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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá možností využití nástrojů um lé inteligence jako 

prost edku pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje návrh modelu 

fuzzy logiky v MS Excel a MATLAB jako nástroje pro hodnocení bonity klienta banky pro 

poskytnutí úv ru. 

Abstract 

The master’s thesis deals with the topic of the use of artificial intelligence for 

managerial decision making in the firm. This thesis contains proposal of model of fuzzy logic 

in MS Excel and MATLAB for evaluation of the client’s solvency of bank  for the purposes 

of loan providing. 
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Úvod  
V dnešním sv t  vysp lých IT technologií je pro společnost důležité využívat 

moderní prost edky pro manažerské ízení. IT technologie umožňují lidem ešení úloh 

na všech úrovních ízení společnosti s v tší p esností a rychlostí, což vede ke zvyšování 

konkurenceschopnosti. Informační technologie jsou využívány tém  ve všech oblastech 

činnosti, pomáhají nap íklad snižovat náklady, zajišťovat pot ebné informace 

efektivn ji či vyhodnocovat nejlepší variantu ze všech možných.  

 Diplomová práce se zabývá aplikací um lé inteligence, konkrétn  fuzzy logiky, 

p i rozhodování o poskytování úv ru klientům banky. Existuje mnoho bankovních i 

nebankovních institucí, které úv ry poskytují. Je pro n  důležité znát svého klienta a 

jeho schopnost splácet poskytnutý úv r. V práci je hodnocena bonita klientů, na základ  

které je klientovi poskytnut úv r v plné výši nebo se s klientem může jednat o 

poskytnutí úv ru nižšího. Pokud je bonita klienta moc nízká, žádost o poskytnutí úv ru 

bude zamítnuta.  

První část diplomové práce se zabývá teoretickými znalostmi z oblasti um lé 

inteligence, p edevším fuzzy logikou a fuzzy množinami. Následovat bude fuzzy 

zpracování a využití fuzzy logiky. Dále je popsáno prost edí MATLABU a všech jeho 

pot ebných editorů pro vytvo ení fuzzy modelu a funkce nutné pro vytvo ení modelu 

v MS Excel. Teoretická část diplomové práce se také zam uje na problematiku 

spot ebních úv rů, schvalovacím procesem a úv rovou analýzou. 

Druhá část diplomové práce je v nována analýze současného stavu v oblasti 

poskytování úv rů. Je zde uvedena charakteristika společnosti, se kterou je 

spolupracováno p i psaní diplomové práce a vytvá ení fuzzy modelu. 

T etí část diplomové práce eší vlastní návrhy práce. Nejprve jsou uvedeny 

informace o klientech, kte í žádají o úv r. Na základ  t chto údajů jsou stanovena 

hodnotící kritéria, pomocí kterých je určována bonita jednotlivých klientů. Následuje 

vytvo ení modelu v MS Excel, sestavení transformační matice včetn  jejího popisu a 

následné vytvo ení transformačních matic k jednotlivým klientům. Dalším krokem je 

sestavení vstupních stavových matic a následný výpočet bonity klientů. Výsledky jsou 
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p evedeny na slovní hodnocení pomocí retransformační matice a vyhodnoceny. Dalším 

krokem je vytvo ení modelu v MATLABU, u kterého vycházíme ze stejných údajů, 

jako v MS Excel. Dále je uvedeno schéma modelu, postup p i vytvá ení jednotlivých 

částí modelu ve FIS Editoru, MF Editoru, Rule Editoru a následné zobrazení v Rule 

Vieweru a Surface Vieweru. Dalším krokem je vytvo ení M-Souboru, který umožní 

zadání hodnot o klientech p i hodnocení bonity klienta. Výsledky z modelu 

v MATLABU jsou vyhodnoceny a poté porovnány s výsledky v MS Excel.   
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Vymezení problému a cíle práce 

Vymezení problému diplomové práce 

Diplomová práce vychází z p edpokladu pot eby bankovních či nebankovních 

institucí hodnotit své klienty p ed tím, než s nimi naváží spolupráci. Bankovní i 

nebankovní instituce musí znát bonitu klienta a jeho p ípadnou schopnost splácet 

poskytnutý úv r. Lidé si v dnešní dob  mohou vybrat z velkého množství poskytovatelů 

bankovních i nebankovních úv rů. Tak, jako je pro banku důležité, aby klient byl 

schopný splácet úv r, tak i pro klienty je důležité získat výhodný úv r.  

V diplomové práci nám pro hodnocení bonity budou sloužit vhodn  zvolená 

kritéria, která budou vypovídat o klientov  bonit . 

 

Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvo ení modelu hodnocení bonity 

klienta v prost edí MS Excel 2007 a MATLABU aplikováním znalostí a poznatků 

pokročilých metod analýz a modelování.   

K napln ní hlavního cíle musíme splnit následující dílčí cíle: 

 V teoretické části diplomové práce definovat základní pojmy týkající se dané 

problematiky a popsat prost edí MATLABU a MS Excelu, seznámit se se 

spot ebními úv ry včetn  schvalovacího procesu a úv rové analýzy 

 V praktické části zanalyzovat získaná data o klientech banky a určit kritéria 

 Vytvo ení modelu v MS Excel 

 Vytvo ení modelu v MATLABU 
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1 Teoretická východiska 

V této části diplomové práce budou popsány teoretické poznatky z oblasti um lé 

inteligence, fuzzy logiky a poskytování úv rů v bankovních institucích, které jsou 

pot ebné pro zvládnutí vlastního ešení diplomové práce. 

1.1 Umělá inteligence 

Inteligence je vlastností živých organismů, která se vyvíjela v průb hu dlouhého 

vývoje. Um lá inteligence je spojována s rozvojem techniky, kdy si lidé kladou otázky, 

zda i um le vytvo ené systémy dosahují reakcí a chování, kterému bychom u živých 

organizmů dali p ívlastek inteligentní. Prudký rozmach výpočetní techniky po druhé 

sv tové válce zadal podn t k napodobení intelektuálních schopností člov ka. Začaly být 

postupn  navrhovány a experimentáln  ov ovány metody, postupy a algoritmy 

umožňující určité hledisko inteligentního chování napodobit. Vycházelo se jak z detailní 

analýzy činnosti živých organismů na biologické úrovni, kam pat í nap íklad neuronové 

sít  a genetické algoritmy, tak techniky, které vycházejí z matematiky. 

Um lá inteligence se tedy zabývá všemi postupy a algoritmy, které ve svém 

důsledku vedou k určitému napodobení inteligentního chování člov ka. ĚMa ík, 

Št pánková a Lažanský, 1řř3ě 

Ma ík, Št pánová a Lažanský Ě1řř3ě citují n kolik definic, co vlastn  je um lá 

inteligence: 

Dle Minského je um lá inteligence definována následovn : 

„Umělá inteligence je věda vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení 

určitého úkolu užívat takového postupu, který – kdyby ho dělal člověk – bychom 

považovali za projev jeho inteligence.“ 

Minský tedy tvrdí, že um lá inteligence eší úlohy natolik složité, že by p i jejich 

ešení člov k musel uplatnit svoji inteligenci. 

Definice dle Richové: 

„Umělá inteligence se zabývá tím, jak počítačově řešit úlohy, které dnes zatím 

zvládají lidé lépe.“  
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Dle této definice obsah um lé inteligence je vázán na aktuální stav v oblasti 

počítačových v d a lze očekávat, že s rozvojem počítačové techniky se bude t žišt  

um lé inteligence posouvat a m nit. 

Další definice um lé inteligence, která stojí za zmín ní je Kotkova definice, která 

íká: 

„Umělá inteligence je vlastnost člověkem uměle vytvořených systémů 

vyznačujících se schopností rozpoznávat předměty, jevy a situace, analyzovat vztahy 

mezi nimi a tak vytvářet vnitřní modely světa, ve kterých tyto systémy existují, a na 

tomto základě pak přijímat účelná rozhodnutí, za pomoci schopností předvídat důsledky 

těchto rozhodnutí a objevovat nové zákonitosti mezi různými modely nebo jejich 

skupinami.“   

1.2 Fuzzy logika 

Pojem fuzzy logika, zabývající se pokrytím reality v její nep esnosti a neurčitosti, 

se poprvé objevil v roce 1965 v článku, jehož autorem je profesor Lotfi A. Zadeh. 

Definoval základní pojem fuzzy logiky a to fuzzy množina. V p ekladu slovo fuzzy 

znamená neostrý, matný, mlhavý. V klasické teorii množin mohou nastat pouze dva 

stavy: buď prvek do množiny zcela pat í, nebo vůbec nepat í. Fuzzy logika toto 

rozši uje a fuzzy množina p ipouští krom  úplného členství a žádného členství také 

členství částečné. To, jak moc daný prvek do fuzzy množiny pat í, je vyjád eno 

stupn m p íslušnosti, jehož hodnota je získána pomocí funkce p íslušnosti. ĚVolráb, 

2004) 

1.3 Fuzzy množina 

V klasické teorii množin rozlišujeme dva stavy. Stav, kdy prvek do množiny pat í 

nebo nepat í. Pokud prvek do množiny pat í, jedná se o tzv. úplné členství, pokud prvek 

do množiny nepat í, jedná se o tzv. žádné členství. U fuzzy množiny jde o zobrazení 

prvků na celém intervalu <0;1> a je popsána tzv. funkcí členství. Určujeme tedy „jak 

moc“ prvek do množiny pat í nebo nepat í. ĚDostál, 2012) 

U fuzzy množin můžeme provád t základní operace a to dopln k, průnik a 

sjednocení, které jsou zobrazené na obrázku 1 níže: 
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:  

Obrázek 1: Základní operace - doplněk, průnik a sjednocení 
(Zdroj: Farkas, 2009) 

 

 

1.4 Proces fuzzy zpracování 
P i fuzzy zpracování procházíme t emi kroky – fuzifikací, fuzzy inferencí a 

deffuzifikací, které jsou zobrazené na obrázku: 

 

 

 

Obrázek 2: Rozhodování řešené fuzzy zpracováním 

ĚZdroj: Dostál, Rais, Sojka, 2005, s.23ě 

 

 

Fuzifikace je krok, ve kterém dojde k p evedení reálných prom nných na 

jazykové prom nné. Jazyková prom nná vychází ze základní lingvistické prom nné, 

nap . u rizika můžeme volit malé, st ední a velké. Nejčast ji se využívá 3 až 7 atributů 

základní prom nné. Stupeň členství atributů prom nné v množin  je vyjád ený 

matematickými funkcemi, které dosahují mnoha tvarů, ale v praxi našly nejv tší 

uplatn ní tzv. standardní funkce členství Λ, π, S a Z.  

 

Fuzifikace 
Fuzzy 

inference 

 

Deffuzifikace 
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Obrázek 3: Členské funkce typu Λ a π 

ĚZdroj: Dostál, Rais, Sojka, 2005, s. 24ě 

 

 

 

Obrázek 4: Členské funkce typu Z a S 
ĚZdroj: Dostál, Rais, Sojka, 2005, s. 24ě 

 

Ve fuzzy inferenci se určí chování systému pomocí pravidel typu <Když>, 

<Potom> na jazykové úrovni. Stav p íslušné prom nné se vyhodnocuje pomocí 

podmínkových v t. Kombinace atributů prom nných, vstupujících do systému a 

vyskytujících se v pravidlu <Když>  <Potom>, p edstavuje jedno pravidlo. U každého 

pravidla je nutné určit váhu pravidla v systému. Na správném určení definovaných 

pravidel do určité míry závisí výsledek systému. B hem optimalizace systému je možné 

tyto váhy pravidel m nit tak, aby se systém choval tak, jak má. Výsledkem tohoto kroku 

je jazyková prom nná. 

