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Předložená diplomová práce je věnována stanovení pravděpodobnosti defaultu firem v České 

republice. 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. Aby bylo možné potencionálnímu defaultu banky 

předejít, musí být banky schopné podstupované riziko kvantifikovat. Problematika stanovení 

pravděpodobnosti defaultu je velmi diskutovaným tématem jak ve finančních institucích, tak 

v akademických kruzích, proto považuji zvolené téma za velmi aktuální a přínosné. 

 

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 5 kapitol, přičemž první kapitola je úvod, druhá a třetí je 

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

 

Ve druhá kapitole se autorka věnuje metodice finanční analýzy. Postupně jsou velmi dobře 

popsány zdroje informací pro finanční analýzu, způsoby srovnání výsledků a základní metody 

finanční analýzy. Hlavní pozornost je pak v této kapitole věnována poměrovým ukazatelům. 

Třetí kapitola je pak zaměřena na charakteristiku predikčních modelů, přičemž velká 

pozornost je věnována popisu logistické regrese, která je použita v aplikační části. 

 

Stěžejní části diplomové práce je čtvrtá kapitola, kde aplikována metoda logistické regrese 

pomocí které je stanoven predikční model. Nejdříve však byla autorkou nedefinována vstupní 

data. Odhad modelu byl vytvořen na souboru 400 firem (200 dobrých firem a 200 firem ve 

finanční tísni) s daty za hospodářský rok v období po finanční krizi, tak aby data co nejlépe 

zohledňovala vývoj v posledních letech a model měl co nejvyšší vypovídající schopnost. Po 

vypočtení poměrových ukazatelů, byla následně provedena jednofaktorová a vícefaktorová 

analýza na jejich základě byly vyloučeny nevýznamné ukazatele a následně odvozen regresní 



model složený ze tří poměrových ukazatelů. V závěru práce byl sestrojený model ještě 

testován a ověřen na klasifikovaném vzorku. Z dosažených výsledků vyplývá úspěšnost 

modelu kolem 80 % jak na analyzovaném, tak i na klasifikovaném (ověřovacím) souboru. 

 

Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu a dosažené výsledky jsou využitelné 

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

grafické prezentace. Práce se také velmi dobře čte, což je zapříčiněno logickou strukturou a 

výbornými vyjadřovacími schopnostmi autorky. Při celkovém hodnocení práce je nutné ocenit 

přístup, a také samostatnost při zpracovávání diplomové práce. 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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