pro každé 

,...,3,2,1 ni =  čehož vyplývá normalita i pro vysvětlovanou proměnnou Y.  

• ,0)( =iE ε  pro každé ....,3,2,1 ni =  Střední hodnota náhodné složky je nulová. 

Tato podmínka znamená, že náhodná složka nepůsobí systematickým způsobem na 

hodnoty vysvětlované proměnné Y.  

• ,)( 22 σε =iE  pro každé ....,3,2,1 ni =  Rozptyl náhodné chyby je konstantní (jedná 

se o případ homoskedasticity), a tedy variabilita náhodné složky nezávisí na 

hodnotách vysvětlujících proměnných. 

• ,0),( =jiCov εε  pro každé ....,3,2,1 nji =≠  Kovariance náhodné složky je 

nulová, což znamená, že náhodné chyby jsou vzájemně nekorelovány.  

• Matice X má plnou hodnost, tedy ,1)( nkXh ≤+=  kde n je počet pozorování. 

Mezi vysvětlujícími proměnnými nesmí existovat funkční lineární závislost, to 

znamená, že v matici X žádné dva sloupce nejsou kolineární. 

Jak již bylo řečeno v předchozí podkapitole 3.2, v rámci této diplomové práce bude 

stanovena pravděpodobnost defaultu firem v České republice s využitím scóringového 

modelu pomocí logistické regrese, proto je taktéž této problematice věnována větší pozornost. 

                                                 

12 HEBÁK, Petr (2005). 
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3.4 Logistická regrese 

Poznatky metody logistické regrese byly uveřejněny v 60. letech, jako alternativní 

postup k metodě nejmenších čtverců. Podstatou logistické regrese je modelování vztahu mezi 

vysvětlovanou (závislou) proměnnou a vysvětlujícími (nezávislými) proměnnými. Základní 

princip této statické metody vychází z regresní analýzy, avšak na rozdíl od lineární regrese 

dokáže predikovat pravděpodobnost určitého jevu, který nastal či nikoliv.  

Stanovení cílů logistické regrese  

Hair (2014) tvrdí, že základní cíle logistické regrese jsou do značné míry velmi 

podobné diskriminační analýze.  

Jako první je logistickou regresí kladen za cíl nalezení nezávisle proměnných, jež mají 

vliv na závisle proměnnou a druhým cílem je stanovení klasifikačního systému založeném na 

logistickém modelu pro určení členství v příslušné skupině.  

Stanovení velikosti výběrového vzorku 

Pro potřeby užití logistické regrese, podobně jako u jiných vícerozměrných technik, je 

třeba vzít do úvahy velikost analyzovaného vzorku, poněvadž stanovení jeho výše může mít 

dopad na konečné výsledky. Problém však spočívá v tom, že v případě velmi malých vzorků 

může docházet ke vzniku výběrových chyb, a tedy ke zkreslení výsledného modelu. Naopak u 

velmi velkých vzorků se můžeme setkat se situací, kdy v podstatě i relevantní rozdíly nejsou 

považovány za statisticky významné.  

Například, jak uvádí Hair (2014), je podle Hosmera a Lemeshowa doporučováno, aby 

velikost vzorku byla větší než 400 pozorování. Dále Hair (2014) doporučuje, aby v rámci 

každé skupiny bylo obsaženo alespoň 10 pozorování na jeden odhadovaný parametr 

(nezávisle proměnnou). Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že metodou logistické 

regrese jsou kladeny vyšší požadavky na stanovení velikosti výběrového vzorku ve srovnání 

s jinými metodami, jako např. s diskriminační analýzou. 

Multikolinearita 

Multikolinearita představuje vzájemnou lineární závislost, neboli statisticky významný 

lineární vztah mezi vysvětlujícími proměnnými. Ze statistického pohledu je dána vysokým 
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koeficientem párové korelace. Mezi nejčastější příčiny vzniku tohoto jevu dle Hančlová 

(2012) zejména patří: 

• stejná trendová tendence ekonomických časových řad, 

• nesprávné zahrnutí zpožděných vysvětlujících proměnných, 

• neadekvátní použití umělých proměnných, apod. 

K vyjádření multikolinearity mezi vysvětlujícími proměnnými lze použít tzv. párovou 

korelaci, jakožto jednu z možných technik a nástrojů. Výpočet je proveden dle následujícího 

vztahu: 

 

,1,1
)cov(
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(3.7) 

kde 
21xxr  je párový korelační koeficient, )cov( 21xx  je kovariance dvou proměnných a 

21xxs  je 

součin směrodatných odchylek dvou proměnných. Pokud výše korelačního koeficientu 

nabývá hodnoty vyšší než 0,8, pak se hovoří o silné párové korelaci mezi vysvětlujícími 

proměnnými.  

Důsledkem vzniku multikolinearity v modelu však může být zkreslení odhadnutých 

parametrů, dosažení vysokých hodnot rozptylu a kovariance odhadů, či snížená přesnost 

odhadů jednotlivých regresních koeficientů. Za účelem odstranění tohoto jevu, a tedy 

vysokého stupně multikolinearity, je možné provést určité úpravy modelu projevující se např. 

v odstranění vysvětlující proměnné, díky níž k závislosti dochází; v získání nového vzorku 

dat; v transformaci proměnných či použití metody hlavních komponent.  

3.4.1 Odhad logistického modelu 

Vysvětlovaná (závisle) proměnná je tedy binární veličinou, což znamená, že může 

nabývat pouze hodnot 0 a 1. Logistická regrese vychází ze zobecněného lineárního modelu,  

v němž je pomocí tzv. logitové transformace vystižen tokový logit, a tedy vztah mezi závisle 

proměnnou y a vektorem nezávisle proměnných x. Předpokladem klasického lineárního 

modelu je, že vysvětlovaná proměnná y je kvantitativní spojitá, kdežto v případě logistické 

regrese se pracuje s kategorickou vysvětlovanou proměnnou.  
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Metoda logistické regrese vychází z přirozeného logaritmu šance či naděje. 

Vysvětlovaná proměnná y představuje pravděpodobnost π, s jakou nabude hodnoty 1 (výskyt 

sledovaného jevu), což je možné vyjádřit vztahem .)1( π==YP Pravděpodobnost, že 

vysvětlovaná proměnná y nabude hodnoty 0 (nevýskyt sledovaného jevu), je možné označit 

jako .1 π−  Šance (odds) je pak formulována jako poměr těchto získaných pravděpodobností. 

Logaritmus šance pro binární proměnnou je označen pojmem logit.  

Pravděpodobností funkce alternativního rozdělení má tvar:  
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(3.8) 

přičemž platí, že ),1,0(∈π  podíl 
π

π

−1
 může nabýt libovolných nezáporných hodnot 

z intervalu ∞〉〈 ;0  a logit 
π

π

−1
ln  může být jakékoliv reálné číslo z intervalu .; ∞〉〈−∞  

V případě použití logitové transformace π v zobecněném lineárním modelu dochází ke 

vzniku regresního modelu (s k vysvětlujícími proměnnými), který má následující tvar: 
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(3.9) 

pro [ ],...,,,,1 21
´

kxxxx = [ ],...,,1,0
´

kββββ =  kde kβββ ...,,, 10  jsou parametry modelu a π je 

podmíněná střední hodnota vysvětlované proměnné. (Hebák, 2007) 

3.4.1.1 Stanovení vysvětlované proměnné a vysvětlujících 

proměnných 

Jak již bylo zmíněno v rámci této podkapitoly, podstatou regresní analýzy je vyjádření 

vztahu vysvětlované proměnné na proměnných vysvětlujících. Meloun (2004) tvrdí, že dle 

typu vysvětlující (nezávisle) proměnné je možné rozlišovat tzv. binární logistickou regresi, 

ordinální a nominální logistickou regresi.  

Základem binární logistické regrese je předpoklad, že vysvětlovaná (závislá) 

proměnná je binární, což znamená, že může nabývat pouze hodnot 0 a 1 (např. muž a žena). 

Vektor vysvětlujících proměnných se může skládat z jedné či více proměnných, a to spojitých 

(prediktory) či kategorických (faktory). 
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Ordinální logistická regrese vychází z toho, že závisle proměnná je ordinální, která 

může nabývat tři a více stavů (např. souhlas, nesouhlas, silný souhlas). Vektor nezávisle 

proměnných může zahrnovat proměnné spojité i kategorické. 

Nominální logistická regrese se týká nominální vysvětlované proměnné o více než 

třech úrovních odlišných stavů. Tak jako u ordinální logistické regrese může vektor nezávisle 

proměnných obsahovat jak prediktory, tak faktory.  

V rámci této diplomové práce se bude pracovat s předpokladem, že závisle proměnná 

je binární, a tedy, že může nabývat hodnoty 0 reprezentující finančně zdravou firmu  

a hodnoty 1 představující úpadek firmy.  

Binární vysvětlovaná (závisle) proměnná 

Pokud bereme v úvahu binární vysvětlovanou proměnnou Y a jednu či několik 

vysvětlujících (nezávisle) proměnných, pak platí, že binární proměnná nabývá hodnoty 1 

s pravděpodobností π a hodnoty 0 s pravděpodobností .1−π  Charakter pravděpodobnosti π 

vysvětlované a vysvětlující proměnné je omezen intervalem hodnot .1;0 〉〈   

Vysvětlovaná veličina Y má alternativní rozdělení s parametrem πi v případě, že vektor 

[ ],...,, 21
´

ikiii xxxx = pro ni ...,,2,1=  představuje i-tou kombinaci hodnot k nenáhodných 

vysvětlujících proměnných ....,,, 21 kXXX  Pravděpodobnostní funkci alternativního 

rozdělení je tedy možno zapsat již zmíněným vztahem (3.8). 

V případě, že je pro různé vektory xi podmíněné rozdělení pravděpodobnosti veličiny Y 

stejné, pak je vysvětlovaná veličina Y na těchto proměnných nezávislá. Pokud však je 

pravděpodobnostní rozdělení veličiny Y různé, pak lze hovořit o nějakém typu závislosti, jenž 

je možné znázornit pomocí regresního modelu. 

Jak již bylo zmíněno dříve, s použitím logitové transformace π  v regresní funkci 

dochází ke vzniku logistické regresní funkce, viz (3.9).  

Ze vztahu (3.9) dále vyplývá, že 
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pak je možné vyjádřit logistický model, který má následující tvar: 
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(3.11) 

Je zřejmé, že pravděpodobnost π je vyjádřena jako nelineární funkce K vysvětlujících 

proměnných. Příklad takovéto funkce je znázorněn v následujícím Obr. 3.1. (Pecáková, 2007) 

Obr. 3.1 Symetrická s-křivka v grafu distribuční funkce normálního rozdělení 

  

 

 

 

 

 

 
Zdroj: PECÁKOVÁ, Iva (2007, s. 88) 

Pokud platí, že ,1=K  pak grafem nelineární funkce je symetrická s-křivka, která je 

rovněž grafem distribuční funkce normálního a logistického rozdělení. Asymptoty křivky jsou 

rovnoběžné s vodorovnou osou a protínají svislou osu v bodech 0 a 1. 

Distribuční funkce logistického rozdělení má následující tvar: 
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(3.12) 

kde π je Ludolfovo číslo a parametr a je střední hodnota tohoto rozdělení. Budeme-li 

považovat, že 
b

1
1 =β  a ,0 b

a−
=β  pak lze distribuční funkci zapsat ve tvaru: 
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(3.13) 

kde hodnota veličiny X10 ββ +  (a tedy logit) je 100π-procentním kvantilem normovaného 

logistického rozdělení. V případě, že β1 > 0, grafem distribuční funkce je symetrická rostoucí 

s-křivka. Jak je možné na základě (3.12) vidět, distribuční funkce je definována v oboru 
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reálných čísel a pravděpodobnost π může nabývat hodnot v omezeném intervalu .1;0 〉〈  

Pokud naopak platí, že β1 < 0, pak se jedná o symetrickou klesající s-křivku, která už však 

není grafem distribuční funkce.  

V případě normovaného normální rozdělení lze taktéž distribuční funkci znázornit 

pomocí symetrické s-křivky, kdy 100π-procentní kvantil tohoto rozdělení (nazýván jako 

probit) je lineární funkcí vysvětlující proměnné. Tato s-křivka má stejný inflexní bod jako s-

křivka grafu distribuční funkce normovaného logistického rozdělení, avšak její tvar je 

strmější. Lze tedy zmínit, že normovaná normální a normovaná logistická rozdělení jsou 

symetrická s nulovou střední hodnotou, ale odlišnou variabilitou a koncentrací. (Hebák, 2007) 

Byť odhady pravděpodobnosti dle logitových či probitových  modelů jsou velmi 

podobné, ve statistické literatuře jsou spíše preferovány logitové modely, a to vzhledem 

k jednodušší interpretaci a značné blízkosti k loglineárním modelům. (Pecáková, 2007) 

Vysvětlující (nezávisle) proměnné 

V logistickém regresním modelu, podobně jako u lineárního modelu, je v rámci 

výpočtu možné využít i kvantitativní či kategoriální nezávisle proměnné, přičemž základem je 

nemožnost opakování jednotlivých kombinací hodnot vysvětlujících proměnných. Povaha 

vstupních hodnot je jednak důležitá pro sestavení modelu, ale také pro odhad parametrů, 

hodnocení kvality či využití modelu.  