V t etím kroku, který se nazývá deffuzifikace, se p evádí výsledek p edchozí 

operace Ěfuzzy inferenceě na reálné hodnoty. Cílem tohoto kroku je p evod fuzzy 

hodnoty výstupní prom nné na slovní vyjád ení tak, aby co nejlépe vyjád ila výsledek 

fuzzy výpočtu. ĚDostál, Rais, Sojka, 2005ě 

1.5 Využití fuzzy logiky 

V této diplomové práci bude fuzzy logika zam ená na hodnocení bonity klienta. 

Jedná se o p ípad rozhodování, které se může vyskytnout i v dalších oblastech jako je 

personalistika a s tím související výb r zam stnance. Pomocí fuzzy logiky můžeme 

rozhodovat, jaký byt koupíme, jestli se vyplatí advokátní kancelá i p ijmout klienta, 

jaký model počítače koupit a mnoho dalších aplikací v oblasti ekonomické, správní, 

personální… ĚDostál, 2012ě  
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Fuzzy logika může být však využita i v dalších oblastech: 

- léka ské diagnostické systémy 

- rozpoznávání ručn  psaného písma 

- regulace v metru – automatické ízení metra – vyšší p esnost zastavování, 

plynulé brzd ni, nižší spot eba energie 

- fotoaparát s automatickým vyhledáváním centrálního bodu pro zaost ení 

- ABS 

- rozpoznávání eči 

- pomoc p i hledání identifikačních a profilových systémů pachatele 

- využití u praček a myček 

V praxi existuje spousta dalších oblastí, kde se využívá fuzzy logika, není však 

možné je všechny vyjmenovat. (Rydval, 2005) 

 

1.6 Software 

V následující kapitole bude popsán software, který bude v diplomové práci využitý 

k vytvo ení modelů fuzzy logiky. Jedná se o MS Excel 2007 a MATLAB. 

1.6.1 MS Excel  

MS Excel pat í do skupiny programů, které se nazývají tabulkové procesory 

nebo také spreadsheety. Nabízí širokou škálu funkcí – matematických, statistických i 

finančních. MS Excel má schopnost grafické prezentace dat i možnost provád t 

složit jší odborné analýzy. V této kategorii se můžeme setkat s dalšími produkty a to 

Quattro Pro, SuperCalc, Lotus 1-2-3 a další. MS Excel je používán velice širokým 

okruhem uživatelů jak z hlediska profesí, tak i z hlediska odborné úrovn . (VUT, 2004) 

P i vytvá ení modelu bude použita transformační matice a její popis, zobrazení 

funkcí členství pomocí grafů. Hodnoty funkcí členství se stanovují na základ  priorit, 

které si člov k zvolí. Dále se bude pracovat se stavovou maticí, která obsahuje 

informace o konkrétních zákaznících. V tabulce mohou být uvedeny hodnoty A Ěanoě, 

N Ěneě, které lépe odpovídají realit  než 1 Ěanoě a 0 Ěneě, na které musíme tyto hodnoty 

následn  p evést. Jakmile máme toto nadefinováno, pomocí skalárního součinu 
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transformační a stavové matice dostáváme konkrétní hodnotu. Výsledek chceme 

procentuáln  vyjád ený, proto musíme odečíst sumu minimálních hodnot, vyd lit je 

rozdílem maximální a minimální sumy a vynásobit hodnotou 100.  Hodnotu za adíme 

do retransformační matice, kde zjistíme, zda je pro nás nap . výhodné koupit daný druh 

nemovitosti, či poskytnout úv r danému zákazníkovi. Tento postup opakujeme u všech 

zadaných možností a následn  si výsledky promítneme do grafu a vybereme tu nejlepší 

variantu. ĚDostál, 2012ě 

V práci budou využity funkce: 

KDYŽ 

Tato funkce nám vrátí určitou hodnotu v závislosti na tom, zda je zadaná 

podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, nebo je tato podmínka vyhodnocena jako 

NEPRAVDA. Nejčast ji se funkce KDYŽ využívá p i testování hodnot a vzorců. 

Syntaxe: 

KDYŽĚpodmínka;ano;neě (Microsoft, 2014) 

SUMA 

Funkce suma slouží k součtu všech čísel, která zadáme jako argument. Jako 

argument může být označená oblast, odkaz na buňku, matice, konstanta, vzorec nebo 

výsledek jiné funkce. P íklad funkce SUMAĚA1:A5ě sečte všechna čísla, která jsou 

obsažena v buňkách A1 až A5. Obecná syntaxe funkce suma: 

SUMAĚčíslo1;[číslo2];…ě (Microsoft, 2014) 

MAX a MIN 

Funkce, které vrátí maximum a minimum hodnot obsažených v určitém poli 

dotazu. Syntaxe: 

MinĚvýrazě 

MaxĚvýrazě (Microsoft, 2014) 
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SOUČIN.SKALÁRNÍ 

Vynásobí položky daných matic a vrátí součet násobků jednotlivých položek. 

Matice musí být stejn  velké, jinak funkce vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!. 

Syntaxe: 

SOUČIN.SKALÁRNÍĚpole1;[pole2];[pole3];…ě 

Pole1: povinný argument, který je ve form  matice, jejíž jednotlivé položky chceme 

násobit a poté sečíst. 

Pole2;pole3;.. nepovinný argument, který je ve form  matice, jejíž jednotlivé položky 

chceme násobit a poté sečíst. (Microsoft, 2014) 

Dále budou v práci využity grafy a pole se seznamem. 

1.6.2 MATLAB 

„MATLAB je integrované prost edí pro v deckotechnické výpočty, modelování, 

návrh algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, m ení a 

zpracování signálů, návrhy ídících a komunikačních systémů.“ ĚHumusoft, © 1991 – 

2014)  

MATLAB se b hem uplynulých let stal standardem v oblastech technických 

výpočtů a simulací ve sfé e v dy, výzkumu, průmyslu i v oblasti vzd lávání. Poskytuje 

uživatelům jak grafické a výpočetní nástroje, tak i rozsáhlé specializované knihovny 

funkcí. MATLAB má otev enou architekturu, která p isp la k rozší ení o tzv. toolboxy, 

což jsou knihovny funkcí, které rozši ují použití programu v p íslušných v dních a 

technických oborech. Tyto knihovny obsahují p edzpracované specializované funkce, 

které je možné rozši ovat a modifikovat. (Humusoft, © 1991 – 2014) 

Fuzzy logic toolbox 

Pomocí fuzzy logic toolbox můžeme stanovovat pravidla, definovat funkce 

členství a analyzovat chování fuzzy inferenčního systému ĚFISě. Můžeme pracovat jak 

v p íkazovém ádku, tak i s využitím grafického rozhraní GUI, které se spouští p es 

p íkaz fuzzy. Ve fuzzy logic toolbox se pro tvorbu a editaci využívají nástroje, které 

budou dále podrobn ji popsány. Jedná se o editory FIS Editor, MF Editor, Rule Editor a 

prohlížeče Rule Viewer a Surface Viewer. (Mathworks, © 1řř4-2014) 
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1.6.2.1 FIS Editor 

FIS Editor udává základní informace o fuzzy systému a nastavují se zde základní 

parametry. V horní části je jednoduchý diagram, který zobrazuje jednotlivé vstupní 

prom nné v levé části a výstupní prom nné v pravé části. Dále se zde definují metody 

defuzzifikace. Na obrázku je zobrazený okomentovaný FIS editor, který má 2 vstupy a 

jeden výstup. 

Dvojtým kliknutím na ikonu
systémového diagramu dojde k
otevření Pravidlového Editoru

(Rule Editor)

Dvojtým kliknutím na ikonu vstupní
proměnné dojde k otevření Editoru

Členské Funkce ( Membership
Function Editor)

Tyto položkové menu nám dovoluje
základní operace se soubory jako je

ukládání (save), otevření (open), nebo
editaci fuzzy systému použitím některého

z pěti základních GUI nástrojů

Název
systému je
zobrazený
zde. Lze jej

měnit
použitím

položky Ulož
jako (Save

as) … volbou
v menu

Tyto

vysunovací
menu se

používaji pro
nastavení

fuzzy

výstupní
funkce. Jako

je např.
Defuzzifikační

metoda

Tento stavový
řádek

popísuje
nejnovější
operace

Dvojtým
kliknutím na

ikonu

výstupní
proměnné,

dojde k

otevření
Editoru

členské
Funkce

(Membership

Function

Editor)

Toto editační
pole je

používáno k
editaci jmen

vstupních a
výstupních

proměnných

 

Obrázek 5: FIS Editor 

(Zdroj: mvso.cz) 

 

Dalším krokem je definování funkcí členství pro každou prom nnou. To se 

provede v MF Editor ĚMembership Function Editorě, do kterého se dostaneme jednou 

z následujících možností – dvakrát klikneme na ikonu dané prom nné nebo zadáme 

p íkaz mfeditĚě. (ČVUT)  

1.6.2.2 MF Editor 

V této části návrhu se dostáváme do MF Editoru, který slouží pro definování a 

vytvá ení jednotlivých funkcí vstupních a výstupních prom nných. Můžeme zde volit 
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velké množství typů funkcí a volit jejich rozsah. Mezi základní funkce pat í gaussmf, 

trimf a trapmf, které jsou zachycené na obrázcích: 

 

Obrázek 6: Členské funkce trimf, trapmf a gaussmf 
(Zdroj: mvso.cz) 

 

 Na následujícím obrázku je uvedený okomentovaný MF Editor: 
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Toto menu dovoluje

ukládání (save),
otevření (open), nebo
editaci fuzzy systému
použitím některého z

pěti GUI nástrojů.

Textové pole
zobrazující
jméno a typ

zvolené
proměnné

Editační pole
k zvolení

universa dané
proměnné

Editační pole
k zvolení

rozsahu pro

zobrazení
dané

proměnné

Stavový
řádek

informující
nás o

posledně
použíté
operaci

Toto je tzv. Plaeta

proměnných (Variable
Palette). Kliknutím na

proměnnou dojde k editaci
její členských funkcí

Toto grafické pole
zobrazuje všechny
členské funkce z

vybrané proměnné

Kliknutím na vybranou křivku
můžeme měnit její vlastnosti, včetně

jména a číselných parametrů.
Pohybem myši můžeme měnit tvar I

parametry dané funkce

Editační pole,
kde můžeme
měnit jméno
dané členské

funkce

Toto pop-up

menu

dovoluje

měnit typ
zvolené
členské
funkce

Toto je

editační pole
ve kterém lze

měnit
numerické
parametry

zvolené
členské
funkce

 

Obrázek 7: MF Editor 

(Zdroj: mvso.cz) 

Nyní jsou pojmenované prom nné, funkce členství mají odpovídající tvary a 

jména a může se p ejít k zapsání pravidel. Pro vyvolání Rule editoru můžeme p ejít do 

menu View a vybrat možnost Edit rules nebo napsat do p íkazové ádky ruleeditĚě. 

ĚČVUTě 

1.6.2.3 Rule Editor 

Rule Editor slouží k vytvo ení pravidel. Na obrázku je zachycený okomentovaný 

Rule Editor i s popisem jednotlivých polí a tlačítek. Kliknutím na tlačítko zvolíme jednu 

položku v každém poli vstupní prom nné, jednu položku v každém výstupním poli a 

jeden bod spojení. Můžeme zvolit i možnost none, která vyloučí tuto prom nnou 

z daného pravidla. Pravidla můžeme dále m nit, p idávat p ípadn  mazat.  
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Menu pro výběr vstupů a výstupu

Tyto menu dovoluje ukládání (save),
otevření (open), nebo editaci fuzzy
systému použitím některého z pěti

GUI nástrojů.

Vstupní
spojka v

příkazovýc
h

pravidlech.

Stavový
řádek

informující
nás o

poslední
použité
operaci

Automatické vkladání pravidel
využitím nástroje GUI

Tlačítko
Help nám

davá
informaci

jak pracuje

Editor

pravidel

(Rule

Editor), a

tlačítko
Close zavře

okno

editoru.

