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1  ÚVOD 

Disertační práce je obecně zaměřená na problematiku manažerského rozhodování. V užším 
pojetí se práce zabývá tvorbou metodiky zjišťování bonity klienta v sektoru pojišťovnictví. 

Pojišťovnictví, jako jeden ze segmentů národního hospodářství, zaujímá v dnešní době 
významné místo, je nepostradatelnou součástí moderní společnosti. Svou podstatou zasahuje do 
veškerých činností ekonomiky, ovlivňuje tržní hospodářství a zprostředkovává vznik nových 
pracovních příležitostí. Podnikatelským subjektům i fyzickým osobám poskytuje finanční jistotu 
ve formě nabízeného pojištění.  

Činnost probíhá na pojistném trhu, kde se střetává nabídka a poptávka po pojistné ochraně. Na 
pojistném trhu obecně převládá nabídka nad poptávkou, což samozřejmě má důsledek 
v konkurenčním boji jednotlivých pojišťovacích institucí, který má charakter podobného rázu, jak 
je tomu v podnikatelství obecně zvykem. Tento boj logicky ovlivňuje přístup jednotlivých 
pojišťoven ke svým stávajícím i potenciálním klientům. Dominantní roli v činnosti pojišťoven 
dnes zaujímají marketinková opatření jež mají podobu nejrůznějšího charakteru, přičemž 
podstatnou roli hrají výsledné ceny pojistných produktů. 

Pro potřeby pojišťoven je dnes existenční nutností znalost bonity svých, případně potenciálních, 
klientů. Získané znalosti jdou dále využívány především v marketingové činnosti pojišťoven. 
Konkrétním výstupem je individuální přístup ke každému klientovi, což v konečném důsledku 
v sobě skrývá možnost konkurenční výhody v boji o klienta. 

Vyřešení problému představuje řadu nezbytných kroků, které jsou podrobně popsány a které 
naplňují cíle práce. 

Pro automatizované, obtížně algoritmizovatelné, vícekriteriální rozhodování, podporující 
manažerské rozhodování, navrhuje autor implementovat nástroje umělé inteligence, zejména fuzzy 
logiku. Uvedené nástroje jsou řazeny k aktuálním vědeckým trendům. 

 

2  STANOVENÍ VÝCHODISEK A CÍL Ů DISERTAČNÍ PRÁCE 

2.1 VÝCHODISKA DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce vychází z obecné potřeby podnikatelských subjektů, reagování na své okolí. 
Tato nutnost je jedna z významných předpokladů zajištění prosperity a úspěšného rozvoje subjektu 
v nekompromisních podmínkách tržní ekonomiky. 

Potřeba znát o svém obchodním partnerovi co možná nejvíce informací je obecným 
předpokladem pro eliminace možných budoucích rizikových situací. V případě pojišťovacích 
institucí jde o zjištění informací o svých potencionálních klientech. Informace mohou být různého 
charakteru, různého stupně důvěryhodnosti, mohou se získávat z různých zdrojů (oficiálních 
i neoficiálních) různými metodami atd. 

Výše uvedené skutečnosti vedly k provedení výzkumu v dané zájmové oblasti, jejímž 
výsledkem je metodika zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví. Konkretizace výzkumných 
činností a použitých metod jsou uvedeny v následujících kapitolách a podkapitolách. 
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2.2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě východisek uvedených v předchozí podkapitole a na základě potřeby ze strany 
pojišťovny, byl definován hlavní cíl disertační práce následovně: 

• Návrh metodiky zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví. 

K naplnění hlavního cíle je nutno akceptovat posloupnost dílčích cílů, které lze rozdělit do 
dvou fází, teoretickou a praktickou, přičemž obě fáze jsou velmi úzce propojeny. 

Teoretická fáze: 
• Vymezení základních pojmů včetně uvedení teoretického východiska k řešené problematice. 

Shromáždění sekundárních informačních zdrojů jak domácích tak zahraničních. 
• Zmapování možných metod, kterými lze nejlépe dosáhnout vytyčeného cíle. 
• Výběr vhodného softwaru, pro analýzu dat a tvorbu rozhodovacího modelu. 

Praktická fáze: 
• Provedení primárního výzkumu ve firmě s cílem získání vstupních dat. 
• Analýza získaných dat – data mining. 
• Tvorba rozhodovacího modelu – fuzzy logika. 
• Verifikace modelu v podnikatelském měřítku na konkrétních datech. 

Obecným dílčím cílem lze i chápat, na základě získaných teoretických a empirických poznatků, 
implementaci nástrojů umělé inteligence do existujících metod manažerského rozhodování. 
 

3  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

S rostoucí konkurencí na pojistném trhu je nutností každého pojišťovacího subjektu především 
„přežít“ v konkurenčním boji. Toto tvrzení v sobě skrývá mnoho činností, které se odehrávají na 
všech úrovních řízení. Nezbytnou otázkou strategického řízení je problematika rozhodování, neboť 
ta je východiskem pro realizaci změn, které jsou v tržním prostředí nepostradatelné. 
 

3.1 MODERNÍ NÁSTROJE NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ 

Rozvoj výpočetní techniky výrazně přispěl k širšímu uplatnění počítačů v rozhodovacích 
procesech. Nově vznikající nástroje z oblasti umělé inteligence kvalitně přispěly k řešení 
rozhodovacích problémů, zejména na úrovni strategického řízení firem. Mezi tyto moderní 
nástroje je možné řadit např. fuzzy logiku, umělé neuronové sítě a genetické algoritmy. Jejich 
princip ve stručnosti popíši níže. 
 

3.1.1 Fuzzy logika 

Fuzzy logika vychází z teorie fuzzy množin, jejichž základy položil prof. Lotfi A. Zadeh v roce 
1965. Slovo fuzzy znamená neostrý, matný, neurčitý, vágní. Odpovídá tomu i fuzzy teorie, která se 
snaží zachytit realitu v její nepřesnosti a neurčitosti. Výraz logika představuje pravidla typu 
<Když>, <A>, <Potom> atd. na základě kterých systém s fuzzy logikou pracuje. 

V klasické teorii množin prvek do množiny patří (úplné členství v množině) nebo nepatří 
(žádné členství v množině). Fuzzy množina je množina, která kromě úplného nebo žádného 
členství připouští i členství částečné. Pomocí fuzzy množin se určuje, jak moc prvek do množiny 
patří nebo nepatří. Tato příslušnost k množině je v rozmezí mezi nulou a jedničkou. Nula 
znamená, že prvek do množiny zcela nepatří a naopak jednička, že prvek do množiny zcela patří. 
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Funkce členství lze graficky znázornit křivkami. Nejpoužívanější křivky připomínají písmena 
latinky „S“, „Z“ a řecké abecedy „lambda“ a „pí“. Funkce členství v množině se týká jak 
vstupních proměnných, tak i výstupních proměnných. 

