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Abstrakt 

Cílem disertační práce je odvození nového modelu predikce bankrotu podniku a navržení způsobu 

jeho využití k měření úvěrového rizika podniku. Východiskem práce byla analýza tradičních 

přístupů a modelů k predikci bankrotu. Bylo zjištěno, že tyto tradiční přístupy nejsou v aktuálních 

podmínkách dostatečně efektivní a je nutné formulovat nové modely. Na základě identifikace 

nedostatků těchto tradičních modelů byly odvozeny dvě řady nových modelů. První řada modelů 

využívá klasického parametrického přístupu k predikci bankrotu, druhá řada aplikuje novější 

neparametrický přístup. Pro sestavení nového modelu byl navržen nový metodický postup. Dále 

byly analyzovány faktory, které mohou idenfitikovat riziko hrozícího bankrotu. Bylo zjištěno, že 

významné projevy bankrotu je možné identifikovat i pět let předem. Na základě tohoto poznatku 

byl sestaven model, který využívá jak statických tak dynamických proměnných k predikci 

bankrotu. Celková přesnost vytvořeného modelu činí 92,27% správně klasifikovaných aktivních 

podniků a 95,65% bankrotních podniků.  
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Abstract 

The purpose of this doctoral thesis is to create a new bankruptcy prediction model and also to 

design how to use this model for the purposes of credit risk measuring. The starting-point of this 

work was the analysis of traditional bankruptcy models. It was found out that the traditional 

bankruptcy model are not enough effective in the current economic conditions and it is necessary 

to create new ones. Based on the identified deficiencies of the traditional models a set of two new 

model series was created. The first series of the created models is based on the use of parametric 

methods, and the second one is based on the use of newer nonparametric approach. Moreover, a 

set of factors which are able to identify an imminent bankruptcy was analyzed. It was found, that 

significant signs of imminent bankruptcy can be identified even five years before the bankruptcy 

occurs. Based on these findings a new model was created. This model incorporates variables of 

static and even dynamic character for bankruptcy prediction purposes. The overall classification 

accuracy of this model is 92.27% of correctly classified active companies and 95.65% of correctly 

classified bankrupt companies. 
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Úvod 

Riziko neboli možnost neúspěchu je nedílnou součástí každé lidské aktivity a není tomu jinak ani 

v podnikání. Největší riziko, které podnikatele provází, je nebezpečí, že jejich obchodní partneři 

nedostojí svým závazkům. S tímto rizikem jsou spojeny nezanedbatelné ztráty a v krajním případě 

mohou vést až ke krachu původně zdravého podniku. Pro toto riziko se používá pojem úvěrové 

riziko a představuje jeden nejvýznamnějších druhů rizika, kterému jsou podniky vystaveny. 

Úvěrové riziko může být důsledek buď platební neochoty, či platební neschopnosti. Krajním 

případem platební neschopnosti je situace, kdy podnik již objektivně není schopen dostát svým 

závazkům a je nucen vyhlásit bankrot. Bankrot na rozdíl od platební neochoty má objektivní 

příčiny, které se projevují v dlouhodobě se zhoršujícím hospodaření podniku. Vyhlášení bankrotu 

lze interpretovat jako krajní stav úvěrového rizika, resp. jeho maximum. Na základě posouzení 

míry s jakou hospodaření konkrétního podniku se podobá podnikům finančně zdravým, případně 

těm, které v nedávné minulosti zbankrotovaly, je možné hodnotit míru úvěrového rizika, resp. toto 

riziko měřit. Otázkou zůstává, které ukazatele a jakou metodu zvolit k měření tohoto rizika. 

Inspirací mohou být dříve vytvořené bankrotní modely. Problémem je, že tyto modely byly často 

vyvinuty v jiných prostředích či v obdobích, které se od současného již znatelně liší. Důsledkem je 

pak nízká efektivita těchto modelů. Z toho důvodu je pro měření úvěrového rizika současných 

podniků nutné nově identifikovat rizikové faktory a sestavovat nové modely. Rizikové faktory je 

vhodné zkoumat i s větším časovým zpožděním tak, aby bylo možné, co nejdříve identifikovat 

hrozbu bankrotu. Čas zde hraje zásadní roli, neboť přijetí a efektní zavedení nápravných opatření 

vyžaduje dostatečný předstih. Při dostatečně včasné identifikaci hrozby bankrotu je možné 

přeskupit dluh, racionalizovat procesy uvnitř podniku, či hledat další zdroje hotovosti.  

Úspěšné zavedení nápravných opatření pak vede ke zmírnění ztrát jak pro obchodní partnery, tak 

pro podnik samotný, včetně jeho majitelů a zaměstnanců. 
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1 Úvěrové riziko podniku 

Riziko lze interpretovat jako nebezpečí vzniku nepříznivé události, samotná jeho existence je 

nevyhnutelná, protože je součástí jakékoliv aktivity. V rámci kategorie finančních rizik, 

představuje úvěrové riziko, kterým se tato práce zabývá, jednu z pěti základních kategorií a to 

společně s riziky tržním, likvidním, operačním a obchodním (viz Jílek, 2000).  

1.1 Definice úvěrového rizika 

Jílek (2000, str. 15) definuje úvěrové riziko následovně: „je rizikem ztráty ze selhání (default) 

partnera (dlužníka) tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí 

držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu. Tyto závazky vznikají z úvěrových, obchodních a investičních 

aktivit, z platebního styku a vypořádání cenných papírů při obchodování na vlastní i cizí účet (tj. 

při působení subjektu jako agenta ve jménu klientů).“  

Mírně odlišnou definici úvěrového rizika předkládá Vlachý (2006, str. 153), který chápe pojem 

úvěrového rizika jako podmnožinu kreditního rizika, viz: „Jedná se o nejznámější a u některých 

typů obchodů i nejvýznamnější formu kreditního rizika. Úvěrové riziko existuje v období mezi 

vlastním plněním a nebo vznikem neodvolatelného závazku a plněním protistrany. Úvěrové riziko 

představuje angažovanost ve výši celé hodnoty dlužného plnění protistrany“  

Jílek (2000, str. 15) shrnuje, že: „přímě úvěrové riziko je nejstarším finančním rizikem a zůstává 

stále nejdůležitějším rizikem finančního trhu.“ Význam tohoto tvrzení ve vztahu speciálně 

k bankovním institucím dokládá Pečená (Pečená, 2004, in: Sid Blaha, 2004) podle které úvěrové 

riziko tvoří až 70 % rizik bank, dalšími 10 % se podílí tržní riziko a zbytek rizika (20 %) jsou 

rizika operačního charakteru. Významově podobným pojmem úvěrového rizika je kreditní riziko, 

resp. riziko defaultu. Vlachý (2006, str. 148) vymezuje kreditní riziko jako: „ … je 

pravděpodobnost změny hodnoty podniku způsobené tím, že protistrana nesplní svůj závazek. 

Základem řízení rizika je posouzení schopnosti protistrany plnit závazky“. Nesplnění závazku se 

často označuje anglickým termín „default“. Hovoříme pak o riziku defaultu. Riziko defaultu, 

jinak označováno jako riziko protistrany (viz Vlachý, 2006) a představuje základní rizikovou 

složkou kreditního rizika a jeho parametrem je pravděpodobnost neplnění. Definice tohoto jevu 

není zcela jednoznačná, většinou se však chápe jako stav finanční tísně, bránící ve splnění 

závazku. Často se používá i pojem bonita. Jedná se naopak o pravděpodobnost, že protistrana svůj 

závazek splní.   
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1.2  Měření úvěrového rizika 

Jak již bylo uvedeno, základem řízení úvěrového rizika je posouzení schopnosti protistrany dostát 

svým závazkům (viz Vlachý, 2006, str. 148). Měření úvěrového rizika lze pak chápat právě jako 

zmíněné posouzení schopnosti protistrany dostát svým závazkům. Toto posouzení může mít buď 

podobu ratingu či skóringu. Rating (viz De Servigny, Renault, 2004, str. 23-25) představuje 

úvěrového hodnocení, jehož výsledkem je přidělený ratingový stupeň. Tento stupeň představuje 

názor ratingové agentury o úvěruschopnosti (creditworthiness) dlužníka vzhledem k určitému 

finančnímu závazku (tzv. issue-specific credit ratings), případně se hodnotí celková 

úvěruschopnost emitenta (tzv. issuer credit ratings). Hodnocení úvěruschopnosti se může 

odehrávat rovněž v rovině skóringu, který se na rozdíl od ratingu využívá pouze kvantitativních 

metod. Skóring lze definovat jako (viz Thomas, Edelman, Crook, 2002) jako soubor 

rozhodovacích modelů a základních technik, jejichž cílem je usnadnit poskytování úvěru. Tyto 

modely techniky pomáhají rozhodovat, komu je bezpečné poskytnout úvěr a v jaké výší. 

K měření úvěrového rizika bývá často využíváno různých modelů, jejichž účelem je předpovídat, 

resp. hodnotit s jakou pravděpodobností nastane definovaná kreditní událost. Podle způsobu jakým 

modely definují tuto kreditní událost je lze vyčlenit na (viz Pečená, 2004 in Sid Blaha, 2004): 

 Mark-to-Market modely, které za kreditní událost považují již změnu ratingu emitenta, 

resp. dlužníka. Jedná se o modely typu CreditMetrics. 

 Default-mode modely, tyto modely za kreditní událost považují default emitenta, resp. 

dlužníka. Zástupcem této řady modelů je například Altmanův index, který za default 

považuje bankrot podniku. Závěr modelu je pak dichotomický
1
 a to buď hrozí, či nehrozí 

default. Do kategorie default-mode lze zařadit i teoretické modely, které predikují default 

jako změnu hodnoty podniku, jedná se především o Mertonův model (viz Merton, 1974). 

Mertonův model definuje default jako situaci, kdy tržní hodnota podniku poklesne pod 

hodnotu dluhu, čímž se podnik dostane do platební neschopnosti. Mertonův model 

představuje modifikaci Black-Scholesova modelu oceňování opcí pro účely měření 

úvěrového rizika podniku (viz Black, Scholes, 1973, De Servigny, Renault, 2004). Jiným 

příkladem modelu Mertonova typu je komerčně aplikovaný KMV Credit Monitor model. 

Řada modelů, zejména default-mode modelů Altmanova typu (viz Altman, 1968), byla vyvinuta za 

účelem měření rizika individuálního podniku. Pro účely hodnocení měření úvěrového rizika 

rozsáhlejších portfolii, zejména těch bankovních, již nejsou příliš vhodné.  

