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ÚVOD 

Většina vyspělých světových ekonomik od roku 2007 procházela různě dlouhým obdobím 

hospodářské recese. Za jedny z hlavních viníků finanční krize, jež recesi předcházela, byly 

označovány velké mezinárodní ratingové agentury. Ratingové agentury jsou již od dvacátých let 

minulého století součástí finančního systému. Jejich primárním cílem je na základě 

multikriteriálního rozhodování určovat schopnost daného subjektu dostát včas a v plné výši 

svým závazkům. Externí ratingové hodnocení tak bylo a je důležitým vodítkem pro investory 

při rozhodování o poskytnutí peněžních prostředků především velkým podnikatelským 

subjektům. Mezinárodně největšími ratingovými agenturami jsou Standard & Poor´s, Moody´s 

Investors Service a Fitch Ratings.  

Jedněmi z nejvíce kritizovaných aspektů u hodnocení externími ratingovými agenturami 

byla nejasná metodologie, provázanost zveřejňovaných výsledků nebo vlastnická provázanost 

mezi hodnotiteli a hodnocenými. Velkým problémem se ukázalo také to, že mnoho investorů 

z řad institucionálních či komerčních institucí spoléhalo na externí ratingy ve velké míře, často 

stoprocentně. Toto bylo navíc podpořeno tím, že někteří investoři (např. penzijní fondy) 

nemohli rozšířit své portfolio o cenné papíry, které neměly doporučované externí ratingové 

ohodnocení od některé z největších ratingových agentur. Obecně byly ale ratingové agentury 

kritizovány především kvůli dvěma aspektům. Prvním bylo nepřesné hodnocení nových 

investičních instrumentů finančního trhu. Druhým pak vliv ratingových agentur na finanční trhy 

a ekonomiku jako celek. Z toho důvodu od roku 2009 dochází v rámci Evropské unie k větší 

regulaci externího ratingového hodnocení. Nejdůležitější změnou je zavedení Nařízení 

evropského parlamentu a rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, 

které výrazně upravuje činnost ratingových agentur. Toto nařízení bylo několikrát 

modifikováno, naposledy v roce 2013.  

S problematikou ratingového hodnocení má však úzkou souvislost i problematika 

insolvenčního řízení a následně bankrotu podnikatelského subjektu, v podstatě jde o prvotní 

podstatu vzniku ratingových agentur. V souvislosti s ekonomickým zpomalením byla dokonce 

možnost tzv. bankrotu zmiňována i v souvislosti se splatností dluhopisů některých států.  

Bankrotům je tak věnována velká pozornost jak v praktické, tak teoretické rovině. V teorii je 

snahou většiny sofistikovaných kvantitativních metod predikce bankrotů na základě konkrétních 

dat. Právě při určování dat nutných k analýze a následné predikci se objevují omezení daných 

modelů. Vzhledem k současné zvyšující se dynamice změn ekonomického prostředí nelze zcela 

jednoznačně, a to především dlouhodobě, stanovit proměnné, jež jsou z hlediska predikce 

pravděpodobnosti bankrotu nejvíce relevantní. Vzhledem k těmto omezením je možné využít 

metody kvalitativního modelování, která je schopno například naznačit vliv vnějších 

proměnných na vnitřní proměnné, z nichž v současnosti vychází většina predikčních modelů. 

Dílčím cílem je tak abstrahování těchto proměnných a navrhnutí kvalitativních modelů. 

Výstupem těchto kvalitativních modelů je určení trendu, jenž je v podmínkách ekonomické 

nejistoty často dostačujícím a v rozhodující míře určujícím ukazatelem. 

Prozatím poslední modifikace týkající se externího ratingového hodnocení z roku 2013 je 

velmi významná z hlediska podnikatelských subjektů, které ratingové hodnocení využívají, ale i 

pro ratingové agentury, jež toto hodnocení poskytují. Jedním z nejdůležitějších cílů této úpravy 

je omezení vlivu největších agentur. K tomuto cíli má mimo jiné vést tzv. rotace agentur, tedy 

že jedna agentura nemůže vydávat dlouhodobě hodnocení jednoho emitenta. Vychází se 

z předpokladu, že nová agentura bude hodnotit emitenta rozdílně nežli původní. Navíc je také 

navrhováno, aby externí ratingové hodnocení alespoň jednou provedla agentura s menším než 

desetiprocentním tržním podílem. V této souvislosti se nabízí otázka, zda se při hodnocení 

ratingové agentury vzájemně ovlivňují. Odpověď na tuto otázku má vliv i na použití 

instrumentu rotace agentur, také je ale přínosná z důvodu usnadnění rozhodovacího procesu 

managementu velkých podnikatelských subjektů při volbě ratingové agentury. Problematice 

analýzy vzájemné závislosti hodnocení od různých ratingových agentur bylo věnováno několik 
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studií, přesto je vhodné poskytnout další nástroje. I z tohoto důvodu je dílčím cílem této 

disertační práce přispět k výzkumu této otázky pomocí statistické analýzy. 

Hlavním cílem disertační práce je navržení kvalitativního modelu, pomocí něhož bude 

možno posoudit vliv regulace externího ratingového hodnocení na podnikatelský subjekt, ale i 

na postavení samotného institutu ratingového hodnocení a potažmo potenciální investory. 

Navrhnutý model bude vycházet z metod kvalitativního modelování, neboť některé proměnné 

jsou v současnosti nekvantifikovatelné. Tento navržený model by měl v teoretické rovině 

přispět k pochopení postavení ratingového hodnocení v rámci ekonomiky podnikatelského 

subjektu, potažmo ale i celé ekonomiky. Management podnikatelských subjektů, uvažujících o 

absolvování externího ratingového hodnocení, tak činí v prvé řadě za účelem přesvědčení 

potenciálních investorů o kvalitách jimi spravovaného podniku. Navrhnutý model poskytne 

v praktické rovině výchozí znalostní základnu pro rozhodování i o tom, zda je pro podnikatelský 

subjekt výhodné usilovat o získání externího ratingového ohodnocení.  

1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 V současné ekonomické situaci jsou podnikatelské subjekty a jejich management nuceny 

k rozhodování o svém dalším postupu a směřování ve stále kratších intervalech a při znalosti 

buď mála nebo naopak příliš mnoha dat. Postupem času se vykrystalizovalo mnoho metod, 

které tato rozhodování managementu podporují. Většina z nich je ale založena na čistě 

kvantitativních datech a znalostech časových řad. Některá data ale nejsou kvantifikovatelná 

vůbec, některá obtížně a u některých není možné získat dostatečně dlouhou časovou řadu. 

Z těchto důvodů je snahou teoretického i empirického výzkumu nabídnout metody, které 

umožní rozhodování při vágních nebo velmi omezených znalostech všech potřebných 

parametrů. Jedním z nejpropracovanějších postupů je ratingové hodnocení externí ratingovou 

agenturou. Vliv tohoto hodnocení na podnikatelský subjekt má mnohá omezení, stejně jako díky 

zvyšování regulace je diskutabilní sama pozice ratingových agentur. Důležitou snahou je 

pochopení vzájemné závislosti mezi hodnoceným podnikatelským subjektem, regulatorním 

orgánem a ratingovým ohodnocením. Pro hodnocení těchto vztahů  neexistuje v současnosti 

žádný ucelený model, který by na základě kvantitativních dat jednoznačně stanovil výhodnost 

nebo nevýhodnost zvyšující, případně snižující, se regulace. Stejně tak za těchto podmínek je 

pro management podnikatelského subjektu obtížné kvalifikovaně se rozhodnout pro přistoupení 

na externí ratingové hodnocení. Snahou je poskytnout model, který přispěje k tomuto 

rozhodování  

Globálním cílem disertační práce je nabídnout ucelený postup, který pomůže při 

rozhodování za těchto ztížených podmínek bez znalosti všech kvantitativních dat. Pro tyto 

potřeby jsou stanoveny i dílčí cíle, které na sebe vzájemně navazují a vzájemně se doplňují. 

Kombinací metod kvalitativního modelování a statistických metod (především testování 

hypotéz) přispějí k lepšímu pochopení vztahů mezi jednotlivými proměnnými důležitými pro 

fungování podnikatelského subjektu i  regulatorního prostředí. 

1.1 Parciální cíle disertační práce  

Prvním parciálním cílem je zaměření se na problematiku insolvenčního řízení a následně 

bankrotu podnikatelského subjektu. Tato problematika je úzce spjata s externím ratingovým 

hodnocením, neboť toto je do jisté míry varováním před možností nastání takové situace. 

Problém, při kterém je možno aplikovat metody kvalitativního modelování, jsou závislosti mezi 

proměnnými spojenými s podnikatelským subjektem a proměnnými ovlivnitelnými nebo 

neovlivnitelnými národní autoritou. Pro tyto modely je potřebné: 

 stanovení relevantních proměnných 

 určení kvalitativních závislostí mezi zvolenými proměnnými 

Pro kvalifikované rozhodnutí o použitých proměnných je nutné provést kritickou rešerši 

zveřejněných vědeckých prací. Výsledkem bude abstrahování relevantních proměnných na 
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obecnou úroveň, využitelnou pro kvalitativní modelování. I stanovení vazeb mezi zvolenými 

proměnnými bude docíleno obdobně, tedy pomocí kritické rešerše v kombinaci s metodami pro 

kvalitativní modelování. 

Dalším parciálním cílem je stanovení provázanosti mezi ratingovým  hodnocením od 

různých externích ratingových agentur. Toto je důležité především pro pochopení možností 

zásahu od regulatorních orgánů nebo pro management podnikatelského subjektu, jenž o 

ratingovém hodnocení uvažuje. Při stanovení vzájemné závislosti či nezávislosti bude využito 

jen statistických kvantitativních metod bez použití metod kvalitativního modelování. 

Pro splnění parciálního cíle je nutno stanovit statistický soubor, pro nějž existuje 

dostatečně dlouhá časová řada statistických znaků. Důležitou podmínkou je také přepis 

písmenného označení ratingových kategorií do číselného vyjádření, pomocí nějž bude možno 

uplatnit zvolené statistické metody. 

1.2 Globální cíl disertační práce 

Uvažování managementu podnikatelských subjektů ve vztahu k externímu ratingovému 

hodnocení je ovlivněno snahou pro přesvědčení potenciálních investorů o poskytnutí peněžních 

prostředků. Tato snaha je dlouhodobě podpořena teoretickými i empirickými poznatky. 

V současnosti se však mění podmínky pro poskytování externího ratingového hodnocení, kdy 

nejsou známa žádná, nebo jen velmi omezená data potřebná k rozhodnutí. Globálním cílem 

disertační práce je navržení kvalitativního modelu, jenž bude nápomocen při rozhodování 

managementu podnikatelského subjektu, zda využít externího ratingového hodnocení při 

zvyšující se regulaci tohoto hodnocení. Navrhnutý kvalitativní model by měl poskytnout cenné 

informace i pro investory a regulatorní orgány. Při cestě k tomuto cíli je potřeba dosáhnout: 

 stanovení relevantních proměnných 

 určení kvalitativních závislostí mezi zvolenými proměnnými 

Pro kvalifikované rozhodnutí o použitých proměnných je nutné provést kritickou rešerši 

zveřejněných vědeckých prací, jejímž výsledkem bude abstrahování relevantních proměnných 

na obecnou úroveň, využitelnou pro kvalitativní modelování. Stanovení vazeb mezi zvolenými 

proměnnými také bude docíleno pomocí kritické rešerše v kombinaci s metodami pro 

kvalitativní modelování. 

1.3 Formulace hypotéz  

U globálního cíle i obou parciálních byla stanovena vždy jedna hypotéza. Hypotézy jsou 

uváděny a očíslovány v pořadí, v jakém byly během řešení disertační práce testovány. 

Hypotéza označená H1 souvisí s kvalitativními modely pro oblast bankrotu 

podnikatelského subjektu. Je stanovena následovně: 

H1 Možnost bankrotu podniku a fáze hospodářského cyklu jsou na sobě nezávislé 

Hypotéza H2 je výsledkem pomocí statistické analýzy zpracované problematiky vzájemné 

závislosti ratingového hodnocení od různých externích ratingových agentur.   

H2 Ratingová hodnocení od různých ratingových agentur jsou na sobě nezávislá 

Poslední hypotéza označená H3 souvisí s globálním cílem disertační práce, tedy 

kvalitativním modelem pro ratingové hodnocení. Jelikož jedním z hlavních indikátorů u 

hodnocení úspěšnosti podnikatelského subjektu je zisk, je stanovena ve znění: 

H3 Růst zisku podniku a externí ratingové hodnocení jsou na sobě nezávislé 

Všechny tři stanovené hypotézy vhodně doplňují kroky potřebné pro splnění globálního cíl 

disertační práce. 
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2 METODOLOGIE VÝZKUMU 

2.1 Statistické metody 

Clusterová analýza je závislá na tom, jaké znaky jsou zvoleny, nedokáže odlišit významné 

a nevýznamné znaky. Cílem optimalizační úlohy je rozdělení N objektů do M skupin. Každý 

objekt je charakterizován hodnotami proměnných K v K-dimensionálním prostoru. Výsledkem 

je pak rozdělení do (libovolného počtu) skupin s minimální vnitřní variabilitou. Vstupní data 

jsou x1, x2, …, xK jež charakterizují objekty. Funkce je sumou čtverců vzdáleností mezi objekty a 

těžišti. Souřadnice těžiště jsou cj1, cj2, …, cjK, kde j = 1, 2 , …, M. Celý proces se opakuje dokud 

není dosaženo minima funkce. Funkci je možno zapsat: 

 
 




N

i

K

l

jlil
Mj

cxf
1 1

),...,2,1(
min ))((min 2   

kde xi1, xi2, …, xiK (i = 1, 2, …, N). 

Vlastní korelační analýza je často užívaným statistickým nástrojem pro analýzu dat. 

Poznatky k této i případným dalším statistickým metodám jsou čerpány ze zdrojů Marek (2007), 

Hindls ( 2007), Pavelková a Dostál (2012) nebo Bailey (1998). 