 
3.1.2 Genetické algoritmy 

Základní algoritmus genetických algoritmů je inspirován teorií Charlese Darwina (teorie 
evoluce), jejíž princip spočívá ve skutečnosti, že v populaci přežívají pouze silnější jedinci a slabší 
jedinci hynou. V matematické interpretaci toto tvrzení vede k lepšímu řešení problému. Každý 
jedinec je nositelem své genetické informace, která je interpretována jako jeho fitness. Jedinci se 
mohou křížit, kdy vzniká nové uspořádání genů, případně mutovat, kdy vznikají zcela nové geny. 
Selekční tlak zajišťuje, že v populaci se budou vyskytovat stále silnější jedinci, až do doby kdy 
populace narazí na přijatelné řešení, které je definované účelovou funkcí.  

Nespornou výhodou genetických algoritmů je schopnost řešit úlohy bez ohledu na charakter 
průběhu dat (lineární, nelineární, skokový), provázanost jednotlivých částí systému nebo existenci 
zpětných vazeb. Na rozdíl od klasických matematických metod nedochází při přidávání podmínek 
a omezení k nárůstu složitosti popisu daného problému a tak je možné řešit i velmi složité, 
klasickou matematikou, nedefinovatelné úlohy. 

Genetické algoritmy lze obecně využít k optimalizaci. V ekonomických úlohách se s úspěchem 
využívá k optimalizaci nejrůznějších rozhodovacích problémů, typu minimalizace nákladů, či 
naopak dosažení maximální hodnoty zisku. Často využívané jsou rovněž při řešení problematiky 
úloh tzv. „obchodního cestujícího, kdy jde o nalezení nejkratší cesty, tedy minimalizaci nákladů na 
dopravu, dále při shlukové analýze (klastrování), aproximaci ekonomických křivek, predikce atd. 
 

3.1.3 Umělé neuronové sítě 

Princip fungování umělé neuronové sítě lze nejlépe popsat použitím analogie s lidským 
myšlením. Hovoříme o tzv. černé skříňce“. Co se v ní děje se tuší pouze mlhavě. V mozku člověka 
jsou navzájem propojeny miliardy neuronů, nemluvě o množství jejich vzájemných propojení. 
Každý neuron je složen z těla (soma), mnoha vstupů (dendritů) a jednoho výstupu (axon). Mezi 
neurony dochází k elektro-chemickým reakcím. Obdobné činnosti se simulují umělou neuronovou 
sítí.  

Dříve než se umělá neuronová síť použije, je nutné ji nejprve naučit na reálných datech. 
Vstupem pro umělou neuronovou síť je matice hodnot (vstupní a výstupní proměnné), která 
představuje jednotlivé případy s jejich konkrétními parametry. Výpočet nastavuje vazbám mezi 
neurony jejich váhy. Princip metody tedy spočívá v nastavování vah, kdy se zjišťují odchylky 
vypočtených výstupů od skutečnosti a na základě těchto odchylek se provede oprava vah. Jde 
o iterační optimalizační proces, kdy se minimalizuje odchylka součtu čtverců. 

Po naučení umělé neuronové sítě se aplikuje fáze testování. Testuje se kvalita naučení, kdy se 
zkouší naučené poznatky sítě na jednoduchých příkladech. Zjišťují se odchylky mezi vypočtenými 
výsledky a skutečností. Proces učení a testování se opakuje tak dlouho, dokud není chyba 
minimální. Hovoří se o tzv. ladění (tuningu) umělé neuronové sítě. Po úspěšném odladění je 
možno síť využít k řešení konkrétních problémů. Ohodnocení je založeno na principu analogie 
s naučenými případy. 

Výhodou umělých neuronových sítí je, že jsou schopny zpracovat velké množství dat, které je 
třeba při rozhodování brát v úvahu. Lidský mozek by je asi všechny zpracovat nedokázal. Složité 
rozhodovací úlohy je nutno řešit pouze vícevrstevnými sítěmi, které jsou tvořeny vstupní 
a výstupní vrstvou a několika skrytými vrstvami. 
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„Naučenou“ umělou neuronovou síť je možno využít v mnoha oblastech podnikatelské činnosti. 
Nejčastěji používané aplikace se týkají problematiky odhadu cen, stanovení množství výroby, 
investiční rozhodování atd. 1 
 

3.2 SOUČASNÝ PŘÍSTUP ZJIŠŤOVÁNÍ BONITY KLIENTA 
V POJIŠŤOVNICTVÍ 

Ve většině pojišťovacích institucí se bonita klienta zjišťuje pouze u stávajících klientů. Na 
potencionální klienty je obecně nahlíženo jako na bonitní. Teprve v okamžiku negativních signálů, 
ze strany klienta vůči pojišťovně, se u konkrétního klienta analyzuje jeho bonita. Důraz analýzy je 
kladen na zhodnocení významnosti klienta pro pojišťovnu. Významný (bonitní) klient je 
především ten, který obecně podnikatelskému subjektu přináší více finančních prostředků než 
odčerpá. Tato analýza, zjišťování bonity klienta, zahrnuje zhodnocení klienta zejména dle 
následujících hledisek: 
 

• Škodní procento – poměrový ukazatel vyplaceného plnění a přijatého pojistného. Velmi 
důležitý faktor při posuzování bonity klienta. Čím vyšší je hodnota škodního procenta tím je 
bonita klienta horší a naopak. V praxi se často doporučuje maximální hodnota škodného 
procenta do 75%. Nad tuto hodnotu je klient pro pojišťovnu neatraktivní, jeho bonita je 
nízká, a hrozí v extrémním případě i k jeho odmítnutí. K hodnotě 75% je nutno uvažovat 
dalších min. 20% administrativních nákladů (náklady spojené se správou pojistných smluv 
a zejména s jejich uzavíráním včetně odměn zprostředkovatelům), což vysvětluje 
maximálně možnou hranici 75%. 