V případě, že se kombinace hodnot kategoriální vysvětlující proměnné vyskytují 

opakovaně, pak jsou získané údaje zaznamenány do tzv. vícerozměrné kontingenční tabulky. 

Jsou-li jednotkami pro analýzu pole v tabulce obsahující počty případů, kdy pro určité 

kombinace hodnot vysvětlujících proměnných veličina Y nabývá hodnoty 1, potom platí, že 

četnosti výskytu kombinací mají binomické rozdělení s pravděpodobnostní funkcí: 
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(3.14) 

kde y představuje počet případů a n označuje celkový počet případů pro konkrétní kombinaci 

hodnot vysvětlujících proměnných ).1( =Y  Vysvětlovanou veličinou je pak relativní četnost 

n

y
p =  s podmíněnou střední hodnotou π. (Hebák, 2007) 
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Odhad regresních koeficientů 

Pro účely odhadnutí parametrů logistického regresního modelu se v případě, že je 

alespoň jedna vysvětlující proměnná kvantitativní spojitá, vychází z netříděné datové matice 

nebo jsou použity relativní četnosti vzniku sledovaného jevu pro určitou kombinaci hodnot 

nezávisle proměnných získaných po rozčlenění údajů do kontingenční tabulky. (Hebák, 2007) 

Vzhledem k tomu, že se v rámci logistické regrese pracuje s dichotomickou 

vysvětlovanou proměnnou, není tedy možné k odhadu parametrů použít metodu nejmenších 

čtverců, jako u klasické regresní funkce, ale je nutné využít metodu maximální věrohodnosti.  

V případě binomického rozdělení vysvětlované (závisle) proměnné je možné vyjádřit 

věrohodnostní funkci v následujícím tvaru: 
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Principem metody maximální věrohodnosti je maximalizace věrohodnostní funkce, 

nicméně z matematického hlediska je jednodušší pracovat s logaritmem rovnice (3.10). Tento 

výraz je pak definován vztahem: 
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Výsledná podoba logistického modelu je formulována následující rovnicí:  
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kde 










)0(

)1(ln
L

L
 vyjadřuje logaritmus pravděpodobnostního poměru (nazýván jako „poměr 

vyhlídek, šancí“) a bi představují jednotlivé regresní koeficienty. (Meloun, 2007) 

Ke zjištění hodnoty parametru β, pro něhož je věrohodnostní funkce maximalizována, 

je nutné provést první derivaci dle jednotlivých koeficientů β0, β1. 

Soustava věrohodnostních rovnic je pak formulována následujícími vztahy: 
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Vzhledem k tomu, že jsou výrazy ve výše uvedených rovnicích (3.18) a (3.19) 

v parametrech nelineární, je z tohoto důvodu nutné využít speciálních metod k jejich řešení. 

(Hosmer a Lemeshow, 2000) 

V rámci metody maximální věrohodnosti je využit tzv. iterativní způsob k nalezení 

nejpravděpodobnějšího odhadu koeficientů, jehož podstata spočívá v postupném vylepšování 

počátečních odhadů. Namísto minimalizace čtverců odchylek (metoda nejmenších čtverců), je 

logistickou regresí maximalizována pravděpodobnost, že určitá událost nastane. Metoda 

maximální věrohodnosti se zejména používá k výpočtu míry celkové vhodnosti modelu. 

Použití této alternativní techniky odhadu rovněž ale vyžaduje posouzení vhodnosti modelu  

i dalšími způsoby. (Hair, 2014) 

Interpretace regresních koeficientů 

Aby bylo možné interpretovat odhady jednotlivých parametrů, je důležité objasnit 

jejich postavení a úlohu v logistické regresi. Parametrem βj je vyjádřena velikost logitu pro 

nulové hodnoty všech vysvětlujících proměnných. Pokud je tedy ,0=jβ  pak šance, že 1=Y  

je .5,0=π  Kladné hodnoty parametru βj znamenají šanci větší než 1 (π > 1) a naopak záporné 

hodnoty znamenají, že šance nastoupení sledovaného jevu je menší než 1 (π < 1). Jinak 

řečeno kladné znaménko parametru vyjadřuje pozitivní závislost vysvětlující veličiny  

a závisle proměnné a naopak záporná hodnota koeficientu udává negativní vztah mezi 

vysvětlující a závislou proměnnou. 

Vzhledem k závislosti na jedné či více vysvětlujících proměnných, však může 

docházet ke změně logitu, přičemž míra změny je vyjádřena dle exponovaných parametrů βj, 

kde ,...,,2,1 kj =  které nemohou nabývat záporných hodnot. V případě hodnoty koeficientu 

vyšší než 1 vysvětlující proměnná pozitivně působí ve vztahu k závisle proměnné a hodnoty 

nižší než 1 vyjadřují negativní závislost mezi vysvětlující proměnnou a vysvětlovanou 

veličinou. V případě, že se nezávisle proměnná změní o jednu jednotku, je šance nastoupení 

jevu eβj–krát větší (menší), a to za předpokladu nezměněných hodnot ostatních vysvětlujících 

proměnných. (Pecáková, 2007) 

Testování významnosti koeficientů 

Po provedení odhadu jednotlivých koeficientů regresního logistického modelu, je 

nutné ověřit jejich významnost. Podobně jako u lineární regrese je možné ke zjištění 
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statistické významnosti jednotlivých koeficientů využít tzv. Studentův t-test, avšak pokud je 

do modelu zařazeno více nezávisle proměnných, k těmto účelům se využívá tzv. Waldova 

statistika. (Meloun, 2011) 

Při platnosti hypotézy o nulové hodnotě jednoho parametru βj kde )...,,1,0( kj = má 

Waldova statistika asymptoticky normované normální rozdělení.  

Waldovo testovací kritérium je vyjádřeno následujícím vztahem: 

 

,
)ˆ(ˆ

ˆ

jES
W

β

β
=   (3.20) 

kde jβ̂  značí odhad parametru a )ˆ(ˆ
jES β  představuje směrodatnou odchylku odhadnutého 

parametru. Waldova statistika W má χ2-rozdělení s jedním stupněm volnosti. 

Použití Waldovy statistiky je však spojeno se značnou nevýhodou, jejíž podstata 

spočívá v  nižší spolehlivosti a tudíž i omezeném využití v případě vysokých absolutních 

hodnot regresních koeficientů. Výsledná hodnota Waldovy statistiky je tak nízká, což vede 

k nezamítnutí nulové hypotézy. V takovýchto situacích je proto vhodnější využít jiné modely 

k testování významnosti regresních koeficientů. (Pecáková, 2007) 

Pro účely výběru nezávisle proměnných lze využít tzv. Stepwise regression metodu, 

kterou je možné aplikovat na dvojím přístupu. První přístup (označován jako Forward) je 

založen na postupném zařazování veličin do modelu dle určitých kritérií, kdežto v rámci 

druhého přístupu (označován jako Backward) dochází k opačnému procesu, tedy 

k postupnému vyřazování proměnných z modelu. Tato metoda je zejména využívána 

v lineární regresi a je vhodné ji použít v případech, jejichž cílem je maximalizovat predikci 

s nejmenším počtem relevantních proměnných.  

3.4.2 Ověření správnosti modelu 

K posouzení úspěšnosti a správnosti modelu je možné dle Meloun (2006) použít míru 

těsnosti proložení dat logistickým regresním modelem, jež je možné definovat dle 

následujícího vzorce: 

 
,ln2 )1(LD −=
 

(3.21) 
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někdy též označována jako .2LLD −=  Hodnota L(1) vyjadřuje pravděpodobnost, že se daná 

událost uskuteční. Vysoké těsnosti proložení je dosaženo, pokud výše tohoto ukazatele, tzv. 

odchylky se co nejvíce blíží nulové hodnotě.  

Tento ukazatel má taktéž své opodstatnění i v případě hodnocení statistické 

významnosti koeficientů u dvou regresních modelů, což je možné formulovat tímto vztahem: 

 ),()( proměnnoumodelproměnnémodel sDbezDG −=  (3.22) 

neboli 

 
,ln2

proměnnoumodelubnostpravděpodo

proměnnémodelubnostpravděpodo

s

bez
G −=

 
(3.23) 

kde veličina G odpovídá věrohodnostnímu poměru. 

K ověření správnosti modelu dle Řeháková (2000) je možné použít i koeficienty 

determinace R2, využívané zejména v lineární regresi. Jako příklad uvádí koeficient 

determinace R2 Coxové a Snella či R2 Nagelkerka, jako určitou modifikaci R2 Coxové  

a Snella, neboť tento koeficient nemohl dosáhnout maximální hodnoty 1. Podobně jako  

u lineární regrese obecně platí, že čím více je hodnota koeficientu determinace bližší číslu 1, 

tím lze hovořit o vyšší kvalitě příslušného modelu. 

Řezanková (2011) pro účely posouzení vhodnosti modelu rovněž uvádí i další 

statistiky, mezi které patří např. Chí-kvadrát test dobré shody či Hosmerova-Lemeshowova 

statistika, kdy základem výpočtu jsou predikce pravděpodobnosti, že závisle proměnná 

nabude hodnoty 1 vypočítané pro známé hodnoty nezávislých veličin. Získané empirické 

hodnoty jsou vzestupně uspořádány a rozděleny pomocí kvantilů nebo předem stanovených 

intervalů s definičním oborem 〉〈 1;0  do tří či více skupin podobné velikosti. V každé 

vytvořené skupině je k výpočtu očekávaných četností použita průměrná odhadnutá 

pravděpodobnost π. 

3.4.3 Hodnocení klasifikační schopnosti modelu 

Snahou každého analytika či statistika je sestavit správně fungující model, který by 

zajišťoval použitelnost dosažených výsledků. Jinak tomu není ani v případě logistického 

regresního modelu, jenž by měl co možná nejlépe vyhovovat nejen vybranému datovému 

vzorku, ale také příslušné populaci, z níž byl vzorek vybrán. 
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Hodnocení regresního modelu lze provést podle toho, na kolik je model schopen na 

základě hodnot nezávislých veličin rozlišovat jednotky dle hodnoty závisle proměnné,  

a jednak dle toho, nakolik jsou shodné zjištěné a empirické četnosti vzniku sledovaného jevu 

pro určité kombinace hodnot nezávisle proměnných. (Pecáková, 2007) 

Podobně jako v případě diskriminační analýzy se pro účely posouzení klasifikační 

schopnosti modelu využívají různé druhy analytických nástrojů, mezi které lze zmínit např. 

čtyřpolní klasifikační tabulku či ROC křivku.  

Podstatou klasifikační matice je názorné zobrazení správně zařazených pozorování do 

skupin. V dané tabulce jsou zaznamenány příslušné četnosti správně a nesprávně zařazených 

jednotek se získanou hodnotou Y. Úspěšnost modelu je posuzována na základě podílu správně 

zařazených prvků ležících na hlavní diagonále matice a celkového počtu analyzovaných prvků 

dat. 

Dalším analytickým nástrojem pro grafické posouzení diskriminační schopnosti 

regresního modelu je tzv. ROC křivka (Received Operation Characteristic Curve), jejímž 

cílem je názorné vyjádření podílu chybně zařazených pozorování. Základem grafického 

zobrazení, viz Obr. 3.2 je čtverec o jednotkovém obsahu rozdělen úhlopříčkou, přičemž dolní 

polovina vyobrazuje úspěšnost zcela náhodného zařazení jednotek do skupin. 

V rámci testování klasifikační schopnosti modelu mohou nastat dva extrémní stavy. 

V případě, že ROC křivka má tvar diagonály, model postrádá diskriminační schopnost a není 

tak vhodný pro predikci. Druhá extrémní situace nastává v okamžik, kdy ROC křivka splývá 

s levou horní stranou čtverce. To znamená naprostou shodu mezi skutečnými  

a predikovanými hodnotami, tedy správné zařazení všech jednotek. Taktéž lze říci, že model 

má vysokou diskriminační schopnost a stává se tak vhodným nástrojem k predikci. 

(Pecáková, 2011) 
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Obr. 3.2 ROC křivka 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.medcalc.org 

Z výše uvedeného Obr. 3.2 je vidět, že ROC křivka zachycuje vztah mezi specificitou 

(Specificity) a senzitivitou (Sensitivity) pro všechny možné hodnoty prahu. Senzitivita 

vyjadřuje relativní četnost skutečně pozitivních případů, tedy procento objektů, které byly 

správně zařazeny vzhledem ke zkoumanému jevu. Specificita vyjadřuje relativní četnost 

falešně pozitivních případů, tedy procento objektů špatně zařazených vzhledem ke 

zkoumanému jevu.   

