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Předložená bakalářská práce je věnována problematice úvěrů v selhání. Finanční instituce 

podnikají v prostředí, pro které je charakteristická vysoká míra podstupovaného převážně 

úvěrového rizika. Ochota a schopnost bank podstupovat riziko přispěla v minulosti 

k ekonomickému růstu v mnoha zemích. Na druhou stranu nezvládnutí rizika vede často 

k bankrotu banky, který může ohrozit stabilitu celého finančního systému nejen v dané zemi, 

ale i celosvětově. Problematika úvěrů v selhání a tvorba opravných položek je v bankách 

věnována velká pozornost, proto považuji zvolené téma za vhodné a velmi zajímavé pro 

bakalářskou práci. 

 

Cílem bakalářské práce je analyzovat s využitím korelační analýzy historický vývoj NPL a 

NPLR čtyř nejrizikovějších ekonomických odvětví České republiky s historickým vývojem 

makroekonomických veličin v letech 2002 – 2014. 

 

Bakalářská práce je členěna do 5 kapitol, přičemž první a pátou kapitolou je úvod a závěr, druhá 

kapitola je popisná, třetí je z části metodologická a z části popisná a čtvrtá kapitola je aplikační.  

 

Ve druhé kapitole se autor věnuje vymezení finanční stability v České republice, popisu 

makroobezřetní politiky a v závěru je také popsána klasifikace úvěrových pohledávek v České 

republice. Ve třetí kapitole je představena metodika (Pearsonuv korelační koeficient) a popsány 

vývoj makroekonomických veličin, NPL (úvěry v selhání) a NPL ratio (ukazatel úvěrů 

v selhání).   

 

Stěžejní částí celé bakalářské práce je čtvrtá kapitola, kde jsou provedeny výpočty korelací bez 

zpoždění a se zpožděním mezi makroekonomickými veličinami a NPL a NPL ratio jak na 

agregované úrovni, tak pro čtyři nejrizikovější odvětví. V závěru kapitoly byly dosažené 

výsledky shrnuty. 

 

K předložené práci je potřeba vznést několik následujících připomínek: 

1) Práce obsahuje velké množství formálních nedostatků. 

2) Není zřejmé, na základě čeho jsou stanovena čtyři nejrizikovější odvětví. 

3) Dle autora, „je záměrem práce na základě dynamických korelací zjistit délky zpoždění, 

se kterými je vhodné predikovat, …..“ Otázkou je, zda je smysluplné takto zjištěná 



zpoždění vybraných makroekonomických veličin použít pro predikci, bez zjištění 

statistické významnosti (v textu jinak formulovat, nebo text doplnit). 

4) U Obr. 3.5 na straně 25 není zřejmé, jak autor stanovil výši úrokové sazby a zda 

„průměrná“ úroková sazba zahrnuje jen fixní úrokovou sazbu, nebo i variabilní a zda se 

jedná pouze o úvěry v CZK. 

5) Autorem nejsou vždy vysvětleny zkratky použité v textu. 

6) Závěru bakalářské práce chybí informace, k čemu autor na základě dosažených 

výsledků dospěl. V práci jsou pouze shrnuty dosažené výsledky na konci 4 kapitoly na 

stranách 46 až 48. 

7) Poněkud nešťastné je také zahrnutí vstupních dat spolu s popisem metodiky v kapitole 

3. Popis dat by bylo vhodnější zahrnout až do čtvrté – aplikační kapitoly. 

 

Pro účely interní obhajoby navrhuji, aby se student vyjádřil k následujícím otázkám: 

1) Proč byly v práci pro stanovení korelace použity jak NPL, tak NPL ratio? Nebylo by 

vhodnější použít jen NPL ratio? 

2) Jaké typy úvěrů, poskytnuté nefinančním podnikům, byly zahrnuty pro výpočet korelací 

(byly zahrnuty i revolvingové a kontokorentní úvěry)? 

3)  Autor tvrdí, že dle ekonomické teorie, by mezi NPL a úrokovou sazbou měla být 

pozitivní korelace, ale dle provedených výpočtů je negativní. Jak se dá vysvětlit 

vypočtená negativní korelace (např. Tab. 4.2, strana 33). 

 

Předložená bakalářská práce, která je zaměřena vypočtení velkého množství korelací mezi 

makroekonomickými veličinami a NPL a NPL ratio. Práce je zpracovaná na velmi dobré 

odborné úrovni, avšak celkově je možné předloženou práci vnímat pouze jakou dobrou, 

vzhledem k velkému množství formálních nedostatků. I přes výše uvedené nedostatky 

doporučuji tuto práci k obhajobě. 

 

 

V Ostravě dne 25. května 2015     

 

    