• Platební morálka – historický pohled na splácení pojistného. V případě neplacení pojistného 
se pojistná smlouva, dle Zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících 
zákonů, dle § 20 Nezaplacení pojistného, ruší do 30 dnů od upozornění na neplacení. Přesná 
citace příslušného paragrafu daného zákona je pro závažnost a přímý vztah k řešené 
problematice citována níže: 
„Nestanoví-li tento zákon jinak, zaniká soukromé pojištění dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, 
doručené pojistníkovi, tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka pojistitele musí 
obsahovat upozornění na zánik soukromého pojištění v případě nezaplacení dlužného 
pojistného. Lhůtu podle věty první lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit.“2 

• Propojištěnost – počet pojištěných rizik z rizik reálných.3 

 

4  METODY ZPRACOVÁNÍ DISERTA ČNÍ PRÁCE 

S ohledem na vytýčené cíle disertační práce a způsob jejich naplnění, byly při zpracování práce 
použity nejen obecné metody výzkumu (analýza a syntéza, indukce a dedukce, metoda zpětné 
vazby) ale i metody specifické (modelování, data mining, statistické metody).  
 

                                                 
1  DOSTÁL, P.; RAIS, K.; SOJKA, Z. Pokročilé metody manažerského rozhodování. 1. vyd., Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2005. 168 s. ISBN 80-247-1338-1. 
2  Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů. 
3 Propojištěnost zde není chápána v tom smyslu, že je významným ukazatelem vypovídajícím 
      o rozvinutosti pojistného trhu, měřeného jako podíl předepsaného pojistného na HDP. 
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Metody analýzy, zejména systémové analýzy, bylo v práci využito především v analytické části 
zpracování získaných dat. Syntéza byla použita při tvorbě rozhodovacího modelu, při definování 
vstupních proměnných. 

Metoda indukce byla aplikována při určování obecných pravidel fuzzy modelu z konkrétních 
údajů jednotlivých klientů. Vzájemnou opakovanou činností, aplikací dedukce, byla provedena 
kontrola zjištěných pravidel. 

Metody zpětné vazby bylo využíváno jak ve zhodnocení celkového modelu, tak v dílčích 
etapách jeho tvorby. Byla zjišťována zpětná vazba závislostí vstupních proměnných na výstupní 
proměnnou, ale především i verifikace výsledků z vytvořeného modelu. 

Fuzzy modelování spočívalo v aplikaci všech základních etap modelování, přes výstavbu 
modelu po jeho naprogramování až po experimentování s modelem. Sestavený model má 
charakter statického modelu, přičemž některé proměnné vykazovaly prvky dynamiky. Především 
proměnné likvidita a hospodářský výsledek, které svým charakterem je nutno analyzovat 
dynamicky a do modelu vstoupily jako příslušná změna daných proměnných v čase.  

Data miningem byl aplikován při třídění, sumarizaci, redukci dat pro jejich následné statistické 
zpracování. 

Ze statistických metod bylo při analýze dat využito aparátu testování statistických hypotéz, dále 
byly využity statistické metody zjišťující závislosti mezi dvojrozměrným datovým souborem 
(bonita klienta vůči jednotlivým proměnných) kvantitativních a kvalitativních znaků. 
 

5  ŘEŠENÍ A VÝSLEDKY DISERTA ČNÍ PRÁCE 
5.1 PRŮBĚH ŘEŠENÍ 

Vlastní řešení a výsledky jsou klíčovou částí disertační práce. První fáze řešení byla spojena 
s aktivitami získávání poznatků o dané problematice, zejména studiem sekundárních zdrojů. 
Primární výzkum byl realizován v České pojišťovně a.s. s cílem získání vstupních (reálných) dat, 
provedení analýzy současného stavu řešené problematiky a načerpání námětů a doporučení 
odborníků pracujících v dané oblasti.  

Naplnění hlavního cíle disertační práce představovalo vzájemné skloubení několika 
výzkumných metod. Pilíře rozhodovacího procesu představuje problematika data miningu, 
modelování a fuzzy logika. Vzájemnou aplikací všech aspektů, poskytne informace a znalosti 
potřebné k řešení uvedené problematiky.  
 

5.2 IDENTIFIKACE DAT 

Data, jako základní stavební kámen, při zjišťování bonity klienta byla získána ze dvou zdrojů. 
Interními zdroji bude chápána databáze příslušné pojišťovny, externími zdroji se rozumí databáze 
veřejné. 

Jako každý podnikatelský subjekt, tak i Česká pojišťovna si shromažďuje informace o svých 
klientech. Interní databáze tohoto charakteru jsou cenným materiálem pro manažerské 
rozhodování a pro stanovení podnikové strategie.  

K řešení zadaného cíle práce bylo využito interní databáze České pojišťovny, ovšem z důvodu 
neumožněného přístupu k centrální celorepublikové databázi, bylo využito lokální databáze 
z regionu jižní Čechy. Pro naplnění cíle práce byla tato databáze postačující a zdrojová data z ní 
plynoucí, věrně respektovala skutečnou realitu a postačovala jako vstupní data do navrhovaného 
modelu.  
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Získaná data se týkala zemědělského pojištění v regionu jižní Čechy. Předmětem zkoumání 
byly právnické osoby, přičemž informace, které byly z databáze dostupné měly následující 
parametry: 

• název pojištěného subjektu, 
• údaje o pojistných rizicích, 
• pojištění majetku (Kč), 
• pojištění odpovědnosti (Kč), 
• pojištění motorových vozidel (Kč), 
• pojištění plodin v členění na jednotlivé plodiny (Kč) a velikosti oseté plochy (ha): olejniny, 

okopaniny, luskoviny, obiloviny, pícniny, 
• pojištění hospodářských zvířat v členění na jednotlivé zvířata (Kč) a počet zvířat (ks): skot, 

prasata, drůbež, ovce, 
• propojištěnost (%), 
• celkové přijaté pojistné (Kč), 
• celkové vyplacené pojistné (pojistné události) (Kč), 
• začátek pojištění (roky). 

Pozn.: Údaje z databází se liší v závislosti na pojistném programu. 

K datům získaných z databáze pojišťovny byly doplněny další data. Tato data byla čerpána 
z externích databází. Konkrétně se jednalo o využití obchodního rejstříku – sbírky listin, kde 
podnikatelské subjekty elektronicky zveřejňují výroční zprávy, účetní výkazy včetně příloh 
a ostatní dokumenty. Z tohoto zdroje byly získány následující informace: 

• právní forma společnosti, 
• umístění podnikatelského subjektu, 
• údaje z účetních výkazů. 

 

Základní data získaná z obou databází byla, pro následnou analýzu, nejprve sumarizována 
a rozšířena o nové parametry získané ze základních dat. 

Původní data z interní databáze měla po transformaci následující strukturu: 
• pořadové číslo klienta, 
• celkové přijaté pojistné (Kč), 
• celkové vyplacené pojistné (Kč), 
• propojištěnost (%) 
• škodní procento (%) 
• délka pojištění (roky). 