Korelace je lineární závislost náhodných veličin. K měření intenzity závislosti jsou 

používány korelační koeficienty, které měří jen lineární závislost a nelze je používat pro měření 

jiného typu závislosti. Korelační koeficienty jsou rozdělovány na jednoduché korelační 

koeficienty, dílčí, případně parciální korelační koeficienty a celkový korelační koeficient, který 

vyjadřuje závislost náhodné veličiny Y na lineární kombinaci veličin X, Z,…, Q.  

Další charakteristikou, která popisuje velikost vazby sledovaných znaků je koeficient 

kovariance. Výběrová kovariance se vypočte: 












 



n

i

iiXY yxnyx
n

C
11

1
  

kde xi, yi představuje naměřené hodnoty sledovaných znaků X, Y a x , y  jsou aritmetické 

průměry vypočtené z naměřených hodnot. Když je kovariance rovna nule, jsou sledované znaky 

nekorelované (neexistuje mezi nimi lineární vazba). Když je kovariance rozdílná od nuly, 

existuje mezi sledovanými znaky korelace. Velikost této korelace však nejde z kovariance určit, 

protože kovariance není normována. Pokud je potřeba určit velikost korelace, počítá se 

výběrový koeficient korelace (Pearsonův koeficient korelace), který se počítá podle vztahu: 

yx

XY
XY

ss

C
r    

kde sx, sy jsou výběrové směrodatné odchylky vypočtené z naměřených hodnot. Cílem korelační 

analýzy je vyjádřit tendenci změn hodnoty znaku závisle proměnné při změně hodnoty znaku 

nezávisle proměnné, což se dá vyjádřit regresní funkcí. Jedná se o  stanovení jaká hodnota 

znaku závisle proměnné odpovídá s vysokou pravděpodobností hodnotě znaku nezávisle 

proměnné s určením směrodatné odchylky, přičemž čím je tato menší, tím je těsnost větší. 

Nejjednodušším případem korelace je pak lineární korelace, určující zda mezi dvěma spojitými 

proměnnými existuje lineární vztah a jeho míru. Snažíme se zjistit, jak dalece vystihuje přímka 

vztah dvou proměnných a korelační koeficient pak odráží odchýlení vztahu dvou proměnných 

od přímkového vztahu. V případě korelace jsou obě proměnné zcela rovnocenné a můžeme je 

ve výpočtu libovolně zaměňovat. V intervalu 1,1xyr  můžeme rozlišit: 

 přímou lineární korelační závislost rxy = 1 

 nepřímou lineární korelační závislost rxy = –1 

 korelační závislost neexistuje rxy = 0 

http://badame.vse.cz/iastat/pnost2.html
http://badame.vse.cz/iastat/regrese/korelace1.htm
http://badame.vse.cz/iastat/regrese/korelace1.htm
http://badame.vse.cz/iastat/regrese/korelace4.htm
http://badame.vse.cz/iastat/regrese/korelace5.htm
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Podle hodnoty, které koeficient korelace nabývá, můžeme konstatovat, že závislost je buď silná 

(|rxy| je blízká jedné), průměrná (|rxy| je blízká jedné polovině) anebo slabá (|rxy| je blízká nule). 

Dalším potřebným nástrojem je křížová korelace. Jedná se metodu, pomocí níž 

odhadujeme do jaké míry jsou dvě řady korelované. Máme-li dvě řady xi a yi, kde i = 1,2,..., n., 

pak křížová korelace rxy se zpožděním d je definována s využitím předešlých vztahů pomocí 

vzorce 





 

 






n

i di

n

i i

n

i dii

xy

yyxx

yyxx
r

1

2

1

2

1

)()(

)()(
  

kde d je zpoždění a platí d = 1,2,..., n. 

Pomocí výběrového koeficientu korelace rxy lze testovat nezávislost dvou kvantitativních 

znaků, Cílem testování je zjištění, zda sledované znaky jsou stochasticky lineárně nezávislé 

nebo závislé, jinými slovy zda je koeficient korelace ρ roven nule nebo rozdílný od nuly. 

Nulová hypotéza testu nezávislosti je formulována ve tvaru 

0:0 H   

a značí, že sledované znaky jsou nezávislé. Alternativní hypotéza formulovaná 

0:1 H  značí, že tyto znaky jsou závislé. 

Jako testové kritérium se používá testová statistika (náhodná veličina): 

21

2

xy

xy

r

nr
t




   

která má studentovo rozdělení. Pro zvolenou hladinu významnosti α je pro tento test kritickým 

oborem: 












2(:
2

1
ntttW    

Když se hodnota testového kritéria v kritickém oboru realizuje, je zamítnuta na 

stoprocentní α hladině významnosti nulová hypotéza a přijata alternativní hypotéza. 

2.2 Kvalitativní modelování 

Metodika kvalitativního modelování, jejímž znakem je tzv. selské uvažování (Common 

Sense), umožňuje díky svým nástrojům vytvoření takových komplexních kvalitativních modelů, 

které jsou v podstatě zobecněním příslušných modelů kvantitativních. Kvalitativního popisu 

zkoumaných jevů využíváme jestliže neumíme přesně kvantitativně popsat vztahy mezi 

proměnnými veličinami popisovaných dějů. Při kvalitativním uvažování přecházíme k novému 

oboru proměnných. Oborem hodnot se totiž stává uspořádaná množina hodnot, která nám 

umožňuje kvalitativně charakterizovat aktuální hodnotu kvantitativní proměnné vůči jejím 

významným hodnotám. Tato data charakterizují polohu aktuální hodnoty proměnné vůči 

mezním hodnotám. Také nám ukazují údaje o vývojové tendenci proměnné. Čas vstupuje do 

vztahů uspořádanou množinou symbolů odpovídající významným časovým okamžikům. 

Pokud bychom chtěli znázornit kvalitativní průběh proměnné v čase, pak je možno použít 

funkci, která přiřazuje významným okamžikům a intervalům mezi nimi kvalitativní hodnoty. 

Jestliže chceme vyjádřit chování kvalitativního modelu dosáhneme toho pomocí kvalitativních 

rovnic. Tyto rovnice vytvoříme z množiny kvalitativních proměnných a kvalitativních vazeb. 

Kvalitativní vazby jsou relacemi, nikoliv funkcemi jako u kvantitativního popisu. Přesto jsou 



 9 

kvalitativní vazby pomocí relací definované kvalitativními hodnotami tak, aby co nejpřesněji 

popisovaly běžné matematické operace (aritmetické operace, vztahy derivací apod.). 

Kvalitativní algebra, která je využita v této disertační práci, vychází z popisu v článku 

Dohnal (1991). Na obr. 1 je znázorněno šest bezrovnicových vztahů, přičemž každý z grafů 

znázorňuje nenumerickou závislost mezi X a Y. Jako obecný příklad lze uvést například vztah: 

Jestliže počet aut, v modelu ležící na ose X, je rostoucí, pak kvalita životního prostředí, 

umístěná na ose Y, má klesající tendenci. 

Výše uvedený vztah může být popsán pomocí heuristické analýzy uvedené na obr. 1, konkrétně 

vztahem označeným kódovým číslem 25. V rámci disertační práce jsou studovány modely 

založené na těchto bezrovnicových vztazích. 

Všechny vzájemné vazby mezi X a Y, tak jak jsou zobrazeny na obr. 1, jsou kvalitativními 

relacemi. Například vzájemná vazba mezi proměnnými X a Y zobrazená již uvedeným vztahem 

číslo 25 signalizuje to, že: 

 relace je klesající 

 vztah mezi X a Y je lineární 

 když X = 0 pak Y je kladné. 

                                             
Obrázek 1: Bezrovnicové vztahy mazi X a Y 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím Vicha a Dohnal, 2008 

Kvalitativní algebra, popsaná např. ve Vícha a Dohnal (2008), stanovuje, že oborem 

hodnot n kvalitativních proměnných: 

X1, X2,  …… , Xn  

je množina možných kvalitativních hodnot a jejich derivací:  

Hodnoty: Kladná Nulová Záporná 

Derivace: Rostoucí Konstantní Klesající 

 + 0 – 

Řešením modelu je pak sada všech m kvalitativních n-rozměrných scénářů, popsaná 

pomocí kvalitativních triplet:  

 [(X1, DX1, DDX1), (X2, DX2, DDX2),… (Xn, DXn, DDXn)]j  

j = 1, 2, …, m. 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

Y 

X 

25 

23

3 
3

3 

3 26 

24 

22 21 
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kde Xi reprezentuje i-tou proměnnou, DXi a DDXi pak její první a druhou kvalitativní derivaci 

vzhledem k nezávisle proměnné času t. 

 Z  Do Nebo Nebo Nebo Nebo Nebo Nebo 

1 + + +  + + 0       

2 + + 0  + + + + + -      

3 + + -  + + 0 + 0 - + 0 0     

4 + 0 +  + + +       

5 + 0 0  + + + + - -      

6 + 0 -  + - -       

7 + - +  + - 0 + 0 + + 0 0 0 - + 0 0 + 0 0 0 0 - 0 

8 + - 0  + - + + - - 0 - 0     

9 + - -  + - 0 0 - - 0 - 0     

10 0 + +  + + 0 + + - + + +     

11 0 + 0  + + 0 + + - + + +     

12 0 + -  + + -       

13 0 0 +  + + +       

14 0 0 0  + + + - - -      

15 0 0 -  - - -       

16 0 - +  - - +       

17 0 - 0  - - 0 - - + - - -     

18 0 - -  - - 0 - - + - - -     

19 - + +  - + 0 0 + + 0 + 0     

20 - + 0  - + - - + + 0 + 0     

21 - + -  - + 0 - 0 - - 0 0 0 + - 0 0 - 0 0 0 0 + 0 

22 - 0 +  - + +       

23 - 0 0  - + + - - -      

24 - 0 -  - - -       

25 - - +  - - 0 - 0 + - 0 0     

26 - - 0  - - - - - +      

27 - - -  - - 0       

Tabulka 1: Přehled jednorozměrných přechodů 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím Dohnal, 1991 

Jakýkoliv soubor scénářů [(X1, DX1, DDX1), …, (Xn, DXn, DDXn)]j je konečným souborem. 

Soubor S(m, n) m kvalitativních n-rozměrných scénářů. Soubor scénářů 

S(m, n)   

j = 1, 2, …, m. 

bude výsledkem kvalitativního n-rozměrného modelu M 

M(r, n)  

kde r je číslem jeho bezrovnicové vazby. 

Soubor scénářů S(m, n) není jediným výsledkem kvalitativního modelování. Výsledkem 

modelu je identifikace všech možných přechodů mezi jednotlivými scénáři. Tato identifikace je 

velmi důležitá, neboť umožňuje stanovení vhodné cesty mezi konkrétními scénáři. Z výsledku 

kvalitativního modelu je tedy možno jednoznačně určit, jak dosáhnout například scénáře číslo 1 

jestliže se aktuálně nacházíme v méně výhodném scénáři číslo 10. Kompletní sada všech 

možných jednorozměrných přechodů je uvedena v tab. 1. 

Tabulka 1 není jedinou možností. Mohla by být změněna na ad hoc bázi. Jedinou 

podmínkou je, že přechody musí při expertním odůvodnění splňovat podmínku Common Sense. 

Přechodový graf G je orientovaným grafem. Jeho uzly jsou souborem scénářů S(m, n) a 

orientované oblouky jsou přechody T. Pomocí tab. 1 lze získat soubor přechodů T odpovídající 

souboru scénářů S: 
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G(S, T(S))  

Příklad jednoduchého orientovaného grafu je uveden v disertační práci na obrázku 4. 

Jak již bylo naznačeno, při kvalitativní analýze je možno využít kvalitativních 

operací, přesněji kvalitativního sčítání a násobení.  
Výše uvedená kvalitativní algebra je využita v softwarovém vybavení, které bylo použito 

při řešení této disertační práce. Jedná se o program Q-SENECA, což je zkratka z anglického 

Qualitative Sensible Expert Catologue. 

3 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

3.1 Problematika bankrotu 

Problematice bankrotu je v literatuře věnováno mnoho prostoru. V literatuře je popsáno 

několik dlouhodobě užívaných modelů. V této zkrácené verzi disertační práce jsou však 

popsány jen nové směry výzkum, které byly publikovány v posledních letech. Většina 

uvedených poznatků bude následně využita při tvorbě kvalitativních modelů, především 

spjatých bankrotem podniku. 

V  odborné literatuře jsou často prezentovány metody užívající genetických algoritmů 

(Genetic Algorithms, GA). Jedním z takových je často citovaný příspěvek autorů Ahn a Kim 

(2009). Autoři se opírají o metodu případového posuzování (Case-based reasoning, CBR) 

s využitím genetických algoritmů. CBR jsou takzvané induktivní expertní systémy, které jsou 

postaveny na podobnostech případů (Burian, 2014). Základem je databáze příkladů, která je již 

pomocí metody prohledávána a odpovědí je de facto nejpodobnější případ k hledanému 

problému. 

Dalším využívaným nástrojem jsou umělé neuronové sítě (Artificial Neural Networks, 

ANN). Příkladem jsou práce autorů Hung a Chen (2009), Chauhan, Ravi a Chandra (2009), 

Pendharkar (2005), Tsai a Wu (2008) nebo jedno z prvních průkopnických užití ANN při řešení 

problematiky bankrotů od autorů Wilson a Sharda (1994). V tomto článku autoři spojili užití 

genetických algoritmů s klasickou multivariační diskriminační analýzou. Díky tomuto spojení i 

při relativně malém počtu pěti poměrových ukazatelů (převzatých z Altman, 1968) došlo 

k zpřesnění předpovědi bankrotů.  

Při výzkumu je také využíváno Bayesovských sítí (Bayesian network, BN). Použití této 

metody vychází z teorie pravděpodobnosti a používá grafické znázornění pro ilustraci 

pravděpodobnostních jevů mezi jednotlivými proměnnými (Schwarz, 2003, Steeb a kol., 2005). 

Jako první přišly s aplikací tohoto přístupu na problematiku bankrotu Sun a Shenoy (2007). 