                                                
1 Dichotomický = může nabývat pouze dvou stavů, resp. hodnot. Dichotomické ukazatele jsou pak takové, které 

mohou dosahovat pouze dvou hodnot a to 1 nebo 0. 
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Důvodem je zejména to, že při portfoliové aplikaci hraje významnou roli diverzifikace, resp. míra 

s jakou výnosy, tedy i rizikovost jednotlivých podniků se vzájemně ovlivňuje. Mezi portfoliové 

modely patří řada bankami užívaných komerčních modelů, jakými jsou (viz De Servigny, Renault, 

2004): CreditMetrics, PortofolioManager, Porfolio Risk Tracker, CreditPortfolioView, a 

CreditRisk+.  

Výše uvedené chápání úvěrové rizika a jeho měření je v širokém konceptu celého finančního trhu, 

pro účely této práce bude pojednáno blíže o specifické formě úvěrového rizika, které se týká 

nefinančních institucí. Úvěrové riziko týkající se nefinančních institucí popisuje  Režňáková et al 

(2010) a to jako: „riziko, které vzniká v důsledku poskytnutí obchodního úvěru“ 

Podle Režňákové et al (2010) nejzávažnější část úvěrového rizika představuje riziko platební 

neschopnosti, resp. nevůle (dále platební riziko).  

Platební riziko lze členit na (viz Režňákové et al, 2010, str. 57): 

-   Riziko platební neschopnosti, které vyplývá ze zhoršení finanční situace dlužníka a vede 

ke konkurzu (angl. offical insolvency), 

-   Riziko platební nevůle (angl. protracted default) – tj. riziko neochoty zaplatit úvěr včas, i 

když není zřejmý důvod neuhrazení platby, tj. na podnik nebyl vyhlášen konkurs.  

-   Riziko zpožďování plateb – spočívající v nedodržení doby splatnosti faktury, tj. 

prodloužení obchodního úvěru. Příčinou může být dočasný nedostatek likvidních 

prostředků, který může vést k trvalé platební neschopnosti. 

Pro posouzení platebního rizika spojeného s konkrétním obchodním partnerem, resp. podnikem se 

užívá pojmu úvěrová analýza. Účelem této analýzy je posouzení úvěruschopnosti obchodního 

partnera a jeho ochoty dodržet závazky vyplývající ze smluvního vztahu. Za tímto účelem jsou 

využívány zejména finančně ekonomické ukazatele výkonnosti a finanční stability, případně lze 

užít souhrnné modely hodnocení. Bylo totiž prokázáno (viz Beaver, 1966, Altman, 1968), že riziko 

platební neschopnosti v důsledku zhoršování finanční situace dlužníka, resp. hrozícího konkurzu 

(bankrotu), je možné identifikovat na základě finančních výkazů. Pro nástroje, které jsou za tímto 

účelem využívány, se vžil pojem bankrotní modely. 
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2 Metody predikce a měření úvěrového rizika 

Bankrotní modely, zejména Altmanova typu, fungují tak, že posuzují rozdíl mezi finančně zdravý 

a bankrotními podniky, jejich závěr může mít pak dvojí podobu. A to buď výroku o osudu podniku 

(hrozí, resp. nehrozí bankrot), v takovém to případě lze mluvit o modelu predikce úvěrového 

rizika, kdy úvěrové riziko je hodnoceno pouze ve dvou krajních hodnotách.  

Případně model může kvantifikovat pravděpodobnost, s jakou bankrot nastane v určitém časovém 

horizontu (nejčastěji jeden rok). V takovém případě lze mluvit o modelu měření úvěrového rizika, 

neboť úvěrové riziko lze touto cestou hodnotit jako spojitou proměnnou.  

Průkopnické práce v tomto oboru představují publikace Wiliama Beavera (1966) a Edwarda 

Altmana (1968), kteří se mezi prvními zabývali měřením, resp. predikcí úvěrového rizika na 

podnikové úrovni. Na závěry jejich prací v následujících letech navázalo mnoho dalších autorů 

(Deakin, 1972, Altman, 1977, Ohlson, 1980, Zmijewski, 1984, Shumway, 2001, Lin, 2009, Wang, 

Lee, 2008, Lin, Liang, Chen, 2011, De Andres, Lorca, Cos Juez, Sanchez-Lasheras, 2011 a další). 

Tito autoři vytvořili mnoho modelů, využívajících rozdílné proměnné, či algoritmy. Problémem je, 

že většina těchto modelů byla odvozena v jiných ekonomických prostředích aplikace v jiných 

ekonomických prostředích či obdobích je znatelně méně efektivní, což dokládá řada studií (Platt, 

Platt, 1990, Grice, Dugan, 2001, Niemann et al, 2008 či Wu, Gaunt a Gray, 2010). Zmíněné studie 

totiž prokázaly, že přesnost bankrotních modelů výrazně klesá při aplikaci pro jiná odvětví, období 

či ekonomická prostředí, než na jehož datech byly vyvinuty. Samotné modely sice nemohou být 

efektivně aplikovány, ale mohou sloužit jako inspirace pro vývoj nového modelu. Vývoj nového 

modelu se pak skládá ze dvou částí a to výběru vhodných proměnných a dále metody, která je 

dokáže využít k samotné predikci.  

2.1 Výběr proměnných modelu 

Konstrukce bankrotních modelů začíná nejčastěji hledáním omezeného počtu statisticky 

významných odlišností (ukazatelů) mezi aktivními podniky a podniky ve finanční tísni, resp. 

bankrotními podniky. Takto nalezené ukazatele pak slouží k predikci situace, ve které se druhá 

část zkoumaných podniků nalezla (finanční tíseň, bankrot). Definováním odlišností mezi 

zkoumanými podniky, definujeme, jakou situaci dokáže sestavený model odhalit.  Za tímto jsou 

používány dvě kategorie ukazatelů, a to: 

1.  Čistě finanční ukazatele 

2.  Kombinace finančních ukazatelů a ukazatelů kapitálového trhu  
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Vzhledem k zaměření práce bude pozornost věnována první skupině ukazatelů a to ukazatelům 

finančním. Bankrotní modely nejčastěji postihují tyto oblasti finanční zdraví podniku (účetní 

ukazatele), jedná se o rentabilitu, likviditu, obrat aktiv, zadluženost a velikost podniku.  

Významné postavení mezi jednotlivými oblastmi finančního zdraví zaujímají faktory rentability. 

Nejčastěji užívaným měřítkem rentability je poměr zisku před zdaněním a nákladovými úroky a 

celkových aktiv (EBIT/TA), jedná se o nejsilnější prediktor většiny Altmanových modelů, viz 

Altman (1968, 1973, 1977, 1993), je také častou součástí i jiných prací například, Li, Sun (2009), 

Mileris, Boguslaukas (2011), Psillaki, Tsolas, Margaritis (2009). Ukazatel EBIT/TA je jedním ze 

dvou účetních ukazatelů, které vyhověly i  Shumwayově kritice o relevantnosti účetních ukazatelů 

(viz Shumway, 2001). Jinými faktory rentability užívanými v bankrotních modelech je poměr 

zisku před zdaněním, nákladovými úroky a odpisy a celkových aktiv, tj. EBITDA/TA, který byl 

aplikován například v následujících studiích: Perry et al (1984), Altman, Sabato (2006), Carling et 

al (2007). Rentabilita aktiv často je hodnocena i podle jiných úrovní generovaného zisku, zejména 

čistého zisku (NI/TA), takto definovaná rentabilita představuje součást mnoha modelů (viz Beaver, 

1966, Deakin, 1972, Ohlson, 1980, Zmijewski, 1984, Cheng, Chen, Fu, 2006, Grunert et al, 2004, 

Lin, 2009, Wang, Lee, 2008). Kromě aktuální rentability aktiv (viz ukazatele EBIT/TA, NI/TA) se 

často využívá i tzv. kumulativní ziskovost, která je reprezentovaná poměrem nerozděleného zisku 

a celkových aktiv (RE/TA) viz Altman (1968), Ding et al (2008). Z hlediska predikce bankrotu je 

významná i rentabilita jiných oblastí, zejména pak provozních výnosů (operating revenue), tj. 

NI/OR viz Wang, Lee (2008). Protože jedním ze znaků úpadku resp. bankrotu podniku je jeho 

neschopnost dostát svým splatným závazkům v krátkém období (viz Deakin, 1972, Gilson, 1989), 

jsou faktory likvidity často součástí bankrotních modelů.  

Nejčastějším měřítkem likvidity v bankrotních modelech je relativní velikost čistého pracovního 

kapitálu (WC/TA). Vychází se přitom se závěru Beavera (1966), který mezi prvními hodnotil 

schopnost finančních ukazatelů zachytit riziko bankrotu. Beaver zjistil, že běžná likvidita (CR) u 

podniků, které byly rok před bankrotem, dosahovala v průměru hodnoty 2,01. Ve srovnání 

s vypovídací schopnosti relativní velikosti čistého pracovního kapitálu v Beaverově studii zcela 

selhala. Závěr o významnosti relativní velikosti čistého pracovního kapitálu z hlediska predikce 

bankrotu potvrzuje řada dalších studií (Altman, 1968, Perry et al, 1984, Ding et al, 2008, Psillaki, 

Tsolas, Margaritis, 2009, Wu, Gaunt, Grey, 2010).  Existují však i studie, které využívají právě 

běžnou likviditu (zejména Zmijewski, 1984, Martens et al, 2008, Grunert et al, 2004, Wang, Ma, 

2011).  Alternativním měřítko likvidity, na bázi čistého pracovního kapitálu, představuje poměr 

čistého pracovního kapitálu a tržeb (WC/S), který byl analyzován rovněž v řadě studií (Beaver, 

1966, Deakin, 1972, Ohlson, 1980, Martens et al, 2008, Lin, 2009, či Shin, Han, 1999, 2001). 
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Jinou často zmiňovanou příčinou bankrotu je nedostatek kapitálu pro obchodní řízení firmy (viz 

Deakin, 1972, Gilson, 1989). Nedostatek provozního kapitálu je patrný zejména z hodnot obratu 

aktiv, tj. poměru tržeb a celkových aktiv (S/TA) viz studie Altman (1968, 1977), Altman, Sabato 

(2006), Li, Sun (2009), Perry et al (1984) či Ding et al (2008), či ve složení aktiv viz Li, Sun 

(2009), Psillaki, Tsolas, Margaritis (2009). Význam obratu aktiv z hlediska predikce bankrotu 

shrnuje Altman (1968), který tvrdí obrat aktiv hodnotí schopnost managementu podniku obstát 

v konkurenčním prostředí. Jiným předpokladem o podnicích před bankrotem je, že jejich 

kapitálová struktura vykazuje větší podíl dluhu (viz Zavgren, 1985). Význam zadlužení 

v bankrotních modelech shrnuje Psillaki, Tsolas, Margaritis (2009), kteří tvrdí, že zadluženost „is 

regularly used as an indicator of a company’s ability to meet its long term debt obligations and 

remain solvent.“ Závažnost zadluženosti je nejčastěji posuzována relativně k hodnotě aktiv, neboli 

jako tzv. celková zadluženost. Celková zadluženost představuje poměr celkových závazků 

k celkovým aktivům (TL/TA). Tento ukazatel hodnotí zadluženost jako poměr mezi dluhem, který 

má být splacen a hodnotou majetku, jako zdroje splácení. Takto definovaná zadluženost se stala 

součástí řady studií či modelů (Beaver, 1966, Deakin, 1972, Ohlson, 1980, Martens et al, 2008, 

Ding et al., 2008, Mileris, Boguslaukas, 2011, Psillaki, Tsolas, Margaritis, 2009, Shin, Han, 1999, 

2001, Altman, 1983, Zavgren, 1985, Wang, Ma, 2011, Altman, Sabato, 2006, Carling et al., 2007).  