V souvislosti s ROC křivkou je vhodné zmínit ukazatel AUC (Area Under Curve), 

kterým je myšlena plocha pod křivkou. Obecně vyjadřuje sílu vztahu mezi spojitou (či 

kategoriální ordinální) a dichotomickou (diskrétní) veličinou. Ukazatel AUC může nabývat 

hodnot v intervalu ,1;5,0 〉〈  přičemž dosažení vyšší hodnoty je příznivější, neboť přesnost 

predikčního modelu je vyšší a tím je model z hlediska použití vhodnější. (Pecáková, 2011) 

3.5 Souhrnné modely hodnocení finančního zdraví 

Jak již bylo zmíněno v rámci druhé kapitoly práce, finanční analýza se především 

používá k hodnocení jak minulé, tak budoucí finanční situace dané firmy. Vzhledem k tomu, 

že je pro tyto účely nutné vypočítat a interpretovat velké množství poměrových ukazatelů, 

z tohoto důvodu byla řadou autorů sestrojena škála souhrnných ukazatelů sloužících 

k posouzení finančního zdraví podniku.  
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Cílem těchto syntetických modelů je pomocí jednoho čísla vyjádřit finančně-

ekonomickou situaci a výkonnost dané firmy. Vzhledem k nižší vypovídací schopnosti, by 

však tyto modely měly zejména sloužit jako doplňkové a orientační pro účely dalšího 

hodnocení. (Růčková, 2008) 

Souhrnné modely diagnostikování finančního zdraví podniku lze rozčlenit do dvou 

skupin, a to na bonitní a bankrotní modely. Obě kategorie si kladou za cíl přiřadit firmě jeden 

hodnotící koeficient, na základě něhož dochází k hodnocení finančního zdraví podniku. 

Rozdíl však spočívá v účelu, ke kterému byly sestaveny a v datech, z nichž vycházejí. 

(Sedláček, 2001) 

3.5.1 Bonitní modely 

Bonitní modely slouží k hodnocení úrovně finančního zdraví, respektive finanční tísně 

podniku. Jejich podstatou je podat odpověď na otázku, zda se firma řadí mezi dobré či špatné 

firmy. Na rozdíl od bankrotních modelů jsou založeny na teoretických poznatcích  

a historických datech, ale zároveň pracují s prognózou předpokládaného vývoje vybraných 

faktorů do budoucna. Jejich vypovídací schopnost je ovlivněna dostupností množství dat  

o výsledcích daného oboru, segmentu trhu či komparované skupině firem. Výhodou bonitních 

modelů je, že kromě posouzení finanční situace firmy, umožňují určit její postavení v rámci 

oboru či odvětví podnikání. (Sedláček, 2001) 

Mezi bonitní modely lze například zařadit: 

• Tamariho model, 

• Index bonity, 

• Kralickův Quicktest. 

Tamariho model 

Tamariho model je výsledkem vlastních zkušeností z bankovní praxe M. Tamariho, 

jenž vykonával práci bankovního úředníka. Vzhledem k tomu, že se jedná o převzatý model 

ze zahraničí, není možné při aplikaci na české firmy jednoznačně posoudit finanční zdraví 

podniku.  
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Závěrem empirického testování k určení bonity daného podniku je přiřazení bodů 

soustavě vybraných ukazatelů finanční analýzy a jejich porovnání s výslednou bodovou 

stupnicí. I přesto, že byl tento model sestaven v 60. letech, zachoval si svou vypovídací 

schopnost i dodnes, a to vzhledem k tomu, že při svém hodnocení vychází ze skutečného 

rozložení hodnot ukazatelů v příslušné skupině. (Sedláček, 2001) 

Index bonity 

Index bonity, jak uvádí Sedláček (2001), je založen na multivariační diskriminační 

analýze dle zjednodušené metody. Pro účely posouzení finančního zdraví podniku je zejména 

používán v německy mluvících zemích. Základem indexu bonity je vypočtení hodnot šesti 

následujících ukazatelů: 

 ,/1 zdrojecizíflowcashx =  (3.24) 

 ,/2 zdrojecizíaktivacelkováx =  (3.25) 

 ,/3 aktivacelkováziskx zdaněnímpřed=  (3.26) 

 ,/4 výkonycelkovéziskx zdaněnímpřed=  (3.27) 

 ,/5 výkonycelkovézásobyx =  (3.28) 

 ./6 aktivacelkovávýkonycelkovéx =  (3.29) 

Index bonity (Bi) je poté vypočítán dosazením výše uvedených ukazatelů do 

následující rovnice: 

 .654321 1,03,051008,05,1 iiiiiii xxxxxxB ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  (3.30) 

Cílem pro posouzení finanční pozice firmy je dosazení nejvyšší hodnoty Bi, přičemž 

lze pro tyto účely použít následující klasifikační stupnici Tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Klasifikační stupnice indexu bonity 

Hodnota 
indexu 

-3 až -2 -2 až -1 -1 až 0 0 až 1 1 až 2 2 až 3 3 a více 

Finanční 

pozice 

Extrémně 

špatná 

Velmi 

špatná 
Špatná 

Určité 

problémy 
Dobrá 

Velmi 

dobrá 

Extrémně 

dobrá 

Zdroj: Sedláček (2001, s. 128) 

Kralickův Quicktest 

Základ Kralickova Quicktestu tvoří soustava čtyř poměrových ukazatelů, dle nichž se 

hodnotí finanční situace daného podniku. Jednotlivé ukazatele byly vybrány z primárních 

oblastí, tj. stability, likvidity, rentability a výsledku hospodaření.  

Aplikace Quicktestu je provedena ve třech krocích, kdy nejprve je hodnocena finanční 

stabilita podniku (součet R1 a R2 dělený 2), následně výnosová situace (součet rovnic R3 a R4 

dělený 2) a v posledním kroku celková situace, která je vypočtena jako součet hodnoty 

finanční stability a výnosové situace dělený 2.  

Kralickův Quicktest pracuje s následujícími ukazateli: 

 
,1 celkemaktiva

kapitálvlastní
R =

 
(3.31) 

 
,

)(
2 flowcashprovozní

bankupenízezdrojecizí
R

účty−−
=

 
(3.32) 

 
,3 celkemaktiva

EBIT
R =

 
(3.33) 

 
.4 výkony

flowcashprovozní
R =

 
(3.34) 

Podobně jako u předchozího predikčního modelu bodové hodnocení pohybující se nad 

úrovní 3 představuje bonitní firmu, hodnoty v intervalu 1 – 3 prezentují šedou zónu a hodnoty 

nižší než 1 naznačují finanční problémy podniku. Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

je uvedeno v následující Tab. 3.2. 
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Tab. 3.2 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

  0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 - 0,3 > 0,3 

R2 < 3 3 – 5 5 – 12 12.30 > 30 

R3 < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 < 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj: Růčková (2008, s. 81) 

3.5.2 Bankrotní modely  

Podstatou bankrotních modelů je predikce, zda je firma v blízké budoucnosti ohrožena 

bankrotem. Tyto modely jsou ve většině případů založeny na analýze historických dat  

a vychází se z předpokladu, že se v každé firmě již několik let před defaultem vyskytují určité 

příznaky, které jsou typické pro ohrožení firmy. Mezi takovéto signály lze zařadit zejména 

problémy s běžnou likviditou, výši čistého pracovního kapitálu či ohrožení oblasti rentability 

celkového vloženého kapitálu. (Růčková, 2008) 

Do skupiny bankrotních modelů zejména patří: 

• Altmanova formule bankrotu (Z-skóre), 

• model „IN“ Index důvěryhodnosti, 

• Taflerův model, aj. 

Altmanova formule bankrotu  

Altmanova formule bankrotu, nazývána též jako Z-skóre, byla publikována v roce 

1968 profesorem financí Edwardem I. Altmanem, jehož původním záměrem bylo zjistit, 

jakým způsobem je možné odlišit firmy s vysokou pravděpodobností bankrotu od těch firem, 

u nichž je pravděpodobnost defaultu minimální.  

Zpočátku Altman ve svém modelu testoval 22 poměrových ukazatelů rozdělených do 

pěti skupin (likvidita, rentabilita, zadluženost, solventnost a řízení aktiv), z nichž bylo 

nakonec vybráno pět nejdůležitějších určených k predikci bankrotu.  
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 Tento model vychází z diskriminační analýzy, pomocí níž bylo možné vypočítat  

Z-skóre diferencovaně pro firmy s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze a pro skupinu 

ostatních firem. Profesor Altman dle této metody určil váhy jednotlivých poměrových 

ukazatelů, které jsou proměnnými v rámci modelu. (Růčková, 2008) 

Z-skóre model (Z) pro podniky s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze je 

vyjádřen následujícím vztahem: 

 ,16,03,34,12,1 54321 XXXXXZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  (3.35) 

kde  

 ,1 aktivacelková

kapitál
X

pracovní
=

 
(3.36)

 

 ,2 aktivacelková

pozisk
X

zdanění
=

 
(3.37)

 

 ,
aktivacelková

úrokyazi zdaněnímpředsk
X 3 =

 
(3.38)

 

 ,4 dluhycelkové

kapitáluvlastníhohodnotatržní
X =

 
(3.39)

 

 .5 aktiva

tržby
X =

 
(3.40)

 

Dosažený výsledek Z-skóre slouží k posouzení finanční situace firmy a je 

rozhodujícím kritériem k určení toho, zda se jedná o bankrotující podnik či nikoliv. V případě, 

že je vypočtená hodnota indexu vyšší než 2,99, lze říci, že se jedná o firmu s uspokojivou 

finanční situací. Pohybují-li se výsledky indexu v intervalu 1,81 – 2,99, hovoříme o tzv. šedé 

zóně, což znamená, že se u dané firmy nedá jednoznačně určit, zda se jedná o finančně 

zdravou firmu či firmu, u které v nejbližší době může dojít k selhání. Z-skóre s hodnotou nižší 

než 1,81 představuje situaci, kdy se podnik potýká s vážnými finančními problémy a je velká 

pravděpodobnost, že zbankrotuje.  

V případě, že se jedná o společnost, jejíž akcie nejsou veřejně obchodovatelnými na 

burze, je modifikace Altmanova Z-skóre popsána následujícím vztahem: 

 ,998,042,0107,3847,0717,0 54321 XXXXXZ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  (3.41) 
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kde hodnoty proměnných 521 ...,,, XXX  jsou definovány stejně jako v případě společností 

s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze.  

Vzhledem k tomu, že se tento model od předchozího modelu odlišuje v hodnotách vah 

jednotlivých poměrových ukazatelů, dochází taktéž k rozdílnosti interpretace dosažených 

výsledků. Pokud je hodnota vypočteného Z-skóre vyšší než 2,9, lze rovněž hovořit o firmě 

s uspokojivou finanční situací. Z-skóre v rozmezí 1,2 – 2,9 charakterizuje podniky v tzv. šedé 

zóně nevyhraněných výsledků, a pokud je dosažená hodnota Z-skóre nižší než 1,2, pak je 

jedná o společnost, která je ohrožena vážnými finančními problémy. 

V podmínkách české ekonomiky je použití Atlmanova modelu pro hodnocení 

finančního zdraví podniku omezené, neboť vypovídací schopnost dosažených výsledků je 

diskutabilní. Aplikace této analýzy je úspěšná zejména u středně velkých podniků, poněvadž 

v případě velkých firem je velmi nízká pravděpodobnost selhání a naopak u firem malé 

velikosti není k dispozici dostatek informací ke zhodnocení finanční situace dle tohoto 

přístupu. (Sedláček, 2001) 

Model „IN95“ Index důvěryhodnosti 

Index důvěryhodnosti je vhodným nástrojem posouzení finančního zdraví firem 

působících v českém podnikatelském prostřední. Název indexu „IN95“ je odvozen dle 

počátečních písmen manželů Inky a Ivana Neumaierových, jenž je výsledkem  

24 empiricko-induktivních modelů podnikového hodnocení a praktické zkušenosti při analýze 

finanční situace podniků.  

Podobně jako v případě Altmanova modelu jsou do indexu zahrnuty poměrové 

ukazatele z oblasti zadluženosti, výnosnosti, likvidity a aktivity. Na základě odvětví, v němž 

daná firma působí, je každému ukazateli přidělena odpovídající váha. Model lze poté zapsat 

ve tvaru:       

,/)(//// 654321 TZPLVKBUKZOAVATVAEBITVUEBITVCZAVIN ⋅++⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=
 

(3.42) 

kde Vn vyjadřuje váhu významnosti daného ukazatele ke kriteriální hodnotě, A jsou aktiva, CZ 

jsou cizí zdroje, EBIT vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky, U představují výši nákladových 

úroků, T je velikost tržeb, OA jsou oběžná aktiva, KZ představují krátkodobé závazky, KBU 

jsou krátkodobé bankovní úvěry a ZPL jsou závazky po lhůtě splatnosti. 
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Hodnota indexu „IN95“ vyšší než 2 znamená, že se jedná o podnik finančně zdravý. 

Pokud se hodnota indexu „IN95“ pohybuje v rozmezí 1 až 2, jedná se o situaci mezistavu 

s nevyhraněnými výsledky, tedy je stižená možnost posouzení finanční stránky podniku. 

Pokud se však hodnota indexu přibližuje nižší hranici, lze hovořit o firmě s potenciálními 

problémy. Jsou-li hodnoty indexu „IN95“ nižší než 1, jedná se o podnik finančně slabý a je 

možné s velkou pravděpodobností očekávat existenční potíže daného podniku. (Růčková, 

2008) 

Index „IN95“ byl s postupem času rozvíjen, kdy následně vznikl index „IN99“, jenž 

vyjadřuje kvalitu podniku z hlediska finanční výkonnosti. Další modifikací je index „IN01“, 

který vznikl spojením obou výše uvedených indexů. Poslední publikovanou verzí je 

aktualizace indexu „IN01“, jenž je aplikovaný na datech průmyslových podniků z roku 2004  

a uváděný pod názvem index „IN05“. (Sedláček, 2007) 

Taflerův model 

Taflerův model byl poprvé publikován v roce 1977 profesorem Richardem J. 