V jejich podání jde o tzv.naivní Bayes BN model s využitím naivních Bayesovských 

klasifikátorů. Heuristickou analýzou došli autoři k osmi proměnným, pomocí kterých model 

vystavěli. Do jisté míry je model podobný uvažovanému využití metod kvalitativního 

modelování, protože některé proměnné jsou také bez dostatečných kvantitativních údajů.  

Dalším významným výzkumným směrem je využití Support vector machines (SVM), tedy 

zjišťování podobnosti pomocí jádrové transformace, pomocí níž se lineárně neseparovatelná 

úloha převádí na lineárně separovatelnou (Steeb a kol., 2005). Této metody využívají například 

Shin a kol. (2005), kteří přiznávají, že právě jádrová transformace je do jisté míry slabinou 

metody, stejně jako zobecnění na příslušnou úroveň. K podobným závěrům dochází pomocí 

metody SVM i Yoon a Kwon (2009), kteří se zaměřili na problematiku bankrotu malých a 

středních podniků. 

Je třeba také zmínit, že k dispozici je mnoho studií, které využívají klasických statistických 

metod. Pomocí v poslední době dostupných výpočetních technologií jsou tak například 

testovány již užívané bankrotní modely. Pravděpodobně nejznámějších a nejužívanějších 

bankrotní model Altmanovo Z-score podrobili testování autoři Griece a Ingram (2001), kteří se 

zaměřili například na to, zda je model stejně účinný dnes jako v době svého publikování 

(Altman, 1968) nebo zda je platný jak pro výrobní, tak nevýrobní podniky. Pomocí statistických 

metod a dat o bankrotech z osmdesátých let docházejí k závěru, že koeficienty by měly být 
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přepočítány a že model je úspěšnější pro výrobní nežli nevýrobní podniky. K podobným 

závěrům docházejí autoři Griece a Dugan (2003) ohledně Zmijewského a Ohlsonova modelu, 

kdy doporučují velice opatrný přístup k bezvýhradnému přijímání výsledků daných modelů.  

Zajímavá je práce autora Tsai (2009). V této práci autor řeší poněkud jinou problematiku 

související s bankroty a to není zpřesňování nebo vytváření nových bankrotních modelů, ale 

zaměřuje se na testovací statistické metody. Srovnává tak pět metod vyhodnocení dat a to 

korelační matici, t-test, faktorovou analýzu, regresní analýzu a analýzu hlavních komponent, 

přičemž  dochází k závěru, že t-test je lepší než zbylé testy. 

Co však je nutné zmínit je problém všech rešeršovaných modelů jímž je to, že vzhledem 

k současné zvyšující se dynamice změn ekonomického prostředí nelze zcela jednoznačně, a to 

především dlouhodobě, stanovit proměnné, jež jsou z hlediska predikce pravděpodobnosti 

bankrotu nejvíce relevantní. I z toho důvodu bude využito metod kvalitativního modelování, 

kde se nabízí na základě expertního stanovení základních proměnných alespoň stanovení trendu. 

3.2 Externí ratingové hodnocení 

Externí ratingové hodnocení je všeobecně uznávaný pomocný nástroj pro hodnocení rizika 

u podnikatelských příležitostí především na finančních trzích. Podle definice Vinše a Lišky 

(2005) je rating „nezávislé hodnocení, jehož cílem je zjistit, a to na základě komplexního 

rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je tento subjekt schopen a ochoten 

dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům“. Konečným výstupem ratingového 

hodnocení je ratingová kategorie (často označována jako známka), jež označuje 

pravděpodobnost, že hodnocený subjekt dostojí včas a v plné výši svým závazkům. V této 

souvislosti je nutné si uvědomit, že ratingové hodnocení není doporučením k investici (jak 

ostatně upozorňují i ratingové agentury), ale pomocným kritériem k posouzení kvality investiční 

příležitosti. 

Kromě obecného rozdělení na krátkodobý a dlouhodobý rating (časově rozlišen jedním 

rokem) a mezinárodní a lokální rating existuje několik druhů udělovaných ratingů, přičemž 

nejznámějším a nejvíce využívaným je úvěrový rating (credit rating). Bankovní domy jsou 

hodnoceny ratingem finanční síly (financial strenght rating), vyjadřujícím finanční sílu banky 

bez ohledu  na podporu vlastníka. Poslední velkou skupinou je rating finanční síly pojišťoven, 

hodnotící schopnost pojišťoven dostát svým závazkům v případě pojistných plnění. 

Mezinárodně největšími, se společným až 95% podílem na světovém trhu, jsou ratingové 

agentury Standard & Poor´s, Moody´s Investors Service a Fitch Ratings. Kromě Standard & 

Poor´s jsou registrovány i v České republice, kde se tato problematika řídí zákonem č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  

Zapsané ratingové agentury  
Fitch 

Ratings 
LTD 

Fitch, INC. 

Moody´s 
Investors 
Service, 

Inc. 

Moody´s 
Investors 
Service 
Limited 

Moody´s 
France SAS 

Převod na 
stupně 
úvěrové 
kvality - 

dlouhodobý 
rating 

1 
AAA až 

AA- 
AAA až AA- 

Aaa až 
Aa3 

Aaa až Aa3 Aaa až Aa3 

2 A+ až A- A+ až A- A1 až A3 A1 až A3 A1 až A3 

3 
BBB+ až 

BBB- 
BBB+ až 

BBB- 
Baa1 až 

Baa3 
Baa1 až 

Baa3 
Baa1 až 

Baa3 

4 BB+až BB- BB+až BB- 
Ba1 až 

Ba3 
Ba1 až Ba3 Ba1 až Ba3 

5 B+až B- B+až B- B1 až B3 B1 až B3 B1 až B3 

6 
CCC+ a 

nižší 
CCC+ a 

nižší 
Caa1 a 

nižší 
Caa1 a nižší Caa1 a nižší 

Tabulka 2: Hodnocení užívané ratingovými agenturami registrovanými v ČR 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím stránek ČNB 
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Jednotlivé registrované agentury v ČR jsou uvedeny v tab. 2. Zároveň jsou v této tabulce 

uvedeny systémy výsledného hodnocení, například u Moody`s je nejvyšší dlouhodobé 

hodnocení Aaa a nejnižší naopak Caa1, případně nižší. Také je určitou známkou rozděleno 

pásmo investiční a spekulativní, opět dle Moody`s je to stupeň Baa3. 

Velkým přínosem ratingového hodnocení je ucelený metodologický systém. Ratingové 

hodnocení je v rozhodující míře požadováno konkrétní společností a tato poté spolupracuje s 

ratingovou agenturou v průběhu celého procesu hodnocení. V malé míře se vyskytuje též 

ratingové hodnocení bez účasti hodnoceného subjektu na základě požadavku investorů, 

tzv.nevyžádaný rating, přičemž v těchto případech se jedná o rating pomocí údajů z veřejně 

dostupných zdrojů, tudíž lze předpokládat nižší vypovídací schopnost takovéhoto hodnocení. 

Obecný postup ratingového hodnocení nelze vzhledem ke komplexnosti analýzy a specifičnosti 

jednotlivých ekonomických subjektů přesně stanovit, přesto lze nalézt určitý „metodologický 

vzorec“, dle něhož hodnocení probíhá. Dvě základní části hodnocení jsou posouzení 

kvalitativních a kvantitativních faktorů.  

Proces ratingového hodnocení je většinou zahájen po podpisu smlouvy, kdy je sestaven 

analytický tým k provádění hodnocení, tento pak pomocí jak dotazníků, tak osobních návštěv a 

studia dostupných relevantních zdrojů provede kvalitativní a kvantitativní zhodnocení, které je 

předloženo ratingovému výboru. Tento výbor se skládá z několika zainteresovaných interních 

hodnotitelů, kteří hlasováním rozhodnou o přiděleném hodnocení, jež je do doby zveřejnění 

klientem tajné. Celý tento proces je obvykle uskutečněn v průběhu tří měsíců. 

Novějším přístupem, zavedeným v rámci Basilejského výboru pro bankovní dohled (Basel 

Committee on Banking Supervision, BASEL), je přístup založený na vnitřním ratingovém 

systému bank (Internal Ratings Based Approach, IRB). Tento přístup je také zohledněn v 

metodice hodnocení nutné pro registraci u ČNB. Podstata tohoto přístup je v tom, že každé 

expozici je po přiřazení do příslušné kategorie a posouzení jejích charakteristik (dlužníka i 

transakce) přidělen interní stupeň ratingu.  

V současnosti je už vydán tzv. BASEL III
1
, který přináší další pokroky v rámci regulace 

celého bankovního systému, z nichž se část významně dotýká i externího ratingového 

hodnocení. Výrazných změn se totiž dočkalo hodnocení oblasti likvidity a kapitálové 

přiměřenosti bank což má přinést snížení závislosti na externím ratingovém hodnocení od 

ratingových agentur. 

Velkým rizikem ratingového hodnocení je spjatost mezi hodnotitelem a hodnoceným. 

Vzhledem k problémům v této oblasti byly od roku 2009 Evropskou komisí zavedeny přísnější 

pravidla pro ratingové agentury, působící na území Evropské unie. Rizikem snah Evropské unie 

o regulaci procesu externího ratingového hodnocení je nejednoznačnost postojů zemí mimo EU 

k prosazení regulačních mechanismů a tím pádem možnost omezené účinnosti těchto nařízení. I 

v tomto ohledu ale dosáhla komise EU velkých pokroků, protože například v roce 2014 byly 

podepsány dohody s Brazílií, Argentinou, Mexikem, Singapurem a Hongkongem o uznání 

právního rámce nařízení 1060/2009 v těchto státech. USA mají také vlastní zákony týkající se 

externího ratingového hodnocení, a kroky podniknuté v rámci těchto zákonů se do jisté míry 

shodují s kroky EU. 

V odborných literatuře je problematice ratingových agentur, přístupu k jejich regulaci a 

možném východiskům pro další fungování celého systému věnováno mnoho pozornosti. 

Vhodným úvodem pro pochopení celé problematiky je článek autorů Jeon a Lovo (2013), který 

se zaobírá teorií problematiky ratingového hodnocení a některými přístupy v ekonomické 

literatuře. V článku je i schéma funkce ratingové agentury, které je převzato na obr. 2. 

                                                 
1
 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, zdroj Bank for 

International Settlements 
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Obrázek 2: Funkce ratingové agentury  

Zdroj: Jeon a Lovo, 2013 

Přímo roli ratingových agentur na vzniku finanční krize se věnují autoři Pagano a Volpin 

(2010). V článku jsou také představeny možnosti, jak celý systém ratingového hodnocení 

zprůhlednit a zdůvěryhodnit. Jako hlavní krok tímto směrem je, kromě dalšího zprůhlednění 

metodologie ratingového hodnocení, navrženo přenést platbu za ratingové hodnocení od 

emitenta cenného papíru k investorovi, v mírnější variantě nutnost zaplacení před provedením 

hodnocení. Podobně se k dané problematice staví i Mählmann (2009), který se zaobírá korelací 

mezi náklady na ratingové hodnocení a jeho následnými přínosy pro emitenta. Pohled na vliv 

ratingových agentur při cyklickém vývoji ekonomiky nabízí autoři Amato
 
a Furfine (2004). 

Studiem hodnocení společností v USA, především od ratingové agentury Standard & Poor ´s, 

dochází k závěru, že lépe hodnocené společnosti nejsou obecně odolnější vůči cyklickým 

výkyvům. Podobně jako předešlí autoři předkládají argumenty spíše pro zpřísnění regulace. 

Autoři Heflin a kol. (2011) v těchto souvislostech ale upozorňují, že jsou lépe hodnoceny 

společnosti, které vydávají pravidelně (i častěji než jen ročně) výroční zprávy, které jsou volně 

dostupné. 

Na problematiku ratingu malých a středních podniků se zaměřil ve svém článku Zhu 

(2009), který se opírá z velké části o kvantitativní údaje získané pomocí nástrojů finanční 

analýzy, ale přidává k nim některé kvalitativní ukazatele vztahující se přímo ke konkrétnímu 

ekonomickému subjektu. Jiný pohled na hodnocení ekonomických subjektů pomocí samoučící 

se neuronové sítě nabídli autoři Konecny, Trenz a Svobodova (2010), kteří poukazují na malou, 

tedy výhodnou, ovlivnitelnost subjektivním pohledem při samotném procesu hodnocení, jsou si 

však také vědomi velké náročnosti při rozřazování do jednotlivých skupin a tím i  obtížné 

využitelnosti modelu při praktických aplikacích.  

Novým přístupům k hodnocení finanční situace ekonomických subjektů se zabýval Pan 

(2009). Tento autor se zaměřil na z evropského pohledu přece jen specifickou ekonomiku 

čínskou, resp.tchaj-wanskou, V obecném pohledu je však metodologie uplatnitelná i 

v ekonomikách EU nebo USA. Navržená metoda přináší modifikaci modelu založeného na 

finančních ukazatelích, kdy jejich kombinací pomocí genetických algoritmů vznikají čtyři 

samostatné modely, přičemž jejich následným zkombinováním vznikl model hybridní, dle testů 

nejúčinnější. Obdobně se k problematice rizika staví například i autoři Ko a Lin (2006), 

Zopounidis a Doumpos (1999) nebo Koksal a Arditi (2004), tito se zaměřením na specifika 

související se stavebními společnostmi. 

Velmi zajímavým příspěvkem vzhledem k oblasti výzkumu je článek, v němž se sice 

autoři Krainer a Lopez (2004) zaměřují na americké akciové trhy, kde pomáhají tamním 

regulátorům vyvinout model hodnocení rizikových aktivit, ale zajímavý je přístup. V tomto 

modelu v podstatě doplňují obvyklou fundamentální a technickou analýzu o několik 

proměnných stojících mimo akciové trhy, s jejichž pomocí měli při prvních testováních předstih 

až čtyř čtvrtletí při určování rizik.  