Bylo prokázáno, že samotná velikost podniku může z hlediska bankrotu představovat významný 

rizikový faktor. Z informačního hlediska vnáší do modelů aspekt tržní pozice (viz Altman, 1977, 

Ding et al, 2008, Niemann et al, 2008, Psillaki, Tsolas, Margaritis, 2009). Shumway (2001) 

zmiňuje faktory velikosti podniku, avšak odvozené z tržních dat, za velmi významné prediktory 

bankrotu. Wu, Gaunt, Gray (2010) doplňují, že vetší firmy jsou považovány schopnější přežít 

nepříznivé období, a za méně náchylné k bankrotu. Jiným vysvětlením může být, že větší podnik 

je vnímán svým okolím jako stabilnější obchodní partner.  

2.2 Tvorba redukovaného modelu 

Při sestavování modelů dochází k redukci množiny možných proměnných na podmnožinu 

s nejvyšší vypovídací schopností, tj. je snaha o odstranění redundantních proměnných. Takovýto 

přístup je v literatuře znám jako tvorba redukované formy modelu a představuje nejčastější přístup 

ke tvorbě modelu, který byl využit například ve studiích (Lin, Liang, Chen, 2011; Wang, Lee, 

2008; Niemann et al, 2008; Tseng, Hu, 2010; Psillaki, Tsolas, Margaritis, 2009, Cheng, Chen, Fu, 

2006). Uvedený postup zpochybňuje Scott (1981), který upozorňuje na riziko spojeno s jakoukoliv 

redukcí ukazatelů na základě její vhodnosti pro daný případ, resp. prostředí.  
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Podle Scotta (1981) může takováto redukce původní množiny proměnných být na úkor robustnosti 

modelu. Neboli že tato podmnožina bude neefektivní při aplikaci na jiné firmy, období či 

ekonomické prostředí, než které bylo užito pro výstavbu modelu. Na Scottovu myšlenku o 

efektivnosti aplikace redukovaných modelů v jiných obdobích, oblastech, či odvětvích, než ve 

kterých byl model vyvinut, navázalo mnoho dalších autorů (Platt, Platt, 1990, Grice, Dugan, 2001; 

Carling et al, 2007; Wu, Gaunt, Gray, 2010).  Grice a Dugan (2001) zkoumali model Ohlsona 

(Ohlson, 1980) a model Zmijewského (Zmijewski, 1984) a došli k závěru, že přesnost obou 

modelů výrazně klesla při aplikaci na alternativní vzorek dat. Postulují, že vztah mezi finančními 

ukazateli a bankrotem se může v čase měnit, obdobný závěr, jako ke kterému došel Deakin (1972).  

2.3 Metody použitelné k tvorbě modelu 

Samotný model predikce či měření úvěrového rizika se skládá ze dvou samostatných částí, první 

částí jsou proměnné (prediktory) tohoto modelu, druhou avšak neméně významnou částí je metoda 

(zejména vícerozměrná), kterou lze využít k samotné predikci či měření. Tyto metody se podle 

svých předpokladů o rozdělení pravděpodobnosti vstupních dat dělí na dva hlavní teoretické 

proudy, a to: 

1. Parametrické metody – pracují s předpokladem určitého, zejména normálního rozdělení 

vstupních dat.  

2. Neparametrické metody, které s tímto předpokladem nepracují. 

 

Ačkoliv parametrické metody byly užívány historicky dříve, stále patří mezi metody nejčastěji 

užívané ke konstrukci bankrotních modelů. Otázkou volby metod se zabývali mimo jiné Aziz a 

Dar (2006), kteří zkoumali 89 studií o bankrotních modelech a došli k závěru, že mezi přesnosti 

jednotlivých metod není statisticky významného rozdílu. Podle Hung, Chen (2009) nelze obecně 

označit jednu metodu za lepší než jinou, protože rozdílné metody poskytují pro různá data rozdílné 

výhody a nevýhody. V současnosti se je možné identifikovat i trend tzv. hybridních modelů. Tyto 

model představují svou konstrukcí kombinaci parametrické a neparametrické metody, případně 

dvou neparametrických metod.  První metoda, ať již parametrická či neparametrická, slouží 

k nalezení vhodných proměnných a druhá nejčastěji však neparametrická, plní funkci 

klasifikačního algoritmu. Při vhodné kombinaci metod, vede tento postup k dosažení vyšší, než 

jaké by mohlo být dosaženo aplikací jediné metody (viz De Andres, Lorca, Cos Juez, Sanchez-

Lasheras, 2011). Lze se však setkat i s názorem (Niemann et al, 2008), že samotná volba 

klasifikačního algoritmu neposkytuje příliš možnosti ke zlepšení přesnosti bankrotních modelů. 



9 

 

Zbývající potenciál ke zvýšení přesnosti modelu představují metody výběru proměnných a 

metody, které podporují statistickou významnost prediktorů, respektive taková transformace 

ukazatelů, která dokáže postihnout více období (tzv. multi-period transformation). 

Nyní již podrobnější k samotným metodám, nejprve budou popsány parametrické metody, 

následně neparametrické a nakonec i metody hybridní 

2.3.1 Parametrické metody 

Mezi nejčastěji aplikované parametrické metody patří lineární diskriminační analýza, logistická 

regrese, modely probit, logit a modely rizika. Nejčastěji je aplikována zejména metoda lineární 

diskriminační analýzy (viz Aziz, Dar, 2006). Na této je založena řada známých modelů, jakými 

jsou Altmanovy modely, případně modely IN manželů Neumaierových. (IN 95, IN 99, IN 01, IN 

05). Diskriminační analýza byla vyvinuta Fisherem (Fisher, 1936). Cílem metody MDA je, podle 

Hebák et al (2004) je: „nalézt takovou lineární kombinaci p sledovaných proměnných, tedy Y = 

bTx, kde b
T
 = [b1, b2, …,bp] je vektor parametrů, aby lépe než jakákoliv jiná lineární kombinace 

separovala uvažovaných H skupin v tom smyslu, že její vnitroskupinová variabilita bude co 

nejmenší a meziskupinová variabilita co největší“.  Označíme-li vnitroskupinovou variabilitu E a 

meziskupinou variabilitu B. Pak požadavek na co největší meziskupinovou a co nejmenší 

vnitroskupinové variabilitu veličiny Y lze současně naplnit maximalizací podílu F, známému jako 

Fisherovo diskriminační kritérium (Hebák et al, 2004), které lze zapsat následovně: 

EbbBbbF TT  
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Výstupem metody MDA je diskriminační pravidlo (funkce), které umožňuje na základě 

vypočtených charakteristik zařadit objekt, v tomto případě podnik, do příslušné skupiny (ohrožen 

či neohrožen bankrotem). Za nevýhody této metody lze považovat řadů faktorů, které ovlivňují 

efektivnost její aplikace, jedná se především o normalitu (viz McLeay, Omar, 2000), koralce mezi 

ukazateli (Cochran, 1964), či existence outliries (Zimmerman, 1994, 1995, 1998). 
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2.3.2 Neparametrický přístup 

Rozmach počítačů, který se začal v 90. letech, umožnil použití složitějších, početně náročnějších 

metod umělé inteligence inteligence (umělé neuronové sítě, fuzzy modely, genetické algoritmy, 

Boosted Trees apod.), ty vynikají větší přesnosti predikce, než jakou by dosáhly předchozí 

modely. Mezi neparametrickými metody je zajímavá především metoda Boosted Trees, která 

oproti ostatním neparametrickým metodám, zejména umělým neuronovým sítím, umožňuje seřadit 

proměnné podle významnosti. 

Boosted Trees  (BT) 

Metoda BT představuje spojení metody classification and regression trees (CART) viz Breiman et 

al (1983) a Boosting algoritmu představeného J. Friedmanem (Friedman, 2001). Užití boosting 

algoritmu značně zvyšuje přesnost klasifikačního algoritmu, na který je aplikován tím, že postupně 

redukuje chybovou složku (angl. error term) viz Friedman (2001), Guelman (2012), Braun, Mues 

(2012). Výsledné klasifikační pravidlo představuje soubor mnoha „slabých“ pravidel (angl. weak 

learners). Boosting algoritmus je nejčastěji aplikována na CART, ale lze se taky setkat s její 

aplikací na umělé neuronové síťě (viz Kim, Kang, 2010). Metoda BT umožňuje postihnout 

komplexní (nelineární vztah) mezi vysvětlovanou proměnnou y a vektorem vysvětlujících 

 nxxx ,,1   prostřednictvím vzorku známých dat (angl. learning sample)  N

ii yx
1

,  hodnot  xy, . 

Posláním metody je najít takovou aproximaci  xF̂  funkce  xF * , která přisuzuje hodnotě x 

hodnotu y, tak, že minimalizuje očekávanou hodnotu příslušné chybové funkce (angl. loss 

function)   xFyL , přes celé rozdělení hodnot  xy, , tj.: 

                                

 

Metodu lze užít jak pro regresi, tak pro klasifikaci. V případě užití metody pro klasifikační účely, 

tj.   1,1y  se jako chybové funkce, tj.  FyL ,  užívá negativní binomické log-věrohodnostní 

funkce: 

                  

     

Odvození výsledného klasifikačního pravidla (funkce F) probíhá prostřednictvím iterativního 

algoritmu.  
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Nejčastějším algoritmem užívaným pro klasifikaci je AdaBoost.M1, jehož autory jsou Freund, 

Schapire (1997), tento algoritmus je detailně popsán v literatuře (Hastie et al, 2009, str. 337-339). 

Užitečnou vlastností této metody je, že umožňuje seřadit proměnné xj podle jejich relativního vlivu 

Ij na variabilitu aproximace funkce  xF̂  přes celé rozdělení vstupní proměnné, toto měřítko lze 

zapsat následovně (viz Friedman, 2001): 
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Mezi další výhody metody BT patří, kromě jejich neparametrických předpokladů, její imunita vůči 

existenci outliers (viz Twala, 2010). 