 

Z finančních výkazů získaných z externí databáze byly vypočteny základní poměrové ukazatele 
finanční analýzy. Tyto ukazatele byly dále podrobeny zkoumání závislostí vůči bonitě klienta. Po 
sumarizaci a dopočítání poměrových ukazatelů byly k dispozici následující údaje: 

• právní forma, 
• umístění, 
• základní kapitál, 
• hospodářský výsledek, 
• likvidita, 
• zadluženost. 
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5.3 ANALÝZA DAT 

Analýza získaných dat přestavuje jednu z nejobtížnějších činností skládajících se z několika 
etap a využívající nejrůznějších, zejména statistických, metod. 

Pro počáteční analýzu a zpracování dat byl použit software Witness Miner od společnosti 
Lanner Group Ltd. Witness Miner je grafický nástroj, který podporuje všechny etapy KDD 
(Knowledge Discovery in Databases) procesu.  

 

 
Výsledky statistického zpracování dat 

Závěry statistického zpracování dat jsou důležitým faktorem pro tvorbu následného 
rozhodovacího modelu. Dle prokázání či zamítnutí statistické závislosti budou buďto přijaty jako 
vstup do modelu či nikoliv. Váhu, kterou budou v modelu prezentovat bude odvozena od síly 
jejich závislosti vůči bonitě klienta. 

Souhrnné výsledky statistického zpracování kvantitativních znaků prezentuje následující 
tabulka č. 1. Proměnné, které prokázaly závislost k bonitě klienta a kdy síla závislosti byla ověřena 
statistickým testem, jsou sestupně seřazeny dle míry dosažení hodnoty koeficientu korelace. 

 
Tabulka č. 1: Souhrnné výsledky statistického zpracování kvantitativních dat 

 Parametr Koeficient 
korelace 

Výsledek testu 
 nezávislosti 

Vstup do 
modelu 

1) Škodní procento 0,9393 Hypotézu zamítneme Ano 
2) Propojištěnost -0,2506 Hypotézu zamítneme Ano 
3) Délka pojištění 0,3799 Hypotézu zamítneme Ano 
4) Základní kapitál -0,0317 Hypotézu přijmeme Ne 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Souhrnné výsledky statistického zpracování kvalitativních znaků prezentuje tabulka č. 2. 
Proměnné, které prokázaly závislost k bonitě klienta a kdy síla závislosti byla ověřena statistickým 
testem, jsou sestupně seřazeny dle míry dosažení hodnoty Cramérova koeficientu. 

 
Tabulka č. 2: Souhrnné výsledky statistického zpracování kvalitativních dat 

 Parametr Craméruv 
koeficient  

Výsledek testu 
 nezávislosti  

Vstup do 
modelu 

1) Umístění 0,417 Hypotézu zamítneme Ano 
2) Hospodářský výsledek 0,328 Hypotézu zamítneme Ano 
3) Likvidita 0,369 Hypotézu zamítneme Ano 
4) Právní forma 0,310 Hypotézu přijmeme Ne 
5) Zadluženost 0,229 Hypotézu přijmeme Ne 

Zdroj: vlastní zdroj 
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5.4 TVORBA FUZZY MODELU 

Tvora fuzzy modelu představuje klíčovou část metodiky zjišťování bonity klienta. Pro 
počáteční tvorbu modelu bylo využito modelování za pomoci MS Excel. V další etapě byl 
realizován fuzzy model s využitím software MATLAB, kde byl zpřesňován, testován a následně 
využíván. 

Model byl vypracován ve dvou variantách (model č. I, model č. II), což vedlo k jeho 
zpřesňování a zkvalitňování.  

Model č. I simuloval první situaci rozhodovacího modelu, kdy byl zaveden pouze jeden blok 
pravidel, do kterého vstupovalo všech šest vstupních proměnných (SP, U, DP, L, HV, P) s pěti 
nebo deseti atributy a vystupovala jedna výstupní proměnná s pěti atributy. Schéma fuzzy modelu 
je zobrazeno na následujícím schématu č 1. 

 
Schéma č. 1: Model č. I 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 
Symboly použité v modelu č. I: 
 

U – umístění      L – likvidita 
TA – tábor      VK – velmi klesá 
ST – Strakonice      K – klesá 
PI – Písek      S – stagnuje 
JI – Jihlava      R – roste 
PE – Pelhřimov      VR – velmi roste 
JH – Jindřichův Hradec 
CB – České Budějovice    HV – hospodářský výsledek 
TR – Třebíč      VZ – velké zlepšení 
CK – Český Krumlov     Z – zlepšení 
ZR – Žďár nad Sázavou     St – stagnace 

        Zh – zhoršení 
        VZh – velké zhoršení 
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BK – bonita klienta      SP – škodní procento 
 V – výborný      DP – délka pojištění 

VD – velmi dobrý     P – propojištěnost 
D – dobrý 
N – nevyhovující 
RN – rozhodně nevyhovující 

 

Model č. II se od první varianty modelu zásadně liší. Vstupní proměnné byly rozděleny do 
kategorií podle své povahy. Model se skládá ze tří bloků pravidel. První blok pravidel 
vyhodnocuje situaci z pohledu pojistných proměnných – umístění, délka pojištění, propojištěnost, 
přičemž všechny proměnné jsou definovány třemi atributy. Druhý blok pravidel vyhodnocuje 
účetní ukazatele – změnu hospodářského výsledku, změnu likvidity. Tyto proměnné mají rovněž 
tři atributy. Třetí blok pravidel hodnotí výstupy z předchozích dvou bloků pravidel a navíc do něho 
vstupují proměnné škodní procento, s pěti atributy a platební morálka se třemi atributy. Výstupní 
proměnná, bonita klienta, z celkového modelu je definována pěti atributy. Celkové schéma 
rozhodovacího fuzzy modelu prezentuje následující schéma č. 2. 
 