Negace vtupů nebo výstupu Vytvoření, nebo editování
pomocí tlačítek GUI výběrem
z menu vstupů nebo výstupu.

 

Obrázek 8: Rule Editor 

(Zdroj: mvso.cz) 

Nyní je fuzzy systém kompletn  definovaný – máme definované prom nné, 

funkce členství a pravidla, která jsou nezbytná k výpočtu. V tomto bod  by bylo dobré 

podívat se, zda se vše chová tak, jak jsme definovali. K tomuto slouží Rule Viewer, do 

kterého se dostaneme p es View menu a vybráním View rules. ĚČVUTě 

1.6.2.4 Rule Viewer  

Rule Viewer zobrazuje pravidla a slouží k výpočtu výstupních parametrů. Jde o 

cestu k fuzzy výstupnímu procesu. Jednotlivé ádky udávají posloupnost pravidel, která 

byla definována v Rule Editoru. Zadání vstupních parametrů pro výpočet se dá provést 

dvojím způsobem a to buď v editačním ádku Input nebo v grafu. Okomentovaný Rule 

Viewer je zachycený na následujícím obrázku: (mvso.cz) 
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Obrázek 9: Rule Viewer 

(Zdroj: mvso.cz) 

 

 

 

 

1.6.2.5 Surface Viewer 

  V Surface Vieweru dochází k vykreslení 3D grafu, kde na ose x a y jsou zadány 

vstupy a na ose z je p i azena výstupní prom nná. Je velmi užitečný pro p ípad dvou a 

více vstupů, kde můžeme dostávat rozličný trojrozm rný pohled na data. Kliknutím 

myši na graf můžeme grafem rotovat na všechny strany. Surface Viewer je zachycený 

včetn  komentá e na následujícím obrázku: (mvso.cz) 
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Obrázek 10: Surface Viewer 
(Zdroj: mvso.cz) 

 

1.7 Spotřební úvěry 

Spot ební úv ry se adí mezi bankovní úv rové produkty, které umožňují 

klientům určitý způsob jejich financování. Jedná se tedy p edevším o poskytování 

finančních prost edků svým klientům, ale i o formy, kdy banka garantuje závaznou 

formou poskytnutí prost edků v p ípad , že budou spln ny určit  okolnosti. Spot ební 

úv ry můžeme definovat jako veškeré úv ry poskytované soukromým osobám a 

domácnostem, které slouží k financování nákupu spot ebních p edm tů, po ízení nebo 

stavb  bytů a rodinných domků, pop . ke krytí dalších spot ebních výdajů. ĚDvo ák, 

1999) 

1.7.1 Schvalovací proces 

Složitost schvalovacího procesu se může pohybovat v širokém rozmezí – od 

jednoduchých činností jako je kontrola dodání všech pot ebných dokumentů až po 

rozsáhlou analýzu finančních a jiných údajů provád nou p ed poskytnutím finančních 

prost edků na realizaci transakce. Systém schvalování je různý podle velikosti, 

organizační struktury a stylu vedení banky a složitosti transakce. Banky se snaží 
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zjednodušit proces schvalování a zajistit jednotnou strukturu p edkládaných informací. 

(Price Waterhouse, 1994) 

 

1.7.2 Úvěrová analýza 

U n kterých bank p edstavují úv ry fyzickým osobám významnou složku 

aktivních obchodů, proto je nutné, získat pot ebné informace o klientovi. Hlavním 

zdrojem jsou informace získané p ímo od klienta – zpravidla jako součást žádosti o úv r 

vypln ním standardizovaného formulá e. Jedná se zejména o informace o druhu a dob  

zam stnání, m síčním p íjmu, finančních závazcích, majetkových pom rech. Dalším 

zdrojem informací jsou interní informace banky – ty má banka k dispozici pouze 

v p ípad , že klient již byl klientem banky v minulosti, může se jednat o údaje o tom, 

jak dlouho je klient klientem banky, jak klient dosud splácel úv ry. ĚDvo ák, 1řřřě 

 

1.7.2.1 Druhy úvěrových analýz 

Velké množství klientů, žádajících o úv r, vyžaduje rychlé, nenákladné a 

spolehlivé rozhodování o schválení úv ru. 

Posuzovací úvěrová analýza 

Tento typ analýzy je založený na zkušenostech úv rového pracovníka a jeho 

schopnostech posoudit na základ  získaných informací o klientovi schopnost a vůli 

klienta splatit poskytnutý úv r.  

Empirická úvěrová analýza (credit scoring) 

Empirické úv rové analýzy se snaží odstranit subjektivní pohled hodnotitele, ale 

i zjednodušit a zlevnit celý proces úv rové analýzy. Podstatou této analýzy je posoudit 

úv rovou schopnost klienta na základ  standardizovaného bodování daných 

charakteristik. Výsledný počet bodů je rozhodující pro poskytnutí či odmítnutí úv ru.  

P i rozhodování, komu úv r poskytnout a komu již ne musí být nastaven 

minimální pot ebný počet bodů pro ud lení úv ru jako pevnou hodnotu. Čím bude vyšší 

tato hodnota, tím menší bude riziko úv rového portfolia banky, ale i objem 
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poskytnutých úv rů. Aby se omezil stav, kdy se odmítne dobrý klient, který již spadá 

pod minimální bodovou hranici pro poskytnutí úv ru, doplňuje se tento systém o další 

faktory. Na základ  t chto faktorů lze poskytnout úv r i v p ípad  nedosažení minimální 

hranice bodů nebo naopak zamítnout úv r u klienta, který dosáhl dostatečného počtu 

bodů. ĚDvo ák, 1řřř) 
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2 Analýza současného stavu 

V prosinci 2014 objem úv rů poskytnutých domácnostem dosáhl hodnoty        

1 230 mld. Kč. Obecn  v posledních letech je dynamika úv rování domácností 

v bankovním sektoru zpomalena. Z pohledu struktury úv rů poskytnutých 

domácnostem tvo í objemov  nejv tší položku úv ry na bydlení, které dosáhly 

v prosinci 2014 výše ř00 mld. Kč. Jedná se o mezim síční růst o 0,6%. Úv ry na 

bydlení tvo í 73,2% z celkového objemu úv rů poskytnutých domácnostem. V prosinci 

2014 dosáhly úv ry se selháním podílu 4,7%, v porovnání s prosincem 200Ř došlo 

k růstu tohoto ukazatele o 1,Ř%.  

V následujícím grafu je zachycena struktura poskytovaných úv rů od let 200Ř po 

rok 2014, vždy porovnání v lednu a červenci toho roku Ěosa xě. Na levé ose jsou údaje o 

výši poskytovaných úv rů v mld. Kč, na pravé ose jsou znázorn ny hodnoty úv rů se 

selháním, vyjád eny v procentech. 

 

Graf 1:Úvěry domácnostem dle účelu a podíl úvěrů se selháním 

ĚZdroj: Česká národní bankaě 
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2.1 Charakteristika podniku 

 

Obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s. 

Právní forma: Akciová společnost 

Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57 

IČO: 00001350 

Den zápisu: 21. 12. 1964 

Československá obchodní banka, a.s. byla založena v roce 1ř64 a působí jako 

univerzální banka v České republice. V roce 1řřř byla privatizována a jejím majoritním 

vlastníkem se stala belgická KCB Bank. V červnu 2000 ČSOB p evzala Investiční a 

poštovní banku ĚIPBě. Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KCB 

Bank jediným akcioná em ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i 

slovenském trhu, slovenská pobočka ČSOB byla odd lena k 1. 1. 2008.   

ČSOB poskytuje služby všem klientským segmentům Ěfyzickým osobám, 

malým a st edním podnikům, korporátním a institucionálním klientůmě. V retailovém 

bankovnictví působní Banka pod obchodními značkami ČSOB, Era a Poštovní 

spo itelna. Klienti jsou obsluhováni prost ednictvím poboček ČSOB, Era Finančních 

center a na obchodních místech České pošty, kde jsou jim nabízeny produkty a služby 

celé skupiny ČSOB. (csob.cz)  

Úvěrové produkty  

Společnost ČSOB nabízí svým klientům n kolik úv rových produktů. Flexibilní 

půjčka umožňuje upravovat výši splátky v průb hu splácení Ěsnížení, zvýšení, odklad 

splátek,…ě. Půjčka na cokoliv umožňuje klientovi využít financování dle aktuálních 

pot eb Ěauto, elektronika, vybavení domácnosti,…ě. Půjčka na bydlení je určená 

klientům, kte í si cht jí po ídit nebo modernizovat bydlení a nemohou využít ČSOB 



30 

 

Hypotéku nebo necht jí čekat na úv r ze stavebního spo ení. Americká hypotéka je 

neúčelový úv r zajišt ný zástavním právem k nemovitosti. Získané prost edky klient 

může využít na cokoliv, nap . na bydlení, nákup auta či refinancování d íve 

poskytnutých úv rů. (csob.cz) 

Současný stav v oblasti úvěrů 

Dle dostupných údajů ČSOB, a.s. m la k 31. 12. 2013 podíl celkových úv rů na 

trhu 1ř,2%. Prvenství na trhu má v oblasti poskytování úv rů ze stavebního spo ení, 

kde dosáhla podílu 45,3% a poskytování hypoték, kde obsadila 30% trhu. Spot ebitelské 

financování, ve kterém nejsou zahrnuty hypotéky a úv ry ze stavebního spo ení, 

dosáhlo tržního podílu 11,2%. ĚVýroční zpráva 2013ě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

3 Vlastní návrhy řešení 
V kapitole vlastní návrhy ešení budou nejprve popsáni klienti, kte í žádají o úv r 

ve společnosti. U t chto klientů bude následn  hodnocena jejich bonita na základ  

kritérií, která jsou popsána v další části práce. Bonita klientů bude posuzována pomocí 

fuzzy logiky. Nejprve bude vytvo en model v programu MS Excel 2007 a následn  

v programu MATLAB, který není tak uživatelsky p ístupný, jako je tomu u MS Excel. 

3.1 Informace o klientech 

V této části diplomové práce jsou p edstaveni vybraní klienti banky, kte í p išli do 

společnosti s žádostí o úv r. Údaje jsou poskytnuty společností ČSOB, ale pro 

zachování anonymity jsou klienti označeni jako Klient A až Klient F. Tito klienti 

pokrývají širokou škálu osob žádajících o úv r a mají různé charakteristiky tak, aby 

bylo možné hodnotit dle kritérií, která jsou uvedena v kapitole 3.2.  

3.1.1 Klient A 

Žena ve v ku 23 let, která bydlí u rodičů. Je svobodná, ale stará se o 2 

nezaopat ené d ti. Dosáhla st edoškolského vzd lání, v současné dob  si p ivyd lává 

brigádou a je prozatím ve zkušební dob . Její p íjem je 10 000 Kč, žádá o úv r sama, 

proto p íjem spolužadatele je 0 Kč. M síční výdaje má 6 000 Kč. Není klientkou banky 

a má jeden záznam v registru. 

3.1.2 Klient B 

Tímto klientem je také žena, avšak ve v ku 35 let, která bydlí v dom , který si 

po ídila na hypotéku. Je vdaná a v domácnosti se stará o 2 d ti. Vystudovala vysokou 

školu a 4 roky pracuje na dobu určitou. Její p íjem je 23 000 Kč, spolužadatelem je její 

manžel s p íjmem 30 000 Kč. M síční výdaje mají ve výši 14 000 Kč. U banky je 

klientkou 5 let a nemá žádný záznam v registru. 

3.1.3 Klient C 

Klient C je muž ve v ku 30 let, který bydlí ve vlastním byt . Je ženatý, ale nemá 

žádné d ti. Vystudoval vyšší odbornou školu a 3 roky pracuje na dobu neurčitou. Jeho 

p íjem je 25 000 Kč. Žádá sám, proto p íjem spolužadatele je 0 Kč. M síční výdaje má 

8 000 Kč, u banky je klientem 4 roky a má pozitivní hodnocení. 