2.3.3 Hybridní modely 

Možnostmi sestavení hybridního modelu se zabývali například Back, Laitinen a Sere (1996), kteří 

porovnávali přesnost modelu kombinujícího metodu MDA, logit modelu a genetických algoritmů s 

neuronovou síťí. Nejvyšší přesnosti modelu dosáhli spojením umělé neuronové síťě, jakožto 

klasifikačního algoritmu a genetických algoritmů pro výběr proměnných. Na druhém místě 

skončila kombinace s metodou MDA a na třetím místě kombinace s logit modelem.  

Chen a Hsiao  (2008) užili genetické algoritmy (GA) ve spojení se support vector machine (SVM). 

Jiný přístup k sestavení hybridního modelu, zvolil Lin (2009). K nalezení proměnných modelu 

využil logistickou regresi a ke klasifikaci umělou neuronovou síť. 
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3 Cíl a metodika práce 

3.1 Cíl práce 

Cílem disertační práce je odvození modelu predikce bankrotu podniku a navržení způsobu jeho 

využití k měření úvěrového rizika podniku. 

Ke splnění cíle práce byly formulovány následující dílčí cíle a to: 

 Prozkoumat modely, metody a přístupy použité v minulosti k tvorbě bankrotních modelů, tj. 

modelů schopných s předstihem odhalit hrozbu bankrotu podniku. 

 Testovat možnosti tradičních bankrotních modelů, tj. Altmanova modelu, modelů IN 01 a IN 

05 a to na aktuálním vzorku dat. 

 Analyzovat faktory, které mohou identifikovat riziko hrozícího bankrotu. 

 Vytvořit bankrotní model pro tuzemské průmyslové podniky a to na základě statických, 

dynamických a smíšených dat.  

 Navrhnout způsob měření úvěrového rizika v návaznosti na metodu tvorby bankrotního 

modelu 

 Navrhnout metodický postup tvorby bankrotního modelu. 

3.2 Metody použité v disertační práci 

Výzkum prezentovaný v této disertační práci byl realizován na sekundárních datech 

reprezentovaných účetními výkazy podniků působících ve zpracovatelském průmyslu. Při 

zpracování disertační práce byly aplikovány jednak základní vědecké metody a také metody 

matematicko-statistické.  

Ze základních metod byly aplikovány zejména tyto (viz Geršlová, 2009, str. 29-30): 

   analyticko-syntetická metoda – tato metoda spočívá nejprve v rozložení celku na části, 

identifikace jeho významných prvků a jejich vzájemných vazeb a poté v opětovném složení 

celku.  

Analýza byla aplikována zejména u zkoumání výsledků vytvořených modelů, 

prostřednictvím syntéza byly formulovány shrnutí a závěry práce. 

   logicko-systematická metoda – východiskem této metody je ujasnění si výchozí situace, 

znázornění základních prvků a jevů zkoumaného problému. Následuje připojení nových 

poznatků, jejich analýza a utvoření závěrů.  
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Postup připojování nových poznatků, jejich analýzy a tvoření závěrů se opakuje, dokud 

není dosaženo vytyčeného cíle. Tato metoda byla aplikována v rámci tvorby nového 

bankrotního modelu. Nejprve byly zkoumány vlastnosti předešlých modelů predikce 

bankrotu a testována jejich aktuální přesnost a faktory, které ji ovlivňují. Následně byly 

formulovány závěry. Na základě těchto závěrů byly odvozeny vlastní modely a to 

způsobem, který byl navržen jako reakce na zjištěné nedostatky předešlých modelů. 

Vlastnosti vytvořených modelů byly obdobně analyzovány, testovány a následně byly 

formulovány plynoucí závěry. Zmíněný postup odvození dalších modelů, jakožto reakce na 

nedostatky předchozích modelů opakován, dokud nebylo dosaženo výsledku splňujícího 

cíle této práce. 

 

Z metod matematicko-statistických byly aplikovány zejména tyto: 

   vybrané popisné statistiky (aritmetický průměr, směrodatná odchylka, winsorizovaný 

průměr a pod) těchto metod bylo využito zejména k popsání zkoumaného vzorku a 

vlastností analyzovaných finančních ukazatelů. 

   vybrané statistické testy (Shapiro-Wilkův test normality, Grubbsův test odlehlých hodnot 

a Kolmogorův-Smirnovův dvouvýběrový test) - viz odvození parametrického modelu. 

   vybrané matematické metody rozpoznávání vzorů (angl. pattern recognition) jedná se 

především o metodu lineární diskriminační analýzy, metodu Boosted Trees a metodu 

umělých neuronových sítí.  

 

Samotný postup vývoje nového bankrotního modelu, který byl cílem disertační práce lze shrnout 

do následujících etap. 

1. Analýza tradičních modelů predikce bankrotu a to Altmanova model z roku 2000 pro 

podniky nekotované na kapitálovém trhu a modelů IN 01 a IN 05. Všechny zmíněné 

modely jsou založeny na metodě lineární diskriminační analýzy.   

Modely byly analyzovány z hlediska své predikční schopnosti na současných datech. 

Rovněž byly testovány vlastnosti dat (normalita, existence extrémních hodnot a korelace 

mezi ukazateli), zjištěné závěry byly konfrontovány s předpoklady aplikované metody. 

2. Analýza ukazatelů, které byly použity v dřívějších bankrotních modelech a představují 

potenciálně významné prediktory bankrotu.  Navíc byly formulovány další potenciálně 

významné ukazatele, jejich účelem je objasnění finančních projevů bankrotu v čase. 
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3. Odvození nového bankrotního modelu pomocí diskriminační analýzy - v předchozí 

etapě bylo zjištěno, že vlastnosti současných neodpovídají předpokladům efektivní 

aplikace metody lineární diskriminační analýzy. Jedná se především o porušení 

předpokladu normality finančních dat (viz McLeay, Omar 2000). Z tohoto důvodu byl 

postup odvození modelu modifikován a to použitím Box-Coxovy transformace (viz 

Nikkinen, Sahlstrőm, 2004). Model byl následně odvozen z transformovaných 

proměnných, u kterých byla navíc Shapiro-Wilkovým testem potvrzena normalita. 

Výsledkem navrženého postupu byla větší efektivnost modelu oproti modelům tradičním.  

4. Odvození nového bankrotního modelu pomoci metody Boosted Trees 

Ze závěrů předchozího bodu vyplynulo, že navržený postup sice vede k odvození 

efektivního modelu, avšak požadavek normality byl shledán jako značně limitující 

z hlediska výběru proměnných. Z tohoto důvodu byla aplikována i neparametrická metoda 

Boosted Trees k sestavení modelu. Efektivnost aplikace metody Boosted Trees se totiž 

nezakládá na splnění žádných omezujících předpokladů o vstupních datech, navíc 

umožňuje analýzu i dichotomických proměnných. Tato metody tak umožňuje analýzu 

širšího spektra proměnných.  

V závislosti na charakteru proměnných byly sestaveny celkem čtyři různé řady využívající 

tento neparametrický algoritmus a to: 

a. Model využívající statické proměnné (model NOR 1) neboli proměnné 

definované pouze v jediném časovém okamžiku (1 rok před bankrotem), jedná se o 

tradiční přístup většiny modelů. 

b. Model využívající statické zpožděné proměnné (model NOR 2) neboli proměnné 

definované za více časových okamžiků před bankrotem. 

c. Model využívající dynamické proměnné (model ZMĚN) jedná se o aplikaci 

multiperiodického přístupu (viz Niemann et al, 2008), který byl však pro účely této 

práce modifikován. 

d. Model využívající smíšené proměnné (Model FIN) jedná se o model, který 

kombinuje nejvýznamnější zpožděné ukazatele (viz model NOR 2) a dynamické 

ukazatele (viz model ZMĚN). 

5. Navržení postupu nalezení reprezentativních proměnných jednotlivých 

neparametrických modelů - zatímco diskriminační analýza umožňuje sama o sobě 

sestavení modelu pouze z relevantních proměnných (viz kroková diskriminace). Metoda 

Boosted Trees takovou možnost přímo nenabízí.  
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K nalezení relevantních proměnných, bylo tak nutné navrhnout vlastní postup. Navržený 

postup je popsán v rámci první aplikace metody Boosted Trees. 

6. Sestavení výsledných neparametrických modelů – za výsledné modely jsou 

považovány ty varianty modelů, které obsahují pouze relevantní proměnné.  

7. Výběr reprezentativního modelu, shrnutí výsledků modelů a nalezených ukazatelů 

3.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Zkoumaných vzorkem jsou účetní výkazy podniků zpracovatelského průmyslu působících na 

území České republiky. Data byla získána z databáze AMADEUS. Zkoumány byly dva vzorky 

podniků, které se liší časovou periodou a přístupem k datům, viz vzorek 1 a vzorek 2. 

Vzorek 1 představuje soubor dat o 207 průmyslových podniků (akciových společností) se sídlem 

na území České republiky, z toho je 32 bankrotních a 175 aktivních. Do tohoto vzorku byly 

zahrnuty pouze podniky s kompletními účetními výkazy. Tento přístup byl zvolen, aby bylo 

možno vyčíslit, co nejvíce ukazatelů pro konkrétní podnik. Zkoumaným obdobím je časový úsek 

mezi roky 2007 a 2010. Do zkoumaného vzorku bankrotních podniků byly zařazeny výkazy 1 rok 

před bankrotem. Vzorek 2 představuje soubor 1908 podniků (akciových společností) 

zpracovatelského průmyslu, z toho 1500 aktivních a 408 bankrotních, působících na území České 

republiky v období mezi roky 2004 až 2011. Z databáze byly získány a následně analyzovány 

veškerá data o bankrotních podnicích, které byly za analyzované období dostupné. Vzorek byl 

doplněn o data aktivních podniků. Odlišnosti oproti vzorku 1 je zahrnutí veškerých podniků, tj. i 

těch, u kterých nejsou kompletní údaje, bylo tak učiněno za cílem maximalizace počtu pozorování. 
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4 Výsledky disertační práce 

4.1 Analýza v minulosti vytvořených modelů 

V rámci naplnění cíle disertační práce byly nejdříve analyzovány tradiční modely měření 

úvěrové rizika a to Altmanův model, modely IN 01 a IN 05 Inky a Ivana Neumaierových. 

Zmíněné modely byly dále testovány na aktuálních datech tuzemských průmyslových podniků. 