Autoři Feng, Gourieroux a Jasiak (2008) se ve svém příspěvku zaobírají kvalitativním 

modelováním. V tomto článku se autoři zaměřují především na podniková uvěrová portfolia a 

na úvěrové deriváty. Také článek autorů Srinivasan a Bolster (1990) se zaměřuje na využití 

neformálních procesů, které mohou odhalit některé příčiny selhání při ratingovém hodnocení, 

http://apps.isiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&db_id=&SID=Y2kEg6L4on@k1aef5lf&name=Zopounidis%20C&ut=000083559200007&pos=1
http://apps.isiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&db_id=&SID=Y2kEg6L4on@k1aef5lf&name=Doumpos%20M&ut=000083559200007&pos=2&cacheurlFromRightClick=no
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které nejsou současnými všeobecně užívanými nástroji predikovatelné. Model je testován na 

dluhopisech společností Chrysler Corporation a General Motors.  

Na datech emitentů, investorů a dalších zainteresovaných subjektů z Velké Británie 

analyzují v  autoři Duff
  
a Einig (2009, pp. 141-153) situaci při ratingovém hodnocení. Zajímavé 

je rozdělení hodnotících technických parametrů na makro a mikro ekonomické. Analýza je 

prováděna pomocí nástrojů multivarianční analýzy a je konstatováno, že nejsou shledány žádné 

statisticky významné rozdíly mezi skupinami technických kvalitativních parametrů. 

Využití metod korelační analýzy je v mnoha odborných článcích. Autoři Bannier a Hirsch 

(2010) se zabývají tím, zda mělo vliv na hodnocení zavedení výhledů do hodnocení od agentury 

Moody’s v roce 1991. Docházejí k závěru, že došlo ke „zjemnění“ hodnocení, neboť dřívější 

snížení či zvýšení ratingové kategorie neposkytovalo prostor pro rozlišení možných vývinů 

situace. Výhledy přinesly především určitý tlak na dlužníky, kteří se snaží v důsledku rizika 

snížení ratingové kategorie zlepšit své postavení. Autoři se v článku vyjadřují i k otázce 

regulace a také se přiklání k názoru, že zvýšená regulace byla prospěšná i z hlediska kvality 

celého procesu ratingového hodnocení. Ohledně přínosů regulace tak potvrzují podobný názor 

jako Chen a Neamtiu (2009), kteří jako jedni z prvních přišli s názorem, že tlak regulačních 

orgánů přinesl využití všech možností, které mají ratingové agentury k dispozici ke zlepšení 

procesu ratingového hodnocení.  

Do jisté míry podobný názor jako Bannier a Hirsch sdílí i Manso (2013), který se ve své 

studii zaobíral vlivem ratingového hodnocení na „přežití“ dlužníka. Podle něj přestože se 

ratingová agentura bude snažit dostát přesně své metodologii, není vyloučen neblahý vliv na 

dlužníka. Autor se také zaobírá otázkou, zda zvýšení počtu ratingových agentur povede ke 

zvýšení kvality ratingového hodnocení a dochází k závěru, že spíše ne, neboť se konkurenční 

tlak podepíše na frekvenci a rozdílnosti hodnocení, přičemž ratingové hodnocení podle jeho 

výsledků spíše poklesne. K téměř přesně opačným závěrům ohledně konkurence mezi 

ratingovými agenturami však dochází autor Xia (2014), který zkoumal jak se změnilo 

hodnocení dlouhodobě etablované ratingové agentury Standard & Poor´s při přímém střetu 

s hodnocením relativně nové ratingové agentury Egan-Jones Rating Company. 

Se zajímavým příspěvkem přišel i Kräussl (2005), který se zaobíral vlivem změn 

ratingového hodnocení na národní ekonomiky, především ty rozvíjející se. Vliv je podle jeho 

studie velký a to především v případě snížení ratingového hodnocení, které má dopad na 

finanční trhy a ochotu půjčovat takovým národním ekonomikám. V obecnější rovině a na 

příkladu nejen rozvíjejících se ekonomik zkoumali tento problém i autoři Chen a kol. (2013), 

kteří také našli souvislosti mezi ratingovým hodnocením a pozicí národní ekonomiky na 

finančních trzích. Podle jejich zjištění je pozice po zvýšení ratingového hodnocení lepší jen 

dočasně (zhruba rok). Obdobně je to i u snížení ratingového hodnocení, ale tam je nástup změn 

rychlejší. 

Přestože z výčtu prací, které se zaobírají problematikou ratingového hodnocení je patrné, 

že výzkum v této oblasti je velmi bohatý, tak využití metod kvalitativního modelování tak, jak 

je navrhováno v této disertační práci nebylo zatím k řešení žádné problematiky použito. 

Z hlediska této disertační práce jsou ale velmi významné práce autorů Hill a kol. (2010) a 

Alsaska a ap. Gwilym (2010), které se zabývají tím, zda se hodnocení od jednotlivých 

ratingových agentur liší nebo ne. Oba dochází k závěru, že v podstatných oblastech ne. 

4 VÝZKUMNÁ ČÁST – PARCIÁLNÍ CÍLE 

4.1 Testování vlivu proměnných s ohledem na problematika bankrotu  

V této podkapitole tezí disertační práce budou navrhnuty dva modely, z nichž první je 

zaměřen spíše na reakci podniku na proměnné, které nemůže (nebo může jen velmi omezeně) 

ovlivnit národní, resp. nadnárodní autorita. Ve druhém modelu budou naopak užity proměnné, 

které je schopna národní autorita přímo ovlivnit. Pro zajištění částečné validity bude použito 

metod korelační analýzy a testování hypotéz na jeden z výstupů těchto modelů. 
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Postup a závěry týkající se kvalitativního modelování uvedené v této podkapitole byly 

publikovány v recenzovaném časopise Scientific Papers of the University of Pardubice. Series 

D, Faculty of Economics and Administration a na mezinárodní vědecké konferenci               

EKF VŠB-TU v Ostravě v roce 2012. 

4.1.1 Kvalitativní model pro přímo neovlivnitelné proměnné 

Pro potřeby konkrétního kvalitativního modelu je nezbytné stanovit proměnné, na nichž 

bude provedena analýza. V prvním kvalitativním modelu jsou na ose X zvoleny proměnné, 

jejichž ovlivnění jak ze strany managementu podniku, tak národní či nadnárodní autority je 

velmi problematické až nemožné, maximálně zprostředkovaně nebo za použití nestandardních 

nástrojů. Na ose Y jsou pak proměnné, jež jsou na chování proměnných z osy X závislé. 

Proměnné užité pro kvalitativní model byly abstrahovány a definovány na základě kritické 

literární rešerše vědeckých prací (níže jsou uvedeny včetně identifikátorů). Z nejdůležitějších 

vědeckých prácí jde o články autorů Crouchy, Galai, Mark (2001), Altman (1968); Gutiérrez, 

Olalla, Olmo (2009), Kim, Nabar (2007); Griece, Dugan (2003) nebo Tsai (2009).  

 Cyklické výkyvy (OS) – vliv fáze ekonomického cyklu dle běžné definice, tedy 

jaká fáze  ekonomického cyklu je v závislosti na růstu nebo propadu HDP 

 Panika na finančních trzích (SG) – na finančních trzích dochází k růstu úrokových 

sazeb, poklesu důvěry investorů 

 Bankovní nedůvěra (BM) – snižuje se ochota bank půjčovat finanční prostředky 

jak na mezibankovním, tak na komerčním trhu 

 Nestabilita trhu nemovitostí (PM)– dochází k poklesu cen nemovitostí, utlumení 

poptávky po nemovitostech, prodlužování doby návratnosti projektů, zastavení 

investiční činnosti 

 Nestabilita akciového trhu (TS) – dochází k poklesu cen akcií, propadu burzovních 

indexů, převisu nabídky nad poptávkou, poklesu objemu obchodů 

 Spotřebitelská poptávka/ důvěra (CD)– ochabuje poptávka konečných spotřebitelů, 

důvěra v ekonomický systém klesá, klesá objem spotřebitelských úvěrů 

 Náklady na finanční zdroje (FI) – náklady na finance v závislosti na jiných 

proměnných klesají či stoupají, úroková sazba se pohybuje především dle situace 

na finančních trzích a bankovní nedůvěře 

 Cena akcií (PS) – cena akcií se odvíjí především od (ne)stability na finančních a 

akciových trzích, také ale dle fáze ekonomického cyklu 

 Růst výnosnosti dluhopisů pro emitenta (BE) – výnosnost dluhopisů pro emitenta 

se obdobně jako u cen akcií odvíjí především od stability na finančních a 

akciových trzích 

 Finanční ukazatele (FR) – finanční ukazatele jsou hojně využívány při predikci 

bankrotů, zde obecně zahrnuto buď zlepšování či zhoršování těchto ukazatelů, 

které v jisté míře závisí na všech přímo neovlivnitelných proměnných 

 Tržní podíl (MS) – ukazatel přibližuje podíl na trhu, který se odvíjí především od 

fáze ekonomického cyklu, neochoty bank půjčovat a spotřebitelské důvěry 

 Pravděpodobnost bankrotu (BA) – pravděpodobnost insolvence, potažmo 

bankrotu, se odvíjí jak od fáze ekonomického cyklu, tak od neochoty bank 

půjčovat, nestability akciových trhů (tato závislost je v české ekonomice obtížněji 

prokazatelná) a spotřebitelské důvěry 

 Nutnost předčasného splacení závazků (UP) – v případě zhoršování výsledků 

ekonomiky a nedůvěry bank dochází k požadavkům na předčasné splacení 

závazků a prohlubování problémů firem 

 Návratnost projektů (RO) – jestliže se zhoršuje ekonomické prostředí, 

dochází k prodlužování návratnosti investičních projektů 
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Poř. č. Kód Osa X Osa Y Poř. č. Kód Osa X Osa Y 

1 21 OS FI 17 21 BM BA 

2 24 OS PS 18 22 BM UP 

3 25 OS BE 19 23 PM FI 

4 24 OS FR 20 24 PM PS 

5 24 OS MS 21 24 PM BE 

6 23 OS BA 22 24 PM FR 

7 22 OS UP 23 23 TS FI 

8 26 OS RO 24 25 TS PS 

9 21 SG FI 25 24 TS FR 

10 24 SG PS 26 21 TS BA 

11 26 SG BE 27 21 TS UP 

12 24 SG FR 28 24 TS RO 

13 23 SG UP 29 25 CD FR 

14 22 BM FI 30 24 CD MS 

15 25 BM FR 31 21 CD BA 

16 24 BM MS 32 26 CD RO 

Tabulka 3: Závislosti mezi proměnnými  

Zdroj: vlastní zpracování 

 OS BM FI FR MS BA UP RO 

1 +++ +++ +++ +-- +-+ +++ +++ +-- 

2 +++ +++ +++ +-- +-0 +++ +++ +-- 

3 +++ +++ +++ +-- +-- +++ +++ +-- 

4 ++- ++- ++- +-+ +-+ ++- ++- +-+ 

5 +0+ +0+ +0+ +0- +0- +0+ +0+ +0- 

6 +00 +00 +00 +00 +00 +00 +00 +00 

7 +0- +0- +0- +0+ +0+ +0- +0- +0+ 

8 +-+ +-+ +-+ ++- +++ +-+ +-+ ++- 

9 +-+ +-+ +-+ ++- ++0 +-+ +-+ ++- 

10 +-+ +-+ +-+ ++- ++- +-+ +-+ ++- 

11 +-- +-- +-- +++ +++ +-- +-- +++ 

Tabulka 4: Výsledné scénáře kvalitativního modelu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jednotlivé proměnné jsou dány do vzájemných závislostí a přiřazením číselného 

identifikátoru (kódu) dle obr. 3 je určena jejich konkrétní vzájemná kvalitativní závislost. V 

případě prvního kvalitativního modelu jde o následující závislosti: 

Na základě určených závislostí a zadáním instrukce je možné spustit výpočetní simulaci 

v programu Q-SENECA. Konečný počet scénářů je jedenáct přičemž všechny výsledné scénáře 

jsou uvedeny v tab. 4 a přechody mezi nimi v tab. 5. 
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Poř.č Z Do 

1 1 2 

2 2 1 

3 2 3 

4 3 2 

5 4 6 

6 4 7 

7 5 3 

8 6 3 

9 6 11 

10 7 11 

11 8 9 

12 9 8 

13 9 10 

14 10 5 

15 10 6 

16 10 9 

Tabulka 5: Přechody mezi výslednými scénáři kvalitativního modelu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 1: Orientovaný graf přechodů mezi výslednými scénáři v kvalitativním modelu 

s neovlivnitelnými proměnnými 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jestliže se na výsledky modelu podíváme přes vliv cyklického výkyvu a neochotu bank 

půjčovat tak naznačují, že tyto proměnné mají stejný vliv na náklady na finance, finanční 

ukazatele, tržní postavení, pravděpodobnost insolvenčního řízení, nutnost předčasného splacení 

závazků a návratnost projektů. Obdobně mají na proměnné vliv panika na finančních trzích a 

spotřebitelská nedůvěra. 

Analýzou jednotlivých scénářů a vazbami mezi nimi zjišťujeme, že první tři scénáře, 

v tomto případě nejhorší, značí akcelerující recesi, neochotu bank k úvěrovým operacím a 

propad všech finančních ukazatelů. Z těchto scénářů se nelze dostat k lepším variantám, neboť 

ekonomika se nachází v prohlubující se recesi a směřuje teprve ke svému dnu, daném 

cyklickým vývojem.  

4 → 7 → 11  
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Návaznost jednotlivých scénářů, tím pádem možnost ovlivnit přechod na růstovou fázi 

ekonomického cyklu a s tím spojenou menší pravděpodobnost bankrotu, lze vypozorovat až ze 

scénáře číslo 4 do scénáře číslo 11. V tomto scénáři již dochází k neprohlubování zhoršování 

všech ukazatelů a návratu na stagnační fázi. Přechod z tohoto scénáře je již možný do nejlepšího 

scénáře číslo 11 a to přes scénář číslo 7, tedy v případě návratu na zlepšující se ukazatele u 

proměnných finanční ukazatele, tržní postavení firmy a návratnost projektů. 