Schéma č. 2: Model č. II 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

Symboly použité v modelu č. II: 

 
BP1 – blok pravidel 1 
U – umístění     DP – délka pojištění  P – propojištěnost 
 NK – nízká koncentrace    K – krátká   Ko – kompletní 
 SK – střední koncentrace    S – střední   Pr – průměrná 
 VK – vysoká koncentrace    D – dlouhá   Po – podprůměrná 
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BP2 – blok pravidel 2 
HV – hospodářský výsledek   L – likvidita 
Ros – roste      Ros – roste 
Stag – stagnuje     Stag – stagnuje 
Kles – klesá      Kles – klesá 
 
BP3 – blok pravidel 3 
SP – škodní procento    B1 – výstup bonity z BP1 
 Nul – nulové     Vyb – výborná 
 Niz – nízké     Dob – dobrá 
 Str – střední     Nev – nevyhovující 
 Vys – vysoké 
 Velvys – velmi vysoké   B2 – výstup bonity z BP2 
       Vyb – výborná 
PM – platební morálka     Dob – dobrá 
 Vcas – včas     Nev – nevyhovující 
 Opozdene – opožděně 
 Vubec – vůbec 
 
BK – bonita klienta 
 V – výborný 
 VD – velmi dobrý 
 D – dobrý 
 N – nevyhovující 
 RN – rozhodně nevyhovující 

 
 
Modelování za využití software MATLAB 

S využitím software MATLAB byl modelován jak model č. I, tak model č. II, přičemž v dalším 
textu bude popisován pouze model č. II, který lépe zobrazuje realitu řešené problematiky. 

Model č. II je tvořen třemi bloky pravidel, jak je znázorněno ve schématu č. 2. 

 

Blok pravidel – BP1: 

Vyhodnocuje pojistné ukazatele a jejich vliv na bonitu klienta. Do rozhodovacího bloku B1 
vstupují tři proměnné U (umístění), DP (délka pojištění) a P (propojištěnost) a vystupuje jedna 
proměnná B1 (blok1). U všech vstupních i výstupní proměnné je rozsah hodnot definován 
v intervalu <0;1> a typ průběhu funkce členství má tvar Π (trapmf). 
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Obrázek č. 1: Závislost vstupních a výstupní proměnné – rozhodovací blok B1 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Obrázek č. 1 zobrazuje grafickou závislost výstupní proměnné bonita (B1) na vstupních 
proměnných, délka pojištění (DP) a propojištěnost (P). Jde o funkční závislost B1 = f (U, DP, P), 
kde vstupní proměnná umístění (U) je v tomto trojrozměrném grafu konstantou. 

Bod se souřadnicemi [0,5;1;1] představuje situaci, kdy je-li délka pojištění dlouhá a současně 
propojištěnost podprůměrná, potom bonita klienta, z prvního bloku pravidel je výborná.  

Bod se souřadnicemi [0,5;0;0] představuje situaci, kdy je-li délka pojištění krátká a současně 
propojištěnost kompletní, potom bonita klienta, z prvního bloku pravidel je nevyhovující. 
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Blok pravidel – BP2: 

Vyhodnocuje účetní ukazatele a jejich vliv na bonitu klienta. Do rozhodovacího bloku B2 
vstupují dvě proměnné L (likvidita), HV (hospodářský výsledek) a vystupuje jedna proměnná B2 
(blok2). U všech vstupních i výstupní proměnné je rozsah hodnot definován v intervalu <0;1> 
a typ průběhu funkce členství má tvar Π (trapmf). 

 
Obrázek č. 2: Závislost vstupních a výstupní proměnné – rozhodovací blok B2 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Obrázek č. 2 zobrazuje grafickou závislost výstupní proměnné bonita (B2) na vstupních 
proměnných likvidita (L) a hospodářský výsledek (HV). Jde o funkční závislost B2 = f (L, HV).  

Bod se souřadnicemi [0,5;0,5] představuje situaci, kdy stagnuje-li hospodářský výsledek 
i likvidita, potom je bonita klienta výborná. 

Body se souřadnicemi [1;1]; [0;0]; [0;1] a [1;0] představují krajní stavy, kdy bonita klienta je 
nevyhovující. 
 
 

HV 
L 
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Blok pravidel – BP3: 

Vyhodnocuje celkovou bonitu klienta. 
 

Obrázek č. 3: Schéma fuzzy modelu – rozhodovací blok B3 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Obrázek č. 3 zobrazuje schéma části fuzzy modelu – rozhodovacího bloku Bonita, do kterého 
vstupují čtyři proměnné SP (škodní procento), B1 (blok1), B2 (blok2), PM (platební morálka) 
a vystupuje jedna proměnná BK (bonita klienta). Celkové schéma modelu viz schéma č. 2. 
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Obrázek č. 4: Funkce členství vstupní proměnné SP – rozhodovací blok B3 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Obrázek č. 4 zobrazuje funkce členství pro vstupní proměnnou SP (škodní procento). Rozsah 
hodnot je definován v intervalu <0;1> a typ průběhu funkce členství má tvar Π (trapmf). 
 

Vstupy u bloku B3, byly definovány jako výstupy  bloku B1 a B2. 
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Obrázek č. 5: Funkce členství vstupní proměnné PM – rozhodovací blok B3 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Obrázek č. 5 zobrazuje funkce členství pro vstupní proměnnou PM (platební morálka). Rozsah 
hodnot je definován v intervalu <0;1> a typ průběhu funkce členství má tvar Π (trapmf). 
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Obrázek č. 6: Funkce členství výstupní proměnné BK – rozhodovací blok B3 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Obrázek č. 6 zobrazuje funkce členství pro výstupní proměnnou BK (bonita klienta). Rozsah 
hodnot je definován v intervalu <0;1> a typ průběhu funkce členství má tvar Π (trapmf). 
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Obrázek č. 7: Část pravidel fuzzy modelu – rozhodovací blok B3 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Obrázek č. 7 zobrazuje část pravidel fuzzy modelu v rozhodovacím bloku B3. Pravidlo dvacáté 
třetí (návaznost na blok B1 a B2) představuje situaci, kdy: 

<Když> SP=Nul <A> B1=Nev <A> B2=Dob <A> PM=Vcas <Potom>BK=Vyb 

což se interpretuje, že je-li navolen vstup „škodí procento“ jako „nulové“ a současně „blok1“ 
jako „nevyhovující“ a současně „blok2“ jako „dobrý“ a současně „platební morálka“ jako „včas“, 
potom výstup „bonita klienta“ je „výborná“. 

Obdobně lze interpretovat i ostatní fuzzy pravidla v modelu. 
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Obrázek č. 8: Závislost vstupních a výstupní proměnné – rozhodovací blok B3 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Obrázek č. 8 zobrazuje grafickou závislost výstupní proměnné bonita klienta (BK) na vstupních 
proměnných škodní procento (SP) a platební morálka (PM). Jde o funkční závislost 
BK = f (SP, B1, B2, PM), kde vstupní proměnná bonita 1 (B1) a bonita 2 (B2) je v tomto 
trojrozměrném grafu konstantou. 

Bod se souřadnicemi [0;0,5;0,5;0] představuje situaci, kdy je-li škodní procento nulové 
a současně klient splácí pojistné včas, potom je bonita klienta výborná. 