Výchozím krokem byla analýza jejich konstrukce a identifikace nedostatků. Důvodem testování 

bylo zejména zkoumání závěrů dřívějších studií, která tvrdí, že způsob, kterým byly modely 

odvozeny (jako redukované modely), v sobě skrývá riziko, že při aplikaci v jiném prostředí či 

období bude již znatelně méně efektivní, než v prostředí jeho vzniku (viz Scott, 1981, Platt, Platt, 

1990, Grice, Dugan, 2001, Wu, Gaunt a Gray, 2010, či Niemann et al, 2008). Bylo zjištěno, že 

přesnost Altmanova modelu je znatelně nižší oproti vykazované na originálním vzorku, schopnost 

rozpoznat aktivní, resp. bankrotní podnik je nižší o 48,96%, resp. 40,58% oproti té, která byla 

dosažena na originálním vzorku.  O efektivitě aplikovatelnosti Altmanova modelu vypovídá i fakt, 

že jednoznačný výrok o riziku bankrotu byl schopen poskytnout přibližně u 62 % podniků, 

zbylých 38% podniků nebyl schopen vyhodnotit. Dále byly testovány modely IN 01 a IN 05, 

bylo zjištěno, že tyto modely mírně překonávají Altmanův model v přesnosti klasifikace 

bankrotních podniků, avšak hůře dokáží rozpoznat aktivní podnik. Model IN 01 nedokázal stejně 

jako Altmanův model rozhodnout u 62% analyzovaných podniků, model IN 05 dokázal 

rozhodnout již u cca 72% podniků, i tak však zůstává velká část podniku nevyhodnocena.  

Protože výsledky testování tradičních modelů se značně lišili od těch, které byly deklarovány 

jejich autory, byla pozornost dále věnována zkoumání teoretických nedostatků těchto 

modelů. Efektivnost modelu je dána mírou, do které specifika dat odpovídají předpokladům 

aplikované metody MDA. Aplikace této metody je spojená s nutností splnění řady omezujících 

předpokladů, kterými je normalita dat, nezávislost mezi proměnnými (viz Zhang et al, 1999). 

Samotná povaha finančních, resp. bankrotních dat těmto předpokladům neodpovídá.  Zejména 

normální rozdělení je u finančních dat spíše výjimkou. Tímto problémem se zabývali Nikkinen a 

Sahlstrőm (2004). Zkoumali deset finančních ukazatelů mezi různými národními účetními 

koncepcemi a zjistili, že porušení normality je mezinárodní fenomén. Důvodem porušení 

normality finančního poměrového ukazatele je jeho samotná konstrukce (viz Whittington, 1980, 

Barnes, 1982, 1987). Modely založené na MDA však profitují z normálního rozdělení vstupních 

proměnných ve smyslu zvýšení své klasifikační schopnosti (viz McLeay, Omar, 2000).  
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Prediktory Altmanova modelu i modelů IN
2
 byly podrobeny testování normality a bylo zjištěno, že 

ani jeden z testovaných ukazatelů nevykazuje normalitu a to ani na 1% hladině významnosti 

aplikovaného SW testu. Rovněž bylo prokázáno, že existence kladných korelací mezi prediktory 

snižuje klasifikační přesnost modelu, zatímco záporná ji zvyšuje (viz Cochran, 1964). Zkoumáním 

vnitřní struktury, prostřednictvím korelační matice prediktorů, tradičních modelů bylo zjištěno, že 

v modelech převládají kladné statisticky významné korelace. Vzorek 2 byl testován na přítomnost 

extrémních hodnot. Bylo zjištěno, že prediktory bez výjimky obsahují alespoň jedno odlehlé 

pozorování (extrémní hodnotu). Existence extrémních hodnot narušuje závěry parametrických 

metod (viz Zimmerman, 1994, 1995, 1998). Právě v porušení předpokladu normality, četností 

kladných korelací uvnitř lze spatřovat hlavní důvod jejich nízké klasifikační schopnosti. Tyto 

výsledky potvrzují teoretické a empirické závěry jiných studií (viz Scott, 1981, Platt, Platt, 1990, 

Grice, Dugan, 2001, Wu, Gaunt a Gray, 2010, či Niemann et al, 2008) o omezené robustnosti 

modelů mezi prostředími a v čase. Jinými slovy, tradiční modely nelze efektivně aplikovat 

v současných podmínkách a je nutné odvodit nové. 

4.2 Tvorba vlastního modelu 

Na základě identifikace faktorů, které způsobují neúspěch tradičních modelů predikce bankrotu, 

byly analyzovány možnosti sestavení nového bankrotního modelu, který by svou konstrukcí 

představoval reakci na zjištěné nedostatky. Nově byly vytvořeny tři rozdílně řady modelů.  

První řada modelů byla odvozena za použití parametrické metody lineární diskriminační analýzy.  

Druhá řada modelů byla odvozena pomocí novější neparametrické metody Boosted Trees, která 

oproti ostatním neparametrickým metodám umožňuje třídit proměnné z hlediska své významnosti.  

Třetí řada modelů představuje modely hybridní. Tyto modely využívají k nalezení proměnných 

metodu Boosted Trees. Samotná klasifikace je pak prováděna prostřednictvím alternativního 

algoritmu a to lineární diskriminační analýzy, případně umělé neuronové sítě. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 S výjimkou prediktorů TA/TL, byl zkoumán pouze jeho inverzní poměr TL/TA.  
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4.2.1 Data sloužící k vytvoření modelu 

Po volbě metody byly identifkovány proměnné předešlých modelů (zejména
3
 Beaver, 1966, 

Altman 1968, Deakin, 1972, Ohlson, 1980, Ding et al, 2008, Wang, Lee 2008, Niemann et al, 

2008, Beaver, 2005, Tseng, Hu, 2010, Psillaki, Tsolas, Margaritis, 2009), které slouží jako 

množina potenciálních prediktorů pro nové modely. 

Byly však rovněž formulovány i alternativní proměnné, které umožnili lépe analyzovat zkoumané 

rizikové oblasti finančního zdraví.  

Aby bylo možné vytěžit, co největší potenciál skryty ve zkoumaných ukazatelích, byly definovány 

a zařazeny do vytvořených modelů čtyřmi rozdílnými způsoby a to jako: 

1.   Statické ukazatele – definované jako stav daného ukazatele v jednom období (1 rok před 

bankrotem). Jedná se o tradiční přístup k definici proměnných, který však nepostihuje 

celý možný potenciál. 

2.   Statické zpožděné ukazatele – na rozdíl od předchozích statických ukazatelů byly 

definovány i pro vzdálenější okamžiky od bankrotu a to dva až pět let zpětně. Vzhledem ke 

komplexitě takto vzniklé množiny ukazatelů, byly aplikovány pouze v robustnějších 

modelech založených na metodě Boosted Trees, případně testovány v rámci hybridních 

modelů. Metoda BT navíc umožňuje vyhodnotit i korelované a nelineární vztahy a 

efektivně si radí i s chybějícími hodnotami, čímž představuje oproti metodě diskriminační 

analýzy značně robustnější algoritmus. 

3.  Dynamické ukazatele – jedná se způsob dovození ukazatelů, jehož účelem je vnést do 

modelu faktor času avšak alternativním způsobem oproti předchozím zpožděným 

ukazatelům. Svou definicí představují modifikaci dřívějšího multiperiodického přístupu, 

jehož účelem je, aby jeden ukazatel postihl více nežli jedno časové období. U většiny 

ukazatelů byl tento požadavek splněn definicí jejich přírůstu mezi dvěma po sobě jdoucími 

obdobími. Existovaly však ukazatele, u kterých tento postup nemohl být aplikován a musel 

být navržen nový alternativní způsob. Ze stejných důvodů jako předchozí kategorie 

ukazatelů i tato byla aplikována pouze v modelech založených na metodě Boosted Trees, 

případně testovaná v rámci hybridních modelů. 

4.   Smíšené ukazatele – představují spojení statických zpožděných a dynamický ukazatelů 

v rámci jednoho.  

                                                
3 Velká část literatury o bankrotních modelech využívá stejných tradičních prediktorů, zejména těch Altmanových 

(Altman, 1968). Ve zmíněných pramenech byly nalezeny i jiné prediktory než ty Altmanovy, existuje však také řada 

dalších článku, které stejné prediktory používají, zde jsou zmíněny, ze kterých bylo čerpáno v rámci této práce. 
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Význam této kategorie není v nové definici jednotlivých ukazatelů, ale v definici celé 

množiny ukazatelů. Smyslem takto definované množiny je umožnit analýzu synergického 

efektu plynoucího z kombinace zastoupených ukazatelů. I tato kategorie ukazatelů byla 

aplikována pouze v rámci modelů na bázi metody Boosted Trees, případně i hybridních 

modelů 

 

U modelů odvozených prostřednictvím metody Boosted Trees byly aplikovány navíc i 

dichotomické ukazatele, jejichž využití klasická diskriminační analýza neumožňuje. 

4.2.2 Vlastní modely založené na metodě diskriminační analýzy 

Vzhledem k uvedeným tvrzením (viz Aziz, Dar, 2006, Nieman et al, 2008) byly vlastní modely 

nejprve odvozeny tradiční cestou a to prostřednictvím lineární diskriminační analýzy. Protože za 

příčiny neúspěchu předchozích modelů založených na této lze považovat právě nenaplnění 

předpokladů této metody, byly jednotlivé potenciální prediktory modelů podrobeny testu 

normality, zdali splňují tuto, z hlediska přesnosti modelu, kritickou podmínku. Podle závěru testu, 

žádný z analyzovaných prediktorů tuto podmínku nesplňoval a to ani na nejnižší jednoprocentní 

hladině významnosti. Podle Nikkinen, Sahlstrőm (2004) lze aplikací Box-Coxovy transformace 

(Box, Cox, 1964) efektivně dosáhnout normality finančních poměrových ukazatelů. Z tohoto 

důvodu byla tato transformace aplikována na potenciální prediktory. Na rozdíl od práce Nikkinen, 

Sahlstrőm (2004) byla tato metoda aplikována na větší množství proměnných (44 oproti 10) a na 

data odlišného charakteru (bankrotní data).  Efektivnost Box-Coxovy byla hodnocena ne pouze 

podle redukce šikmosti a špičatosti proměnných, ale podle Shapiro-Wilkova testu, který 

k testování normality užívá, oproti ostatním testům, náročnějšího měřítka.  Vlastní bankrotní 

model byl pak odvozen z transformovaných ukazatelů, ne z ukazatelů v původní 

netransformované podobě, čím se zásadně odlišuje od předchozích (tradičních) aplikací 

metody MDA. Z vytvořených variant modelu byla vybrána ta varianta (viz parametrický 

redukovaný model 1), která obsahuje pouze proměnné s testem potvrzenou normalitou a vhodnou 

vnitřní strukturou (převládajícími zápornými korelacemi). Detaily vybrané varianty modelu 

popisuje následující tabulka.  

 

Tabulka 1, Reprezentativní parametrický model 

  Wilk. Lambda Parc. Lambda F na vyjmutí p-hodnota Tolerance 

QA/S* 0,9193 0,5433 170,646 0,00000 0,703231 

TA* 0,5444 0,9175 18,258 0,00003 0,663768 

S/TA* 0,5417 0,9220 17,172 0,00005 0,860823 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 
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Odvozený model je statisticky významný na 1% hladině F-testu (viz celkové charakteristiky 

modelu 1, Wilkova lambda 0,49401, F (3,195)=66,575, p<0,0000). Výhoda tohoto modelu, oproti 

tradičním modelům, je v tom, že využívá klasifikační funkce, která nevyužívá šedého pásma, čímž 

jeho výroky jsou jednoznačné. Průměrná přesnost tohoto modelu ve smyslu správně 

klasifikovaných aktivních podniků činí 93,89% a 89,12% bankrotních podniků. Příčiny vyšší 

klasifikační přesnosti modelu jsou dány zejména naplněním předpokladu normality a existenci 

záporných korelací mezi prediktory.  