Taflerem. K výpočtu tohoto modelu jsou využívány čtyři poměrové ukazatele a dle toho, zda 

se jedná o základní či modifikovanou verzi je prováděna interpretace vypočtených hodnot 

ukazatelů a jejich bodového hodnocení. Základní tvar Taflerova modelu lze zapsat následující 

rovnicí: 

 ,/)(16,0/18,0/13,0/53,0 PNKDFMCAKDCZOAKDEBTZT −⋅+⋅+⋅+⋅=  (3.43) 

kde ZT je celkové bodové hodnocení, EBT vyjadřuje zisk před zdaněním, KD jsou krátkodobé 

dluhy, OA jsou oběžná aktiva, CZ představují cizí zdroje, CA je výše celkových aktiv, FM je 

finanční majetek a PN jsou provozní náklady.  

V případě, že je dosažená hodnota nižší než 0, jedná se o firmu s velkou 

pravděpodobností úpadku, naopak výsledek vyšší než 0 vypovídá o malé pravděpodobnosti 

defaultu dané firmy.  

V případě modifikované verze Taflerova modelu, kdy nejsou k dispozici detailní 

informace o společnosti, lze model zapsat vztahem: 

  ,/16,0/18,0/13,0/53,0 CATCAKDCZOAKDEBTZT ⋅+⋅+⋅+⋅=  (3.44) 
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kdy dochází pouze ke změně v poslední položce, přičemž T je výše tržeb a CA je celková výše 

aktiv. Pokud je výsledná hodnota nižší než 0,2, pravděpodobnost, že daná firma zbankrotuje 

je dosti vysoká, na druhé straně výsledek vyšší než 0,3 představuje nízkou pravděpodobnost 

selhání.   
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4 SESTAVENÍ A APLIKACE SCÓRINGOVÉHO           

PREDIKČNÍHO MODELU 

Podstatou čtvrté kapitoly diplomové práce je aplikace teoretického přístupu, konkrétně 

metody logistické regrese, na vybraný datový soubor jednotlivých firem podnikajících na 

území České republiky. Cílem této části práce je stanovení pravděpodobnosti úpadku 

zvolených firem s využitím scóringového modelu. V první části kapitoly je pozornost 

věnována charakteristice vstupních dat a sestavení predikčního modelu dle logistické regrese. 

V rámci druhé části práce dochází k ověření klasifikační schopnosti modelu a jeho případné 

verifikaci. K vytvoření predikčního modelu je využit statistický program IBM SPSS  

Statistics 21.  

4.1 Vstupní data vybraných firem 

Základem pro stanovení odhadu scóringového modelu jsou finanční data jednotlivých 

společností. Konkrétně jsou vybrána finanční data z finančních výkazů (rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty) z databázového informačního systému MagnusWeb společnosti ČEKIA (Česká 

kapitálová informační agentura). Pro účely sestavení predikčního modelu jsou náhodně 

vybrány pouze akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným působící na území 

České republiky. 

Odhad modelu je proveden na vzorku 400 firem, vždy za jeden hospodářský rok  

v období po finanční krizi 2008 - 2013. Snahou bylo vybrat data za co nejkratší období 

z důvodu zajištění co možná nejvyšší vypovídací schopnosti sestaveného modelu. Původně se 

mělo pracovat s časovou řadou za období dvou let, avšak vzhledem k nedostatku potřebných 

informací se muselo přistoupit k jejímu rozšíření. Z uvedeného vzorku ve sledovaném období  

200 společností nevykazovaly žádné finanční problémy a u dalších 200 společností se 

projevily znaky finanční tísně. Pod pojmem finanční tíseň si lze představit vyhlášení úpadku, 

prohlášení konkurzu, zahájení insolventního řízení, apod. V rámci práce je však za defaultní 

situaci považován úpadek firmy, jehož podstatou je platební neschopnost, a tedy nedodržení 

závazků dlužníka vůči věřiteli.  

Celkový soubor 400 firem je rozdělen v poměru 70 : 30 do dvou částí, na tzv. 

analyzovaný a klasifikovaný soubor. Analyzovaný vzorek představuje 280 firem, na základě 
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nichž dochází k sestavení predikčního modelu a zbývajících 120 firem, tvořících 

klasifikovaný soubor, je použito k verifikaci modelu úpadku.  

Jak již bylo zmíněno, hlavním zdrojem informací k tvorbě predikčního modelu jsou 

finanční data vybraných společností. Na základě těchto získaných údajů bylo vypočteno  

26 poměrových ukazatelů finanční analýzy, z oblasti rentability, zadluženosti, likvidity  

a aktivity. Výpočty byly provedeny dle vztahů (2.1 - 2.26) uvedených v teoretické části 

diplomové práce. Získané výsledky poměrových ukazatelů pak byly jako nezávisle proměnné 

použity k sestavení predikčního modelu. 

Aplikací finanční analýzy byly u některých poměrových ukazatelů zjištěny problémy, 

co se týče jejich vykazovaných hodnot. Prvním nevhodným ukazatelem k sestavení 

predikčního modelu je rentabilita vlastního kapitálu (ROE), která u většiny společností 

potýkajícími se s finančními problémy dosahovala záporných hodnot, a to vzhledem 

k negativní výši vlastního kapitálu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vyřazení ukazatele 

z modelu.  

Další problém, který nastal při výpočtu, je nevykazování tržeb, a to především  

u podniků nacházejících se ve finanční tísni. Tato skutečnost tedy znemožňuje výpočet mnoha 

poměrových ukazatelů, v rámci jejich výpočtu se položka tržeb vyskytuje. Proto bylo 

rozhodnuto o vyloučení 35 firem z modelu. Z provedené analýzy byl dále vyloučen ukazatel 

stupně krytí stálých aktiv, z důvodu neexistence položky dlouhodobých aktiv u velkého počtu 

vybraných firem. Stejný problém nastal při výpočtu ukazatele kapitalizační míry, a to 

vzhledem k absenci dlouhodobých závazků u mnoha zvolených společností. Rovněž bylo 

rozhodnuto o vyřazení tohoto ukazatele z modelu. Jelikož u 10 firem nebylo možné vypočítat 

ukazatele likvidity, doby splatnosti dluhů či úrokové zatížení z důvodu nereálných hodnot, 

taktéž byly tyto společnosti z modelu vyloučeny.  

4.2 Logistická regrese 

Jak již bylo řečeno v teoretické části diplomové práce, viz podkap. 3.4, cílem 

logistické regrese je nalezení nezávisle proměnných, které mají vliv na závisle proměnnou. 

Základním principem této metody je tedy modelování vztahu mezi dvěma typy proměnných. 

V rámci práce je využita metoda binární logistické regrese, což znamená, že vysvětlovaná 

proměnná, vyjadřující bankrot společnosti, může nabývat pouze dvou stavů. Hodnotou 0 je 
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označen stav reprezentující finančně zdravou firmu a hodnotou 1 je označen stav představující 

firmu, u níž se objevily znaky finanční tísně. Nezávisle proměnné jsou představovány 

jednotlivými poměrovými ukazateli finanční analýzy z oblasti rentability, zadluženosti, 

likvidity a aktivity.  

Při sestavení regresního modelu se vychází z již očištěného vzorku dat, a tedy souboru 

249 společností. První skupinu neboli analyzovaný soubor tvoří 125 prosperujících firem,  

u nichž se ve sledovaném období 2008 - 2013 neprojevily znaky finanční tísně a 124 firem, 

které se ve zmíněném období nacházely ve finančních problémech. Druhá skupina neboli 

klasifikovaný soubor, sloužící k ověření predikčního modelu, je složen ze 106 společností, 

konkrétně 52 firem finančně zdravých a 54 firem, u nichž se projevily finanční potíže. 

4.2.1 Jednofaktorová analýza 

Při sestavení predikčního modelu je nutné posoudit, které poměrové ukazatele 

(nezávisle proměnné) jsou pro predikci finanční tísně statisticky významné. K tomuto účelu je 

provedena tzv. jednofaktorová analýza, na základě níž dojde k vyloučení těch ukazatelů, které 

by neměly být do modelu zařazeny vzhledem ke své nevýznamnosti.  

V následující Tab. 4.1 jsou uvedeny hodnoty statistické významnosti vlivu 

jednotlivých nezávisle proměnných ve vztahu k závisle proměnné, tedy jaký dopad mají 

jednotlivé poměrové ukazatele na defaultní situaci dané firmy. Aby bylo možné i nadále 

pracovat s nezávisle proměnnou jako statisticky významnou veličinou v modelu, je nutné 

vyloučit takové poměrové ukazatele, jejichž hodnota překročila stanovenou hladinu 

významnosti 0,05. 
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Tab. 4.1 Statistická významnost poměrových ukazatelů na defaultní situaci firmy 

Variables Sig. Variables Sig. 

ROA 0,003 CELK_ZADL 0,004 
ROCE 0,080 DOB_SPL_DL 0,836 
CZM 0,073 KV_VL_KAP 0,004 
PZR 0,071 UROK_ZAT 0,665 

BEZ_LIKV 0,071 BEZ_ZADL 0,010 
POH_LIKV 0,081 UV_PAS 0,018 
OK_LIKV 0,128 FIN_PAK 0,612 

POM_UK_LIKV 0,004 ZADL_VL_KAP 0,632 
OBR_CELK_A 0,017 UV_ZADL 0,365 

DOZ 0,296 PEN_TOK_I 0,400 
DOP 0,218 PEN_TOK_II 0,404 

DOzav 0,047 
  

Jak je možné dle provedené analýzy a získaných výsledků zobrazených v předchozí 

Tab. 4.1 zaznamenat, vzhledem k překročení hranice statistické významnosti došlo 

k vyloučení 15 poměrových ukazatelů z daného modelu. Konkrétně se jedná o ukazatele 

zastupující oblast výnosnosti podniku, a tedy o rentabilitu dlouhodobých zdrojů, čistou 

ziskovou marži a provozní ziskové rozpětí. Dále došlo k vyloučení tří ukazatelů z oblasti 

likvidity, čili jedná se o běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu. Za nevyhovující k predikci 

byly taktéž stanoveny ukazatele doby obratu zásob a doby obratu pohledávek, reprezentující 

oblast aktivity podniku. V neposlední řadě byly rovněž z modelu vyřazeny ukazatele spadající 

do kategorie zadluženosti podniku. Jedná se o ukazatele doby splatnosti dluhů, úrokové 

zatížení, finanční páku, zadluženost vlastního kapitálu, úvěrovou zadluženost a oba ukazatele 

peněžního toku.  

Po vyloučení zmíněných ukazatelů se bude v rámci modelu dále pracovat se 

zbývajícím počtem, a tedy 8 poměrovými ukazateli, jakožto nezávislými proměnnými. Oblast 

rentability bude prezentována ukazatelem rentability aktiv a oblast likvidity poměrovým 

ukazatelem likvidity. V rámci skupiny zadluženosti se bude pracovat s celkovou a běžnou 

zadlužeností, kvótou vlastního kapitálu a ukazatelem úvěry / pasiva. V rámci oblasti aktivity 

budou k predikci použity ukazatele obrátky celkových aktiv a doby obratu závazků. Pro lepší 

názornost je v následujících Grafech 4.1 - 4.8 vyobrazen vliv statisticky významných 

poměrových ukazatelů na defaultní situaci firmy.  



 

Graf 4.1 - 4.2 Vliv ROA

Na základě uvedených graf

vliv na hospodářskou situaci daného podniku. Dle prvního

rentabilitou aktiv, a tedy s dosa

společnosti nižší, poněvadž ve firm

majetku a jeho hospodaření. 

V rámci dalšího Grafu 

likvidity a vznikem finančních problém

efektivněji disponuje svými finan

Solventnost a optimální využívání finan

Graf 4.3 – 4.4 Vliv CELK_ZADL a BEZ_ZADL na defaultní situaci firmy

Opačný vliv ukazatelů na defaultní situaci podniku je však znatelný u celkové a b

zadluženosti, poněvadž s jejich rostoucí výši dochází ke zvyšování

podstupovaného rizika a tím i možnosti, že se daná firma ocitne ve finan

skutečnost dokládají výše uvedené Grafy 4.3 
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Vliv ROA a POM_UK_LIKV na defaultní situaci firmy

 uvedených grafů lze dokumentovat vývoj příslušných ukazatel

skou situaci daného podniku. Dle prvního Grafu 4.1 je patrné, že s

rentabilitou aktiv, a tedy s dosažením vyšší ziskovosti, je pravděpodobnost vzn

ěvadž ve firmě dochází k efektivnější alokaci kapitálu do výnosového 

 4.2, kterým je zaznamenán vztah mezi pomě

čních problémů lze vyjádřit negativní závislost, nebo

svými finančními prostředky, pravděpodobnost vzniku bankrotu klesá.

Solventnost a optimální využívání finančních zdrojů je zárukou dobře fungujícího podniku. 