32 

 

3.1.4 Klient D 

Muž ve v ku 45 let, který bydlí ve vlastním rodinném dom . Je ženatý a ve 

společné domácnosti se nestará o žádné nezaopat ené dít . Nejvyšším vzd láním je 

ÚSO a 5 let pracuje na dobu určitou. Pobírá 12 000 Kč, žádá o úv r sám. Jeho výdaje 

jsou ve výši 7 000 Kč, klientem banky je dva m síce, ale má pozitivní hodnocení. 

3.1.5 Klient E 

Muž ve v ku 62 let, který bydlí ve vlastním byt . Je rozvedený a nestará se o 

žádné d ti. Vystudoval vysokou školu, 10 let pracuje a má smlouvu na dobu určitou. 

Pobírá 17 000 Kč, o úv r žádá sám. M síční výdaje jsou ve výši 6 500 Kč. Nemá žádný 

záznam a klientem banky je půl roku.  

3.1.6 Klient F 

Posledním klientem je žena ve v ku 55 let, která žije v podnájmu. Nestará se o 

žádné d ti a je vdova. Má základní vzd lání, pobírá podporu v nezam stnanosti a typ 

pracovního úvazku není uveden. Její p íjem je 7 200 Kč, žádá o úv r sama. Výdaje jsou 

ve výši 5 500 Kč. Není klientkou banky a má 4 záznamy. 

 

3.2 Kritéria 

Pro správné určení bonity klienta je důležité zvolit si vhodná kritéria pro 

hodnocení bonity klienta. Kritéria se týkají p ímo osoby žádající o úv r, p ípadn  o 

spolužadateli. Ve společnosti ČSOB mi bylo doporučeno využít následujících 14 

kritérií. Tato kritéria by se dala rozd lit do čty  skupin a to: osobní ukazatel, pracovní 

ukazatel, finanční ukazatel a bankovní ukazatel. Každý ukazatel má jinou váhu na 

celkovém hodnocení. Nejedná se o všechny ukazatele, na které se bere v praxi ohled p i 

poskytování úv ru, ale pouze za ty nejvhodn jší pro tento způsob hodnocení bonity 

klienta. 

Pohlaví – společnost na základ  svých zkušeností a statistik došlo k záv ru, že ve své 

společnosti má více problémových zákazníků mužů než žen. Z toho důvodu i toto 

kritérium hraje svoji roli p i hodnocení bonity klienta.  
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Věk – je jedním z důležitých kritérií p i hodnocení bonity klienta, protože zam stnaný 

člov k ve v ku 35 let bude schopn jší dostát svým závazkům více než člov k 

důchodového v ku, který pobírá důchod. 

Typ bydlení – toto kritérium nám íká, kde klient bydlí a nep ímo tím íká, jaké jsou 

náklady na bydlení. Člov k bydlící u rodičů má nižší náklady na bydlení než člov k 

bydlící v podnájmu či v byt /dom  na hypotéku. 

Rodinný stav – udává, zda je člov k svobodný, ženatý či rozvedený nebo 

vdovec/vdova. S tímto kritériem úzce souvisí i p ípadný p íjem partnera/partnerky. 

Počet dětí – udává počet nezaopat ených d tí, o které se žadatel o úv r stará. 

Dosažené vzdělání – kritérium, které hodnotí výši vzd lání do doby, kdy žadatel 

požaduje úv r. Platí, že čím vyšší vzd lání, tím lépe. 

Doba zaměstnání – toto kritérium udává, jak dlouho pracuje žadatel v plném 

pracovním pom ru u posledního zam stnavatele či zda je p ípadn  na mate ské 

dovolené, nezam stnaný nebo důchodce. 

Typ pracovní smlouvy – v tomto kritériu hodnotíme, zda je žadatel zam stnán na dobu 

určitou, neurčitou či brigádn .  

Příjem žadatele – udává výši p íjmu žadatele. Jedná se o nejdůležit jší kritérium. 

Spolužadatel – kritérium, které nám íká, zda je u žádosti o úv r spolužadatel, který by 

se podílel na splácení úv ru. 

Příjem spolužadatele – udává výši p íjmu spolužadatele o úv r. Jedno z důležitých 

kritérií. 

Měsíční výdaje – zjišt ní, jaké má žadatel m síční výdaje. 

Klient banky – kritérium, které zjišťuje, zda je žadatel klientem banky a p ípadn  jak 

dlouho je klientem banky. 

Registr – informace o klientovi, zda má n jaké negativní hodnocení v souvislosti se 

splácením úv rů. 
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3.3 Model v MS Excel 2007 

Prvním krokem k hodnocení bonity klienta je vytvo ení modelu v programu MS 

Excel 2007. V následující části práce bude uveden popis transformační matice, kde 

budou uvedeny jednotlivé atributy každého kritéria. Následn  budou vytvo eny 

jednotlivé transformační matice klientů, pomocí kterých budou pozd ji sestaveny 

vstupní stavové matice. V dalším kroku bude definována transformační matice, která 

bude obsahovat váhy jednotlivých atributů zvolených kritérií. Dalším krokem je 

vytvo ení vstupních stavových matic typu [A, N] a vstupních stavových matic typu 

[0,1]. Vstupní stavová matice typu [0,1] a transformační matice budou důležité pro 

výpočet bonity klienta. Následujícím krokem je samotný výpočet bonity klienta a 

p evedení výsledku výpočtu pomoci retransformační matice, která nám výsledek vyjád í 

v slovním vyjád ení. Záv r této části práce, kterou je model v MS Excel 2007, tvo í 

zhodnocení výsledků hodnocení bonity klientů banky.  

 

3.3.1 Popis transformační matice 

V popisu transformační matice jsou uvedeny slovní p ípadn  číselné hodnocení 

jednotlivých kritérií hodnocení bonity klienta. Pomocí transformační matice a údajů o 

klientech budou následn  vytvo eny jednotlivé popisy transformačních matic klientů. 

V tabulce je zachycených všech 14 použitých kritérií, které jsou popsané v kapitole 3.2. 

 

N Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti 
v domácnosti Doba zam stnání 

1 Muž 18-25 Základní Podnájem Svobodný Žádné zkušební doba 

2 Žena 26-40 
ÚSO nebo 
SŠ 

u rodičů vdaná/ženatý 1 
mén  než 6 
m síců 

3   41-50 VOŠ vlastní byt/dům druh/družka 2 
6 m síců až 2 
roky 

4   51-60 Vš 
byt/dům na 
hypotéku 

vdova/vdovec 3 2roky - 6,5 let 

5   61+     rozvedenýĚáě 4 a více více než 6,5 let 
6             Důchodce 

7             Mate ská 

8             podpora v nezam. 
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Tabulka 1: Popis transformační matice 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.3.1.1 Transformační matice jednotlivých klientů 

Na základn  popisů jednotlivých klientů žádajících o úv r z kapitoly 3.1 jsou 

sestaveny transformační matice, které obsahují pouze atributy, které vystihují daného 

klienta. Na základ  t chto údajů o klientech bude dále v práci určena celková bonita 

klienta. 

 

3.3.1.1.1 Klient A 

Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti v 
domácnosti 

Doba 

zam stnání 

žena  18-25 ÚSO nebo SŠ u rodičů Svobodný 2 
zkušební 
doba 

Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

Brigáda 0-15000 Ne 0-15000 5000-10000 není klient jeden zápis 

 

Tabulka 2: Popis transformační matice Klient A 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

 

N 
Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

1 doba neurčitá 0-15000 Ano 0-15000 20000+ 
není 
klient  

dva a více 
záznamů 

2 doba určitá 15001-18000 Ne 15001-18000 15000-20000 do 1 roku 
jeden 

záznam 

3 Brigáda 18001-21000   18001-21000 10000-15000 1-3 roky 
žádný 
záznam 

4 neuvedeno 21001-24000   21001-24000 5000-10000 3-8 let 
pozitivní 
hodnocení 

5   24001-29000   24001-29000 0-5000 nad 8 let   

6   29001-34000   29001-34000       

7   34001-40000   34001-40000       

8   40001-   40001-       
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3.3.1.1.2 Klient B 

Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti v 
domácnosti 

Doba 

zam stnání 

žena  25-40 VŠ 
dům/byt na 
hypotéku 

vdaná/ženatý 2 
2roky - 6,5 

let 

Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

doba určitá 21001-24000 Ano 29001-34000 10000-15000 3-8 let 
žádný 
záznam 

 
Tabulka 3: Popis transformační matice Klient B 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.3.1.1.3 Klient C 

Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti v 
domácnosti 

Doba 

zam stnání 

Muž 25-40 VOŠ 
vlastní 
byt/dům 

vdaná/ženatý žádné 
2roky - 6,5 

let 

Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

doba neurčitá 24001-29000 Ne 0-15000 5000-10000 3-8 let 
pozitivní 
hodnocení 

 

Tabulka 4: Popis transformační matice Klient C 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.3.1.1.4 Klient D 

Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti v 
domácnosti 

Doba 

zam stnání 

Muž 40-50 ÚSO nebo SŠ 
vlastní 
byt/dům 

vdaná/ženatý žádné 
2roky - 6,5 

let 

Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

doba určitá 0-15000 Ne 0-15000 5000-10000 do 1 roku 
pozitivní 
hodnocení 

 

Tabulka 5: Popis transformační matice Klient D 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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3.3.1.1.5 Klient E 

Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti v 
domácnosti 

Doba 

zam stnání 

Muž 60+ Vš 
vlastní 
byt/dům 

rozvedenýĚáě žádné 
více než 
6,5 let 

Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

doba určitá 15001-18000 Ne 0-15000 5000-10000 do 1 roku 
žádný 
záznam 

 

Tabulka 6: Popis transformační matice Klient E 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.3.1.1.6 Klient F 

Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti v 
domácnosti 

Doba 

zam stnání 

Žena 50-60 Základní Podnájem vdova/vdovec žádné 
podpora v 

nezam. 

Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční výdaje 
Klient 

banky? 
Registr 

neuvedeno 0-15000 Ne 0-15000 5000-10000 
není klient 
banky 

dva a více 
záznamů 

 

Tabulka 7: Popis transformační matice Klient F 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.3.2 Transformační matice 

V transformační matici se určují váhy jednotlivých hodnot v námi stanovených 

kritériích. Musíme správn  posoudit vliv jednotlivých kritérií na hodnocení bonity 

klienta. Jedná se o st žejní část hodnocení bonity, protože špatn  stanovené váhy 

jednotlivých hodnot kritérií by vedlo ke špatnému konečnému vyhodnocení. V tabulce 

je patrné, že podle významnosti kritérií jsou určené i jejich váhy. Čím vyšší hodnota, 

tím vyšší významnost pro celkové hodnocení bonity. 
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N Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti 
v domácnosti Doba zam stnání 

1 3 25 5 5 20 30 8 

2 18 36 18 20 24 30 15 

3   30 20 30 24 25 27 

4   20 30 15 18 15 30 

5   6     4 5 48 

6             30 

7             12 

8             8 

 

N 

Typ 

pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

1 54 17 24 4 12 10 8 

2 45 22 4 8 20 25 20 

3 30 40   10 35 45 35 

4 9 50   14 50 50 48 

5   70   18 72 60   

6   80   20       

7   90   22       

8   102   24       

Tabulka 8: Transformační matice 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

Tabulka Ř slouží pro další výpočet bonity klienta, kdy bude základem pro 

výpočet pomocí funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ. Dále je nutné určit sumu maximálních a 

minimálních hodnot. Tento součet byl proveden v MS Excel a suma maximálních 

hodnot je 600 a suma minimálních hodnot 100.  