4.2.3 Vlastní modely založené na metodě Boosted Trees 

V rámci aplikace metody Boosted Trees byly sestaveny celkem tři řady modelů v závislosti na 

proměnných, které obsahují.  

1.   Model využívající statické proměnné neboli statický model (model NOR) 

2.   Model využívající dynamické proměnné neboli dynamický (model ZMĚN) 

3.  Model využívající smíšené proměnné neboli kombinovaný model (model FIN) 

 

Účelem konstrukce těchto řad modelů bylo, co nejhlouběji analyzovat potenciál identifikace 

hrozby bankrotu skrytý ve finančních ukazatelích. A rovněž prezentovat možnosti synergického 

efektu spojení ukazatelů statického a dynamického charakteru neboli množiny smíšených 

proměnných. Metoda Boosted Trees je vzhledem ke svým předpokladům jednak dostatečně 

robustní pro aplikaci na bankrotních datech a jednak umožňuje i analýzu dichotomických 

proměnných. Z toho důvodu byla využita jak pro identifikaci prediktorů bankrotu (významných 

rizikových oblastí), tak pro sestavení vlastního modelu (pro klasifikační účely). Výchozím krokem 

při sestavování bankrotního modelu pomocí metody Boosted Trees bylo nutno nejdříve 

navrhnout postup, jakým budou identifikovány relevantní proměnné pro model.  

Nejdříve bylo potřebné stanovit faktory, na základě kterých budou idenfitikovány nevýznamné 

proměnné a následně odstraněny z modelu. Samotným výstupem aplikace metody BT je žebříček 

relativní významnosti jednotlivých proměnných modelu, který hodnotí míru, s jakou daná 

proměnná přispívá k celkové klasifikační schopnosti modelu. Jednotlivé proměnné byly podle 

hodnot své relativní významnosti roztříděny na pět intervalů a následně byly analyzovány počty 

proměnných v jednotlivých intervalech. Bylo zjištěno, že zastoupení v jednotlivých intervalech je 

velmi nerovnoměrné, kdy počet nejvýznamnějších proměnných představuje zlomek celkového 

počtu proměnných.   



21 

 

Na základě tohoto poznatku byl procentuální počet proměnných v jednotlivých intervalech 

významnosti zvolen jako první eliminační kritérium, podle kterého byly ukazatele původní 

množiny proměnných rozděleny na část významných a část nevýznamných ukazatelů. 

Následně byl analyzován stupeň multikolinearity mezi proměnnými. Multikolinearita představuje 

takovou situaci, kdy jednu nezávislou proměnnou je možné vysvětlit pomocí kombinace ostatních 

nezávislých proměnných, a tudíž může být z množiny nezávislých proměnných odstraněna bez 

významné ztráty informace.  

K hodnocení multikolinearity bylo využito metody Variance Inflation Factor (VIF). Kritická 

hodnota VIF = 4
4
 představovala druhé eliminační kritérium pro odstranění redundantních 

proměnných z modelů.  

Výsledkem aplikace zmíněných dvou kritérii byl výsledný model, který byl složen pouze 

z významných proměnných, které již nelze z modelu bez významné ztráty popisované informace 

vyloučit. Ve prospěch navrženého postupu sestavovaní redukovaného modelu prostřednictvím 

metody BT hovoří fakt, že i přes značnou redukci počtu proměnných
5
 nedošlo k výrazné ztrátě 

klasifikační přesnosti modelu či jeho informační kvality. Dosažené klasifikační přesnosti 

neparametrických modelů jsou vyšší jak oproti modelům tradičním, tak oproti dřívějšímu 

parametrickému modelu.  

Nejdříve byl takto sestaven statický model měření úvěrového. Model byl sestaven ve dvou 

variantách a to jako Model 1, využívající klasické statické ukazatele a Model 2, využívající 

zpožděné statické ukazatele. Bylo zjištěno, že ačkoliv většina proměnných výsledného Modelu 2 

(s jednou výjimkou) je definována rok před bankrotem, obsahuje tento model i jiné proměnné, 

nežli Model 1.  Důsledkem předefinování množiny ukazatelů i pro vzdálenější okamžiky (viz 

zpožděné ukazatele) není pouze zařazení zpožděné proměnné do modelu, ale rovněž nalezení 

jiné kombinace prediktorů. Tato jiná kombinace prediktorů modelu 2 je výsledkem zkoumání 

relevantních informací v daleko širším kontextu. Pro zkoumání možnosti aplikace dynamických 

proměnných byl sestaven dynamický model (model ZMĚN). Výchozím krokem bylo navržení 

zmíněné modifikace multiperiodické transformace. Model ZMĚN je tak jedinečný svou 

konstrukcí, ale také způsobem odvození proměnných. Nejvýznamnější prediktory, tj. 

prediktory výsledných modelů NOR a ZMĚN byly spojeny v posledním neparametrickém modelu 

a to v kombinovaném modelu FIN.  

                                                
4 Hodnota VIF rovna 4 znamená, že 75% hodnot dané proměnné je možné vysvětlit kombinací ostatních. 
5 Výsledný Model 1 obsahoval 5 proměnných z původních 34, výsledný Model 2 dokonce jen 6 z původních 158, 

výsledný model ZMĚN obsahoval 10 ze 127 původních proměnných. 
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Tento model je kombinovaný z hlediska svých prediktorů, kdy riziko bankrotu předpovídá ne 

pouze podle rozdílnosti stavů prediktorů v čase, ale rovněž podle předešlé dynamiky jejich 

vývoje.  Výsledek výpočtu modelu obsahuje následující tabulka 4. V tabulce u jednotlivých 

prediktorů jsou označeny i modely, ze kterých daný prediktor pochází. 

 

Tabulka 2, Model FIN 

Proměnná Pův. model Rel. výz. Proměnná Pův. model Rel. výz. 

DR 12 ZMĚN 100,00% OR/CL 3 NOR 68,64% 

EBIT(5-vol) ZMĚN/NOR 81,77% EBIT/TA 23 ZMĚN 67,99% 

EQ 12 ZMĚN 78,95% WC/TA 1 NOR 64,45% 

NI/OR 12 ZMĚN 77,47% DR 1 NOR 64,16% 

OC/OR 12 ZMĚN 75,93% CF/TA 12 NOR 61,63% 

CL/S 12 ZMĚN 73,64% TL/TA 23 ZMĚN 60,75% 

NI/OR 1 NOR 71,29% TL/EBITDA 1 NOR 56,94% 

DR 34 ZMĚN 70,01%       
Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat z databáze Amadeus 

 

Model FIN se skládá celkem ze 166 individuálních stromů, které ve svém souhrnu představují 

výsledné klasifikační pravidlo. Aplikace vytvořeného modelu tedy již není možná prostřednictvím 

lineární funkce, ale pouze pomocí softwaru. Jeden z individuálních stromů, který model obsahuje, 

zobrazuje následující graf. 

 

Graf 1, Individuální strom modelu FIN 

Tree graph for Bankrot

Num. of non-terminal nodes: 3,  Num. of terminal nodes: 4

Tree number: 1; Category: 0

ID=1 N=787

Mu=0,524778

Var=0,181152

ID=2 N=400

Mu=-0,399909

Var=0,236194

ID=5 N=256

Mu=0,256911

Var=0,123642

ID=4 N=12

Mu=-2,104278

Var=0,000000

ID=6 N=13

Mu=-1,467329

Var=0,177515

ID=7 N=206

Mu=0,521847

Var=0,046187

ID=3 N=229

Mu=0,294247

Var=0,113842

EBIT(5-vol)

<= 18250,055168 > 18250,055168

EBIT/TA 23

<= -0,303121 > -0,303121

EQ 12

<= -0,480824 > -0,480824

 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat z databáze Amadeus 

 

Při zkoumání synergického efektu u smíšených dat v rámci modelu FIN bylo zjištěno, že zmíněný 

efekt se projevil v následujících oblastech.  



23 

 

Jedná se zejména o schopnost správně rozpoznat aktivní podnik na testovacím vzorku, dále 

schopnost správně rozpoznat bankrotní podnik na trénovacím vzorku. A výrazně nižší chybovost 

ve smyslu chyby prvního druhu na testovacím vzorku a v chybě druhého druhu na trénovacím 

vzorku. Klasifikační přesnost kombinovaného modelu FIN na trénovacím vzorku dat činí 91,21% 

správně klasifikovaných aktivních podniků a 97,98% správně klasifikovaných bankrotních 

podniků. Na testovacím vzorku rozpoznal správně 97,05% aktivních podniků, ale pouze 41,18 % 

bankrotních. Nízký výkon na testovacím vzorku lze přičíst nízkému počtu pozorování (pouze 17, 

zatímco v trénovacím vzorku bylo 271 pozorování podniků).  Viz následující tabulka (přesnost 

modelu je uvedena v procentech). 

 

Tabulka 3, Klasifikační přesnost modelu FIN a její komparace s přesností předchozích modelů 

Model  
Aktivní podniky Bankrotní podniky Chyba I druhu Chyba II druhu 

Trén. No Test No Trén. No Test No Trén. Test Trén. Test 

FIN (15 pr.) 91,21 1 229 97,05 271 97,98 397 41,18 17 21,73 53,33 0,71 3,66 

NOR 1 (5 pr.) 92,30 1 052 97,99 448 96,65 388 60,00 20 17,76 42,86 1,32 1,79 

NOR 2 (6 pr.) 92,75 1 062 97,49 438 99,23 390 50,00 18 16,59 55,00 0,30 2,06 

ZMĚN (10 pr.) 91,60 1 107 98,98 393 99,75 396 50,00 18 19,06 30,77 0,10 2,26 

Průměr 91,97 - 97,88 - 98,40 - 50,29 - 18,79 45,49 0,61 2,44 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat z databáze Amadeus 

 

Model FIN z hlediska své klasifikační přesnosti překonává tradiční modely a to na stejných datech, 

viz následující tabulka. 

 

Tabulka 4, Komparace přesnosti modelů FIN, NOR, ZMĚN s tradičně užívanými (Altman, IN 01 a IN 05) 

Model Aktivní podniky Bankrotní podniky Nevyhodnoceno Celkem 

FIN (15 pr.) 92,27% 95,65% 0% 93,00% 

NOR 1 (5 pr.) 94,00% 94,85% 0% 94,18% 

NOR 2 (6 pr.) 94,13% 97,06% 0% 94,76% 

ZMĚN (10 pr.) 93,53% 97,58% 0% 94,41% 

Altman (5 pr.) 49,51% 54,01% 38,34% 50,03% 

IN 01 (5 pr.) 38,83% 63,25% 37,99% 40,95% 

IN 05 (5 pr.) 43,37% 73,50% 27,35% 45,97% 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat z databáze Amadeus 

 

Aby bylo možné analyzovat i potenciál skrytý ve volbě metody, kterou model měření 

úvěrového rizika využívá, byly zkoumány i možnosti sestavení hybridního modelu.  