4.4 Vliv CELK_ZADL a BEZ_ZADL na defaultní situaci firmy

ný vliv ukazatelů na defaultní situaci podniku je však znatelný u celkové a b

jejich rostoucí výši dochází ke zvyšování 

podstupovaného rizika a tím i možnosti, že se daná firma ocitne ve finan

nost dokládají výše uvedené Grafy 4.3 – 4.4.  

na defaultní situaci firmy 

říslušných ukazatelů a jejich 

4.1 je patrné, že s rostoucí 

ěpodobnost vzniku bankrotu 

jší alokaci kapitálu do výnosového 

4.2, kterým je zaznamenán vztah mezi poměrovým ukazatelem 

it negativní závislost, neboť pokud podnik 

podobnost vzniku bankrotu klesá. 

ngujícího podniku.  

4.4 Vliv CELK_ZADL a BEZ_ZADL na defaultní situaci firmy 

 na defaultní situaci podniku je však znatelný u celkové a běžné 

 pravděpodobnosti 

podstupovaného rizika a tím i možnosti, že se daná firma ocitne ve finanční tísni. Tuto 



 

Graf 4.5 - 4.6 Vliv UV_PAS a KV_VL_KAP na defaultní situaci firmy

Z předchozího Grafu 

a ukazatele poměřující velikost p

trend. Tento poznatek lze doložit tím, že s nar

k navýšení podstoupeného rizika, c

a ohrožení jeho finanční stability

V rámci ukazatele kvóty vlastního kapitálu je z

ve vztahu k bankrotu firmy. S

stability a tím i samostatnosti podniku. By

udržení výkonnosti neměl financovat veškerý majetek pouze vlastními zdroji. 

Graf 4.7 – 4.8 Vliv OBR_CELK_A a DOzav na defaultní situaci firmy

Analogický vývoj křivky 

neboť pokud podnik efektivně

Avšak vzhledem k předchozímu

konkrétně v rámci analyzovaného souboru firem znamená, že 
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4.6 Vliv UV_PAS a KV_VL_KAP na defaultní situaci firmy

 4.5 zaznamenávající závislost selhání daného podniku 

ující velikost přijatých úvěrů k celkovým pasivům je možné vy

trend. Tento poznatek lze doložit tím, že s narůstajícím objemem cizích zdroj

ýšení podstoupeného rizika, což může mít výrazný dopad na hospoda

ční stability. 

rámci ukazatele kvóty vlastního kapitálu je z Grafu 4.6 viditelná negativní závislost 

bankrotu firmy. S rostoucí výši tohoto ukazatele dochází k upev

stability a tím i samostatnosti podniku. Byť je tento rostoucí trend pozitivní, podnik by pro 

ěl financovat veškerý majetek pouze vlastními zdroji. 

liv OBR_CELK_A a DOzav na defaultní situaci firmy

řivky by měl být taktéž zaznamenán u obrátky celkových aktiv, 

 pokud podnik efektivněji využívá svůj majetek, pravděpodobnost úpadku firmy klesá. 

ředchozímu Grafu 4.7 je možné zaznamenat pozitivní závislost, což 

rámci analyzovaného souboru firem znamená, že společnosti potýkající se 

4.6 Vliv UV_PAS a KV_VL_KAP na defaultní situaci firmy 

návající závislost selhání daného podniku  

ům je možné vyčíst rostoucí 
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že mít výrazný dopad na hospodaření podniku  

Grafu 4.6 viditelná negativní závislost 

upevňování finanční 

 je tento rostoucí trend pozitivní, podnik by pro 

l financovat veškerý majetek pouze vlastními zdroji.  
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čnosti potýkající se 
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s finančními problémy disponují majetkem firmy efektivněji, než finančně zdravé společnosti, 

které nedostatečně využívají svých výrobních kapacit.  

Vzhledem k poslednímu Grafu 4.8 lze konstatovat pozitivní závislost vzniku finanční 

tísně v souvislosti s nárůstem doby obratu závazků, neboť rostoucí výše tohoto ukazatele 

může signalizovat problémy s platební schopností, kdy firma není schopna hradit své závazky 

včas. V podniku je však velmi důležité sledovat vývoj doby obratu závazků a poměřovat jej 

s hodnotou doby obratu pohledávek, neboť pokud daná společnost není dostatečně solventní, 

může dojít k ohrožení její další existence. 

4.2.2 Multikolinearita 

Aby bylo možné sestavit vhodný model určený k predikci bankrotu jednotlivých 

firem, tedy aby nedošlo k jeho zkreslení a dalším negativním jevům, je z tohoto důvodu nutné 

zabránit vzniku, popřípadě provést odstranění lineární závislosti mezi vysvětlujícími 

proměnnými. Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, vznik multikolinearity může být 

vyjádřen pomocí užití korelačního koeficientu. V případě, že je hodnota koeficientu vyšší než 

0,8, lze hovořit o silné závislosti mezi vysvětlujícími proměnnými. Z tohoto důvodu je nutné 

vyloučit takové poměrové ukazatele finanční analýzy, u nichž hodnota párové korelace 

překročila již zmíněnou hranici. Výpočet multikolinearity mezi jednotlivými statisticky 

významnými proměnnými je uveden v Příloze 1.  

Na základě provedené analýzy byla zaznamenána lineární závislost mezi celkovou 

zadlužeností a běžnou zadlužeností. Dále byla taktéž zjištěna vysoká hodnota párové korelace 

mezi celkovou zadlužeností spolu s běžnou zadlužeností a kvótou vlastního kapitálu. 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je nutné rozhodnout o vyřazení příslušných ukazatelů 

z daného modelu. I přesto, že by bylo zařazení ukazatele běžné zadluženosti do modelu 

z hlediska statistické významnosti oprávněné, je však tento ukazatel z modelu vyloučen, a to 

jednak vzhledem k silné vzájemné závislosti s ukazatelem poměřující celkové zadlužení  

a jednak z důvodu podobnosti jejich výpočtu. Jako další bude z modelu vyřazen ukazatel 

kvóty vlastního kapitály díky existující silné závislosti s ukazateli běžné a celkové 

zadluženosti. K následnému modelování predikce úpadku budou použity ostatní poměrové 

ukazatele zastupující základní oblasti finanční analýzy podniku.  
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4.2.3 Vícefaktorová analýza  

Na základě provedené jednofaktorové analýzy, zjištění vlivu jednotlivých poměrových 

ukazatelů ve vztahu k závisle proměnné a odstranění multikolinearity mezi vysvětlujícími 

veličinami, může dojít k vytvoření modelu dle logistické regrese. K tomuto účelu je použit 

statistický program IBM SPSS Statistics 21, v rámci něhož je aplikována tzv. binární 

logistická regrese s využitím krokové metody (Stepwise regression) založené na přístupu 

Forward, jehož podstata spočívá v postupném zařazování veličin do modelu dle určitých 

kritérií.  

V rámci nultého kroku metody Stepwise dochází k sestavení takového modelu, v němž 

nejsou zahrnuty žádné vysvětlující proměnné. Jak je možné dle následující Tab. 4.2 

zaznamenat, v tomto kroku je sledována hodnota míry těsnosti proložení dat logistickým 

regresním modelem, jež vyjadřuje velikost pravděpodobnosti uskutečnění určité události,  

viz (3.21). Vzhledem k tomu, že změna odhadů parametrů je menší než 0,001, z tohoto 

důvodu došlo pouze ke dvěma iteracím. Hodnota již zmíněné charakteristiky dosahuje výše 

345,183.  

Tab. 4.2 Míra těsnosti proložení dat logistickým regresním modelem 

Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 

Constant 
Step 0 
  

1 345,183 -0,008 
2 345,183 -0,008 

Následně v rámci jednotlivých kroků metody Stepwise dochází k postupnému 

zařazování jednotlivých vysvětlujících proměnných do modelu a taktéž ke sledování dosažené 

hodnoty popisné statistiky score při dané hladině statistické významnosti. Za účelem 

rozhodnutí o zařazení vybraných poměrových ukazatelů do modelu, je důležité dosáhnout 

nejvyšší hodnoty score při dodržení požadované hladiny významnosti 0,05. Na základě 

provedené analýzy jsou získané výsledky v rámci jednotlivých kroků blíže specifikovány 

v Příloze 2. I přesto, že jsou do modelu zařazeny staticky významné vysvětlující proměnné, 

mezi nimiž nebyla na základě testování multikolinearity zjištěna lineární závislost, je nutné 

vzhledem k obdrženým výsledům metody Stepwise z modelu vyloučit ukazatel rentability 

celkových aktiv a poměrový ukazatel likvidity, neboť v rámci 4. a 5. kroku byly tyto 

vysvětlující proměnné programem IBM SPSS Statistics 21 z modelu odstraněny. Z tohoto 
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důvodu budou k dalšímu testování využity zbývající poměrové ukazatele, jako celková 

zadluženost, podíl úvěrů k pasivům, obrátka celkových aktiv a doba obratu závazků.   

V následující Tab. 4.3 jsou zachyceny pouze vysvětlující proměnné a jejich 

charakteristiky, u kterých jsou splněny výše uvedené podmínky, a tudíž mohou být zařazeny 

do modelu s výjimkou ukazatele ve 3. kroku. Celkový vývoj metody Stepwise je doložen 

v Příloze 3.  

Tab. 4.3 Metoda Stepwise v rámci jednotlivých kroků 

  Score df Sig. 
Step 0 Variables CELK_ZADL 8,372 1 0,004 

1 OBR_CELK_A 7,416 1 0,006 
2 UV_PAS 5,055 1 0,025 
3 DOzav 1,696 1 0,193 

Dle výše uvedené Tab. 4.3 lze dokumentovat, že v rámci nultého kroku metody 

postupné regrese je jako první do modelu zařazen ukazatel celkové zadluženosti s nejvyšší 

dosaženou hodnotou score 8,372 na hladině významnosti 0,004. Z tohoto důvodu  

v rámci dalšího kroku metody Stepwise dochází k sestavení nového modelu a přepočtení 

uvedených charakteristik. Z tabulky je dále zřejmé, že další proměnnou, která vstoupí do 

modelu, je obrátka celkových aktiv s hodnotou score 7,416 na hladině statistické významnosti 

0,006. Po takto průběžném zařazování nezávisle proměnných do modelu a následném 

přepočítávání již zmíněných charakteristik v jednotlivých krocích dochází vždy k sestavení 

nového modelu predikce úpadku. Dle obdržených výsledků lze tedy konstatovat, že v dalším 

kroku metody Stepwise bude do modelu zařazen ukazatel podílu úvěrů k pasivům s hodnotou 

score 5,055 na 0,025 hladině statistické významnosti. Jako poslední ukazatel, jenž by měl 

vstoupit do modelu v rámci posledního kroku, je ukazatel doby obratu závazků, avšak 

vzhledem k nesplnění podmínky statické významnosti nebude do logistického modelu 

zařazen. Pravděpodobnost defaultu firem tak bude predikována pomocí výše uvedených 

poměrových ukazatelů zastupujících oblast zadluženosti a aktivity podniku. 

4.3 Odhad logistického modelu 

Hlavní podstatou této podkapitoly, a tedy dalším krokem metody logistické regrese je 

sestavení logistické regresní funkce a následné vyjádření logistického modelu, dle něhož bude 
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provedeno rozhodnutí o začlenění jednotlivých společností do příslušné bankrotní skupiny. 

Taktéž se zde sleduje hodnota Waldovy statistiky, která slouží k testování statistické 

významnosti koeficientů v případě většího počtu nezávisle proměnných v modelu. 

V následující Tab. 4.4 jsou zdokumentovány souhrnné charakteristiky takových vysvětlujících 

proměnných, které v rámci postupného testování byly zařazeny do predikčního modelu.  

Tab. 4.4 Souhrnné charakteristiky vysvětlujících proměnných 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a CELK_ZADL 1,391 ,279 24,900 1 ,000 4,019 

Constant -1,328 ,254 27,276 1 ,000 ,265 
Step 2b CELK_ZADL 1,640 ,299 30,141 1 ,000 5,156 

OBR_CELK_A -,270 ,101 7,151 1 ,007 ,763 
Constant -1,092 ,256 18,212 1 ,000 ,336 

Step 3c CELK_ZADL 1,945 ,353 30,335 1 ,000 6,995 
OBR_CELK_A -,306 ,102 8,971 1 ,003 ,737 
UV_PAS -1,244 ,544 5,236 1 ,022 ,288 
Constant -1,079 ,240 20,294 1 ,000 ,340 

a) Variable(s) entered on step 1: CELK_ZADL. 

b) Variable(s) entered on step 2: OBR_CELK_A. 

c) Variable(s) entered on step 3: UV_PAS. 

Na základě obdržených výsledků si můžeme všimnout, že všechny výše uvedené 

poměrové ukazatele jsou z hlediska Waldova testovacího kritéria, viz (3.20), statisticky 

významné, a tudíž není důvod k jejich vyřazení z modelu. To tedy znamená, že na 5 % 

hladině významnosti, tedy ve všech případech zamítáme hypotézu o nulové hodnotě 

regresních parametrů β1, β2 a β3.   

