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Posudok na tému „Meření úvěrového rizika podniků zpracovatelského průmyslu v České 
republice“ som spracovala na základe menovania dekanom Fakulty podnikatelské, VUT 
v Brne doc. Ing. et Ing. Stanislavom Škapom, PhD. zo dňa 20. mája 2013. 
 
 
Aktuálnosť DDP. Téma doktorandskej  dizertačnej práce je  mimoriadne aktuálna, 
osobitne v súčasnosti, keď  malígny charakter finančnej krízy prerástol do hospodárskej krízy 
s rozsiahlymi a dlhotrvajúcimi makroekonomickými a mikroekonomiclkými problémami, 
súčasťou ktorých je pretrvávajúca dlhová  kríza na rôznych úrovniach. Dlhová kríza výrazne 
ovplyvňuje prostredie podnikania doma i v zahraničí.  Meranie úverového rizika je preto 
jeden z dôležitých predpokladov jeho eliminácie alebo aspoň zmierňovania v budúcnosti. 
 
Cieľ práce.  Cieľ dizertačnej práce je v súlade s vedecko-výskumným zameraním študijného 
odboru Podnikové finance – dob (6208V089). Hlavný cieľ je formulovaný jasne a logicky. 
Čiastkové ciele umožňujú postupne splniť hlavný cieľ, ako aj  kontrolu jeho splnenia. 
 
 
Metodika práce a metódy skúmania.  Postupom skúmania a vhodnosťou použitých metód 
v analyzovanej problematike doktorandskej dizertačnej práce doktorand preukázal schopnosť 
vedecky pracovať, používať vhodné metódy vedeckej práce, formulovať vlastné názory 
a posúvať vednú disciplínu v teoretickej oblasti a praktickom využívaní teoretických 
poznatkov. Doktorand však v dizertačnej  práci musel použiť aj metódy, ktoré neuvádza. 
Návrh modelov merania úverového rizika sa nezaobíde bez použitia metódy vedeckej 
abstrakcie. Každý model je abstrakciou. Rovnako sú v práci použité aj ďalšie vedecké metódy 
ako indukcia a dedukcia. 
 
Postup riešenia problému a výsledky dizertačnej práce.  Dizertačná práca je rozdelená do 
šiestich kapitol. Na 52 stranách v dvoch kapitolách sa doktorand zaoberá úverovým rizikom 
podniku, metódami predikcie a meraním úverového rizika. V prvej kapitole s názvom 
„Úverové riziko podniku“ sa doktorand podľa nášho názoru venoval definícii úverového 
rizika ako súčasti finančného rizika dosť povrchne. V tejto časti práce by nás zaujímal názor 
doktoranda na  dôveryhodnosť hodnotenia „renomovaných ratingových agentúr“ z hľadiska 
skúseností s ich podielom na poslednej finančnej kríze a v čom sa prejavuje výsledok  
krátkodobého a dlhodobého ratingu štátu. Druhá kapitola „ Metody predikce a měření 
úverového rizika“ analyzuje najznámejšie modely pre meranie a predikciu úverového rizika, 
výber premenných modelu, tvorbu redukovaného modelu a metódy tvorby modelu.  V prvom 
variante Altmanovho modelu piaty ukazovateľ predstavuje pomer trhovej hodnoty vlastného 
kapitálu a účtovnej hodnoty cudzích zdrojov. Ako chápe Ing. Karas kategóriu trhová hodnota 
vlastného imania? Aké sú argumenty pre konštatovanie na str. 21 „že stáří podniku nemá 
statisticky významný vztah k bankrotu“? Na  str. 29 sa autor  zaoberá otázkou efektívnosti 
použitiamodelov na iné firmy, obdobia, či ekonomické prostredia. Je podľa jeho názoru 