Z tabulky také můžeme určit jednotlivé váhy kritéria na celkovém hodnocení 

bonity. Tyto váhy jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Kritérium Váha v % 

Pohlaví 3 

V k 6 

Dosažené vzd lání 5 

Typ bydlení 5 

Rodinný stav 4 

D ti v domácnosti 5 

Doba zam stnání 8 

Typ pracovní smlouvy 9 

P íjem žadatele 17 

Spolužadatel partner? 4 

P íjem partnera/partnerky 4 

M síční výdaje 12 

Klient banky? 10 

Registr 8 

Součet 100 

 

Tabulka 9: Váhy jednotlivých kritérií 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší význam v hodnocení bonity klienta má kritérium 

p íjmu žadatele, které je ohodnoceno 17% z celkového hodnocení. Druhý a t etí 

nejdůležit jší kritérium jsou m síční výdaje a klient banky. Kritérium klient banky je 

pro banku důležitý z důvodu, že může již mít n jakou p edstavu o klientovi a o tom, zda 

je schopný dostát svým závazkům. Naopak nejmenší váhu má kritérium pohlaví, které 

se na celkovém hodnocení podílí pouze 3%. Má však pro banku význam z pohledu 

komplexnosti hodnocení klientů na základ  vlastních studií. 

3.3.3 Vstupní stavová matice [A, N] 

Pro každého zákazníka je vytvo ená vstupní stavová matice, která zachycuje 

hodnoty A Ěanoě nebo N Ěneě, podle toho, zda daná hodnota odpovídá údaji o klientovi 

[A] nebo hodnota klientovi neodpovídá [N]. V žádné stavové matici se nemůže stát, že 

by u klienta mohly údaje pat it do dvou hodnot jednoho kritéria. Nap . nemůže se stát, 

že by u klienta současn  platilo bydlení u rodičů a v podnájmu. Na základ  této matice 

bude následn  vytvo ena vstupní stavová matice [0,1]. V následující tabulce je 

vytvo ená vstupní stavová matice [A, N] pro Klienta A: 
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N Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti 
v domácnosti 

Doba 

zam stnání 

1 N A N N A N A 

2 A N A A N N N 

3   N N N N A N 

4   N N N N N N 

5   N     N N N 

6             N 

7             N 

8             N 

 

N 
Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

1 N A N A N A N 

2 N N A N N N A 

3 A N   N N N N 

4 N N   N A N N 

5   N   N N N   

6   N   N       

7   N   N       

8   N   N       

 

Tabulka 10: Vstupní stavová matice [A, N] pro Klienta A 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

3.3.4 Vstupní stavová matice [0,1] 

Na základ  vstupní stavové matice [A, N] zpracujeme vstupní stavovou matici 

[0,1], kde 1=Ano a 0=Ne. Tuto matici zpracujeme také pro Klienta A, aby byla vid t 

návaznost. V rámci MS Excel je využito pole se seznamem, kde můžeme vybrat pouze 

jednu možnost tak, aby bylo zachováno pravidlo, že u každé charakteristiky musí být 

vybrána práv  jedna možnost. Na základ  výb ru hodnoty z pole se seznamem je 

pomocí funkce KDYŽ vytvo ena jak vstupní stavová matice [A, N], tak i vstupní 

stavová matice [0,1].  

Pokud u kritéria Pohlaví máme zadáno: N A ve stavové matici [A, N], pak 

stavová matice [0,1] bude obsahovat hodnoty 0 1 viz Tabulka 11. 
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N Pohlaví V k 
Dosažené 
vzd lání Typ bydlení Rodinný stav 

D ti v 
domácnosti Doba zam stnání 

1 0 1 0 0 1 0 1 

2 1 0 1 1 0 0 0 

3   0 0 0 0 1 0 

4   0 0 0 0 0 0 

5   0     0 0 0 

6             0 

7             0 

8             0 

 

N 
Typ pracovní 
smlouvy 

P íjem 
žadatele 

Spolužadatel 
partner? 

P íjem 
partnera/ky 

M síční 
výdaje 

Klient 

banky? 
Registr 

1 0 1 0 1 0 1 0 

2 0 0 1 0 0 0 1 

3 1 0   0 0 0 0 

4 0 0   0 1 0 0 

5   0   0 0 0   

6   0   0       

7   0   0       

8   0   0       

 

Tabulka 11: Vstupní stavová matice [0,1] pro Klienta A 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.3.5 Výpočet 

V p edchozích kapitolách jsme si určili popis transformační matice, popisy 

transformačních matic jednotlivých klientů, transformační matici, kde jsme si určili 

váhy jednotlivých kritérií a sestavili jsme si vstupní stavové matice typu [A,N] a typu 

[0,1]. V následující části, která se týká samotného výpočtu bonity klienta, pro nás bude 

nejdůležit jší transformační matice a jednotlivé vstupní stavové matice klientů typu 

[0,1]. 

Výpočet provedeme pomocí skalárního součinu transformační matice a vstupní 

stavové matice typu [0,1], od které odečteme sumu minimálních hodnot, která činí 100. 
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Tato hodnota je již uvedena v kapitole 3.3.2. Následn  tento výsledek vyd líme 

rozdílem sumy maximálních hodnot a sumy minimálních hodnot. Na záv r výsledek 

vynásobíme 100, abychom hodnotu bonity klienta získali vyjád ený v procentech. 

Konkrétní funkce, která vypočítá bonitu klienta A je sestavena následovn : 

=100*ĚSOUČIN.SKALÁRNÍĚVyhodnocení!C16:P23;'KlientA'!C17:P24)-

Vyhodnocení!B25ě/ĚVyhodnocení!B24-Vyhodnocení!B25ě 

Ve výpočtu je důležité, aby u každého kritéria bylo vypln né vždy pouze jedna 

hodnota. V MS Excel je to ošet ené pomocí rozevíracího seznamu, ze kterého si 

uživatel může vybrat pouze jednu hodnotu. 

 

3.3.6 Retransformační matice 

Po provedení výpočtů u všech klientů je nutné tyto procentuální výsledky 

p evést na slovní hodnocení. Jedná se op t o důležitý krok a to zvolit retransformační 

matici, u které zvolíme procentuální rozd lení výsledků a k nim p íslušné slovní 

ohodnocení. Toto rozd lení je stanoveno na základ  poskytnutých informací ze 

společnosti ČSOB. Retransformační matice je uvedena v následující tabulce: 

Procentní vyjádření Slovní vyjádření 
0-45 Zamítnout žádost 
45,1-65 Jednání o nižším úv ru 

65,1-100 Schválit úv r v plné výši 
 

Tabulka 12: Retransformační matice 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

Z tabulky je patrné, že klientům, kte í mají pod 45%, bude zamítnut úv r. 

Klienti, kte í získají ohodnocení v rozmezí 45,1-65% bude nabídnuta nižší částka úv ru. 

Reáln  u t chto klientů hrozí neschopnost splácení vyššího úv ru. Klientům, kte í mají 

hodnotu bonity vyšší než 65,1, bude poskytnut úv r ve výši, o kterou žádali. 

  



43 

 

3.3.7 Hodnocení jednotlivých klientů 

V této části práce bude uvedeno hodnocení všech klientů, tedy klienta A-F. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky, včetn  mod e označeného 

procentního a slovního vyjád ení, do kterého daný klient spadá. 

Procentní vyjádření Slovní vyjádření 

Klient A 33,8% 
0-45 Zamítnout žádost 
45,1-65 Jednání o nižším úv ru 

65,1-100 Schválit úv r v plné výši 
 

Tabulka 13: Hodnocení Klient A 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Procentní vyjádření Slovní vyjádření 

Klient B 67,4% 
0-45 Zamítnout žádost 
45,1-65 Jednání o nižším úv ru 

65,1-100 Schválit úv r v plné výši 
 

Tabulka 14: Hodnocení Klient B 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Procentní vyjádření Slovní vyjádření 

Klient C 70,6% 
0-45 Zamítnout žádost 
45,1-65 Jednání o nižším úv ru 

65,1-100 Schválit úv r v plné výši 
 

Tabulka 15: Hodnocení Klient C 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Procentní vyjádření Slovní vyjádření 

Klient D 51,6% 
0-45 Zamítnout žádost 
45,1-65 Jednání o nižším úv ru 

65,1-100 Schválit úv r v plné výši 
 

Tabulka 16: Hodnocení Klient D 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Procentní vyjádření Slovní vyjádření 

Klient E 47,2% 
0-45 Zamítnout žádost 
45,1-65 Jednání o nižším úv ru 

65,1-100 Schválit úv r v plné výši 
 

Tabulka 17: Hodnocení Klient E 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Procentní vyjádření Slovní vyjádření 

Klient F 21,2% 
0-45 Zamítnout žádost 
45,1-65 Jednání o nižším úv ru 

65,1-100 Schválit úv r v plné výši 
 

Tabulka 18: Hodnocení Klient F 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.3.7.1 Výsledné hodnocení 

Z výsledků je patrné, že Klient A a Klient F nesplňují podmínky pro schválení 

úv ru. Nesplňují však ani podmínky pro jednání o možnosti poskytnutí nižšího úv ru. U 

klientů je stále možnost pokusit se podat si žádost znovu se spolužadatelem, kdy by se 

jejich hodnocení zvýšilo a byla by p ípadn  šance na poskytnutí nižšího úv ru. Do 

druhé skupiny, tj. jednání o nižším úv ru spadají Klient D a Klient E, kte í nesplnili 

podmínky pro poskytnutí úv ru v požadované výši, ale mohou využít úv ru na nižší 

částku. I u t chto klientů je možnost pokusit se podat si žádost o poskytnutí úv ru znovu 

a to se spolužadatelem. Byla by tak reálná možnost dosáhnout na poskytnutí úv ru ve 

výši, jakou klienti požadují. Poslední skupinou jsou klienti, kte í splnili podmínky pro 

poskytnutí úv ru v plné výši. adí se sem Klient B a Klient C. 

Výsledky bonity klientů jsou pro lepší názornost zachyceny v následujícím 

grafu. Z grafu je patrné, co již bylo ečeno. Tedy že Klient A a Klient F nedosáhly 45% 

hranice bonity, proto jejich žádosti byly zamítnuty. Klient D a Klient E nedosáhli na 

poskytnutí úv ru ve výši, ve které žádali, ale mohou jim být poskytnuty úv ry nižší. 

Klient B a Klient C p esáhli hodnotu 65% a úv r jim byl poskytnut v plné výši. 
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Graf 2: Vyhodnocení bonity klientů MS Excel 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

 

 

3.4 Model v programu MATLAB 

Po vytvo ení modelu v MS Excel 2007 je na ad  vytvo it model v programu 

MATLAB. K vytvo ení modelu v programu MATLAB budou využita stejná data jako u 

modelu MS Excel 2007. Hlavním nástrojem p i tvorb  modelu je Fuzzy Logic Toolbox, 

který pracuje se t emi hlavními nástroji a t mi jsou FIS Editor, Membership Function 

Editor a Rule Editor. 

Model vychází ze 14 kritérií, které je nutné si rozd lit do vstupů tak, aby každé 

kritérium nebyl samostatný vstup. V tomto modelu se bude pracovat se čty mi vstupy: 
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3.4.1 Schéma modelu 

V této části práce budou popsány jednotlivé vstupy a výstup modelu 

v MATLABU. U jednotlivých vstupů budou popsaná kritéria, která do n j spadají. 

Následn  bude schéma modelu znázorn no graficky. 

3.4.1.1 Osobní ukazatel 

Vstup osobní ukazatel obsahuje kritéria týkající se osobních informací o 

klientovi banky, pat í sem tato kritéria: 

 Pohlaví – společnost na základ  svých zkušeností a statistik došlo k záv ru, že 

ve své společnosti má více problémových zákazníků mužů než žen. Z toho 

důvodu i toto kritérium hraje svoji roli p i hodnocení bonity klienta.  

