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Předložená diplomová práce je věnována řízení kreditního rizika. Finanční sektor operuje 

v prostředí, pro které je typická značná míra přijatého rizika. Schopnost a ochota bank brát na 

sebe riziko spojené s půjčováním prostředků či podporou rizikových investic v minulosti 

výrazně přispěla k celosvětovému ekonomickému růstu. Na druhou stranu nezvládnutí 

přijatého rizika vedlo mnohokrát k pádům bank, což mělo nepříznivý vliv na stabilitu celého 

finančního systému a tím i ekonomiky. V současné době, v téměř úplné vzájemné 

propojenosti ekonomik, může mít pád velké banky i celosvětový dopad. Na řízení rizik je 

kladen v posledních letech větší a větší důraz, proto považuji zvolené téma za velmi přínosné 

a aktuální. 

 

Cílem diplomové práce je stanovení a porovnání velikosti kapitálového požadavku pro krytí 

neočekávané ztráty z kreditního rizika dle Basilejských dohod a ekonomického kapitálu dle 

metodologie CreditMetrics.  

 

Diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol, přičemž první kapitola je úvod, druhá je popisná, 

třetí je metodologická, čtvrtá kapitola je aplikační a poslední pátou kapitolou je závěr. 

 

Ve druhé kapitole se diplomat věnuje vymezení jednotlivých druhů finančních rizik, přičemž 

značná část je věnována charakteristice a typologii kreditního rizika. Ve třetí kapitole je 

pozornost zaměřena a popis metodologie měření a řízení kreditního rizika. V první části 

kapitoly jsou autorem představeny komplexní modely řízení kreditního rizika, v následující 

části byla pozornost změřena na představení a popsání jednotlivých kroků stanovení 

kreditního rizika pomocí modelu CreditMetrics. V závěru kapitoly jsou ještě popsány 

jednotlivé regulatorní přístupy pro stanovení regulatorního kapitálového požadavku pro krytí 

neočekávané ztráty. 

 

Stěžejní části diplomové práce je čtvrtá kapitola, kde je nejdříve nadefinováno portfolio 

složené z 10 dluhopisů obchodovaných na Frankfurtské burze. Následně je autorem 

vypočtena výše regulatorních kapitálových požadavků dle Basel I-III a to tak pomocí 

standardního přístupu, tak základní metody vnitřních ratingů. Výše ekonomického kapitálu 

portfolia byla stanovena pomocí modelu CreditMetrics. V závěru kapitoly je pak ještě 



provedeno stanovení marginálního rizika jednotlivých aktiv, a také srovnání vypočteného 

regulatorního a ekonomického kapitálu. 

 

Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu a dosažené výsledky jsou využitelné 

v praktickém životě. Celá práce je zpracovaná na výborné odborné úrovni včetně závěrů. Při 

celkovém hodnocení práce je nutné ocenit přístup, a také samostatnost při zpracovávání 

daného tématu. Vzhledem k tomu, že práce splňuje také veškeré formální požadavky, které 

jsou kladeny na tento typ práce, doporučuji tuto práci k obhajobě. 
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