Bod se souřadnicemi [1;0,5;0,5;1] představuje situaci, kdy je-li škodní procento velmi vysoké 
a současně klient nesplácí pojistné, potom je bonita klienta rozhodně nevyhovující. 
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5.5 VERIFIKACE MODELU 

Oba typy modelů (model č. I, model č. II) a obě varianty zpracování modelu (MS EXCEL, 
MATLAB) byly ověřeny na reálných datech klientů. 

Data pro nastavení fuzzy modelu byla použita jiná než pro ověření modelu. Modely byly 
vytvořeny ve dvou variantách, přičemž model č. II lépe odpovídá realitě. 

Úspěšnost modelu je závislá na velikosti a kvalitě vstupních dat, ze kterých byly zjištěny 
závislosti a pravidla pro model. V případě jiných nebo dalších dat je možné zjistit jiné nebo další 
případné závislosti, respektive tyto závislosti upřesnit a tím provést zpřesnění pravidel a tvarů 
funkcí pravidel při tvorbě rozhodovacího fuzzy modelu. 

Sestavený a ověřený model nelze považovat za konečný. Je nutno kalkulovat s životností 
modelu, která s časem klesá, neboť se mohou měnit hodnotící kritéria jejich preference atd. Model 
je nutno upgradeovat, tzn. zjištěné korekce od reálného stavu opravovat, případně sestavit model 
nový. Pouze kvalitně sestavený a verifikovaný model je možno aplikovat v ostrém provozu 
a používat jako podpory pro rozhodování. 
 

5.6 IMPLEMENTACE MODELU 

Implementace modelu (model č. I a model č. II) v prostředí MS Excel, spočívá v zadávání, 
uživatelem vstupních konkrétních proměnných, do Stavové matice (Ano, Ne). Následně program 
automaticky vyhodnotí bonitu konkrétního klienta a poskytne rozhodovateli informace pro 
adekvátní rozhodnutí.  

Tabulky č. 3, 4, 5 a 6 vyhodnocují konkrétného klienta v boku B3 rozhodovacího modelu č. II, 
přičemž konkrétně popisuje situaci, kdy hodnocený klient měl nulové škodní procento, 
vyhodnocení pojistných kriterií bylo výborné, vyhodnocení účetních kriterií bylo rovněž výborné 
a platební morálka klienta byla bezproblémová (platil včas), potom model vyhodnotil klienta jako 
výborného. 
 
       Tabulka č. 3: Popis vstupní stavové matice              Tabulka č. 4: Stavová matice (Ano, Ne) 

 
Škodní 

procento  
B1 B2 Platební 

morálka  
 

 
Škodní 

procento  
B1 B2 Platební 

morálka  
1 nulové výborná výborná včas  1 Ano Ano Ano Ano 
2 nízké dobrá dobrá opožděně  2 Ne   Ne 
3 střední nevyhovující nevyhovující vůbec  3 Ne   Ne 
4 vysoké     4 Ne       
5 velmi vysoké     5 Ne       

  Zdroj: vlastní zdroj              Zdroj: vlastní zdroj 

 

       Tabulka č. 5: Transformační matice                                  Tabulka č. 6: Výstupní matice 

 
Škodní 

procento  
B1 B2 Platební 

morálka  
     

1 60 5 10 10  1 100 79 výborný 
2 45   5  2 78 59 velmi dobrý 
3 30   0  3 58 40 dobrý 
4 15     4 39 21 nevyhovující 
5 5     5 20 0 rozhodně nevyhovující 
  60 15 15 10      

Zdroj: vlastní zdroj              Zdroj: vlastní zdroj 
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Výpočet-Bonita:  85 
Výsledné hodnocení: výborný 

Pro ukázku byl vyhodnocen jeden z klientů, který dle vstupních proměnných byl vyhodnocen 
jako klient s výbornou bonitou. 
 

Pro implementaci modelu č. II, v prostředí MATLAB, byl vytvořen spustitelný soubor, tzv. 
M-soubor, který obsahuje následující sekvenci příkazů (viz obrázek č. 9). Tento soubor slouží 
k zadávání vstupních hodnot o klientovi a k automatickému vyhodnocení. 
 

Obrázek č. 9:M-soubor: BF.m 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

První řádek načítá do proměnné a příkazem readfis ze souboru bonita_final.fis parametry fuzzy 
modelu. 

Druhý řádek provádí načtení údajů Škodní procento, Bonita_blok1, Bonita_blok2 a Platební 
morálka. 

Třetí řádek provádí vyhodnocení příkazem evalfis, kde vstupem je proměnná Udaje 
a a parametry modelu. Hodnota výstupní proměnné se nachází v proměnné vyhodnocení. 

Čtvrtý až devátý řádek realizuje vyhodnocení tj., když je hodnota proměnné vyhodnocení menší 
jak 0,2, potom výstupní lingvistická hodnota je Výborná bonita klienta, jinak je-li hodnota 
proměnné vyhodnocení v intervalu od 0,2 do 0,5, potom je výstupní lingvistická hodnota Velmi 
dobrá bonita klienta, je-li hodnota proměnné vyhodnocení v intervalu od 0,5 do 0,7, potom je 
výstupní lingvistická hodnota Dobrá bonita klienta, je-li hodnota proměnné vyhodnocení 
v intervalu od 0,7 do 0,9, potom je výstupní lingvistická hodnota Nevyhovující bonita klienta, jinak 
je výstupní lingvistická hodnota Rozhodně nevyhovující bonita klienta. 

Příkaz fuzzy(a), uvedený na desátém řádku, zobrazí a umožní práci a nastavení fuzzy modelu 
(viz obrázek č. 3) 

Příkaz mfedit(a), uvedený na jedenáctém řádku, zobrazí a umožní práci a nastavení funkce 
členství vstupních a výstupní proměnné (viz obrázky č. 4, 5, 6) 

Příkaz rulleedit(a), uvedený na dvanáctém řádku, zobrazí a umožní nastavení a práci s fuzzy 
pravidly (viz obrázek č. 7) 

Příkaz surfview(a), uvedený na třináctém řádku, zobrazí a umožní grafické prohlížení závislostí 
vstupních i výstupních proměnných (viz obrázek č. 8) 

Příkaz ruleview(a), uvedený na čtrnáctém řádku, zobrazí a umožní testování a simulaci výstupní 
proměnné BK na vstupních proměnných SP, B1, B2 a PM (viz obrázek č. 11). 
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Použije-li se k simulaci M-soubor s názvem BF.m v prostředí MATLAB je na display zapsán 
požadavek na zadání vstupů [Škodní procento; Bonita_blok1; Bonita_blok2; Platební morálka] 
a po doplnění hodnot vstupů např. SP=0, B1=0, B2=0 a PM=0 ve tvaru [0;0;0;0] je vypočten 
výsledek BK=Výborná bonita klienta viz obrázek č. 10. 