Na základě předcházejícího analyzování je možné přistoupit k sestavení logistické 

regresní funkce. Pro tento účel se tedy bude pracovat s vybranými vysvětlujícími proměnnými 

včetně příslušné konstanty. Konkrétně se jedná o ukazatel celkové zadluženosti, podíl úvěrů 

k pasivům a obrátku celkových aktiv. K definování logistické regresní funkce jsou taktéž 

použity parametry beta, zachyceny v Tab. 4.4 ve sloupci pod písmenem B, vyjadřující 

koeficienty jednotlivých nezávisle proměnných. Dosazením těchto koeficientů do logistické 

regresní funkce, formulované vztahem (3.10), je možné vyjádřit logistický model  

v následujícím tvaru: 
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S použitím logitové transformace π, viz (3.9), může dojít ke vzniku logistického 

modelu (logitu), který má následující tvar: 

 .__306,0_244,1_945,1079,1)( ACELKOBRPASUVZADLCELKg −−+−=π  

Na základě výše uvedené rovnice je možné zaznamenat, že koeficienty beta  

u jednotlivých vysvětlujících proměnných mohou nabývat kladných či záporných hodnot. 

Kladné hodnoty parametru znamenají šanci větší než 1, což znamená, že daný poměrový 

ukazatel pozitivně přispívá k hodnotě závisle proměnné neboli bankrotu firmy. Na druhé 

straně záporná hodnota parametru udává negativní závislost, což znamená, že šance 

nastoupení sledovaného jevu čili selhání podniku je nižší než 1. Dle definovaného 

logistického modelu je možné podotknout, že kladné hodnoty koeficientu beta je dosaženo 

pouze u ukazatele celkové zadluženosti, naopak záporné hodnoty pak u zbývajících ukazatelů. 

Vzhledem k těmto skutečnostem lze říci, že ke snížení šance úpadku firmy přispívají 

ukazatele podílu úvěrů k pasivům a obrátka celkových aktiv, neboť například se zvyšující se 

obratovostí dochází k efektivnějšímu využívání majetku a kapitálu podniku, což může vést  

k zajištění příznivější finanční pozice firmy. Dojde-li však ke zvýšení hodnoty celkové 

zadluženosti, pak šance vzniku defaultu firmy je vyšší, jelikož s rostoucí hodnotou zadlužení 

může dojít ke zhoršení platební schopnosti, snížení finanční stability a tím i nárůstu 

podstupovaného rizika podniku.  

Poslední sloupec Tab. 4.4 je prezentován exponovanými beta koeficienty Exp(B), 

pomocí nichž je vyjádřena míra změny logistického regresního modelu, tzv. logitu. 

Interpretace tohoto parametru slouží k vyjádření poměru šancí, zda se sledovaný jev uskuteční 

či nikoliv. Jak již bylo řečeno v podkap. 3.4.1.1, v případě, že je hodnota koeficientu vyšší než 

jedna, šance vzniku bankrotu je vyšší a jednotlivé vysvětlující proměnné pozitivně působí ve 

vztahu k závisle proměnné. Na druhou stranu hodnoty nižší než jedna vyjadřují negativní 

závislost mezi jednotlivými poměrovými ukazateli a pravděpodobností úpadku.  

Na základě zaznamenaných hodnot v Tab. 4.4, je možné podotknout, že ukazatel 

celkové zadluženosti dosahuje hodnoty vyšší než jedna, a tudíž přispívá ke vzniku situace, 

kdy se daná firma může potýkat s finančními problémy. Pro lepší názornost jsou konkrétní 

hodnoty poměrů šancí (odds ratio) pro každý poměrový ukazatel znázorněny v jednotlivých 
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Grafech 4.9 - 4.11. Aby byla z grafického vyjádření zřejmá pozitivní či negativní závislost 

jednotlivých vysvětlujících veličin a závisle proměnné, je z tohoto důvodu v každém 

z následujících grafů zachycena jednotková změna příslušného ukazatele a násobek šance 

vzniku defaultu firmy. K tomuto účelu byla využita aplikace MS Excel.  

Graf 4.9 Odds ratio a ukazatel celkové zadluženosti 

 

 

 

 

Koeficient Exp(B) náležící u ukazatele celkové zadluženosti je rovněž možné 

formulovat, že pokud dojde ke zvýšení hodnoty zadlužení o jednu jednotku, šance vzniku 

bankrotu je 6,995krát větší, avšak za předpokladu nezměněných hodnot ostatních 

vysvětlujících proměnných. S rostoucí výši zadlužení může dojít ke vzniku finančních 

komplikací, a tedy nárůstu věřitelského rizika. Tuto skutečnost ilustruje Graf 4.9, z něhož lze 

vyčíst, že se zvětšující se celkovou zadlužeností se pravděpodobnost rizika úpadku firmy 

zvyšuje, o čemž také vypovídá rostoucí trend šance.   

U zbývajících ukazatelů podílu úvěrů k pasivům a obrátky celkových aktiv je hodnota 

exponovaných koeficientů Exp(B) nižší než jedna, a tudíž s rostoucí hodnotou těchto 

ukazatelů dochází ke snížení šance vzniku finančních problémů.  

Graf 4.10 Odds ratio u ukazatele úvěry / pasiva 
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V Grafu 4.10 je zaznamenán poměr šancí vzniku bankrotu u ukazatele úvěry / pasiva. 

Vzhledem k tomu, že přijaté bankovní úvěry jsou součástí ukazatele celkové zadluženosti, 

mělo by se tedy předpokládat, že narůstající objem úvěrů zvyšuje pravděpodobnost vzniku 

bankrotu firmy.  Aby bylo možné tuto informaci potvrdit či vyvrátit, je především důležité 

znát strukturu přijatých bankovních úvěrů. Dá se totiž předpokládat, že pokud firma disponuje 

dlouhodobými úvěry, snaží se v dlouhodobém časovém horizontu dosahovat co nejlepších 

výsledků hospodaření a maximalizovat svůj zisk, což může svědčit o vyšší finanční stabilitě 

dané společnosti. Na druhé straně u firmy zatížené krátkodobými úvěry může dojít 

k podstoupení vyšší rizikovosti, a tedy i nárůstu defaultu.  

V rámci práce však vzhledem k nedostatku vstupních informací není možné provést 

klasifikaci přijatých bankovních úvěrů. Dle zaznamenaných výsledků v Grafu 4.10 lze 

konstatovat, že při jednotkové změně podílu úvěrů a pasiv dochází k poklesu 

pravděpodobnosti vzniku defaultu na 0,288násobek. Jak již bylo řečeno, narůstající výše 

přijatých bankovních úvěrů sice může vypovídat o podstoupení vyššího rizika, avšak pro 

podniky jsou tyto finanční zdroje z hlediska hospodaření velmi důležité, neboť jejich 

získáním dochází k navýšení kapitálu a tím i zajištění dalšího provozu takto zadlužené 

společnosti.  

Graf 4.11 Odds ratio u ukazatele obrátky celkových aktiv 

 

 

 

 

 

V rámci posledního Grafu 4.11 znázorňující vztah obrátky celkových aktiv a šance 

vzniku bankrotu je možné konstatovat, že s rostoucí výši tohoto ukazatele je šance zařazení 

podniku do skupiny bankrotujících firem 0,737násobně nižší, neboť pokud daná firma 

intenzivněji využívá své výrobní kapacity, pravděpodobnost vzniku nežádoucí finanční 

situace klesá.  
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4.4 Ověření správnosti modelu 

Pro účely posouzení úspěšnosti a správnosti modelu je možné použít míru těsnosti 

proložení dat logistickým regresním modelem (-2LL), dále determinační koeficienty R2, jako 

například koeficient determinace R2 Coxové a Snella či jeho modifikaci v podobě R2 

Nagelkerka. Výsledné hodnoty těchto zmíněných charakteristik jsou v jednotlivých krocích 

zachyceny v následující Tab. 4.5.  

Tab. 4.5 Vývoj charakteristik míry těsnosti (-2LL) a koeficientů determinace R2 

Step 
 

-2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square 

  1 272,436a ,253 ,338 
  2 265,393a ,274 ,366 
  3 261,078b ,287 ,382 

a) Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than 0,001. 

b) Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than 0,001. 

Na základě získaných výsledků lze dokumentovat, že v rámci jednotlivých kroků 

došlo ke zřetelnému poklesu hodnoty míry těsnosti proložení dat logistickým regresním 

modelem (-2LL). Původní hodnota této statistiky v nultém kroku činila 345,183 a po 

postupném přidávání vysvětlujících proměnných do modelu a jeho následném přepočítávání 

se snížila na hodnotu 261,078. Tuto skutečnost lze pro daný model hodnotit jako velice 

pozitivní, neboť dosažením co možná nejnižší hodnoty míry těsnosti dochází k vylepšení 

predikční schopnosti daného modelu.   

Mezi další statistiky používané k prověření správnosti příslušného modelu patří tzv. 

koeficienty determinace R2. Dle obdržených výsledků uveřejněných v předchozí Tab. 4.5 lze 

opět konstatovat, že po postupném přidávání nezávisle proměnných do modelu došlo v rámci 

jednotlivých kroků k jeho vylepšení. Jak je možné vidět, velikost parametru R2 Coxové & 

Snella se zvýšila z původní hodnoty 0,253 na 0,287 a parametru R2 Nagelkerka z hodnoty 

0,338 na 0,382. Tento nárůst determinačních koeficientů je rovněž pro model příznivý, neboť 

vypovídá o jeho vyšší kvalitě, avšak žádoucí je dosáhnout hodnoty co nejvíce blížící se číslu 

1. Jak již bylo vysvětleno v teoretické části práce, viz podkap. 3.4.2, vzhledem k určitým 

nedostatkům koeficientu R2 Coxové & Snella je vhodnější brát v potaz hodnotu 

modifikovaného parametru R2 Nagelkerka, dle něho je možné říci, že závisle proměnná,  

a tedy defaultní situace firmy je ze 38,2 % vysvětlena pomocí vysvětlujících (nezávisle) 
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proměnných, což dle této charakteristiky vypovídá o poměrně nízké vypovídací schopnosti 

modelu.  

K posouzení vhodnosti modelu lze taktéž využít i další statistiky, mezi které například 

patří Chí-kvadrát test dobré shody. Dosažené hodnoty v jednotlivých krocích jsou zachyceny 

v následující Tab. 4.6. Řádek s názvem Step vyjadřuje změnu statistiky míry těsnosti (-2LL) 

po přidání další vysvětlující proměnné v porovnání s modelem předchozím. Zbylé dva řádky 

Block a Model definují taktéž změnu míry těsnosti (-2LL) po zařazení nezávisle proměnných, 

avšak v porovnání s výchozím modelem, tedy bez zahrnutí vysvětlujících veličin. Testování 

modelu je rovněž prováděno na příslušné hranici statistické významnosti 0,05.  

Tab. 4.6 Chi-kvadrát test dobré shody 

  
Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 72,748 1 ,000 
Block 72,748 1 ,000 
Model 72,748 1 ,000 

Step 2 Step 7,043 1 ,008 
Block 79,791 2 ,000 
Model 79,791 2 ,000 

Step 3 Step 4,315 1 ,038 
Block 84,105 3 ,000 
Model 84,105 3 ,000 

V rámci 2. kroku se po přidání ukazatele obrátky celkových aktiv k celkové 

zadluženosti a konstantě výše statistiky míry těsnosti (-2LL) snížila o 7,043 v porovnání  

s předchozím modelem, což je dokumentováno řádkem Step. Po zahrnutí tohoto ukazatele do 

modelu ve srovnání s výchozím modelem došlo rovněž ke snížení míry těsnosti (-2LL)  

o 79,791, což lze pozorovat v řádcích Block a Model. Stejná interpretace je použita  

i v rámci posledního kroku, a tedy po zahrnutí ukazatele úvěry / pasiva. 

4.5 Hodnocení klasifikační schopnosti modelu 

Aby byla zajištěna použitelnost dosažených výsledků, je z tohoto důvodu nutné 

posoudit, zda je daný model správně sestaven. Pro účely zhodnocení klasifikační schopnosti 

modelu je možné využít různých druhů analytických nástrojů. Jako první lze uvést tzv. 

klasifikační tabulku, jejíž podstata spočívá v názorném zobrazení správně zařazených 
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pozorování do příslušné skupiny. Ověření klasifikační schopnosti modelu je prováděno 

v rámci jednotlivých kroků, a tedy po zařazení nových vysvětlujících proměnných. 

Klasifikační schopnost analyzovaného vzorku dat v posledním kroku dokládá níže uvedená 

Tab. 4.7, kdežto celkový vývoj klasifikační matice je zaznamenán v Příloze 4.  

Tab. 4.7 Klasifikační tabulka analyzovaného vzorku v posledním kroku 

Bankrotní skupina 
Predikce 

Celkem Skupina 
0 1 

 Skupina 
0 109 16 125 
1 38 86 124 

% zastoupení Skupina 
0 87,2 % 12,8 % 100 % 
1 30,6 % 69,4 % 100 % 

V dané Tab. 4.7 jsou zaznamenány příslušné četnosti včetně jejich procentního 

vyjádření správně a nesprávně zařazených firem do příslušné bankrotní skupiny. V prvním 

řádku tabulky jsou zachyceny společnosti řadící se do skupiny 0, tedy takové firmy, které se 

v období po finanční krizi 2008 - 2013 nepotýkaly s finančními problémy. Druhý řádek je 

představován skupinou 1, a tedy společnostmi, u nichž se ve sledovaném období projevily 

znaky finanční tísně. Jak je možné vidět, analyzovaný soubor 249 společností je tvořen  

125 firmami zastupujících bankrotní skupinu 0 a 124 firmami skupinu 1. Na základě 

obdržených výsledků lze konstatovat, že z celkového počtu 125 finančně zdravých 

společností bylo v rámci této skupiny správně klasifikováno 109 firem, což v procentním 

vyjádření sčítá 87,2 %. Naopak zbylých 16 společností, a tedy 12,8 % bylo na základě tohoto 

logistického modelu identifikováno chybně. V rámci bankrotní skupiny 1 bylo z celkového 

počtu 124 společností správně predikováno 86 firem, což představuje 69,4 % úspěšnost. 