Navržené hybridní modely využívaly prediktory nalezené pomocí metody Boosted Trees, avšak 

pro klasifikační účely byl aplikován alternativní algoritmus (lineární diskriminační analýza resp. 

umělá neuronová síť). Bylo zjištěno, že oproti teoretickým předpokladům (viz De Andres, Lorca, 

Cos Juez, Sanchez-Lasheras, 2011 či Lin, 2009) se nejedná o efektivní možnost dalšího rozvoje 

modelu.  
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Nicméně, přístup ke konstrukci hybridních modelů, které jsou předmětem této práce, se lišil od 

přístupů předchozích autorů (De Andres, Lorca, Cos Juez, Sanchez-Lasheras, 2011 či Lin, 2009). 

A to jednak v aplikaci metody BT k výběru proměnných a dále i v aplikaci parametrické metody 

jakožto klasifikačního algoritmu
6
. 

4.2.4 Možnosti aplikace odvozených bankrotních modelů k měření úvěrového rizika 

Základním posláním modelů predikce bankrotu je poskytnutí výroku, zda hodnocený podnik je či 

není ohrožen bankrotem. Mezi bankrotem podniku a úvěrovým rizikem existuje těsná vazba. 

Bankrot podniku, totiž znamená objektivní platební neschopnost a tím i maximální možnou míru 

úvěrového rizika. Hodnocením míry ohrožení rizika bankrotu, resp. stanovením jeho 

pravděpodobnosti lze objektivně měřit úvěrové riziko s tímto podnikem spojené. Odvozené 

modely založené na metodě Boosted Trees (Modely NOR, ZMĚN a FIN) umožňují, na základě 

posouzení podobnosti mezi hodnoceným podnikem a skupinou bankrotních, resp. aktivních 

podniků, vyhodnotit pravděpodobnost, že daný podnik v průběhu jednoho roku zbankrotuje. 

Stanovením této pravděpodobnosti pro zkoumané podniky je možné efektivně měřit úvěrové 

riziko, resp. kvantifikovat očekávanou ztrátu v případě defaultu (bankrotu).  

Aby bylo možné vytvořený parametrický model aplikovat pro měření úvěrového rizika bylo 

nutno jeho výstup modifikovat. V rámci práce byl navržen postup využití vytvořeného 

bankrotního modelu k měření úvěrového rizika, který lze shrnout do následujících bodů: 

1.   Vyčíslení klasifikačních funkcí modelu. 

2.   Definování funkce indexu jako rozdílu klasifikačních funkcí, kdy při dosažení kladné 

funkční hodnoty je podnik vyhodnocen jako podnik za aktivní a při dosažení záporné 

hodnoty jako bankrotní.  

3.   Vyčíslení nenulových hodnot indexu pro zkoumané aktivní podniky. 

4.   Výpočet dolního kvartilu (25%), mediánu (50%) a horního kvartilu (75%) pro hodnoty 

indexu z bodu 3. 

5.   Definice následujících čtyř rizikových tříd (A, B, C, D) pro aktivní podniky, kde třída A 

značí nejméně rizikové podniky (hodnota indexu pro daný podnik je vyšší než horní 

kvartil), B (hodnota indexu vyšší než medián, ale menší než horní kvartil), C (hodnota 

indexu vyšší než dolní kvartil, ale menší než medián), D nejvíce rizikové podniky, avšak 

ještě neohroženy bankrotem (hodnota indexu vyšší než 0, ale menší než dolní kvartil). Pro 

úplnost lze definovat i třídu E, pro bankrotní podnik, neboli pro záporné hodnoty indexu. 

                                                
6 Parametrických metody (zejména MDA) bývá častěji aplikováno pro výběr proměnných, ne pro účely klasifikace. 

Aplikace umělé neuronové síťě jako klasifikačního algoritmu je již častější, avšak ne v kombinaci s metodou BT. 
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Výhodou tohoto postupu je jednoznačné zatřídění jakéhokoliv podniku do jedné z pěti 

navržených rizikových tříd, protože tyto třídy pokrývají celý interval možných hodnot indexu. 

Nyní ke konkrétní aplikaci takto navrženého parametrického modelu (viz redukovaný model 1). 

Měření úvěrového rizika konkrétního podniku, prostřednictvím zmíněného modelu, se odehrává ve 

třech fázích. Nejprve je nutné transformovat hodnoty proměnných modelu pro daný podnik a to 

prostřednictvím následujícího vztahu pro Box-Coxovu transformaci, platného pro y>0: 

 

 

kde 

y – je konkrétní hodnota transformovaného ukazatele (tj. S/TA, QA/S, resp. TA) pro daný podnik. 

K transformaci jsou potřebné příslušné odhady parametrů λ1 a λ2, ty jsou obsaženy v následující 

tabulce 5. 

 

Tabulka 5,  Odhady parametrů transformace pro redukovaný model 1 

Ukazatel λ1 λ2 LCL (-95%) UCL (+95%) 

QA/S -1,4560 1,1965 -2,1604 -0,768 

S/TA -0,4949 0,9306 -0,8215 -0,1794 

TA 0,0765 0,0000 0,0109 0,1431 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Po transformaci je již možné aplikovat klasifikační funkce tohoto modelu, resp. vyčíslit rozdíl 

obou klasifikačních funkcí (A-B) neboli index, viz následující tabulka.  

 

Tabulka 6, Klasifikační funkce redukovaného modelu 1 

  Aktivní Bankrotní  A- B 

S/TA 44,824 38,9665 +5,8575 

QA/S 44,5134 59,0637 -14,5503 

TA 3,2356 2,4002 +0,8354 

Konstanta -65,6812 -47,6496 -18,0316 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

 

Vyčíslenou hodnotu indexu je následně  otřeba zařadit do jednoho z pěti intervalů (viz následující 

tabulka) a podle příslušnosti k danému intervalu je podniku přisouzen konkrétní rizikový 

stupeň, čímž je stanovena konkrétní míra úvěrového rizika.. 

 

Tabulka 7, Intervaly hodnot indexu k měření úvěrového rizika 

Třída 
Dolní  

kvantilové hranice 

Horní  

kvantilové hranice 

Hodnoty indexu 

spodní horní 

A  > 75 % n.a. 4,973077 n.a. 

B > 50 % < 75 % 2,343653 4,973077 

C > 25 % < 50 % 1,110972 2,343653 

D  > 0% < 25 % 0,000000 1,110972 

E n.a. < 0 % n.a. 0,000000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

1

2)( 1)( 1



 
 


y
y
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4.3 Identifikace rizikových oblastí 

V rámci splnění cíle práce byly rovněž analyzovány rizikové oblasti finančního zdraví, ve 

kterých se bankrot projevuje, zejména s časovým předstihem. K analýze těchto oblastí byla 

aplikována metoda Boosted Trees. Nyní k zjištěním samotné analýzy. Následující identifikované 

oblasti představují syntézu závěrů všech představených modelů. Identifikace rizikových oblastí 

probíhala zcela novým způsobem. Aplikovaný přístup spočíval v hodnocení rizikových oblastí 

s vyšším časovým odstupem a to jednak ve smyslu jejich stavu v minulých obdobích, ale rovněž i 

dynamiky jejich vývoje v minulých obdobích. Jiné práce buď zmiňovali implicitně faktor času 

jako významný z hlediska identifikace rizikových oblastí (viz Deakin, 1972), případně se jej 

snažily zakomponovat do modelu (viz Henerby, 1996 či Shumway, 2001), avšak pomocí zcela jiné 

metody (Coxova modelu). Výhodou zde aplikovaného přístupu je, že rizikové oblasti jsou 

hodnoceny komplexně, všechny proměnné byly definovány i pro minulá období, tudíž faktor času 

byl plně integrován do modelu. Nyní již k identifikovaným oblastem. 

4.3.1 Velikost podniku 

Jako prvotní projevy bankrotu vystupují do popředí faktory velikosti podniku (zejména EQ, ale 

rovněž i TA, S). Tento závěr je zcela konzistentní s předchozími závěry jiných autorů (viz 

Shumway, 2001, Niemann et al, 2008, Wu, Gaunt, Gray, 2010). Zmíněná literatura se shoduje, že 

se jedná o významný rizikový faktor, avšak již nenabízí vysvětlení proč tomu tak je, resp. kde má 

tento faktor svůj původ. V rámci analýzy vytvořených modelů vystupuje do popředí, mezi faktory 

s vyšším časovým odstupem, velikost vlastního kapitálu jako nejvýznamnější faktor. V modelu 

(viz redukovaný model NOR 2) je tento faktor hodnocen jako významný již čtyři roky před 

samotným bankrotem. Navíc tento faktor velikosti vykazuje v analyzovaném časovém horizontu 

(1-5 let před bankrotem) značnou setrvačnost. Možných příčin této nízké hodnoty vlastního 

kapitálu
7
, resp. jeho nedostatku může být několik, zde byly analyzovány následující tři. 

1.   Podnik má nedostatek kapitálu při svém vzniku a vzhledem k nízké rentabilitě jej není 

schopen navyšovat, nebo 

2.   podnik zanikne v raném stádiu svého vývoje, případně 

3.   hodnota vlastního kapitálu je ztenčována kumulováním dosahovaných ztrát. 

Ad 2) Shumway (2001) se tímto faktorem zabýval a došel k závěru, že nejedná o významný 

rizikový faktor.  

                                                
7 Bankrotní podniky jsou mnohem menší oproti těm aktivním (ve smyslu hodnoty vlastního kapitálu, ale i tržeb a 

celkových aktiv) a to v celém zkoumaném období (viz popisná statistika vzorku 2). 
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Ad 3) V rámci zde prezentovaných modelů byla kumulace ztrát podrobena analýze. Na jednu 

stranu bylo zjištěno, že bankrotní podniky v průměru začínají vykazovat ztrátu ve smyslu EBITDA 

v druhém roce před bankrotem. Na druhou stranu významnost samotného jevu generování ztráty 

byla v analyzovaném období vyhodnocena jako nevýznamná. Kumulaci ztrát nelze tak označit za 

nejvýznamnější příčinu nízké hodnoty vlastního kapitálu v analyzovaném období. 

Ad 1) Mezi analyzovanými příčinami zbývá nedostatek kapitálu na začátku podnikání
8
 a 

neschopnost podniku, vzhledem k své nízké výkonosti (rentabilitě) jej navyšovat. V širších 

souvislostech, lze tuto situaci hodnotit jako nerovnováhu mezi podnikem a jeho okolím, které je 

příčinou jeho krize (viz Zuzák, Königová, 2009).  