Obrázek č. 10: Vyhodnocení výpočtu – výborný klient 

 

Zdroj: vlastní zdroj 
 

Obrázek č. 11 popisuje grafické zobrazení pravidel konkrétně zadaného klienta, pomocí příkazu 
ruleview(a), Vstupní hodnoty a výstup je shodný se zadanými parametry na obrázku č. 10. 
 

Obrázek č. 11: Hodnocení konkrétného klienta 

 

Zdroj: vlastní zdroj 

 

Model byl ověřen uvedeným způsobem na testovaných datech. Uvedené výsledky odpovídaly 
požadavku, proto lze považovat fuzzy model za funkční. Po spuštění výpočtu byly k dispozici 
grafy vygenerované příkazy fuzzy(a), mfedit(a), rulleedit(a), surfview(a) a ruleview(a). Uvedené 
parametry modelu jsou uloženy v souboru bonita_final.fis a týkají se údajů o vstupech, výstupech, 
funkcí členství a pravidel. 
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5.7 NAVRŽENÁ METODIKA 

Metodiku zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví lze rozdělit do několika, na sebe 
navazujících kroků, které lze chápat jako doporučený postup řešení dané problematiky. Stručný 
popis jednotlivých etap je uveden níže, přičemž uvedené etapy je možno chápat jako shrnující 
činnosti mého výzkumu. Jejich detailní popis je obsahem této práce a je jejím hlavním cílem. 

Implementace navržené metodiky, zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví, se skládá 
z následujících deseti kroků: 

• Stanovení expertního týmu. 
• Definování bonity klienta. 
• Zabezpečení zdrojových dat – interní, externí zdroje. 
• Analýzy dat – setřídění, seskupení, zjišťování závislostí. 
• Definování vstupních proměnných. 
• Definování vah proměnným a definování pravidel. 
• Tvorba schématu fuzzy modelu. 
• Naprogramování modelu. 
• Verifikace modelu. 
• Implementace modelu. 

 

6  PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce má jasně stanovené cíle. Z jejich naplnění vyplynuly přínosy práce nejen 
v rovině teoretické, ale i především v rovině praktické. V neposlední řadě má práce podstatné 
přínosy i v oblasti pedagogiky.  

Detailnější pohledy, na jednotlivé oblasti přínosů disertační práce, jsou uvedeny v následujících 
podkapitolách. 
 

6.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍNOSY PRO OBLAST TEORIE 

• Konfrontace teoretických poznatků s přístupy uplatňovanými v podnikové praxi. 
• Rozšíření dosavadní úrovně poznání v oblasti data miningu. 
• Zjištění možnosti využití standardizovaných modelů data miningu. 
• Zjištění možnosti využitelnosti fuzzy modelování v oblasti pojišťovnictví. 
• Přiblížení problematiky data miningu širokému okolí managementu, včetně vyzdvižení jeho 

důležitosti v procesu řízení firmy. 
 

6.2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍNOSY PRO PRAXI 

• Vytvoření metodiky zjišťování rizikového klienta v pojišťovnictví. 
• Sofistikovaný způsob řešení daného rozhodovacího problému. 
• Získání cenných informací sloužících k řízení podnikatelských rizik. 
• Návrh efektivnějšího a automatizovaného způsobu data miningu. 
• Rychlost, jednoduchost, přehlednost řešení daného rozhodovacího problému. 
• Flexibilní možnost korekce proměnných modelu. 
• Možnost odhalení dosud skrytých a neřešených problémů. 
• Detailní analýza více kritérií. 
• Automatizace rozhodovacího procesu. 
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• Standardizace rozhodnutí. 
• Eliminace subjektivních postojů hodnotitelů , popř. eliminace korupčního jednání. 
• Snížení, případně eliminace chyby lidského faktoru. 
• Úspora nákladů a času při řešení složitých rozhodovacích procesů. 
• Využití získaných znalostí v řízení pojišťoven. 

 

6.3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍNOSY PRO OBLAST PEDAGOGIKY 

• Možnost využití práce (včetně naprogramovaného modelu), jako informačního zdroje, pro 
výuku předmětů zaměřených na aplikaci nástrojů operační analýzy. 

• Možnost využití práce, jako informačního zdroje, pro výuku manažersky orientovaných 
předmětů. 

• Možnost využití práce, jako informačního zdroje, pro výuku předmětů zaměřených na 
problematiku data miningu. 

 

7  ZÁVĚR 

Disertační práce řeší problematiku zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví, což je jejím 
hlavním cílem. K naplnění hlavního cíle disertační práce vedlo splnění několika dílčích cílů a to 
jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. 

Prvním dílčím cílem bylo vymezení základních pojmů v oblasti pojišťovnictví a uvedení 
dalších teoretických východisek souvisejících s řešenou problematikou, jejíž podstatou je 
problematika rozhodování. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v kapitole třetí. 

Dalším dílčím cílem bylo zmapování možných metod, kterými je možno dosáhnout 
stanoveného cíle. Naplnění tohoto dílčího cíle prezentuje kapitola čtvrtá. Při zpracování práce byly 
aplikovány jak obecné metody výzkumu, např. metoda analýzy a syntézy, indukce a dedukce, 
metoda zpětné vazby, zejména při analýze dat, tvorbě zevšeobecněných pravidle fuzzy modelu 
a při verifikaci sestaveného modelu, tak metody specifické. Především bylo využito statistických 
metod a fuzzy logiky. Statistický aparát testování hypotéz byl aplikován při zjišťování závislostí 
vstupních proměnných na výstupní proměnné bonita klienta. Výběrový statistický soubor tvořila 
vstupní databáze klientů. 

Při vlastním zpracování práce bylo využito několika programových prostředků. Jejich výběr, 
vhodnost a základní charakteristika byly další dílčí cíle práce. Aplikace vybraných softwarů při 
řešení stanovené problematiky je uvedena v příslušných podkapitách kapitoly páté. Analýza dat 
byla realizována pomocí softwaru Witness Miner, který podporuje všechny etapy KDD (Knowlage 
Discovery in Databases) procesu a pro potřeby zpracování disertační práce byl dostačující. Bylo 
využito několika z jeho nástrojů, zejména při zjišťování četností statistických znaků, shlukové 
analýzy atd. 