Chybně bylo modelem určeno 38 firem, čemuž odpovídá zbylých 30,6 %.   

Na základě uvedené klasifikační tabulky je taktéž možné vyhodnotit celkovou 

vypovídací schopnost logistického predikčního modelu. Z celkového počtu 249 společností 

bylo správně v rámci bankrotních skupin zařazeno 195 firem, čemuž odpovídá 78,31 % podíl. 

Na druhé straně u 54 společností (21,69 %) došlo k chybné predikci. Závěrem lze říci, že 

predikční model úpadku disponuje přibližně 78 % klasifikační schopností, dokáže tedy 

s poměrně velkou přesností správně predikovat zařazení firem do příslušné bankrotní skupiny.  
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Klasifikační schopnost modelu lze názorně vyobrazit i pomocí grafického vyjádření, 

neboli tzv. ROC křivky, viz Graf 4.12, která zachycuje vztah mezi specificitou a senzitivitou, 

neboli počtem správně a nesprávně zařazených firem do příslušné bankrotní skupiny.  

Graf 4.12 ROC křivka analyzovaného vzorku dat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Grafu 4.12 je evidentní, že se ROC křivka přibližuje levému hornímu rohu, což 

vypovídá o dostatečně vysoké diskriminační schopnosti sestaveného logistického modelu,  

a tím pádem může být použit jako vhodný nástroj k predikci. V souvislosti s hodnocením 

predikčního modelu je také použit ukazatel AUC, kterým je myšlena plocha pod křivkou 

ROC. Jak lze z předchozího grafu vidět, hodnota tohoto ukazatele nabývá výše 0,871, což 

svědčí o poměrně vysoké přesnosti a velmi dobré kvalitě sestaveného modelu. Taktéž tedy dle 

grafického znázornění klasifikační matice je možné konstatovat, že model predikce bankrotu 

může být vzhledem ke své vypovídací schopnosti vhodným prostředkem k předpovědi vzniku 

finanční tísně. 

4.6 Verifikace modelu a odhadovaných parametrů 

Vzhledem k obdrženým výsledkům v rámci postupného sestavování modelu a jeho 

následného testování v jednotlivých krocích se k jeho poměrně vysoké klasifikační schopnosti 

došlo k závěru, že může být jako vhodný nástroj využit k prognóze sledovaného jevu. Aby 
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bylo možné tento poznatek aplikovat, je nutné ověřit jeho klasifikační přesnost, a tedy 

otestovat jej na reálných datech. Jak již bylo zmíněno dříve, k tomuto účelu je použit 

klasifikovaný vzorek, skládající se ze 106 společností působících na území České republiky. 

První skupina 52 firem je složena z finančně prosperujících společností, kdežto ve druhé 

skupině je obsaženo 54 společností, u nichž se v průběhu období po finanční krizi 2008 - 2013 

vyskytly finanční potíže. Aplikací testovacího vzorku dat na sestaveném predikčním modelu 

bankrotu byly obdrženy následující hodnoty, které byly s využitím všeobecně dostupného 

programu MS EXCEL zpracovány do klasifikační matice, viz Tab. 4.8. 

Tab. 4.8 Klasifikační tabulka klasifikovaného vzorku  

Bankrotní skupina 
Predikce 

Celkem Skupina 
0 1 

 Skupina 
0 46 6 52 
1 11 43 54 

% zastoupení Skupina 
0 88,46 % 11,54 % 100,00 % 
1 20,37 % 79,63 % 100,00 % 

Dle Tab. 4.8 je patrné, že z celkového počtu 106 společností bylo 89 společností 

predikováno správně, čemuž odpovídá procentní zastoupení ve výši 83,96 %. Z dosažených 

výsledků je dále zřejmé, že v rámci bankrotní skupiny 0, a tudíž v kategorii finančně zdravých 

podniků, bylo logistickým modelem správně zařazeno 46 firem, což představuje 88,46 %. 

Situací, kdy naopak model chybně identifikoval skutečnost, bylo 6, což představuje 11,54 %. 

V rámci bankrotní skupiny 1 byla predikce, že 43 firem (79,63 %) z finančních důvodů selže 

a dostane se do platebních problémů, správná. Naopak u 11 společností došlo k mylnému 

zařazení do bankrotní skupiny, o čemž vypovídá 20,37 % podíl.  

Na základě ověření, a tedy v porovnání se získanými výsledky testovacího vzorku dat 

lze potvrdit dostatečnou vypovídací schopnost modelu, jenž může být jako vhodný predikční 

nástroj použit k prognóze sledovaného jevu.  

V rámci diagnostikování finančně-ekonomické situace podniku pomocí bonitních či 

bankrotních modelů, může nastat situace tzv. nevyhraněných výsledků. Jedná se o případ, kdy 

na základě získaných informací není možné rozhodnout, zda je daná firma finančně zdravá či 

se potýká s finančními problémy. V takovémto okamžiku je stižená možnost posouzení 

finanční stránky podniku, a proto se hovoří o situaci šedé zóny. V případě ověření vypovídací 
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schopnosti modelu je možné zavést tuto kategorii mezistavu v rámci testování a zjistit,  

u jakého počtu podniků není možné odhadnout jejich hospodářskou situaci.  

Výsledky z vyhodnocení klasifikační schopnosti modelu v případě zavedení kategorie 

šedé zóny jsou uvedeny v následující Tab. 4.9. S použitím metody binární logistické regrese 

se pracuje s intervalem hodnot od 0 do 1. Interval 0 - 0,4 představuje skupinu, v rámci níž se 

nacházejí společnosti, u kterých nebyly zaznamenány problémy s platební schopností. 

Kategorie šedé zóny, a tedy nevyhraněných výsledků je ohraničena intervalem 0,4 - 0,6, 

neboť v rámci tohoto omezení jsou hodnoty symetricky rozloženy kolem střední hodnoty. 

Interval 0,6 - 1,0 vystihuje skupinu firem, u nichž byly zjištěny finanční problémy.   

Tab. 4.9 Klasifikační tabulka k ověření predikčního modelu při zavedení šedé zóny 

Interval 
Bankrotní skupina 

0 1 
0 – 0,4 38 4 

0,4 – 0,6 11 16 
0,6 – 1,0 3 34 
Predikce Počet firem % zastoupení firem 

správné zařazení firem 72 67,92 % 
šedá zóna 27 25,47 % 

nesprávné zařazení firem 7 6,61 % 
Celkový počet firem 106 100,00 % 

Dle Tab. 4.9 je očividné, že v případě zavedení kategorie šedé zóny došlo k nepatrné 

změně obdržených výsledků. Z celkového počtu 106 společností, bylo správně predikováno 

72 firem, čemuž odpovídá 67,92 % podíl. K chybné predikci, a tedy k nesprávnému zařazení 

došlo u 7 společností, což představuje 6,61 %. Kategorie nevyhraněných výsledků je 

prezentována zbylým počtem, a tedy 27 společnostmi (25,47 %). V porovnání s klasifikační 

maticí bez zahrnutí šedé zóny, viz Tab. 4.8, si můžeme všimnout, že došlo ke zhoršení 

predikční schopnosti modelu v rámci kategorie správně klasifikovaných společností a naopak 

ke zlepšení predikce, a tedy ke snížení počtu chybně určených společností do příslušné 

bankrotní skupiny. Do kategorie nevyhraněných výsledků bylo zařazeno celkem 27 firem, 

konkrétně 17 společností ze správné predikce zařazení a 10 společností z chybné prognózy 

určení.  

K předpovědi finančního zdraví, respektive finanční tísně uvedených společností je 

možné taktéž využít souhrnné predikční modely, které v dnešní době zastávají důležitou roli, 
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a to nejen v oblasti finančního sektoru. K tomuto účelu jsou vybrány dva bankrotní modely, 

konkrétně Altmanův model a Taflerův model včetně jeho modifikované verze. Klasifikační 

schopnost prognózy s využitím Altmanova modelu dokládá následující Tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Klasifikační tabulka při aplikaci Altmanovy formule bankrotu 

Z-skóre 
Bankrotní skupina 

0 1 
2,9 a více 27 3 
1,2 – 2,9 14 13 

1,2 a méně 11 38 
Predikce Počet firem % zastoupení firem 

správné zařazení firem 65 61,32 % 
šedá zóna 27 25,47 % 

nesprávné zařazení firem 14 13,21 % 
Celkový počet firem 106 100,00 % 

Dle získaných výsledků uvedených v předchozí Tab. 4.10 je možné si všimnout, že 

v případě použití Altmanovy formule bankrotu došlo ke změně vypovídací schopnosti 

predikce úpadku. V porovnání s logistickým modelem lze podotknout, že aplikace Altmanova 

modelu je pro predikci finanční situace firmy méně spolehlivá, čemuž odpovídají výše 

dosažené hodnoty.   

Posouzení vypovídací schopnosti predikce dle obou publikovaných verzí Taflerova 

modelu je zachyceno v Tab. 4.11 a 4.12. 

Tab. 4.11 Klasifikační tabulka při aplikaci Taflerova modelu 

Hodnota indexu 
Bankrotní skupina 

0 1 
0 a více 51 52 

0 a méně 1 2 
Predikce Počet firem % zastoupení firem 

správné zařazení firem 53 50,00 % 
nesprávné zařazení firem 53 50,00 % 

Celkový počet firem 106 100,00 % 

V případě aplikace základní verze Taflerova modelu je rovněž zaznamenána změna v 

rámci predikční přesnosti uvedeného modelu. Z Tab. 4.11 je patrné, že vypovídací schopnost 
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posouzení hospodářské situace podniků dle tohoto přístupu činí pouhých 50 %, což je 

v porovnání s předchozími modely výrazně nižší.  

Tab. 4.12 Klasifikační tabulka při aplikaci modifikované verze Taflerova modelu 

Hodnota indexu 
Bankrotní skupina 

0 1 
0,3 a více 8 9 
0,2 – 0,3 28 9 

0,2 a méně 16 36 
Predikce Počet firem % zastoupení firem 

správné zařazení firem 44 41,51 % 
šedá zóna 37 34,91 % 

nesprávné zařazení firem 25 23,58 % 
Celkový počet firem 106 100,00 % 

S využitím modifikované verze Taflerova modelu, viz Tab. 4.12, došlo opět ke změně 

obdržených výsledků, dle kterých je možné usoudit nejhorší spolehlivost v diagnostikování 

finanční stránky podniku. 

Závěrem těchto bankrotních modelů však lze říci, že sice jsou určeny k posouzení 

hospodářské situace podniků, avšak vzhledem ke své orientační vypovídací schopnosti by 

měly být doplněny o další způsoby hodnocení. Taktéž je velmi důležité podotknout, že oba 

předchozí modely byly převzaty ze zahraničních tržních ekonomik, a z tohoto důvodu je 

jejich aplikovatelnost na české podmínky do značné míry omezena, o čemž také vypovídá 

dosažená predikční schopnost těchto modelů. Aplikací sice bylo dosaženo odlišných 

výsledných hodnot, nicméně k zajištění vyšší spolehlivosti výstupu je mimo jiné důležité mít 

k dispozici větší množství analyzovaných firem a vstupních informací.  
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4.7 Shrnutí dosažených výsledků 

V rámci této části diplomové práce je provedeno shrnutí obdržených výsledků 

získaných aplikací metodou binární logistické regrese a vybraných bankrotních modelů. 

Dosažené hodnoty predikce úpadku jsou zachyceny v následující Tab. 4.13, pomocí níž je 

možné posoudit klasifikační schopnost jednotlivých modelů.  

Tab. 4.13 Výsledky predikce úpadku jednotlivých modelů 

Klasifikační schopnost analyzovaného vzorku dat 78,30 % 
Klasifikační schopnost ověřovacího vzorku dat 83,96 % 
Klasifikační schopnost ověřovacího vzorku dat při zavedení šedé zóny 67,92 % 
Klasifikační schopnost dle Altmanova modelu 61,32 % 
Klasifikační schopnost dle základní verze Taflerova modelu 50,00 % 
Klasifikační schopnost dle modifikované verze Taflerova modelu 41,51 % 

Pro lepší názornost jsou taktéž získané výsledky predikčních modelů vyobrazeny 

v následujícím Grafu 4.13. 

Graf 4.13 Výsledky predikce úpadku jednotlivých modelů 

Jak je možné dle Tab. 4.13 a Grafu 4.13 zaznamenat, celková úspěšnost logistického 

regresního modelu, reprezentována analytickým vzorkem dat, dosahuje hodnoty 78,3 %. 