možné vytvoriť univerzálny model platný pre každý podnik, každé obdobie a každé, v 
súčasnosti rýchle sa meniace ekonomické prostredie?  
Tretia kapitola sa venuje obligátne formulácii cieľa a použitým vedeckým metódam. 
Z hľadiska teórie a aplikačnej časti práca venuje väčšiu pozornosť praktickej časti – návrhu  
vlastných modelov pre meranie úverového rizika v kapitolách 4, 5, a 6.. Túto časť práce 
považujeme za najvýznamnejšiu, s najväčším prínosom. Autor po analýze tradičných 
modelov pristúpil k návrhu nových bankrotných  modelov, ktoré sa ukazujú podstatne 
efektívnejšie. Na skúmanej vzorke českých podnikov spracovateľského priemyslu  dokázal 
vysokú klasifikačnú presnosť v porovnaní s tradičnými modelmi. V tejto súvislosti nás 
zaujíma, či si autor myslí, že rovnakú presnosť dokážu ním navrhnuté modely aj na inej 
vzorke podnikov, než ktorú skúmal, v inom čase a v inom, ako českom ekonomickom 
prostredí? 
 
Význam pre rozvoj teórie a praxe.  Dizertačná práca, hlavne je praktická časť môže byť 
využitá v pedagogickom procese, v ďalšom výskume a samozrejme v praxi na meranie 
úverového rizika. 
 
Formálna úprava dizertačnej práce a jej jazyková úprava. Pozitívom dizertačnej práce je 
použitie množstva literatúry a spracovanie veľkého množstva vstupných údajov.  Fomálna 
úprava, jazyk  a ďalšie formálne náležitosti si zasluhujú, aby im doktorand v budúcnosti 
venoval väčšiu pozornosť, pretože môžu znížiť hodnotu jeho inak dobrej práce. Vo vetách by 
nemali chýbajú slová, text by nemal obsahovať kombináciu českého a anglického jazyka, 
nerovnaký preklad napr. kategórie „operating revenue“ na str. 23 ako celkové výnosy, na str. 
26 ako prevádzkové výnosy a  ďalšie. 
  
Doktorandská práca Ing.  Michala KARASA ako celok  podľa môjho názoru zodpovedá 
nárokom kladeným na tento druh prác. Doktorand vytýčený hlavný i čiastkové ciele splnil, 
uvedené prínosy  v závere práce  pre rozvoj vednej disciplíny, pedagogickú prax i prax sú 
významné. 
 
V diskusii prosím zaujať stanovisko hlavne k týmto otázkam. 
 

1. Ako chápe Ing. Karas kategóriu trhová hodnota vlastného imania? 
2. Je podľa  názoru doktoranda možné vytvoriť univerzálny bankrotný model platný pre 

každý podnik, každé obdobie a každé, v súčasnosti rýchle sa meniace ekonomické 
prostredie?  

3. Myslí si autor, že rovnakú presnosť dokážu ním navrhnuté modely aj na inej vzorke 
podnikov, v inom čase a v inom, ako českom ekonomickom prostredí? 
 

 
Záver 
 
Záverom konštatujem, že predložená doktorandská dizertačná práca „MĚŘENÍ 
ÚVĚROVÉHO RIZIKA PODNIK Ů ZPRACOVATELSKÉHO PR ŮMYSLU V ČESKÉ 
REPUBLICE“ Ing. Michala KARASA je spracovaná na  dobrej teoretickej úrovni. 
Obsahuje spracovanie množstva domácich i zahraničných teoretických zdrojov. 
Mimoriadne cenné sú odporúčania doktoranda pre rozvoj teórie a praxe v oblasti 
merania úverového rizika. Cieľ doktorandskej dizertačnej práce bol splnený. Napriek 
rezervám v oblasti formálnej úpravy  možno konštatovať, že predložená doktorandská 
dizertačná práca Ing. Ing. Michala KARASA spĺňa podmienky kladené na klasifikačné 



práce v III. stupni VŠ. Odporúčam preto, aby po úspešnej obhajobe bola Ing. Michalovi 
KARASOVI  udelená vedecko-akademická  hodnosť Philosophiae doctor - PhD. vo 
vednom odbore 6208V089 Podnikové finance. 
 
 
 
V Bratislave 17. 06. 2013                                     prof. Ing . Božena Hrvoľová, CSc. 
                                                                                               oponentka 
 