 Věk – je jedním z důležitých kritérií p i hodnocení bonity klienta, protože 

zam stnaný člov k ve v ku 35 let bude schopn jší dostát svým závazkům více 

než člov k důchodového v ku, který pobírá důchod. 

 Typ bydlení – toto kritérium nám íká, kde klient bydlí a nep ímo tím íká, jaké 

jsou náklady na bydlení. Člov k bydlící u rodičů má nižší náklady na bydlení 

než člov k bydlící v podnájmu či v byt /dom  na hypotéku. 

 Rodinný stav – udává, zda je člov k svobodný, ženatý či rozvedený nebo 

vdovec/vdova. S tímto kritériem úzce souvisí i p ípadný p íjem 

partnera/partnerky. 

 Počet dětí – udává počet nezaopat ených d tí, o které se žadatel o úv r stará. 

 

3.4.1.2  Pracovní ukazatel 

Pracovní ukazatel je vstup, který obsahuje informace o klientov  vzd lání a 

pracovní činnosti. Pat í sem tato kritéria:  

 Dosažené vzdělání – kritérium, které hodnotí výši vzd lání do doby, kdy 

žadatel požaduje úv r. Platí, že čím vyšší vzd lání, tím lépe. 

 Doba zaměstnání – toto kritérium udává, jak dlouho pracuje žadatel v plném 

pracovním pom ru u posledního zam stnavatele či zda je p ípadn  na mate ské 

dovolené, nezam stnaný nebo důchodce. 
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 Typ pracovní smlouvy – v tomto kritériu hodnotíme, zda je žadatel zam stnán 

na dobu určitou, neurčitou či brigádn .  

 

3.4.1.3 Finanční ukazatel 

Tento vstup obsahuje kritéria týkající se finanční stránky klienta, včetn  údaje, 

zda o úv r žádá se spolužadatelem. adí se sem tato kritéria: 

 Příjem žadatele – udává výši p íjmu žadatele. Jedná se o nejdůležit jší 

kritérium. 

 Spolužadatel – kritérium, které nám íká, zda je u žádosti o úv r spolužadatel, 

který by se podílel na splácení úv ru. 

 Příjem spolužadatele – udává výši p íjmu spolužadatele o úv r. Jedno z 

důležitých kritérií. 

 Měsíční výdaje – zjišt ní, jaké má žadatel m síční výdaje. 

 

3.4.1.4 Bankovní ukazatel 

Vstup bankovní ukazatel obsahuje kritéria týkající se působení klienta v bance a 

záznamech v registrech dostupných bance.  

 Klient banky – kritérium, které zjišťuje, zda je žadatel klientem banky a 

p ípadn  jak dlouho je klientem banky. 

 Registr – informace o klientovi, zda má n jaké negativní hodnocení 

v souvislosti se splácením úv rů. 

 

3.4.1.5 Výstup Hodnocení 

V modelu je výstup nazván jako Hodnocení. Do tohoto výstupu vstupují jednotlivé 

vstupní ukazatele, tj. osobní ukazatel, pracovní ukazatel, finanční ukazatel a bankovní 

ukazatel. Na základ  výstupu Hodnocení dostaneme vyhodnocení, které je stejné jako 

v modelu vytvo eném v MS Excel: 
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 Zamítnout žádost 

 Jednání o nižším úv ru 

 Poskytnout úv r v plné výši 

Intervaly, do kterých jednotlivá vyhodnocení spadají, jsou uvedeny v Tabulce 12, 

která obsahuje retransformační matici. 

 

3.4.1.6 Schéma modelu 

V programu MS Visio 2007 bylo vytvo eno schéma modelu, aby bylo p ehledn  

patrné, které kritérium pat í do kterého vstupu a jak jednotlivé vstupy vstupují do 

výstupu Hodnocení. 
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Pohlaví

V k

Typ bydlení

Rodinný stav

Počet d tí

Dosažené vzd lání

Doba zam stnání

Typ pracovní 
smlouvy

P íjem žadatele

Spolužadatel

P íjem 
spolužadatele

M síční výdaje

Klient banky

Registr

HodnoceníPracovní ukazatel

Osobní ukazatel

Finanční ukazatel

Bankovní ukazatel

 

Obrázek 11: Schéma modelu MATLAB 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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3.4.2 FIS Editor 

Po ujasn ní si, která kritéria pat í do kterého vstupu je na ad  vytvo it jednotlivé 

vstupy a výstupy pomocí FIS Editoru. Ve FIS Editoru je vytvo eno 5 souborů fis, které 

jsou nazvané: 

 Osobni.fis 

 Pracovni.fis 

 Financni.fis 

 Bankovni.fis 

 Hodnoceni.fis  

Na obrázku 12 je znázorn ný FIS Editor Osobního ukazatele. Z obrázku je patrné, 

jak již bylo výše uvedeno, že tento ukazatel obsahuje 5 kritérií – pohlaví, v k, typ 

bydlení, rodinný stav a počet d tí. Jednotlivé funkce členství budou vytvo eny v MF 

Editoru, který je popsaný v následující kapitole. 

 

 

Obrázek 12: FIS Editor: Osobní ukazatel 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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3.4.3 Membership Function Editor 

Po vytvo ení fis souboru a definování všech kritérií, která pat í do daného 

ukazatele, je pot eba určit jednotlivým kritériím funkce členství. Počet funkcí je shodný 

s počtem atributů jednotlivých kritérií, která jsou uvedena v transformační matici. 

Transformační matice se nachází v tabulce 1, ze které jsme vycházeli p i tvorb  modelu 

pro MS Excel.  

Na obrázku 13 je znázorn ný snímek z Membership Function Editoru pro kritérium 

v k, která je typu π, tedy trapmf. Z obrázku je patrné, že obsahuje 5 atributů, které 

prezentují v k žadatele o úv r. Toto kritérium se d lí na následující intervaly: 

 18-25 let 

 26-40 let 

 41-50 let 

 51-60 let 

 60 a více let 

 

 

Obrázek 13: Membership Function Editor pro kritérium věk 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Na obrázku 14 je zachyceno kritérium rodinný stav, který má také 5 atributů, 

kterých může nabývat, ale je typu trimf. Z obrázku je patrné, že může toto kritérium 

nabývat hodnot: 

 Svobodný 

 Vdaná/ženatý 

 Druh/družka 

 Vdova/vdovec 

 Rozvedený/ná 

 

Obrázek 14: Membership Function Editor pro kritérium Rodinný stav 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.4.4 Rule Editor 

Po nadefinování všech funkcí členství v Membership Function Editoru 

p echázíme do Rule Editoru, kde musíme definovat pravidla pro vyhodnocení zadaných 

hodnot. Jedná se o klíčový krok p i tvorb  modelu, protože musíme určit, kdy klientovi 
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bude žádost zamítnuta, kdy bude mít možnost jednat o nižším úv ru a kdy mu bude 

poskytnut úv r v plné výši. Pokud bychom nadefinovali pravidla chybn , model by 

nepracoval správn  a došlo by ke špatnému vyhodnocení bonity klienta a mohlo by dojít 

k situaci, kdy nebonitní klient dostane úv r v plné výši a následn  ho nebude schopný 

splácet.  

Je nutné určit pravidla pro všechny varianty výb ru. U osobního ukazatele se 

jedná o 1000 pravidel. Kontroln  si můžeme tento počet ov it a spočítat vynásobením 

všech atributů jednotlivých kritérií, která jsou v tomto p ípad  2*5*4*5*5=1000. 

Postupujeme tedy tak, že v každém kritériu zvolíme vybraný atribut a zvolíme typ 

and/or, p ípadn  zaškrtneme políčko not a p idáme pravidlo pomocí tlačítka Add Rule. 

Na následujícím obrázku 15 jsou zadána pravidla pro osobní ukazatel. Je patrné, 

že máme opravdu zadaných 1000 pravidel. 

 

Obrázek 15: Rule Editor pro osobní ukazatel 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Z pravidla 177 je patrné, že pokud bude o úv r žádat žena ve v ku 26-40 let, 

bude bydlet v byt  či dom  na hypotéku a bude svobodná s jedním nezaopat eným 

dít tem, pak jí úv r v osobním ukazateli bude schválený. 
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177. If (pohlavi is zena) and (vek is 26-40) and (bydleni is bytDumNaHyp) and 

(rodinnyStav is svobodny) and (pocetDeti is 1) then (vyhodnoceniOsobni is 

schvalitUver) (1) 

 

3.4.5 Rule Viewer 

Pomocí Rule Vieweru můžeme testovat hodnoty výstupu p i zm n  hodnot 

vstupu. Na obrázku 16 je vyobrazený Rule Viewer pro osobní ukazatel. Je patrné, že je 

tvo ený 5 kritérii Ěpohlaví, v k, typ bydlení, rodinný stav a počet d tíě a jedním 

výstupem Ěvyhodnocení osobního ukazatele).  

Žlut  označené části u jednotlivých kritérií nám znázorňují, jaké pravidlo bylo 

spln no pro daný výstup. Výstup je zobrazen v šestém sloupci, kde je výsledek 

znázorn n modrou barvou. 

 

Obrázek 16: Rule Viewer pro osobní ukazatel Klienta A 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Jako p íklad na obrázku 16 pro zobrazení v Rule Vieweru zvolíme Klienta A 

tedy ženu ve v ku 23 let, která bydlí u rodičů, je svobodná a má 2 d ti. Na obrázku je 

patrné, že tomuto zadání odpovídá 28. ádek, jehož výsledek je znázorn ný modrou 

barvou a u tohoto ukazatele by to znamenalo poskytnutí úv ru v plné výši. 
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Na obrázku 17 je zachycený Rule Viewer pro celkové hodnocení bonity klienta. 

Op t budeme vycházet z výstupních hodnot pro klienta A. Z obrázku je na výstupu 

patrné, že Klientovi A je úv r zamítnut. 

 

Obrázek 17: Rule Viewer pro celkový výsledek 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

3.4.6 Surface Viewer 

Posledním prohlížečem je Surface Viewer, který zobrazuje 3D grafy, kde na ose 

x a y jsou zadány vstupy a na ose Z se zobrazuje výstupní prom nná. Pomocí tohoto 

prohlížeče získáváme trojrozm rný pohled na data.  

Na obrázku 1Ř je vyobrazený Surface Viewer pro osobní ukazatel. Na ose x je 

bydlení, na ose y rodinný stav a osa z reprezentuje výstup. Na obrázku je zachycen vliv 

jednotlivých kritérií na výstup osobního ukazatele. 
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Obrázek 18: Surface Viewer pro osobní ukazatel 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na obrázku 1ř je zachycený Surface Viewer pro pracovní ukazatel. Na ose x je 

vzd lání, na ose y je doba zam stnání a osa z reprezentuje výstup. Je zachycený vliv 

jednotlivých kritérií na výstup pracovního ukazatele.  

 

Obrázek 19: Surface Viewer pro pracovní ukazatel 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Na obrázku 20 je znázorn ný Surface Viewer pro finanční ukazatel, kde je 

zachyceny na ose x p íjem žadatele a na ose y výdaje. Osa z reprezentuje výstup 

finančního ukazatele, který je ovlivn ný p íjmem žadatele a výdaji. 

 

Obrázek 20: Surface Viewer pro finanční ukazatel 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na obrázku 21 je vyobrazený Surface Viewer pro bankovní ukazatel. Na ose x je 

zachyceno kritérium registr a na ose y kritérium klient banky. Osa z nám podává výstup 

bankovního ukazatele a znázorňuje vliv registru a klienta banky na vyhodnocení 

bankovního ukazatele. 
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Obrázek 21: Surface Viewer pro bankovní ukazatel 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.4.7 M-Soubor 

Po vytvo ení všech ukazatelů ve FIS editoru, určení funkcí členství v MF 

Editoru a zadání pravidel v Rule Editoru je pot eba vytvo it M-Soubor. Jedná se o 

zdrojový kód, který umožní uživateli zadat pot ebná data, která jsou hodnocena pro 

posouzení bonity klienta banky. Zdrojový kód je uveden v kapitole 3.4.7.1. 