V případě klasifikovaného neboli ověřovacího souboru dat byla rovněž potvrzena dosti 

vysoká predikční schopnost sestaveného modelu, o čemž vypovídá výsledná hodnota  

83,96 %. V důsledku zavedení kategorie šedé zóny došlo ke snížení predikční síly modelu  
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o 16,04 p.b. na hodnotu 67,92 %. Pro zajímavost byla taktéž na klasifikovaném vzorku dat 

otestována predikční síla dle Altmanova modelu a obou publikovaných verzí Taflerova 

modelu. Aplikací těchto bankrotních modelů byla v porovnání s logistickým modelem 

zjištěna nižší vypovídací schopnost, což dokládá výše uvedená Tab. 4.13. a Graf 4.13. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření scóringového modelu pro stanovení 

pravděpodobnosti úpadku firem působících na území České republiky pomocí metody binární 

logistické regrese a jeho následné ověření.  

Ve druhé kapitole byla pozornost věnována deskripci finanční analýzy včetně uvedení 

zdrojů informací, způsobu srovnání výsledků a základních metod. 

Třetí kapitola byla zaměřena na problematiku predikčních modelů selhání a jejich 

rozdělení na ratingové a scóringové modely. Následně byl uveden popis jednotlivých 

statistických metod tvorby modelů, přičemž převážná část kapitoly byla věnována metodě 

logistické regrese, a to z důvodu její využitelnosti v praktické části práce. V závěru byly blíže 

specifikovány souhrnné modely hodnocení hospodářské situace podniků.  

Ve čtvrté kapitole praktické části diplomové práce sbyla pozornost věnována aplikaci 

teoretických poznatků na konkrétních finančních datech. Podstatou bylo sestavení 

scóringového modelu predikce selhání. Základním datovým souborem byla finanční data 

z finančních výkazů uveřejněných v databázovém informačním systému MagnusWeb 

společnosti ČEKIA. Na základě obdržených informací byla provedena finanční analýza čtyř 

set obchodních společností, a to vždy za jeden hospodářský rok v období po finanční krizi  

2008 - 2013. Z celkového počtu 400 firem bylo 200 z nich zařazeno do skupiny finančně 

prosperujících, které nevykazovaly žádné problémy s platební schopností. Druhou skupinu 

tvořilo zbývajících 200 společností, u nichž se projevily znaky finanční tísně. V rámci práce 

byl za defaultní situaci považován úpadek firmy, jenž spočívá v nedodržení závazků dlužníka 

vůči věřiteli. Základním zdrojem informací pro tvorbu predikčního modelu bylo 26 

poměrových ukazatelů ze základních oblastí finanční analýzy. Vzhledem k nereálným 

hodnotám některých ukazatelů, byly tyto z modelu vyloučeny. Konkrétně se jednalo o 

ukazatel rentability vlastního kapitálu, ukazatel stupně krytí stálých aktiv  

a ukazatel kapitalizační míry. Dále bylo vyloučeno 35 společností, u kterých nebyly 

v průběhu období vykázány žádné tržby, což znemožňovalo výpočet mnoha poměrových 

ukazatelů, ve kterých se položka tržeb vyskytuje. Vzhledem k tomu, že u 10 firem nebylo 

možné vypočítat ukazatele likvidity, doby splatnosti dluhů a úrokového zatížení pro jejich 

nereálné hodnoty, taktéž byly tyto společnosti z modelu vyloučeny. 



73 

 

Model predikce selhání jednotlivých firem byl sestaven s využitím statistického 

programu IBM SPSS Statistics 21 dle binární logistické regrese. Hodnotou 0 byl označen stav 

reprezentující finančně zdravou firmu a hodnotou 1 stav vyjadřující platební potíže dané 

firmy. Ke konstrukci logistického modelu byl po zmíněných úpravách použit analyzovaný 

soubor dat, jenž obsahoval 249 obchodních společností a dále klasifikovaný soubor dat, jenž 

představoval zbylých 106 společností. Tyto byly určeny k ověření predikční schopnosti 

sestaveného modelu.  

V rámci metody logistické regrese byla jako první aplikována jednofaktorová analýza, 

na jejímž základě došlo k vyloučení 15 statisticky nevýznamných poměrových ukazatelů. 

Následně po testování multikolinearity mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými byly 

vyloučeny dva poměrové ukazatele reprezentující oblast zadluženosti podniku. Jako další byla 

provedena vícefaktorová analýza s využitím krokové metody Stepwise, na jejímž základě 

došlo k odstranění dalších statisticky nevýznamných ukazatelů. Po takovémto průběžném 

testování bylo rozhodnuto o použití tří poměrových ukazatelů k sestavení predikčního modelu 

úpadku. Konkrétně se jednalo o ukazatele celkové zadluženosti, podíl úvěrů k pasivům a 

obrátku celkových aktiv.   

Po odvození logistického regresního modelu bylo nutné posoudit jeho úspěšnost, 

k čemuž byly použity různé statistiky jako míra těsnosti proložení dat logistickým regresním 

modelem, koeficienty determinace či chí-kvadrát test dobré shody. Pozitivní vývoj těchto 

zmíněných charakteristik vedl v jednotlivých krocích k vylepšení predikční síly daného 

modelu. K posouzení vypovídací schopnosti byla dále využita klasifikační tabulka, na jejímž 

základě byla zjištěna 78,3 % úspěšnost sestaveného modelu, která byla následně vyobrazena 

pomocí ROC křivky. Vzhledem k obdrženým výsledkům bylo nutné provést ověření také na 

klasifikovaném vzorku dat, kde byla rovněž potvrzena poměrně vysoká predikční síla modelu. 

Je nutné zmínit, že vytvořený logistický model může být vzhledem ke své vypovídací 

schopnosti vhodným prostředkem k predikci vzniku finančních problémů firem, avšak je 

důležité mít neustále na paměti, že se jedná pouze o jeden z možných kritérií hodnocení 

finanční situace podniků, a proto je nutné jej doplnit o další způsoby hodnocení. Taktéž je 

nutné podotknout, že úspěšnost každého sestaveného modelu závisí i na dalších okolnostech 

jako jsou kvantitativní faktory, ale také i řada kvalitativních faktorů, jež by měla být při 

hodnocení hospodářské situace podniků zohledněna.  
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SEZNAM ZKRATEK 

AUC    Area Under Curve 

BEZ_LIKV   běžná likvidita 

BEZ_ZADL   běžná zadluženost 

CELK_ZADL   celková zadluženost 

CF     Cash Flow 

CRA    Czech Rating Agency 

CZM    čistá zisková marže 

ČEKIA   Česká kapitálová informační agentura 

ČPK    čistý pracovní kapitál 

DOB_SPL_DL  doba splatnosti dluhů 

DOP    doba obratu pohledávek 

DOZ    doba obratu zásob 

DOzav    doba obratu závazků 

DM     default – mode model 

EAT    čistý zisk po zdanění 

EBIT    zisk před zdaněním a úroky 

EBT    zisk před zdaněním 

FIN_PAK   finanční páka 

KV_VL_KAP   kvóta vlastního kapitálu 

OA     oběžná aktiva 
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OBR_CELK_A  obrátka celkových aktiv 

OK_LIKV   okamžitá likvidita 

PEN_TOK_I   peněžní tok I 

PEN_TOK_II   peněžní tok II 

PH     přidaná hodnota 

POH_LIKV   pohotová likvidita 

POM_UK_LIKV  poměrový ukazatel likvidity 

PZR    provozní ziskové rozpětí 

ROA    rentabilita aktiv 

ROC    Received Operation Characteristic Curve 

ROCE    rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ROS    rentabilita tržeb 

UROK_ZAT   úrokové zatížení 

UV_PAS   úvěry / pasiva 

UV_ZAD   úvěrová zadluženost 

VZZ    výkaz zisku a ztráty 

ZADL_VL_KAP  zadluženost vlastního kapitálu 
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Credit_default ROA POM_UK_LIKV CELK_ZADL BEZ_ZADL KV_VL_KAP UV_PAS OBR_CELK_A Dozav

Pearson 

Correlation

1 -,187
**

-,185
**

,183
**

,163
**

-,184
**

,151
*

,151
*

,126
*

Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,004 ,010 ,003 ,017 ,017 ,047

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Pearson 

Correlation
-,187

** 1 ,245
**

-,372
**

-,213
**

,373
**

-,156
*

-,242
** -,067

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,001 ,000 ,014 ,000 ,289

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Pearson 

Correlation
-,185

**
,245

** 1 -,479
**

-,482
**

,478
**

-,201
** -,044 -,081

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,493 ,201

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Pearson 

Correlation
,183

**
-,372

**
-,479

** 1 ,961
**

-1,000
** ,098 ,146

* ,073

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 0,000 ,124 ,021 ,254

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Pearson 

Correlation
,163

**
-,213

**
-,482

**
,961

** 1 -,959
** ,094 ,081 ,080

Sig. (2-tailed) ,010 ,001 ,000 ,000 ,000 ,138 ,202 ,207

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Pearson 

Correlation
-,184

**
,373

**
,478

**
-1,000

**
-,959

** 1 -,098 -,149
* -,072

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 0,000 ,000 ,124 ,018 ,256

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Pearson 

Correlation
,151

*
-,156

*
-,201

** ,098 ,094 -,098 1 ,476
** -,030

Sig. (2-tailed) ,017 ,014 ,001 ,124 ,138 ,124 ,000 ,632

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Pearson 

Correlation
,151

*
-,242

** -,044 ,146
* ,081 -,149

*
,476

** 1 -,101

Sig. (2-tailed) ,017 ,000 ,493 ,021 ,202 ,018 ,000 ,114

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Pearson 

Correlation
,126

* -,067 -,081 ,073 ,080 -,072 -,030 -,101 1

Sig. (2-tailed) ,047 ,289 ,201 ,254 ,207 ,256 ,632 ,114

N 249 249 249 249 249 249 249 249 249

Credit_default

ROA

POM_UK_LIKV

CELK_ZADL

BEZ_ZADL

KV_VL_KAP

UV_PAS

OBR_CELK_A

Dozav

Příloha 1 Multikolinearita statisticky významných proměnných 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



2 

 

Příloha 2 Metoda Stepwise v jednotlivých krocích 

  Score df Sig. 
Step 0 Variables ROA 8,752 1 ,003 

POM_UK_LIKV 8,520 1 ,004 
CELK_ZADL 8,372 1 ,004 
UV_PAS 5,642 1 ,018 
OBR_CELK_A 5,664 1 ,017 
Dozav 3,937 1 ,047 

Step 1 Variables POM_UK_LIKV 11,160 1 ,001 
CELK_ZADL 4,674 1 ,031 
UV_PAS 1,106 1 ,293 
OBR_CELK_A ,028 1 ,867 
Dozav 3,011 1 ,083 

Step 2 Variables CELK_ZADL 10,663 1 ,001 
UV_PAS ,026 1 ,873 
OBR_CELK_A ,694 1 ,405 
Dozav 2,492 1 ,114 

Step 3 Variables UV_PAS 4,627 1 ,031 
OBR_CELK_A 5,987 1 ,014 
Dozav 2,923 1 ,087 

Step 4b Variables ROA ,035 1 ,851 
UV_PAS 4,537 1 ,033 
OBR_CELK_A 5,792 1 ,016 
Dozav 2,931 1 ,087 

Step 5c Variables ROA ,000 1 ,989 
POM_UK_LIKV 2,368 1 ,124 
UV_PAS 2,588 1 ,108 
OBR_CELK_A 7,416 1 ,006 
Dozav 3,198 1 ,074 

Step 6c Variables ROA ,308 1 ,579 
POM_UK_LIKV 1,056 1 ,304 
UV_PAS 5,055 1 ,025 
Dozav 2,044 1 ,153 

Step 7c Variables ROA ,615 1 ,433 
POM_UK_LIKV 2,100 1 ,147 
Dozav 1,696 1 ,193 

b) Variables(s) removed on step 4: ROA. 

c) Variables(s) removed on step 5: POM_UK_LIKV. 
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Příloha 3 Metoda Stepwise v jednotlivých krocích po vyloučení ROA a POM_UK_LIKV 

  Score df Sig. 
Step 0 Variables CELK_ZADL 8,372 1 ,004 

UV_PAS 5,642 1 ,018 
OBR_CELK_A 5,664 1 ,017 
Dozav 3,937 1 ,047 

Step 1 Variables UV_PAS 2,588 1 ,108 
OBR_CELK_A 7,416 1 ,006 
Dozav 3,198 1 ,074 

Step 2 Variables UV_PAS 5,055 1 ,025 
Dozav 2,044 1 ,153 

Step 3 Variables Dozav 1,696 1 ,193 
Overall Statistics 1,696 1 ,193 

 

 



4 

 

Příloha 4 Klasifikační matice analyzovaného vzorku dat v rámci jednotlivých kroků 

Observed 
Predicted 

Credit_default Percentage 
Correct ,0 1,0 

Step 1 Credit_default ,0 116 9 92,8 % 
1,0 51 73 58,9 % 

Overall Percentage 75,9 % 
Step 2 Credit_default ,0 113 12 90,4 % 

1,0 37 87 70,2 % 
Overall Percentage 80,3 % 

Step 3 Credit_default ,0 109 16 87,2 % 
1,0 38 86 69,4 % 

Overall Percentage 78,3 % 

 