Z výsledných scénářů a mezi nimi generovaných návazností vyplývá závislost zdraví 

podniku a pravděpodobnosti bankrotu jednak na cyklické fázi ekonomického vývoje stejně jako 

na neochotě bank poskytovat půjčky. Lze tedy konstatovat, že v případě zvoleného modelu, 

blížícího se v rámci zvolených proměnných realitě, nelze reagovat pouze na cyklický výkyv 

ekonomiky, ale je také na zvážení regulačních orgánů, zda je účelné a vhodné reagovat na 

změny v přístupu a chování především bankovních institucí v případě stabilní ekonomické 

situace. Nelze ovšem pominout, že přímo neovlivnitelné proměnné užité v tomto modelu lze jen 

velmi obtížně, či spíše vůbec, regulačními orgány pomocí v současnosti užívaných nástrojů 

ovlivnit. V případě snahy dosáhnout zlepšení těchto proměnných tedy musí regulační autorita 

přistoupit k dosud nestandardním krokům, které mohou do jisté míry omezit tržní charakter 

ekonomiky.  

4.1.2 Kvalitativní model pro přímo ovlivnitelné proměnné 

Pro kvalitativní model jsou na ose X zvoleny proměnné, jejichž ovlivnění je možné ze 

strany národní autority (vlády, národní banky apod.). Na ose Y jsou proměnné přímo spojené s 

podnikem, jež jsou na chování proměnných z osy X závislé a jejich vývoj je nimi z rozhodující 

míry ovlivňován. Proměnné užité pro kvalitativní model byly také abstrahovány na základě 

kritické rešerše vědeckých prací.  

 Daňová zátěž (TB) – s rostoucí daňovou zátěží dochází ke zvyšování nákladů pro 

všechny ekonomické subjekty působící v dané ekonomice 

 Podpora exportu (ES) – vzhledem k otevřenosti české ekonomiky a relativně 

malému domácímu trhu čím nižší podpora exportu, tím problematičtější 

konkurenceschopnost českých ekonomických subjektů 

 Jednoduchost daňového systému (ST) – s rostoucí složitostí daňových zákonů 

obtížnější možnosti pro podnikání všech ekonomických subjektů 

 Investiční pobídky (IS) – pro dlouhodobě působící ekonomické subjekty při jejich 

růstu snížení konkurenceschopnosti oproti pobídkovaným ekonomickým 

subjektům 

 Náklady na finanční zdroje (FI) – v závislosti na jiných proměnných klesají či 

stoupají, obecně se při zvolených proměnných úroková sazba pohybuje především 

dle daňové zátěže, pro konkrétní ekonomický subjekt má však souvislost i 

s podporou exportu či investičními pobídkami 

 Cena akcií (PS) – obecně závislá na daňové zátěži a s tím souvisejícím pohybem 

na akciových trzích 

 Výnosnost dluhopisů pro emitenta (BE) – obdobně jako u cen akcií se odvíjí 

především od daňové zátěže 

 Finanční ukazatele (FR) – jejich kvantifikací je v rozhodující míře využíváno při 

predikci bankrotů jednotlivých ekonomických subjektů, na jejich vývoj mají vliv 

všechny zvolené proměnné, v nejpřímější variantě především daňová zátěž 

 Pravděpodobnost bankrotu (BA) – pravděpodobnost insolvenčního řízení, potažmo 

bankrotu, je ovlivněna především daňovou zátěží, ale i jednoduchostí daňových 

zákonů 

 Návratnost investic (RO)– z hlediska dlouhodobě působícího ekonomického 

subjektu má zhoršování všech proměnných negativní vliv na návratnost 

investičních projektů 
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Jednotlivé proměnné jsou dány do vzájemných závislostí a opět přiřazením číselného 

identifikátoru dle obr. 1 je určena jejich konkrétní vzájemná kvalitativní závislost. 

Poř. č. Kód Osa X Osa Y Poř. č. Kód Osa X Osa Y 

1 21 TB FI 13 24 ST PS 

2 26 TB PS 14 25 ST BE 

3 24 TB BE 15 24 ST FR 

4 24 TB FR 16 23 ST BA 

5 21 TB BA 17 24 ST RO 

6 24 TB RO 18 21 IS FI 

7 21 ES FI 19 26 IS PS 

8 24 ES PS 20 24 IS BE 

9 24 ES BE 21 24 IS FR 

10 24 ES FR 22 22 IS BA 

11 23 ES BA 23 24 IS RO 

12 23 ST FI     

Tabulka 6: Závislosti mezi proměnnými 

Zdroj: vlastní zpracování 

 ES IS FI PS BE FR BA RO 

1 +++ +++ +++ +-- +-- +-+ +++ +-+ 

2 +++ +++ +++ +-- +-- +-+ +++ +-0 

3 +++ +++ +++ +-- +-- +-+ +++ +-- 

4 +++ +++ +++ +-- +-- +-0 +++ +-+ 

5 +++ +++ +++ +-- +-- +-0 +++ +-0 

6 +++ +++ +++ +-- +-- +-0 +++ +-- 

7 +++ +++ +++ +-- +-- +-- +++ +-+ 

8 +++ +++ +++ +-- +-- +-- +++ +-0 

9 +++ +++ +++ +-- +-- +-- +++ +-- 

10 ++- ++- ++- +-+ +-+ +-+ ++- +-+ 

11 +0+ +0+ +0+ +0- +0- +0- +0+ +0- 

12 +00 +00 +00 +00 +00 +00 +00 +00 

13 +0- +0- +0- +0+ +0+ +0+ +0- +0+ 

14 +-+ +-+ +-+ ++- ++- +++ +-+ +++ 

15 +-+ +-+ +-+ ++- ++- +++ +-+ ++0 

16 +-+ +-+ +-+ ++- ++- +++ +-+ ++- 

17 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++0 +-+ +++ 

18 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++0 +-+ ++0 

19 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++0 +-+ ++- 

20 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++- +-+ +++ 

21 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++- +-+ ++0 

22 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++- +-+ ++- 

23 +-- +-- +-- +++ +++ +++ +-- +++ 

Tabulka 7: Výsledné scénáře kvalitativního modelu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 2: Orientovaný graf přechodů mezi výslednými scénáři v kvalitativním modelu 

s ovlivnitelnými proměnnými 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z analýzy konkrétních scénářů z tab. 6 a přechodů mezi nimi z tab. 7 lze zjistit, že z 

prvních devíti nejhorších scénářů se nelze dostat k lepším scénářům. Návaznost je až mezi 

scénářem číslo 10 do scénáře číslo 13. Je to způsobeno tím, že v prvních devíti scénářích 

dochází k nezpomalujícímu růstu podpory pomocí investičních pobídek a naopak k trvalému 

poklesu podpory exportu, přes které byl vygenerován průmět modelu. Proměnná podpora 

exportu je v modelu vynesena na ose X a její pohyb směrem od nuly znamená zmenšující se 

podporu, tedy v rámci tohoto modelu dodržení úzu, že zhoršující se podmínky pro domácí 

ekonomické subjekty jsou vynášeny v tomto směru osy X. 

10 → 13 → 23                                                                                                     

Ve scénáři číslo 10 dochází ke zmírňování dynamiky růstu podpory pomocí investičních 

pobídek a naopak zmírnění dynamiky poklesu podpory exportu. Z těchto důvodů je tak již 

možno přejít k nejvýhodnějšímu scénáři číslo 23 a to přes scénář číslo 13, ve kterém dochází ke 

převrácení dynamiky u obou podpor. V tomto scénáři je i nejmenší pravděpodobnost bankrotu 

ekonomického subjektu. 

V opačném směru, tedy od nejvýhodnějšího scénáře k nejhoršímu, se nelze dostat 

ze zmíněného scénáře číslo 23, ale až z druhého nejvýhodnějšího scénáře číslo 22.  

22 → 11 → 9 → 5                                                                                                

Ve scénáři číslo 11 opět dochází ke změně dynamiky obou podpor, ale než dojde 

k přechodu na scénář číslo 5, dojde ke změnám v navazujícím scénáři číslo 9. Již v tomto 

scénáři je nejvyšší riziko pravděpodobnosti bankrotu ekonomického subjektu, ještě je však 

různá dynamika u proměnných finanční ukazatele a návratnost investičních projektů. Až při 

přechodu na scénář číslo 5 dochází k nejhorší možné modelem vygenerované variantě, tedy 

k největší pravděpodobnosti bankrotu ekonomického subjektu při nejvíce zhoršujících se 

finančních ukazatelích a největším poklesu návratnosti investičních projektů. 

Z výsledných scénářů a mezi nimi generovaných návazností vyplývá závislost zdraví 

ekonomického subjektu, již působícího v rámci dané ekonomiky, a pravděpodobnosti jeho 
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bankrotu především na zvolených proměnných podpora exportu a podpora pomocí investičních 

pobídek. 

4.1.3 Závislost počtu bankrotů a změn HDP 

Při studování problematiky bankrotů podniků se lze často setkat s názorem, že počet 

bankrotů v čase se mění především v závislosti na cyklickém výkyvu ekonomiky, který se 

standardně měří změnami hrubého domácího produktu (HDP). Vzhledem k tomu, že 

kvalitativní modely naznačují závislost i na jiných proměnných, bude pro potřeby této disertační 

práce testována hypotéza, jež by měla toto potvrdit či vyvrátit. 
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Graf 3: Korelační diagram pro počty bankrotů a změny HDP 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Pearson Testové 

kritérium 

Kritická 

hodnota 

Hypotéza 

H0 

Bankroty/ 

HDP 
-0,081 -0,372 2,080 Accept 

Tabulka 8: Test nezávislosti počtu bankrotů a změn HDP pro hladinu významnosti α = 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

V disertační práci jsou v tabulce 18 uvedeny hodnoty, které jsou potřeba pro korelační 

analýzu a testování hypotéz. Jedná se o mezičtvrtletní změny v počtu bankrotů a změn HDP 

v příslušných čtvrtletích. Zde jsou v grafu 3 a tab. 8 uvedeny zjištěné hodnoty. 

Vzhledem k výsledku testování hypotéz lze prohlásit, že pro nastavené podmínky a použité 

údaje je hypotéza 

H1 Možnost bankrotu podniku a fáze hospodářského cyklu a jsou na sobě nezávislé 

potvrzena jako pravdivá. Tento výsledek potvrzuje výsledky zjištěné pomocí kvalitativních 

modelů, které naznačují závislost bankrotů na více proměnných.  

4.2 Analýza vzájemné závislosti externích ratingových hodnocení  

Jedním z velkých problémů souvisejících s externím ratingovým hodnocením je zjištění, 

zda jednotlivé ratingové agentury jsou ve svých hodnoceních ovlivněné jinými či ne. Na toto 

téma bylo publikováno několik studií (Hill a kol., 2010; Alsaska a ap. Gwilym, 2010; Becker a 

Milbourn, 2011; částečně Byoun, 2014). Pro tvorbu kvalitativního modelu pro problematiku 

ratingového hodnocení je důležité zjistit, zda závěry těchto studií, které ukazují na závislost 

ratingových hodnocení od různých agentur, jsou podobné závěru pomocí clusterové a korelační 

analýzy. Přestože jsou metody užité ve zmíněných článcích podobné, užití přímo takové 

kombinace jsem nezjistil a proto je přínosné v teoretické i praktické rovině. Zjednodušený 

postup a závěry uvedené v této podkapitole byly přijaty k publikaci v časopise Business: Theory 

and Practice, jenž je indexován např. v databázi SCOPUS, ICONDA nebo ProQuest. 
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Moody´s SP Fitch 
Aaa; AAA/ Aa1; AA+ ... - 

stable 

Dlouhé Krátké Dlouhé Krátké Dlouhé Krátké Hodnota 

Aaa   AAA   AAA   1  67 

Negative   Negative   Negative   2  66 

Positive   Positive   Positive   3  65 

Aa1   AA+ A-1+ AA+ F1+ 4  64 

Negative   Negative   Negative   5  63 

Positive   Positive   Positive   6  62 

… … … … … … …  … 

Negative   Negative   Negative   59  9 

Positive   Positive   Positive   60  8 

C   C   C   61  7 

    Negative   Negative   62  6 

    Positive   Positive   63  5 

    C1 D C1 D 64  4 

    Negative   Negative   65  3 

    Positive   Positive   66  2 

    D    D    67  1 

Tabulka 9: Část převodní tabulky ratingové kategorie ze slovní na číselné 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím zdrojů Moody’s, S&P a Fitch 

Pro získání výsledků je důležité určit vstupní data. Pro relativně velkou volatilitu 

ratingových kategorií (dále bude užíván jen pojem známka) jsem zvolil hodnocení Řecka a 

Španělska. Navíc tyto dvě národní ekonomiky byly po roce 2009 největším zdrojem nestability 

v rámci sdružení zemí platících jednotnou evropskou měnou euro. V následující části je ukázán 

popsaný postup na příkladu dvou států Řecka a Španělska.  

Jelikož v době získávání dat neexistovaly kromě již zmíněných ratingových agentur 

(Mooody’s, Standard & Poor´s/S&P a Fitch) další s globálním dosahem, byla použita jejich 

data. U všech ratingových agentur byl zvolen stejný časový interval:  

 Řecko – od 13. 11. 1995 do 18. 12. 2012 

 Španělsko – od 18. 8. 1994 do 16. 10. 2012 

V disertační práci jsou v tabulkách 20 a 21 uvedeny výchozí zjištěné hodnoty pro Řecko a 

Španělsko od jednotlivých ratingových agentur. V těchto tabulkách je pod pojmem známka 

uveden číselný identifikátor, který kvantifikuje ratingové kategorie včetně výhledů. Pro převod 

je užita tabulka pod číslem 22, která je kompletně opět uvedena v disertační práci. Zde je v     

tab. 9 uvedena jen část  Kvůli lepší vypovídací schopnosti byl zvolen sestupný převod (sloupec 

úplně vpravo). 