Tato nerovnováha může mít podle Ginevičiuse (Ginevičius, 2010) podobu nedostatečného rozvoje 

nových technologií a produktů a rovněž nízkého počtu partnerských (spolupracujících) podniků. 

Nedostatkem kapitálu na začátku své existence se tak podnik dostává do situace analogické 

bludnému kruhu chudoby. Nedostatek kapitálu (EQ) na začátku podnikání neumožňuje efektivní 

investice do technologií, které v budoucnu nezaručí dostatečnou konkurenční pozici, které ve svém 

důsledku vede k nízké akumulaci zdrojů. Důsledkem této slabé konkurenční pozice je zpomalení 

obratu aktiv, který je v redukovaném modelu významný již dva roky před bankrotem (S/TA 1, 

S/TA 2).  

4.3.2 Rentabilita 

Faktory nedostatečné rentability bankrotních podniků byly analyzovány podrobněji (viz Model pro 

identifikaci projevu bankrotu v čase) a bylo zjištěno, že rentabilita bankrotních podniků ve smyslu 

podílu EBITDA k celkovým aktivům (EBITDA/TA) představuje i v období pěti let před 

bankrotem v průměru pouze zlomek hodnoty, která je dosahována aktivními podniky. Navíc 

hodnoty tohoto ukazatele vykazují i v období pěti let před bankrotem statisticky odlišné rozdělení 

pravděpodobnosti. Za příčiny této nedostatečné rentability byla označena nízká investiční aktivita, 

jejíž důsledkem je nevhodná proporce aktiv (podíl dlouhodobého majetku) zřejmě v důsledku 

předchozích nedostatečných investičních aktivit. Spojení podkapitalizovanosti podniku, 

nedostatečné rentability a nízkého podílu dlouhodobého majetku potvrzuje předchozí hypotézu o 

analogii bludného kruhu, ve kterém se bankrotní podniky nalézají.  

 

 

                                                
8 Ani v nejzazším období zkoumání (tj. pět let před bankrotem) je průměrná velikost vlastního kapitálu nižší než u 

aktivních podniků a to i po vyloučení vlivu extrémních hodnot (viz Winsrorizovaný průměr hodnot). 
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Bludný kruh není však způsoben samotným nedostatkem kapitálu, ale jeho kombinací 

s nedostatečnými manažerskými schopnostmi uvnitř podniku, či nedostatečným marketingem (viz 

Altman, 1968 či Wu, 2010). Závěry o nedostatečné rentabilitě jsou dále potvrzeny přítomností 

prediktoru hodnotícího rentabilitu provozních výnosů (NI/OR) v modelu NOR, viz redukované 

modely NOR. Přítomnost faktoru rentability mezi nejvýznamnějšími ukazateli bylo možno 

předpokládat, neboť jsou často zastoupeny v řadě modelů (o tomto tématu viz dále v rámci modelu 

identifikujícího projevy bankrotu v čase). V ostatních modelech je faktor rentability nejčastěji 

přítomen v podobně rentability aktiv (EBIT/TA). Zde ačkoliv byl tento ukazatel analyzován, byl 

vyhodnocen jako nevýznamný oproti rentabilitě provozních výnosů (NI/OR). Jiným faktorem 

rentability je tzv. minulá ziskovost (RE/TA) byla v rámci obou modelů vyhodnocena jako 

nevýznamná, což je v souladu se závěry Shumwaye. Navíc toto vyřazení podporuje závěry o 

významnosti faktoru dosahované ztráty jako významného rizikového faktoru. Jiným často 

zmiňovanou příčinou bankrotu je nedostatek kapitálu pro obchodní řízení firmy
9
 (hodnoceno právě 

obratem aktiv) a objevujícím se výraznými obtížemi dostát svým splatným závazkům v krátkém 

období (viz Deakin, 1972, Gilson, 1989). Závěr o obtížnosti dostát splatným závazkům, však již 

implikuje právě faktory likvidity, případně zadluženosti
10

 (ve významu zdrojů financování). 

4.3.3 Zadluženost 

Zadluženost, resp. vysokou míru zadluženosti jako jednu z příčin úpadku zmiňují i další práce 

(Stiglitz, 1972 či Zavgren, 1985). Význam zadlužení v bankrotních modelech shrnuje Psillaki, 

Tsolas, Margaritis (2009), kteří tvrdí, že zadluženost „is regularly used as an indicator of a 

company’s ability to meet its long term debt obligations and remain solvent.“ Oba modely 

k faktoru míry zadluženosti přidávají ještě schopnost splácet závazky z EBITDA, samotná míra 

zadluženosti není ještě pro podnik fatální, avšak její kombinace s neschopností splácet závazky již 

je. Co se týče míry zadlužení, její významné známky lze podle závěrů redukovaného modelu 2 

identifikovat už dva (DR 1, DR 2), resp. tři roky (TL/TA 1, TL/TA 2 a TL/TA 3) před samotným 

bankrotem. V tomto období je možné nalézt i jiné faktory vztahující se k zadluženosti a to obrat 

závazků, ať již krátkodobých tak dlouhodobých (OR/TL 2, OR/ CL 3). Při hlubší analýze 

redukovaného modelu 2, resp. analýze jeho redundantních proměnných lze nalézt i jinou paralelu 

k zadluženosti a schopnosti splácet závazky. 

 

                                                
9 Nabízí se jasná implikace k předchozím závěrům o podkapitalizovanosti. 
10

 Hodnoceno dynamicky nárůst zadluženosti znamená čerpání finančních prostředků. 
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4.3.4 Likvidita 

Jedná se o problematiku čistého pracovního kapitálu, jehož hodnota svědčí o sladěnosti zdrojů a 

životnosti majetku, resp. strategii financování. Z faktorů, které determinují jeho výši v období 

jednoho až tří let před bankrotem, jsou v redukovaném modelu 2 obsaženy tyto, jedná se obrat 

krátkodobých závazků (OR/CL 1, OR/CL 3) a obrat oběžných aktiv (OR/CA 1, OR/CA 2).  

Neefektivnost v řízení čistého pracovního kapitálu se projevuje se zpožděním až dvou let jako 

problém v likviditě (CR 1, WC/TA 1) a rovněž se stejným zpožděním ve schopnosti splácet 

závazky (TL/EBITDA 1). Postavení prediktoru WC/TA mezi modely je poněkud zvláštní, WC/TA 

je významným prediktorem modelu NOR 2, ne však modelu NOR 1. Význam tak může mít vztah 

k jiné časově zpožděné hodnotě (vzdálenější než 1 rok před bankrotem). Významnost tohoto 

ukazatele tak může být, při aplikaci odlišné metodologie skryta, i přesto, že Shumway 

zakomponoval faktor času do svých úvah, avšak jiným způsobem
11

. Jiné měřítko likvidity 

obsažené v parametrickém modelu představuje poměr pohotových aktiv a tržeb (QA/S). Tento 

prediktor byl významný v parametrickém modelu měření úvěrového rizika, avšak 

v neparametrických modelech byl vyhodnocen jako nevýznamný. Jako prediktor, však není nutně 

neužitečný. Vzhledem k zvláštnostem jeho postavení je možné jej považovat za jedno z včasných 

varovných známek bankrotu. Nejvýznamnějšího postavení totiž dosáhl tento ukazatel definovaný 

pro období 4 let před bankrotem a to 42,94%. Významnost prediktoru je nejvyšší právě ve čtvrtém 

roce před bankrotem, pak ve druhém, poté v prvním, pak v pátém a nejnižší je ve třetím. Tímto 

pořadím své významnosti, značně narušuje tradiční představu o postavení prediktorů (viz Beaver, 

1966). 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Za využítí Coxova modelu rizika, ne pomocí zde aplikovaného způsobu definice proměnných. 
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Závěr 

Hodnocení úvěrového rizika je v centru pozornosti dlouhodobě. První pokusy o hodnocení 

úvěrového rizika na podnikové se datují k 60. letům minulého století. Od té doby bylo vytvořeno 

mnoho modelů, aplikujících rozdílné metody a obsahujících rozdilné prediktory. Práce přesto 

přináší nové poznatky, čímž obohacuje teorii a současně poskytuje návody k jejich uplatnění v 

praxi. V neposlední řadě mohou být výsledky využity v pedagogickém procesu.  V rámci 

disertační práce byly nejdříve analyzovány tradiční modely měření úvěrového rizika. Bylo 

zjištěno, že tyto modely na současných datech fungují mnohem méně efektivně, než v době a 

prostředí svého vzniku.  

Z toho důvodu bylo přistoupeno k odvození nových modelů, které by byly na současných datech 

efektivnější. Byl zkoumán tradiční přístup ke tvorbě bankrotního modelu a to prostřednictvím 

parametrické metody, vzhledem k předpokladům aplikované metody byl postup mírně 

modifikován. Výsledkem byly celkem čtyři nové parametrické modely. 

Dle navržené postupu je možné využít modely k měření úvěrového rizika a to formou přiražení 

jedné z pěti rizikových známek.  

Reprezentativní parametrický model dosáhl na aktuálních datech celkové přesnosti 93,91%, čímž 

překonal hodnoty dosažené tradičními modely. 

Protože charakter finančních, resp. bankrotních dat neodpovídá většině předpokladů 

parametrických metod, byla rovněž zkoumána možnost odvození modelu prostřednictvím 

neparametrické metody Boosted Trees. Tato metoda se jeví jako zvláště vhodná k sestavení 

bankrotního modelu, protože jednak svými předpoklady více vyhovuje charakteru bankrotních dat 

a jednak oproti ostatním neparametrickým metodám dokáže hodnotit význam jednotlivých 

proměnných. Prostřednictvím této metody byly sestaveny dva modely využívající statistických dat 

(modely NOR), jeden model využívající dynamických dat (model ZMĚN) a jeden model 

využívající smíšených dat (model FIN). Právě navržený model FIN je jednak způsobem svého 

odvození, ale i svou konstrukcí unikátní. Kombinací stavových a dynamických dat totiž využívá, 

oproti tradičním modelům další potenciál skrytý ve finančních ukazatelích. Rovněž klasifikační 

algoritmus modelu FIN vykazuje značná potenciál vzhledem k unikátnímu charakteru 

proměnných, které využívá. Byla zkoumána možnost aplikace alternativních klasifikačních 

algoritmu, avšak výsledek oproti použití původního algoritmu byl značně neuspokojivý. 

Model FIN dokáže jednoznačně vyhodnotit úvěrové riziko ve formě pravděpodobnosti, že 

hodnocený podnik v průběhu jednoho roku zbankrotuje. Kvality modelu dokládá jeho klasifikační 

přesnost, kdy dokáže správně rozpoznat 95,65% bankrotních a 92,27% aktivních podniků. 
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