3.4.7.1 Zdrojový kód M-Souboru 

osob=readfis('Osobni.fis'); 

prac=readfis('Pracovni.fis'); 

fin=readfis('Financni.fis'); 

bank=readfis('Bankovni.fis'); 

hodn=readfis('Hodnoceni.fis'); 

  

  

pohlavi=input('Vyberte: muž - 1, žena - 2: '); 
while pohlavi<1 || pohlavi>2 

    'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu 1 nebo 2' 
pohlavi=input('Vyberte: muž - 1, žena - 2: '); 
end 
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vek=input('Zadejte svůj věk: '); 
while vek<18 || vek>100 

    'zadali jste špatnou hodnotu, zadejte údaj v rozsahu 18-100' 
vek=input('Zadejte svůj věk: '); 
end 

  

bydleni=input ('Vyberte druh bydlení: podnajem - 1, u rodičů - 
2, vlastní dům/byt - 3, dům/byt na hypotéku - 4: '); 
while bydleni<1 || bydleni>4 

    'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu v rozsahu 1-4' 
bydleni=input ('Vyberte druh bydlení: podnajem - 1, u rodičů - 
2, vlastní dům/byt - 3, dům/byt na hypotéku - 4: '); 
end 

  

rodinnyStav=input('Váš rodinný stav: svobodný/á - 1, 
vdaná/ženatý - 2, druh/družka - 3, vdova/vdovec - 4, rozvedený/á 
- 5: '); 

while rodinnyStav<1 || rodinnyStav>5 

    'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu v rozsahu 1-5' 
rodinnyStav=input('Váš rodinný stav: svobodný/á - 1, 
vdaná/ženatý - 2, druh/družka - 3, vdova/vdovec - 4, rozvedený/á 
- 5: '); 

end 

  

pocetDeti=input('Vyberte počet dětí: žádné - 0, jedno - 1, dvě - 
2, tři - 3, čtyři a více - 4: '); 
while pocetDeti<0 || pocetDeti>4 

    'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu v rozsahu 1-4' 
pocetDeti=input('Vyberte počet dětí: žádné - 0, jedno - 1, dvě - 
2, tři - 3, čtyři a více - 4: '); 
end 

  

  

  

vzdelani=input('Vyberte nejvyšší dosažené vzdělání: základní - 
1, ÚSO/SŠ - 2, VOŠ - 3, VŠ - 4: '); 
while vzdelani<1 || vzdelani>4 

    'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu v rozsahu 1-4' 
vzdelani=input('Vyberte nejvyšší dosažené vzdělání: základní - 
1, ÚSO/SŠ - 2, VOŠ - 3, VŠ - 4: ');     
end 

  

dobaZamestnani=input('Vyberte dobu zaměstnání: zkušební doba - 
1, méně než 6 měsíců - 2, 6 měsíců až 2 roky - 3, 2-6.5 let - 4, 
více než 6.5 - 5, důchodce - 6, mateřská - 7, nezaměstnaný - 8: 
'); 

while dobaZamestnani<1 || dobaZamestnani>8 

     'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu v rozsahu 1-
8'     

dobaZamestnani=input('Vyberte dobu zaměstnání: zkušební doba - 
1, méně než 6 měsíců - 2, 6 měsíců až 2 roky - 3, 2-6.5 let - 4, 
více než 6.5 - 5, důchodce - 6, mateřská - 7, nezaměstnaný - 8: 
'); 
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end 

  

typSmlouvy=input('Vyberte typ pracovní smlouvy: doba neurčitá - 
1, doba určitá - 2, brigáda - 3, neuvedeno - 4: '); 
while typSmlouvy<1 || typSmlouvy>4 

    'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu v rozsahu 1-4' 
typSmlouvy=input('Vyberte typ pracovní smlouvy: doba neurčitá - 
1, doba určitá - 2, brigáda - 3, neuvedeno - 4: '); 
end 

  

  

  

prijemZadatele=input('Zadejte výši příjmu, pokud je příjem vyšší 
než 40tis. zadejte hodnotu 40001: '); 
while prijemZadatele<0 || prijemZadatele>40001 

    'zadali jste špatnou hodnotu, zadejte údaj v rozsahu 0-
40001' 

prijemZadatele=input('Zadejte výši příjmu, pokud je příjem vyšší 
než 40tis. zadejte hodnotu 40001: '); 
end 

  

spoluzadatel=input('Spolužadatel?  ano - 1, ne - 2: '); 
while spoluzadatel<1 || spoluzadatel>2 

    'zadali jste špatnou hodnotu, zadejte hodnotu 1 nebo 2' 
spoluzadatel=input('Spolužadatel?  ano - 1, ne - 2: '); 
end 

  

prijemPartnera=input('Zadejte výši příjmu, pokud je příjem vyšší 
než 40tis. zadejte hodnotu 40001: '); 
while prijemPartnera<0 || prijemPartnera>40001 

    'zadali jste špatnou hodnotu, zadejte údaj v rozsahu 0-
40001' 

prijemPartnera=input('Zadejte výši příjmu, pokud je příjem vyšší 
než 40tis. zadejte hodnotu 40001: '); 
end 

  

vydaje=input('Zadejte výši měsíčních výdajů, pokud jsou vyšší 
než 20tis. zadejte hodnotu 20001: '); 
while vydaje<0 || vydaje>20001 

    'zadali jste špatnou hodnotu, zadejte údaj v rozsahu 0-
20001' 

vydaje=input('Zadejte výši měsíčních výdajů, pokud jsou vyšší 
než 20tis. zadejte hodnotu 20001: '); 
end 

  

  

klient=input('Vyberte dobu, po kterou jste u banky klientem: 

není klient - 1, do 1 roku - 2, 1-3 roky - 3, 3-6 let - 4, nad 8 
let - 5: '); 

while klient<1 || klient>5 

    'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu v rozsahu 1-5'  
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klient=input('Vyberte dobu, po kterou jste u banky klientem: 

není klient - 1, do 1 roku - 2, 1-3 roky - 3, 3-6 let - 4, nad 8 
let - 5: '); 

end 

  

registr=input('Vyberte údaje z registru: dva a více záznamů - 1, 
jeden záznam - 2, žádný záznam - 3, pozitivní hodnocení - 4: '); 
while registr<1 || registr>4 

    'zadali jste špatnou hodnotu, vyberte hodnotu v rozsahu 1-4' 
registr=input('Vyberte údaje z registru: dva a více záznamů - 1, 
jeden záznam - 2, žádný záznam - 3, pozitivní hodnocení - 4: '); 
end 

  

dataosobni=[pohlavi vek bydleni rodinnyStav pocetDeti]; 

datapracovni=[vzdelani dobaZamestnani typSmlouvy]; 

datafinancni=[prijemZadatele spoluzadatel prijemPartnera 

vydaje]; 

databankovni=[klient registr]; 

  

vysledekosobni=evalfis(dataosobni, osob); 

vysledekpracovni=evalfis(datapracovni, prac); 

vysledekfinancni=evalfis(datafinancni, fin); 

vysledekbankovni=evalfis(databankovni, bank); 

vysledekUK=[vysledekosobni vysledekpracovni vysledekfinancni 

vysledekbankovni]; 

  

vyhodnoceni=evalfis(vysledekUK, hodn); 

  

'celkové hodnocení: ' 
disp(vyhodnoceni); 

 

if vyhodnoceni<45 'Zamítnout žádost' 
elseif vyhodnoceni<65 'Jednání o nižším úvěru' 
else 'Schválit úvěr v plné výši' 
end 

 

3.4.8 Hodnocení klientů 

Tato kapitola je v nována samotnému výpočtu hodnot bonity jednotlivých 

klientů pomocí MATLABU. Pro názornost postupu bude u klienta A vypsán kompletní 

postup, vč. zadávaných hodnot. 

3.4.8.1 Klient A 

Vyberte: muž - 1, žena - 2: 2 

Zadejte svůj v k: 23 

Vyberte druh bydlení: podnájem - 1, u rodičů - 2, vlastní dům/byt - 3, dům/byt na 

hypotéku - 4: 2 
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Váš rodinný stav: svobodný/á - 1, vdaná/ženatý - 2, druh/družka - 3, vdova/vdovec - 4, 

rozvedený/á - 5: 1 

Vyberte počet d tí: žádné - 0, jedno - 1, dv  - 2, t i - 3, čty i a více - 4: 2 

Vyberte nejvyšší dosažené vzd lání: základní - 1, ÚSO/SŠ - 2, VOŠ - 3, VŠ - 4: 2 

Vyberte dobu zam stnání: zkušební doba - 1, mén  než 6 m síců - 2, 6 m síců až 2 roky 

- 3, 2-6.5 let - 4, více než 6.5 - 5, důchodce - 6, mate ská - 7, nezam stnaný - 8: 1 

Vyberte typ pracovní smlouvy: doba neurčitá - 1, doba určitá - 2, brigáda - 3, 

neuvedeno - 4: 3 

Zadejte výši p íjmu, pokud je p íjem vyšší než 40tis. zadejte hodnotu 40001: 10000 

Spolužadatel?  ano - 1, ne - 2: 2 

Zadejte výši p íjmu, pokud je p íjem vyšší než 40tis. zadejte hodnotu 40001: 0 

Zadejte výši m síčních výdajů, pokud jsou vyšší než 20tis. zadejte hodnotu 20001: 6000 

Vyberte dobu, po kterou jste u banky klientem: není klient - 1, do 1 roku - 2, 1-3 roky - 

3, 3-6 let - 4, nad 8 let - 5: 1 

Vyberte údaje z registru: dva a více záznamů - 1, jeden záznam - 2, žádný záznam - 3, 

pozitivní hodnocení - 4: 2 

 

ans = 

celkové hodnocení:  

   21.6047 

ans = 

Zamítnout žádost 

 

Následující tabulka zachycuje hodnoty Klienta A, které jsou zadávány do 

MATLABU a na jejichž základ  je vyhodnocena bonita klienta. 

 

Kritérium Hodnota 

Pohlaví žena 

V k 23 

Dosažené vzd lání sš 

Typ bydlení u rodičů 

Rodinný stav svobodná 

D ti v domácnosti 2 
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Doba zam stnání zkušební doba 

Typ pracovní smlouvy brigáda 

P íjem žadatele 10000 

Spolužadatel partner? ne 

P íjem partnera/partnerky 0 

M síční výdaje 6000 

Klient banky? není klient 
Registr jeden záznam 

Tabulka 19: Vstupní hodnoty pro MATLAB - Klient A 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na základ  údajů z tabulky 19 byla bonita Klienta A vyhodnocena na 21,6%, 

která dle retransformační matice znamená zamítnutí úv ru. 

3.4.8.2 Klient B 

Tabulka zachycuje hodnoty Klienta B, které jsou zadávány do MATLABU a na 

jejichž základ  je vyhodnocena bonita klienta. 

 

Kritérium Hodnota 

Pohlaví žena 

V k 35 

Dosažené vzd lání vš 

Typ bydlení dům na hypotéku 

Rodinný stav vdaná 

D ti v domácnosti 2 

Doba zam stnání 4 roky 

Typ pracovní smlouvy doba určitá 

P íjem žadatele 23 000 

Spolužadatel partner? ano 

P íjem partnera/partnerky 30000 

M síční výdaje 14000 

Klient banky? 5 let 

Registr žádný záznam 
Tabulka 20: Vstupní hodnoty pro MATLAB - Klient B 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na základ  údajů z tabulky 20 byla bonita Klienta B vyhodnocena na 86,2%, 

která dle retransformační matice znamená schválení úv ru v plné výši. 
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3.4.8.3 Klient C 

Tabulka zachycuje hodnoty Klienta C, které jsou zadávány do MATLABU a na 

jejichž základ  je vyhodnocena bonita klienta. 