4.2.1 Korelační analýza  

Data získaná ohledně ratingového hodnocení Řecka a Španělska bylo rozděleno do tří 

clusterů a podrobeno korelační analýze. Jednotlivé kroky vzájemného porovnání mezi 

ratingovými agenturami pro každou ze zemí zvlášť je uvedeno v dalším textu. 
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A) Řecko  

 

Graf 4: Korelační diagram ratingového hodnocení od Fitch a S&P pro Řecko 

Zdroj: vlastní zpracování 

d -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 

rxy 0.232 0.282 0.331 0.380 0.429 0.479 0.531 0.583 0.635 0.688 0.740 

d -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

rxy 0.792 0.844 0.897 0.949 0.951 0.923 0.895 0.842 0.789 0.736 0.683 

d 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

rxy 0.630 0.577 0.524 0.473 0.423 0.372 0.321 0.270 0.220   

Tabulka 10: Koeficient korelace ratingového hodnocení u Fitch a S&P pro Řecko 

Zdroj: vlastní zpracování 

Díky posunutí časových řad je patrná slabší závislost mezi hodnocením jednotlivých 

ratingových agentur. V tab. 10 jsou uvedeny hodnoty křížové korelace, které již toto posunutí 

zohledňují. Podobně bude postupováno i u všech zbylých korelačních analýz. Největší korelace 

je 0,951 pro d=0.  Hodnota se blíží k hodnotě 1, tedy v tomto bodě existuje mezi ratingovým 

hodnocením od ratingových agentur Fitch a S&P silná lineární korelační závislost. Toto zjištění 

vede k závěru, že v aktuálním čase hodnotí dané ratingové agentury daný stát stejně. 

 

Graf 5: Korelační diagram ratingového hodnocení od S&P a Moody’s pro Řecko 

Zdroj: vlastní zpracování 

d -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 

rxy 0.366 0.364 0.363 0.361 0.360 0.358 0.357 0.355 0.354 0.382 0.411 

d -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

rxy 0.439 0.468 0.436 0.402 0.368 0.305 0.243 0.180 0.118 0.055 -0.007 

d 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

rxy -0.070 -0.103 -0.105 -0.108 -0.142 -0.176 -0.210 -0.243 -0.277   

Tabulka 11: Koeficient korelace ratingového hodnocení u S&P a Moody’s pro Řecko 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U korelačního vztahu mezi ratingovým hodnocením od ratingových agentur S&P a 

Moody’s je poněkud odlišný výsledek od předešlého. Nejsilnější, i když jen střední, pozitivní 

lineární korelační vazba je u hodnoty – 3 a to 0,468. V tomto případě to tedy znamená, že 

v případě dobrého hodnocení od ratingové agentury Moody’s se se zpožděním tří období 

přidává i ratingová agentura S&P. 

 

Graf 6: Korelační diagram ratingového hodnocení od Fitch a Moody’s pro Řecko 

Zdroj: vlastní zpracování 

d -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 

rxy 0.289 0.288 0.286 0.285 0.283 0.282 0.280 0.278 0.308 0.337 0.366 

d -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

rxy 0.396 0.425 0.454 0.480 0.444 0.378 0.313 0.248 0.182 0.117 0.052 

d 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

rxy -0.014 -0.048 -0.083 -0.119 -0.154 -0.190 -0.226 -0.262 -0.298   

Tabulka 12: Koeficient korelace ratingového hodnocení u Fitch a Moody’s pro Řecko 

Zdroj: vlastní zpracování 

Co se časového posunu v hodnocení týče, je vzájemná korelační závislost mezi 

ratingovými hodnoceními od ratingových agentur Fitch a Moody’s někde zhruba uprostřed. 

Nejsilnější lineární korelační závislost je 0,480 pro d = – 1. Pokud tedy hodnotí Moody’s dobře, 

Fitch se připojí se zpožděním jednoho období. 

B) Španělsko 

 

Graf 7: Korelační diagram ratingového hodnocení od Fitch a S&P pro Španělsko 

Zdroj: vlastní zpracování 
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d -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 

rxy -0.123 -0.197 -0.271 -0.345 -0.425 -0.505 -0.470 -0.436 -0.250 

d -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

rxy -0.064 0.122 0.308 0.494 0.600 0.706 0.584 0.463 0.284 

d 6 7 8 9 10 11 12   

rxy 0.105 -0.074 -0.127 -0.180 -0.233 -0.286 -0.339   

Tabulka 13: Koeficient korelace ratingového hodnocení u Fitch a S&P pro Španělsko 

Zdroj: vlastní zpracování 

Také výsledky korelační analýzy pro Španělsko jsou podobné jako u Řecka. Podle tab. D 

existuje silná lineární korelační závislost při posunutí o dvě období d = 2 a to 0,706. Znamená 

to tedy, že hodnotí li ratingová agentura Fitch dobře, hodnotí stejně i S&P, ale se zpožděním 

právě dvou období. 

 

Graf 8: Korelační diagram ratingového hodnocení od Moody’s a S&P pro Španělsko 

Zdroj: vlastní zpracování 

d -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 

rxy 0.202 0.157 0.112 0.067 0.080 0.093 0.106 0.119 0.132 

d -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

rxy 0.238 0.343 0.356 0.369 0.318 0.267 0.216 0.165 0.115 

d 6 7 8 9 10 11 12   

rxy 0.033 -0.048 -0.031 -0.059 -0.041 -0.024 -0.006   

Tabulka 14: Koeficient korelace ratingového hodnocení u Moody’s a S&P pro Španělsko 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě ratingového hodnocení od ratingových agentur  Moody’s a S&P je silná lineární 

korelační závislost 0,369 při d = 0. Znamená to tedy, že hodnotí li ratingová agentura Moody’s 

dobře, hodnotí stejně i S&P. 

 

Graf 9: Korelační diagram ratingového hodnocení od Fitch a Moody’s pro Španělsko 

Zdroj: vlastní zpracování 
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d -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 

rxy -0.091 -0.161 -0.231 -0.300 -0.370 -0.440 -0.510 -0.579 -0.455 

d -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

rxy -0.331 -0.207 -0.083 0.041 0.094 0.147 0.200 0.253 0.187 

d 6 7 8 9 10 11 12   

rxy 0.121 0.055 -0.011 -0.018 0.041 0.100 0.159   

Tabulka 15: Koeficient korelace ratingového hodnocení u Fitch a Moody’s pro Španělsko 

Zdroj: vlastní zpracování 

V posledním případě ratingového hodnocení od ratingových agentur Fitch a Moody’s je 

silná lineární korelační závislost – 0,579 při d = – 5. Znamená to tedy, že hodnotí li ratingová 

agentura Moody’s dobře, hodnotí Fitch hůře, ale se zpožděním pěti období. Tento výsledek je 

nejvíce diskutabilní, ale i tak zapadá do celkového rámce, jak bude prokázáno při následujícím 

testování hypotéz. 

4.2.2 Testování hypotéz  

Při uvedených výpočtech koeficientu korelace jsem vycházel ze zjištěných hodnot. 

Vzhledem k tomu, že tento odhad je spojen s určitou nepřesností (neboť je založen na statistice, 

tedy náhodné veličině), lze pomocí výběrového koeficientu korelace rxy testovat, zda jsou 

sledované znaky stochasticky lineárně nezávislé resp. závislé. Jinými slovy lze pomocí testu 

nezávislosti dvou kvantitativních znaků na určité hladině významnosti určit, zda je hypotéza 

pravdivá či ne. V případě ratingového hodnocení Řecka jsou uvedeny údaje v tab. 16, pro 

Španělsko pak v tab. 17. 

Agentury rxy 
Testové 

kritérium 

Kritická 

hodnota 

Hypotéza 

H0 

Fitch, S&P 0.951 24.739 0.031 Reject 

Fitch, Moody’s 0.480 4.377 0.031 Reject 

S&P, Moody‘s 0.468 4.237 0.031 Reject 

Tabulka 16: Test nezávislosti ratingových hodnocení pro hladinu významnosti         

α = 0,05 pro Řecko 

Zdroj: vlastní zpracování 

Agentury rxy 
Testové 

kritérium 

Kritická 

hodnota 

Hypotéza 

H0 

Fitch, S&P –0.579 –4.320 0.031 Reject 

Fitch, Moody’s 0.706 6.064 0.031 Reject 

S&P, Moody‘s 0.369 2.413 0.031 Reject 

Tabulka 17: Test nezávislosti ratingových hodnocení pro hladinu významnosti         

α = 0,05 pro Španělsko 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výsledku testu nezávislosti dvou kvantitativních znaků uvedených v tab. 16 a 17 

vyplývá, že nulová hypotáza je zamítnuta a přijata hypotéza alternativní. V tomto případě byla 

nulovou hypotézou  
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H2 Externí ratingová hodnocení od různých ratingových agentur jsou na sobě nezávislé 

čímž jsem tuto zamítl a přijal alternativní. Znamená to tedy, že korelační analýza potvrdila 

závěry některých zmíněných vědeckých studií a zjistil jsem závislost mezi ratingovým 

hodnocením od jednotlivých ratingových agentur.  

Pomocí clusterové analýzy byly u Řecka i Španělska zjištěny výsledky potvrzující 

dosavadní závěry jiných studií. Použitá data pocházela z velké části z období před zvýšenou 

regulací ratingových agentur. To znamená, že ratingové agentury byly ovlivňovány jen tržním 

prostředím a svým postavením na trhu. Z výsledků vyplývá, že ratingové hodnocení od tří 

největších ratingových agentur je na sobě závislé. Vzhledem ke statisticky prokázané vzájemné 

závislosti hodnocení spíše není reálné očekávat rozdílné externí ratingové hodnocení při časté 

obměně ratingových agentur v případě působení tržního prostředí. Tato obměna buď 

pravděpodobně nepřinese významné rozdíly v hodnocení jednotlivých agentur a je tak 

zbytečnou. Nebo naopak vzniknou výrazné rozdíly, což způsobí zmatek na finančních trzích a 

krátkodobě destabilizuje ekonomiku. S tímto poznatkem již přišly i autoři některých studií, 

které byly vypracovány krátce po zavedení nynějších regulačních omezení externího 

ratingového hodnocení, po roce 2009 a neměli tedy k dispozici dostatečně dlouhé časové řady. 

V konečném důsledku může vést vyšší regulace ke ztrátě důvěry v externí ratingové 

hodnocení a jeho postupnou marginalizaci, což není zcela vyloučeno i vzhledem k přijetí 

regulatorního rámce BASEL III. Anebo, což ale souvisí s předešlou možností, dojde pod tlakem 

regulátora k jinému hodnocení nežli je reálné. Snaha regulátora implementovat do tržního 

prostředí další ratingové agentury může teoreticky vést ke snaze těchto agentur zalíbit se 

regulátorovi a získat tak vyšší tržní podíl na úkor dominantních agentur. Jelikož je regulátor 

většinou spjat s národní autoritou, není vyloučeno zveřejňování jiných hodnocení nežli je 

reálné. Zavedené agentury ve snaze udržet tržní podíl nakonec přizpůsobí hodnocení 

požadavkům. Tato varianta je pro ekonomiku nejhorší. Může vést k nesprávným signálům 

směrem k finančním trhům. Přestože je snaha externí ratingové hodnocení co nejvíce omezovat, 

stále má velký vliv na finanční trhy. Tato situace může prohloubit rozpor mezi očekávanými a 

skutečnými výsledky hodnocených emitentů. V nejhorším případě tak může po zhroucení 

očekávání trhů v důsledku nesprávných informací dojít k finanční krizi a následné hospodářské 

recesi. Problematice ratingového hodnocení je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost a 

podrobit ji dalšímu zkoumání, k čemuž přispěje i následný kvalitativní model. 

Vzhledem k disertační práci je poznatek o závislosti externího ratingového hodnocení 

důležitý ještě v jednom ohledu. Díky závislosti bude redukován soubor pro korelační analýzu 

při testování poslední hypotézy H3. 

5 VÝZKUMNÁ ČÁST – GLOBÁLNÍ CÍL 

5.1 Kvalitativní model pro problematiku externího ratingového hodnocení  

Postup a závěry týkající se kvalitativního modelování externího ratingového hodnocení 

uvedené v této podkapitole byly přijaty do recenzního řízení v recenzovaném časopise Český 

finanční a účetní časopis. Do data odevzdání disertační práce nebyl znám výsledek recenzního 

řízení. 

Tak jako v případě kvalitativních modelů souvisejících s bankrotem je v prvním kroku 

nutno stanovit proměnné související s externím ratingovým hodnocením. Ve zvoleném modelu 

jsou na ose X zvoleny proměnné, jež jsou ovlivnitelné ze strany národních nebo nadnárodních 

autorit. Na ose Y jsou pak proměnné spojené přímo s podnikem. Tyto proměnné jsou na chování 

proměnných z osy X závislé a jejich vývoj je nimi ovlivňován. 

Proměnné a závislosti mezi nimi užité v této části disertační práce byly identifikovány s 

přihlédnutím k vědeckým článkům, zabývajícím se problematikou ratingového hodnocení. 

Jedním z hlavních východisek byl článek autorů Amato a Furfine (2004), který se zabývá 

vlivem ratingového hodnocení na celý ekonomický systém. Důležitým východiskem byl i 

článek autorek Bannier a Hirsch (2010), v němž zkoumaly postavení ratingových agentur v 
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ekonomickém systému. Dále jsou proměnné abstrahovány na základě článků Alsakka a ap 

Gwylim (2012) Figlewski, Frydman a Liang (2012), Iannotta, Nocera a Resti (2013), Ponce 

(2012) nebo Vaaler a McNamara (2004). Jako doplňující zdroje byly při definování 

proměnných využity i další práce zabývající se obecně metodologickou stránkou jako např. 

Crouchy, Galai a Mark (2001), konkrétními jevy jako ratingové hodnocení dluhopisů jako např. 

Kim a Nabar (2007) nebo vztahem finančních trhů a ratingového hodnocení (viz. Curry, Fissel a 

Mark, 2001; McAleer, da Veiga, Hoti, 2010; Pukthuanthong-Le, Elayan a Rose, 2007). 