Při modelování bylo využito dvou softwarů. Nejprve softwaru MS Excel, který plnil dvě 
důležité funkce. Za prvé svou dostupností široké veřejnosti lze relativně snadno a rychle 
implementovat do podnikové praxe a poskytovat příslušnou podporu při rozhodování. Za druhé 
modelování v MS Excel poskytlo základní znalosti, zejména při stanovení vah proměnných 
a pravidel při následné realizaci modelu v prostředí MATLAB. Pro detailnější modelování byl 
použit výpočetní systém MATLAB s příslušným Fuzzy logic Toolboxem, který umožnil realizovat 
vlastní výstavbu modelu. 
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Modely byly, za pomocí obou softwarů, realizovány ve dvou variantách (model č. I, model 
č. II), neboť v procesu výzkumné práce docházelo k zpřesňování a úpravám modelu, přičemž 
model č. II lépe popisuje realitu.  

Východiskem práce byla analýza databáze reálných klientů (pouze právnické osoby). 
S využitím data miningu byly z databází získány informace, které sloužily jako podklad pro tvorbu 
následného rozhodovacího fuzzy modelu a jeho verifikaci. Uvedené skutečnosti shrnují další dílčí 
cíle, které byly v postupných, na sebe logicky navazujících, fázích řešeny v kapitole páté. V práci 
je uveden detailní popis tvorby rozhodovacího fuzzy modelu, který je důležitou součástí navržené 
metodiky.  

Sestavený fuzzy model obsahuje zobecněná pravidla a jejich popis, vstupní proměnné včetně 
navržených atributů a výstupní proměnnou, která, ve formě svých atributů, představuje stupeň 
bonity klienta. Sestavený model byl nejprve ověřen na reálných datech a poté, jako součást 
navržené metodiky, aplikován do celkové navržené metodiky zjišťování bonity klienta 
v pojišťovnictví, kterou lze využívat pro potřeby pojišťoven.  

Sestavený model byl realizován pomocí fuzzy logiky. Jako možnost dalšího pokračování 
výzkumné činnosti spatřuje autor především v aplikaci dalších pokročilých metod, pro modelování 
definovaného problému. Konkrétně v aplikaci umělých neuronových sítí, vidím příležitost, která 
by poskytla další cenné informace a ve srovnání s fuzzy modelem, by došlo k celkovému posunu 
řešené problematiky. Rovněž je možno navrženou metodiku aplikovat na početně větší databázi 
klientů a zjišťovat tak případné nové závislosti a zpřesňovat stávající rozhodovací model.  

Zobecněný postup navržené metodiky je možné, po určitých korekcích, aplikovat nejen na 
hodnocení klientů – právnických osob, ale i klientů – fyzických osob. Rovněž lze navrženou 
metodiku, po potřebné transformaci, související především s konkrétním oborem aplikace, použít 
i v dalších oblastech podnikatelství nebo veřejné správě. Sestavená metodika umožňuje snížit 
náklady a zvyšuje konkurenceschopnost podnikatelského subjektu. 

Problematika rozhodování, data miningu a aplikace nástrojů umělé inteligence v řízení firem je 
autorem řešena v mnoha jeho publikacích (viz přehled publikační činnosti). Autorovy publikace, 
citované v textu práce, sloužily jako zdroj, již recenzovaných a podpůrných, informací při 
zpracování disertační práce a jsou uvedeny v bibliografii. 

Metody umělé inteligence a jejich aplikace jsou využívány v rámci autorovi pedagogické 
činnosti, zejména v předmětech Operační a systémová analýza a Pokročilé metody analýz 
a modelování. Vytvořená metodika zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví je používána jako 
vzorový příklad ve výše uvedených předmětech i jako ukázka pro předmět Risk management. 

Na úplný závěr lze konstatovat, že hlavní i dílčí cíle disertační práce byly naplněny. 
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ABSTRAKT 

Disertační práce řeší problematiku zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví a je koncipována 
pro potřeby pojišťoven. 

Hlavním cílem práce je sestavení metodiky, která poskytne manažerům nástroj pro podporu 
rozhodování v případech hodnocení bonity klientů. 

V úvodní části práce jsou uvedena základní teoretická východiska, přehled současného stavu 
řešené problematiky a popis použitých metod. 

V dalších částech práce je uvedena reálná databáze klientů pojišťovny, která slouží jako 
východisko pro splnění stanoveného cíle. Nad historickými daty byla provedena nutná analýza, 
vedoucí ke zjištění vzájemných korelací a proměnných vstupujících do rozhodovacího modelu. 
Pro analýzu dat byly využity nejrůznější klasické statistické metody včetně příslušných softwarů. 
Rozhodovací model byl tvořen za pomoci metod spadajících do oblasti umělé inteligence, přesněji 
s využitím fuzzy logiky. Technická realizace modelu byla provedena pomocí software MATLAB.  

Postup tvorby metodiky zjišťování bonity klienta pojišťovny je detailně popsán a rozpracován 
do následných fází. Stěžejní část metodiky, rozhodovací model, lze snadno modifikovat 
a přizpůsobovat konkrétním potřebám koncového uživatele. 

Text dále obsahuje verifikaci modelu, implementaci modelu, interpretaci získaných výsledků, 
ucelený metodický postup zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví a formulaci přínosů metodiky 
pro praxi, teorii a pedagogiku. 
 
 

ABSTRACT 

This dissertation thesis deals with problems of identifying client’s solvency in the insurance 
business and is drawn for the insurance companies needs. 

The main target of this work is a construction of methodology, which will provide managers a tool 
to support their decision making in cases of client solvency assessment. 

The basic theoretical background, an overview of the current state of the analyzed subject and the 
description of utilized methods are presented in the introductory part of this work. In following 
parts of this work is introduced a real database of insurance company’s clients, which serves as 
a basis to accomplish the defined goal. The source data were subject to a necessary analysis to 
determine the cross-correlations and variables entering the decision-making model. A large variety 
of traditional statistical methods, including relevant software were used to analyze the data. 
Decision-making model was formed with the help of artificial intelligence methods, especially 
fuzzy logic. The technical realization of the model was made using MATLAB software.  

The process of insurance company’s client solvency assessment methodology creation is described 
in detail and elaborated into phases. The fundamental part of the methodology, decision-making 
model, can be easily modified and adapted to the end user’s specific needs. 

The text also includes a verification and implementation of the model, an interpretation of the 
results, a comprehensive client solvency assessment methodology process in insurance business 
and the definition of contribution of this methodology to practice, theory and pedagogy. 
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