 

Kritérium Hodnota 

Pohlaví muž 

V k 30 

Dosažené vzd lání voš 

Typ bydlení vlastní byt 

Rodinný stav ženatý 

D ti v domácnosti 0 

Doba zam stnání 3 roky 

Typ pracovní smlouvy doba neurčitá 

P íjem žadatele 25000 

Spolužadatel partner? Ne 

P íjem partnera/partnerky 0 

M síční výdaje 8000 

Klient banky? 4 roky 

Registr pozitivní hodnocení 
Tabulka 21: Vstupní hodnoty pro MATLAB - Klient C 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na základ  údajů z tabulky 21 byla bonita Klienta C vyhodnocena na 86,2%, 

která dle retransformační matice znamená schválení úv ru v plné výši. 

3.4.8.4 Klient D 

Tabulka zachycuje hodnoty Klienta D, které jsou zadávány do MATLABU a na 

jejichž základ  je vyhodnocena bonita klienta. 

 

Kritérium Hodnota 

Pohlaví muž  
V k 45 

Dosažené vzd lání úso 

Typ bydlení vlastní dům 

Rodinný stav ženatý 

D ti v domácnosti 0 

Doba zam stnání 5 let 
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Typ pracovní smlouvy doba určitá 

P íjem žadatele 12000 

Spolužadatel partner? ne 

P íjem partnera/partnerky 0 

M síční výdaje 7000 

Klient banky? mén  než rok 

Registr pozitivní hodnocení 
Tabulka 22: Vstupní hodnoty pro MATLAB - Klient D 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na základ  údajů z tabulky 22 byla bonita Klienta D vyhodnocena na 57,5%, 

která dle retransformační matice znamená jednání o nižším úv ru. 

3.4.8.5 Klient E 

Tabulka zachycuje hodnoty Klienta E, které jsou zadávány do MATLABU a na 

jejichž základ  je vyhodnocena bonita klienta. 

 

Kritérium Hodnota 

Pohlaví muž  
V k 62 

Dosažené vzd lání vš 

Typ bydlení vlastní byt 
Rodinný stav rozvedený 

D ti v domácnosti 0 

Doba zam stnání 10 let 

Typ pracovní smlouvy doba určitá 

P íjem žadatele 17000 

Spolužadatel partner? ne 

P íjem partnera/partnerky 0 

M síční výdaje 6500 

Klient banky? půl roku 

Registr žádný záznam 
Tabulka 23: Vstupní hodnoty pro MATLAB - Klient E 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na základ  údajů z tabulky 23 byla bonita Klienta E vyhodnocena na 57,5%, 

která dle retransformační matice znamená jednání o nižším úv ru. 



66 

 

3.4.8.6 Klient F 

Tabulka zachycuje hodnoty Klienta F, které jsou zadávány do MATLABU a na 

jejichž základ  je vyhodnocena bonita klienta. 

 

Kritérium Hodnota 

Pohlaví žena 

V k 55 

Dosažené vzd lání zš 

Typ bydlení podnájem 

Rodinný stav vdova 

D ti v domácnosti 0 

Doba zam stnání nezam stnaná 

Typ pracovní smlouvy neuvedeno 

P íjem žadatele 7200 

Spolužadatel partner? ne 

P íjem partnera/partnerky 0 

M síční výdaje 5500 

Klient banky? není klient 
Registr 4 záznamy 

Tabulka 24: Vstupní hodnoty pro MATLAB - Klient F 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na základ  údajů z tabulky 24 byla bonita Klienta F vyhodnocena na 21,6%, 

která dle retransformační matice znamená zamítnutí úv ru. 
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3.4.9 Zhodnocení výsledků klientů v MATLABU 

Po provedení zhodnocení bonity všech klientů v prost edí  MATLAB dostáváme 

slovní výsledek hodnocení všech klientů totožný jako v MS Excel. Celkové hodnocení 

bonity klientů pomocí MATLABU je uvedeno v tabulce 25. 

Klient Procentuální vyjádření Slovní hodnocení 
Klient A 21,6 Zamítnout žádost 
Klient B 86,2 Schválit úv r v plné výši 
Klient C 86,2 Schválit úv r v plné výši 
Klient D 57,5 Jednání o nižším úv ru 

Klient E 57,5 Jednání o nižším úv ru 

Klient F 21,6 Zamítnout žádost 
Tabulka 25: Výsledky hodnocení MATLAB 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Pro v tší p ehlednost jsou výsledky hodnocení bonity klienta z MATLABU 

zachyceny v grafu 3. Z grafu je patrné, že Klient A a Klient F nedosáhli na 

požadovanou minimální hranici 45% a proto jim byla žádost o poskytnutí úv ru 

zamítnuta. Klient D a Klient E dosáhli nad 45% hranici, ale jejich bonita nebyla 

v požadované výši na poskytnutí úv ru v plné výši a proto s t mito klienty bude jednáno 

o poskytnutí nižšího úv ru. Klient B a Klient C p ekročili hranici 65% a proto jim bude 

poskytnut úv r v plné výši. 

 

Graf 3: Vyhodnocení bonity klientů MATLAB 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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3.5 Porovnání výsledků MS Excel a MATLAB 

Pomocí modelu v MS Excel a MATLABU jsme dostali stejné slovní hodnocení 

bonity klientů. Procentní vyjád ení bonity klienta se u obou modelů liší, ale spadají do 

stejného slovního hodnocení. Rozdíly ve výsledcích jsou způsobené p edevším 

definováním podmínek a funkcí, které nejlépe odpovídají zadaným kritériím. 

Výsledky obou modelů hodnocení bonity klientů včetn  slovního hodnocení je 

znázorn no v tabulce 26. 

Hodnocení v % Slovní hodnocení 
Klient MS Excel MATLAB MS Excel MATLAB 

Klient A 33,8 21,6 Zamítnout žádost Zamítnout žádost 
Klient B 67,4 86,2 Schválit úv r v plné výši Schválit úv r v plné výši 
Klient C 70,6 86,2 Schválit úv r v plné výši Schválit úv r v plné výši 
Klient D 51,6 57,5 Jednání o nižším úv ru Jednání o nižším úv ru 

Klient E 47,2 57,5 Jednání o nižším úv ru Jednání o nižším úv ru 

Klient F 21,2 21,6 Zamítnout žádost Zamítnout žádost 
 

Tabulka 26: Porovnání výsledků MS Excel a MATLAB 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

Pro lepší p ehlednost a srovnání výsledků v MS Excel a MATLABU jsou 

výsledné hodnoty zobrazeny v grafu 4. Z grafu je patrné, že hodnoty v MATLABU 

vyšli vyšší u všech klientů krom  Klienta A, kde vyšel výsledek vyšší v MS Excelu.  
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Graf 4: Porovnání výsledků Excel a MATLAB 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

 

3.5.1 Celkové zhodnocení výsledků 

Modely v MS Excelu i v MATLABU vyhodnotily bonitu klientů slovním 
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na minimální hodnotu 45%, aby bylo možné s t mito klienty žádat o nižším úv ru. 

Klient A a Klient F tedy mají zamítnutou žádost o poskytnutí úv ru, ale mají možnost 

zkusit si zažádat o úv r znovu s využitím spolužadatele. Klient D a Klient E se dostali 

do st edního pásma hodnocení Ě45,1-65%) a bude s nimi jednáno o poskytnutí nižší 

částky úv ru. I tito klienti mají možnost pokusit se zažádat si o schválení úv ru znovu a 

se spolužadatelem, který jim zvýší úroveň bonity a je reálná šance dosáhnout na úv r 

v pln  požadované výši. Klient B a Klient C p ekročili hranici 65% a dosáhli na 

schválení plné výše požadovaného úv ru.  

V hodnocení pomocí modelu v MS Excel dosáhl nejvyšší bonity Klient C, který 

dosáhl hodnoty 70,6%. V MATLABU dosáhli nejvyššího hodnocení dva klienti a to 

Klient B a Klient C, kte í shodn  získali hodnocení 86,2%. Nejnižšího hodnocení v MS 

Excel dosáhl Klient F s 21,2%. V MATLABU má nejnižší hodnocení Klient A a Klient 

F, kte í mají srovnatelný výsledek 21,6%. 
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Závěr 

Cílem práce bylo po nastudování problematiky um lé inteligence Ěp edevším 

využití fuzzy logiky v metodách pokročilých analýz a modelování) využít tyto znalosti 

pro vytvo ení nástroje, pomocí kterého bude možné hodnotit bonitu klientů banky p i 

poskytování úv ru. Práce byla rozčlen na do t í částí. Teoretická východiska, kde jsou 

uvedené pot ebné teoretické znalosti, které jsou prakticky využité v návrhové části. 

Analýza současného stavu, kde jsou uvedené informace o společnosti ČSOB, a.s., která 

mi poskytla informace o klientech banky, na základ  kterých byla určena hodnotící 

kritéria. V části vlastní návrhy ešení byly vytvo ené modely hodnocení bonity klienta 

v prost edí MS Excel a MATLAB. Výsledky byly vyhodnoceny a následn  porovnány 

mezi ob ma modely. 

 V diplomové práci jsem pracovala s údaji o šesti klientech banky, kte í mají 

různé charakteristiky. Klienti pro zachování anonymity byli označeni jako Klient A – 

Klient F. Pro hodnocení bonity klientů bylo nejdůležit jší stanovit si správná kritéria 

hodnocení a jejich váhy na celkovém hodnocení. Kritéria m la co nejp esn ji zachytit 

údaje o osobní, pracovní, finanční a bankovní stránce klienta. Po vytvo ení modelů 

v MS Excel a MATLAB byly vyhodnoceny výsledky bonity klientů. 

 Z výsledků je patrné, že slovní hodnocení je stejné jak u modelu v MS Excel, tak 

i v MATLABU. Nejlepšího hodnocení dosáhli dva klienti, konkrétn  Klient B a Klient 

C. Tito klienti mají dostatečnou bonitu na poskytnutí úv ru v pln  požadované výši. 

S Klientem D a Klientem E je jednáno o poskytnutí nižšího úv ru, protože nedosáhli 

pot ebné výše bonity, ale jejich bonita nebyla ani tak nízká, aby jim musel být úv r 

zamítnut. Úv r však byl zamítnut Klientovi A  a Klientovi F. Tito klienti dosáhli bonity 

nižší než 45%, která je v pásmu zamítnutí žádosti o poskytnutí úv ru.  

 Diplomová práce na toto téma pro m  m la p ínos p edevším po profesní 

stránce. M la jsem možnost nahlédnout do problematiky schvalování úv rů v jedné 

z nejsiln jších společností – ČSOB, a.s. Možnost pracovat s programem MATLAB a 

fuzzy logikou má velký význam v mnoha oblastech působení lidské činnosti a 

umožňuje efektivn jší rozhodování. P i zpracovávání diplomové práce jsem se 

p esv dčila o tom, že komunikace a spolupráce s lidmi není vždy jednoduchá a 

bezproblémová. 
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Pro účely b žných pracovníků bankovní i nebankovní instituce je výhodn jší 

využívání modelu v MS Excel, který je dostupný všem zam stnancům a je pro n  práce 

v tomto prost edí více známá. Jedná se tedy o efektivní a levné ešení hodnocení bonity 

klientů a výsledky mohou být i graficky p ehledné. Pokud by byla iniciativa k využívání 

programu MATLAB, bylo by pot ebné tento program zakoupit a zaškolit pracovníky, 

kte í by s tímto programem pracovali. Program je však finančn  nákladný a nezaškolený 

uživatel by jen t žce definoval pot ebná pravidla správn  a mohlo by dojít ke špatnému 

vyhodnocení bonity klienta.   
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