Proměnné lze charakterizovat na základě výše uvedených vědeckých článků následovně: 

 Mezinárodní regulace (IN) – zvyšování dohledu národních a nadnárodních 

regulačních úřadů nad činností ratingových agentur a stanovování přísnějších 

podmínek pro činnost těchto agentur včetně povinnosti tzv. rotace ratingových 

agentur 

 Povinnost ratingového hodnocení (RE) – možnost zavedení povinného hodnocení 

pro ekonomické subjekty s jejichž cennými papíry se obchoduje na trzích cenných 

papírů 

 Důvěra v systém ratingového hodnocení (CO) – proměnná spojená s 

ekonomickými subjekty ve smyslu důvěry příjemců ratingového hodnocení v jeho 

nezávislost a relevantnost 

 Hodnocení značky (BR) – posilování/ oslabování  hodnoty obchodní značky 

ekonomického subjektu 

 Náklady na financování (CF) – dostupnost externích finančních zdrojů v závislosti 

na změně ekonomických podmínek subjektu 

 Náklady na dluhopisy (BO) – náklady měnící se vzhledem k regulaci 

 Růst podniku (CP) – zlepšující se ekonomická situace subjektu, růst tržní hodnoty 

subjektu 

 Pokračování podniku (CS) – možnost insolvenčního řízení a následného bankrotu 

subjektu 

Poslední proměnná pokračování ekonomického subjektu je do jisté míry shodná s proměnnou 

pravděpodobnost bankrotu, užitou v kvalitativních modelech spojených s bankrotem podniku. 

Z metodologického hlediska je výhodnější proměnnou označit jiným symbolem. 

Při určování závislostí mezi proměnnými bylo využito odborných vědeckých článků, 

užitých již pro definici proměnných. U kvantitativně neurčených vazeb byly stanoveny 

vzájemné kvalitativní závislosti na základě expertního hodnocení s využitím kritické literární 

rešerše. Mezi některými proměnnými se ani při takto důkladném  posouzení nepodařilo stanovit 

přesnou kvalitativní vazbu podle obr. 3. U těchto vazeb je tedy použito neurčité vazby označené 

formálně M, která značí jen závislost proměnných bez bližší specifikace. I toto vymezení má 

význam pro konečný výsledek modelu, protože značí vzájemnou závislost proměnných a její 

vynechání by mohlo zkreslit konečný výsledek. Přiřazením číselného identifikátoru dle obr. 1, 

případně neurčité vazby, je stanovená vzájemná závislost mezi proměnnými uvedena v tab. 18. 

Poř. č. Kód Osa X Osa Y 

1 23 IN CO 

2 24 IN CF 

3 24 IN BO 

4 23 RE CO 

5 M RE BR 

6 M RE CS 

Tabulka 18: Závislosti mezi proměnnými 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tyto vzájemné vazby jsou prostřednictvím zapsání do formálně předepsané instrukce 

zpracovány softwarem pro kvalitativní modelování Q-SENECA. V této instrukci je možné 

přímo stanovit proměnné, jejichž vliv bude zkoumán neboli průmět modelu. V tomto případě 

jde o proměnné na ose X, tedy mezinárodní regulace a povinnost ratingového hodnocení. Ve 

formálním zápisu není v zadání modelu obsažena explicitně proměnná CP, je implicitně 

obsažena v proměnné CS. 

Konečný počet scénářů po provedení výpočetních operací kvalitativního modelování je 

čtyřicet tři a všechny jsou uvedeny v disertační práci v tabulce 33. Zde jsou v tab. 19 uvedny 

scénáře 1 až 27, které jsou relevantní pro shrnutí. 

 IN RE CO BR CF BO CP CS 

1 +++ +++ +++ +-- +-- +-+ ++- +-- 

2 +++ +++ +++ +-- +-- +-0 ++- +-- 

3 +++ +++ +++ +-- +-- +-- +++ +-- 

4 +++ +++ +++ +-- +-- +-- ++0 +-- 

5 +++ +++ +++ +-- +-- +-- ++- +-- 

6 +++ +++ ++- +-- +-+ +-+ ++- +-- 

7 +++ +++ ++- +-- +-+ +-0 ++- +-- 

8 +++ +++ ++- +-- +-+ +-- ++- +-- 

9 +++ ++0 ++- +-0 +-+ +-+ ++- +-0 

10 +++ ++0 ++- +-0 +-+ +-0 ++- +-0 

11 +++ ++0 ++- +-0 +-+ +-- ++- +-0 

12 +++ ++- ++- +-+ +-+ +-+ ++- +-+ 

13 +++ ++- ++- +-+ +-+ +-0 ++- +-+ 

14 +++ ++- ++- +-+ +-+ +-- ++- +-+ 

15 ++0 +++ ++- +-- +-+ +-+ ++- +-- 

16 ++0 ++0 ++- +-0 +-+ +-+ ++- +-0 

17 ++0 ++- ++- +-+ +-+ +-+ ++- +-+ 

18 ++- +++ ++- +-- +-+ +-+ ++- +-- 

19 ++- ++0 ++- +-0 +-+ +-+ ++- +-0 

20 ++- ++- ++- +-+ +-+ +-+ ++- +-- 

21 +0+ +0+ +0+ +0- +0- +0- +0+ +0- 

22 +00 +00 +00 +00 +00 +00 +00 +00 

23 +0- +0- +0- +0+ +0+ +0+ +0- +0+ 

24 +-+ +-+ +-+ ++- ++- +++ +-- ++- 

25 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++0 +-- ++- 

26 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++- +-+ ++- 

27 +-+ +-+ +-+ ++- ++- ++- +-0 ++- 

Tabulka 19: Část výsledných scénářů kvalitativního modelu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vzhledem k neurčitým vazbám, které však lze velmi obtížně specifikovat, je velký 

i počet přechodů mezi jednotlivými scénáři. Celkem je jich dvě stě osm a všechny jsou 

zapsány v tabulce 34 v disertační práci. Zde je na grafu 10 je pro lepší orientaci tab. 34 

z disertační práce interpretována jen graficky jako orientovaný graf. 
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Graf 10: Orientovaný graf přechodů mezi výslednými scénáři v kvalitativním modelu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Analýzou vygenerovaných scénářů a možných vzájemných přechodů mezi nimi lze 

vysledovat některé varianty vývoje. Na základě zadaných proměnných lze posoudit, jaký vliv 

bude mít rostoucí mezinárodní regulace společně se zavedením povinnosti ratingového 

hodnocení na proměnné spojené s podnikem. V podstatě lze konstatovat, že výsledky modelu 

nenabízí nejlepší a nejhorší scénář, ale jen ty, které mají na podniky největší kladný vliv a který 

naopak nejmenší.  

Jako nejvíce pro podniky  kladný scénář je možno určit scénář číslo 26. V tomto scénáři 

klesá a poté se stabilizuje mezinárodní regulace i povinnost ratingového hodnocení, což lze 

vyčíst z průběhu tripletu +-+. Obdobně se zároveň chová i proměnná důvěra v celý systém, 

která také v první derivaci klesá, ale ve druhé je již stabilizovaná. Ostatní proměnné, s výjimkou 

CP, rostou již v první derivaci a poté se stabilizuj také, což je znázorněno triplety ++-. 

Z pohledu podniků je nejméně výhodný scénář číslo 5, kde dynamicky roste jak 

mezinárodní regulace, tak povinnost ratingu. S těmito proměnnými opět roste jen důvěra 

v systém, ale bohužel ostatní proměnné klesají. Jde o poměrně paradoxní možnost určité inflace 

ratingového hodnocení spojené s rozsahem povinného hodnocení. Při extrémním důrazu na 

povinné ratingové hodnocení  by pravděpodobně nejdříve docházelo k velkým turbulencím a 

nejistotě v důsledku nutnosti poskytovat mnohé informace o ekonomickém subjektu třetím 

stranám (jak ve své práci zmiňují i Heflin a kol, 2011). Důsledkem by možná varianta, že 

mnoho subjektů by mělo ztížený přístup k externím finančním zdrojům, což by se následně 

projevilo i na ostatních proměnných spojených s těmito ekonomickými subjekty. 
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Zajímavá je možnost přechodů mezi jednotlivými scénáři, konkrétně mezi scénáři číslo 26 

a 5. Na grafu 10 je patrné, že existuje jen možnost dostat se jen ze scénáře s nejlepším vlivem 

do scénáře s nejhorším vlivem. Toto je formálně zapsáno 

26 → 21 → 3 → 4 → 5  

Přechod mezi scénáři není možný přímo, ale jen přes scénáře číslo 21, 3 a 4. V těchto scénářích 

dochází ke změně dynamiky u jednotlivých proměnných. Například ve scénáři číslo 21 dochází 

ke změně dynamiky u části proměnných z klesající na růstovou, což je znázorněno tripletem 

+0+. Naopak u zbylých proměnných je změna dynamiky obrácená, což značí triplet +0-. 

Konečným výstupem modelu je tedy konstatování, že podle zvolených proměnných, a při 

stanovení vzájemných vazeb mezi nimi, má zvyšující se mezinárodní regulace procesu 

ratingového hodnocení, spojená navíc se zavedením povinnosti tohoto hodnocení, na podniky 

spíše negativní vliv. 

5.1.1 Provázanost externího ratingového hodnocení a zisku podniku 

Jednou ze zásadních otázek ohledně externího ratingového hodnocení je vliv udělené 

ratingové kategorie (známky), potažmo vůbec celého procesu hodnocení, na ziskovost podniku. 

V českém právním prostředí nebyla dosud taková studie zveřejněna. Zde je nutno podotknout, 

že pravděpodobným důvodem je relativně malý zájem podniků sídlících na území České 

republiky o toto hodnocení. Přesto může základní analýza přinést odpověď na otázku, zda 

existuje nějaká závislost. 

Vzhledem ke zjištění, že externí ratingové hodnocení od jednotlivých ratingovývch agentur 

jsou na sobě závislá bude pro účely disertační práce využito hodnocení společností se sídlem na 

území České republiky jen hodnocení od ratingové agentury Moody’s. Tato agentura provedla 

v ČR celkem 32 hodnocení. Jedno hodnocení je celé ČR, dalších čtrnáct hodnocení je 

municipalit (např. Prahy, Brna nebo Libereckého kraje), která nejsou podnikatelským subjektem 

a pro hodnocení se nehodí. Další skupinou jsou banky a pojišťovací společnosti, kterých je šest 

a vzhledem k mírně odlišné metodologii hodnocení nejsou z hlediska této disertační práce také 

vhodné. Ze zbylých jedenácti podniků mají ucelenou časovou řadu jen tři podniky, které budou 

zahrnuty do korelační analýzy. Jedná se o společnosti CET21, spol. s r.o.,  České dráhy, a.s. a 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Hodnoty potřebné pro provedení analýzy jsou 

uvedeny v disertační práci v tabulce 35. 

Na základě uvedených dat je možné sestrojit grafy a provést korelační analýzu. U všech 

podniků je už z grafů patrné, že body neleží kolem přímky a tím pádem jsou na sobě spíše 

nezávislé. 
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Graf 11: Korelační diagramy mezi ratingovým hodnocením pro zvolené podniky 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tab. 20 jsou uvedeny vypočítané hodnoty. 

Podniky Pearson 
Testové 

kritérium 

Kritická 

hodnota 

Hypotéza 

H0 

CET21 0.134 0,233 3,182 Accept 

ČD 0.674 0,911 12,706 Accept 

Hyundai 0,040 0,057 4,303 Accept 

Tabulka 20: Test nezávislosti externího ratingového hodnocení a zisku pro hladinu 

významnosti α = 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je z tabulky patrné, v tomto případě byla hypotéza 

H3 Růst zisku podniku a externí ratingové hodnocení jsou na sobě nezávislé 

potvrzena jako pravdivá. Podobný výsledek do jisté míry signalizoval i kvalitativní model. 

Z obou těchto výsledků je patrné, že v rámci české ekonomiky je externí ratingové hodnocení 

faktorem, který má na ziskovost podniku malý vliv. 

6 DISKUSE ZÁVĚRŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

V disertační práce bylo předneseno několik dílčích shrnutí nad závěry a zjištěními 

jednotlivých kapitol. V této části je mojí snahou veškerá zjištění shrnout a dát jim ucelený ráz, 

který bude plně korespondovat s dílčími shrnutími a zároveň tyto představí v uceleném podání.  

Nejdříve jsem přinesl výsledky kvalitativního modelu, zabírajícího se bankrotem 

podnikatelského subjektu, jež jsou spojeny s přímo neovlivnitelnými proměnnými. Tyto 

proměnné jsou neovlivnitelné z hlediska jak podnikatelského subjektu, tak jednotlivé národní či 

nadnárodní autority. Typickou proměnnou je například bankovní nedůvěra, kdy i přes veškerou 

snahu (nad)národní autority není často možné ovlivnit jejich chování. Podobné je to u 

cyklických výkyvů. Pokud se na výsledek podívám právě optikou vlivu cyklického výkyvu a 

neochoty bank půjčovat, pak mohu konstatovat, že tyto (z pohledu této disertační práce) 

nezávislé proměnné mají vliv na náklady na finance, finanční ukazatele, tržní postavení, 

pravděpodobnost insolvenčního řízení, nutnost předčasného splacení závazků a návratnost 

projektů. Jenomže na uvedené závislé proměnné má podobný vliv i panika na finančních trzích 

a spotřebitelská nedůvěra. Pokud se všechny tyto nezávisle proměnné projeví v jeden časově 

podobný úsek, je pro podnik téměř nemožné dosáhnout kladných hospodářských výsledků a 

zvýší se i riziko bankrotu. Teprve v okamžiku, kdy dochází ke stagnaci propadu nezávislých 

proměnných, případně jejich zlepšování, je možný scénář návratu k růstové fázi podniku.  

Ze scénářů kvalitativního modelu uvažujícího neovlivnitelné proměnné sice vyplývá 

závislost ekonomické stability podniku a pravděpodobnosti jeho bankrotu jednak na cyklické 

fázi ekonomického vývoje, ale minimálně stejně důležitý ukazatel je snížená ochota bank 

poskytovat půjčky. Snížená ochota bank poskytovat půjčky bývá často spojena s fázemi 

hospodářského cyklu, nikoliv však stoprocentně. Tento závěr podporuje i výsledek korelační 

analýzy, která nepotvrdila spojení jen mezi fázi hospodářského cyklu a bankrotem podniku. Pro 

národní autoritu a regulatorní orgány je to v jistém slova smyslu signál pro případné intervence 

nebo zvýšení regulačního rámce. Tyto zásahy jsou však značně obtížné a navíc s nejistým 

výsledkem.  

Závěry kvalitativního modelu pro neovlivnitelné proměnné rozšiřuje kvalitativní model pro 

oblast bankrotu, kde jsou již užity jako „nezávislé“ proměnné ty z hlediska podnikatelského 

subjektu neovlivnitelné, ale přímo ovlivnitelné národní či nadnárodní autoritou. V tomto 

kvalitativním modelu tak vystupují proměnné jako je podpora exportu nebo investiční pobídky. 

Především změny dynamiky u růstu, resp. poklesu, těchto podpor zapříčiňují změny v oblasti 
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finančních ukazatelů a návratnosti investičních projektů u podnikatelských subjektů. Může tak 

dojít k situaci, kdy podnik závislý na těchto druzích podpor bude čelit zvýšené možnosti 

bankrotu.  

Výsledky kvalitativního modelu s ovlivnitelnými proměnnými tak vhodně doplňují 

výsledky kvalitativního modelu s neovlivnitelnými proměnnými, jelikož potvrzují velmi 

omezené možnosti zásahu národní či nadnárodní autority. V případě že se tato rozhodne 

například k podpoře exportu, tak to krátkodobě může přinést růst pro dané podnikatelské 

subjekty, ale v případě ukončení této podpory hrozí dotčenému podniku riziko bankrotu i přes 

celkovou zlepšenou hospodářskou situaci. Obdobně je to u formy podpory podnikatelských 

subjektů prostřednictvím investičních pobídek. 

Na problematiku bankrotů přímo navazuje problematika externího ratingového hodnocení. 

Jedním z cílů tohoto hodnocení je včas odhalit možnost bankrotu u podnikatelského subjektu a 

zajistit tak investorům návrat vložených investic v plné výši. Vzhledem k dalším funkcím 

externích ratingových agentur je jejich postavení v rámci finančního systému stále přísněji 

regulováno. Tímto se zaobírá kvalitativní model spojený s ratingem. Před vlastním modelem 

jsem však podrobil korelační analýze vzájemnou provázanost ratingových hodnocení od 

různých ratingových agentur. Tato závislost byla prokázána, což do jisté míry zjednodušilo i 

posouzení vlivu ratingového hodnocení na růst ziskovosti podniku, která se naopak neprokázala.  

Významným zjištěním z hlediska podniku, které navíc vyplývá jak z korelační analýzy, tak 

z kvalitativního modelu je v současnosti spíše malý vliv externího ratingového hodnocení na 

celkovou ekonomickou stabilitu podniku. Kvalitativní model nenabízí nejlepší (ale ani nejhorší) 

scénář. Jde i částečně o důsledek zvyšující se mezinárodní regulace a implementování nových 

povinností, včetně například častější výměny externích ratingových agentur nebo dokonce 

zavedení povinnosti externího ratingového hodnocení, ale při pevně stanovené metodologii. 

Shrnu-li výsledky všech tří kvalitativních modelů i provedených korelačních analýz a 

testování hypotéz, je možné konstatovat, že zásahy národní či nadnárodní autority a s nimi 

spojených regulatorních orgánů, mají na ekonomickou stabilitu podnikatelského subjektu jen 

omezený vliv. Hlavní závěr pro management podnikatelského subjektu je snaha o co nejmenší 

participaci na podpoře ze strany národní nebo nadnárodní autority. Podle dynamických 

kvalitativních modelů mají tyto podpory jen omezený, krátkodobý vliv, který se při změně 

podmínek může navíc ukázat jako kontraproduktivní. Z výsledků vyplývá i důležité zjištění pro 

investory, neboť tyto naznačují, že při zvyšující se regulaci externího ratingového hodnocení 

bude význam tohoto hodnocení stagnovat a bude se naopak zvyšovat vliv fundamentální 

analýzy prováděné přímo investory. 

7 PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

7.1 Přínosy pro teorii  

Disertační práce byla zaměřena na problematiku externího ratingového hodnocení a s ním 

do jisté míry spjatou problematiku insolvenčního řízení a následně bankrotu podnikatelského 

subjektu. Propojením těchto témat došlo k synergickým efektům, které mohou přinést nové 

poznatky pro obě kategorie. Došlo také k významnému rozšíření znalostní základny v oblasti 

rešerše relevantních zdrojů. Přínosy pro teorii by se tak daly shrnout do následujících bodů: 

 Zjištění užití nových metod (většinou z oblasti umělé inteligence) pomocí nichž je 

hledán model schopný predikovat bankrot podniku 

 Zmapování řešené problematiky v oblasti nových přístupů k vyhodnocování již 

etablovaných přístupů k problematice bankrotu podniku 

 Podání přehledu o stavu teoretického a empirického výzkumu v oblasti externího 

ratingového hodnocení 

 Dohledání evropského legislativního rámce pro externí ratingové hodnocení včetně 

definicí některých zásadních pojmů 
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 Identifikace proměnných, které mají vliv jak na možnost bankrotu, tak souvisí 

s externím ratingovým hodnocením 

 Dosud neaplikované využití metodiky kvalitativního modelování při zkoumání 

problematiky vlivu ratingového hodnocení na ekonomickou stabilitu podniku 

 Využití clusterové a korelační analýzy při hodnocení vzájemné závislosti mezi 

ratingovými hodnoceními od různých ratingových agentur 

 Propojení problematiky ratingového hodnocení a pravděpodobnosti bankrotu 

ekonomického subjektu pomocí kvantitativně-kvalitativních metod 

 Stanovení metodiky pro vytvoření modelů, které mohou pomoci při řešení obtížných 

manažerských rozhodovacích úloh, kdy je nutno se obejít bez znalosti některých obtížně 

kvantifikovatelných proměnných 

7.2 Přínosy pro praxi  

Druhým, neméně důležitým, přínosem této disertační práce jsou přínosy pro praktické 

využití v rámci podnikatelsko-právního prostředí. I v této oblasti je možné najít mnoho přínosů, 

spojených především se současnou častou změnou podnikatelského prostředí. Některé body se 

částečně kryjí s přínosy pro teorii, neboť jsou stejně důležité z pohledu výzkumníka i 

podnikatele (např. evropská legislativa). Praktické využití poznatků z této disertační práce se tak 

dá shrnout do následujících bodů: 

 Výstupy výzkumu přinášejí důležité poznatky pro rozhodování podnikatele nebo 

vrcholového managementu v podmínkách neustálých změn a nedostatku relevantních 

kvantitativních dat 

 Identifikace proměnných ovlivňujících pravděpodobnost bankrotu jak na straně národní 

autority či regulátora, tak na straně podniku 

 Poznání metodologie externího ratingového hodnocení a následná možnost rozhodnout 

se o vyžádání si ratingového hodnocení 

 Přehled o úpravách legislativy týkající se externího ratingového hodnocení a s tím 

spojenými možnostmi dalšího vývoje situace, což může být jedním z podkladů při 

rozhodování o vyžádání si ratingového hodnocení 

 Potvrzení zjištění o podobnosti hodnocení od externích ratingových agentur což může 

být nápomocno při jejich výběru 

 Získání poznatků o omezeních bankrotních modelů při praktickém využití  

 Zaměření se na identifikované proměnné, které mohou negativně ovlivnit chod podniku 

7.3 Přínosy pro pedagogickou oblast  

Poslední, nikoliv však nejméně důležitou, součástí výstupu výzkumu je i potřeba nově 

zjištěné poznatky aplikovat v pedagogické oblasti. Přínosy pro teorii i praxi jsou důležité, 

ovšem bez uplatnění nových poznatků již ve vzdělávacím procesu není tyto možné rozšířit do 

širšího povědomí. Přínosem pro pedagogickou činnost tak může, a mělo by, být i zapojení 

samotných studentů do kognitivních procesů, jež vedou k samostatným závěrům a potenciálním 

výzkumným výstupům. Proto je vhodné aplikovat poznatky z této disertační práce v co 

nejširším spektru předmětů, často i na první pohled nesouvisejících s původním zaměřením 

výzkumu.  

 Zjištěné poznatky z výzkumu mohou primárně najít uplatnění v předmětech Pokročilé 

metody analýz a modelování, Rating a oceňování podniku, Podniková ekonomika, 

Finanční management, Cenné papíry a burzy či Poradenství 

 Výsledky výzkumu mohou přispět k lepšímu pochopení fungování celého 

ekonomického systému a najít tak uplatnění v předmětu Makroekonomie 

 Vzhledem k zaměření na podporu manažerského rozhodování mohou být poznatky 

aplikovány v tak zdánlivě rozdílných předmětech jako je Podnikový management, 

Manažerská psychologie, Statistické metody v praxi nebo Operační a systémová 

analýza 
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 Aplikace metodiky kvalitativního modelování na novou oblast může přispět k rozšíření 

a uplatnění těchto metod jakožto samostatného odborného předmětu  

ZÁVĚR 

Disertační práce byla zaměřena na využití metod kvalitativního modelování v ekonomické 

teorii i praxi. Hlavní zkoumanou problematikou byla oblast externího ratingového hodnocení. 

Dílčím cílem bylo i použití metod kvalitativního modelování pro oblast bankrotu 

podnikatelského subjektu. Pro tyto oblasti jsem použil metod kvalitativního modelování, které 

je výhodné využít tam, kde nejsou dostupná veškerá kvantitativní data. Hlavním znakem 

kvalitativního modelování je tzv. selské uvažování, kdy je odvozen logický vztah mezi dvěma 

proměnnými. Základem modelů je soustava bezrovnicových vztahů, které lze řešit pomocí 

definované kvalitativní algebry. Výsledkem je kompletní sada všech možných scénářů a 

přechodů mezi nimi. Takto zjištěné výsledky lze analyzovat a zjistit tak konkrétní možnosti 

vývoje další situace. 

Vzhledem k závažnosti řešené problematiky jsem však nejprve provedl rešerši 

dosavadního výzkumu. Z ní vyplývá, že zatímco v případě problematiky bankrotů je nejvíce 

úsilí směřováno k testování modelů již známých a vytváření nových, u externího ratingového 

hodnocení je výzkum veden poněkud jinak. Nemalá část výzkumu je zaměřena nejen kvalitu a 

výsledky hodnocení, ale i na postavení externího ratingového hodnocení v rámci celého 

systému. Část autorů se také vyjadřuje k možnostem regulace tohoto segmentu a jejich dopadu 

na systém externího ratingového hodnocení, potažmo celý finanční systém. 

Výsledkem rešerše bylo abstrahování proměnných, které mají pro dané oblasti výzkumu 

největší vliv. Pomocí těchto proměnných jsem sestavil celkem tři kvalitativní modely, dva pro 

oblast bankrotu podniků a jeden hlavní pro oblast externího ratingového hodnocení. Jedním z 

výsledků modelů pro oblast bankrotů je stanovení proměnných, které jsou neovlivnitelné 

(případně velmi  obtížně ovlivnitelné) ze strany jak podnikatelského subjektu, tak především 

národní nebo nadnárodní autority, ale zároveň proměnných národní autoritou ovlivnitelných. 

Porovnáním výsledných scénářů obou modelů (jedenáct scénářů u prvního a dvacet tři u 

druhého) a přechodů mezi nimi jsem dospěl k závěru, že možnost bankrotu pro podnik není 

dlouhodobě odvratitelná pomocí spoléhání se na nástroje podpory od národní autority. Při 

doplnění o korelační analýzu jsem také zjištil, že pravděpodobnost bankrotu podniku není 

závislá pouze na fázi hospodářského cyklu, ale i na jiných vlivech. 

Před vytvořením modelu přinášejícím scénáře vývoje pro podnikatelský subjekt při 

zvyšující se regulaci externího ratingového hodnocení jsem využil metody clusterové a 

korelační analýzy pro potvrzení zjištění, zda jsou hodnocení od různých ratingových agentur na 

sobě závislá, což bylo nakonec potvrzeno. Z tohoto zjištění jsem vycházel i u hodnocení dopadů 

pro podnikatelský subjekt, kde bylo na malém vzorku z prostředí české ekonomiky potvrzeno, 

že ratingové hodnocení nemá vliv na růst zisku podniku. I samotné výsledky modelu pro 

ratingové hodnocení (čtyřicet tři scénářů a dvě stě osm přechodů mezi nimi) je pro 

podnikatelský subjekt signálem o malém vlivu získaného externího ratingového hodnocení na 

chod podniku. Výsledky předkládaného kvalitativního modelu jsou důležité i pro regulatorní 

orgány, protože přinášejí informaci o neexistenci nejlepšího a nejhoršího scénáře, což vede ke 

spornému vlivu zvyšování regulace na celý systém externího ratingového hodnocení. S tím 

souvisí i důležité zjištění pro potenciální investory, pro které se zvyšuje nutnost provádění 

vlastní fundamentální analýzy a nespoléhání se jen na externí ratingové hodnocení.  

Disertační práce přinesla nové poznatky v oblasti teorie i poznatky pro praxi využitím 

kvalitativního modelování pro problematiku externího ratingového hodnocení. Výsledků a 

postupů je také možné využít v pedagogice. 
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Abstrakt 

Disertační práce pojednává o možnostech využití metod kvalitativního modelování při 

řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením. Metody kvalitativního 

modelování v praxi mohou pomoci v situacích, kdy je obtížná dostupnost všech relevantních 

kvantitativních dat. Tato metoda je doplněna statistickými metodami, především korelační 

analýzou.  

Externí ratingové hodnocení má úzkou souvislost s možností insolvence podnikatelského 

subjektu a následného bankrotu. V práci byly navrženy dva kvalitativní modely nabízející 

pohled na vzájemnou provázanost proměnných při možnosti bankrotu podniku. Vzhledem 

k přijatým právním úpravám byla také testována shoda ratingového hodnocení od různých 

externích ratingových agentur pomocí clusterové a korelační analýzy. 

Těchto znalostí bylo v různé míře využito při navržení kvalitativního modelu týkajícího se 

externího ratingového hodnocení, jenž je hlavním výstupem této disertační práce. Z výsledků 

modelu je možné určit scénáře dopadu regulace externího ratingového hodnocení na 

podnikatelský subjekt, investory, ale i regulatorní orgány. 
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