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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních 

modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované 

modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen pojem bankrot, jeho původ 

a historie, dále je zde definován pojem finanční analýza a její metody. V této části je 

rozebrán i popis vybraných bankrotních modelů a jejich omezená vypovídací schopnost. 

V praktické části je nejprve vyhodnocena spolehlivost vybraných modelů a poté jsou 

navrženy změny pro zlepšení spolehlivosti. 

Abstract 

This bachelor thesis is aimed on evaluation of effectiveness of selected bankruptcy 

models in the Czech Republic environment. In the theoretical part are introduced 

analyzed models and methods used to model analysis. Here is explained the concept of 

bankruptcy, its origin and history, the definition of financial analysis and its methods. 

This section also describes a description of selected bankruptcy models and their limited 

reporting ability. In the practical part, the reliability of selected models is first evaluated 

and subsequently changes are proposed to improve reliability. 
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ÚVOD 

Během činnosti podniku mohou nastat situace, kdy se firma dostane do jistých finančních 

problémů, které mohou v nejhorším případě skončit bankrotem. Naštěstí lze takové 

situace předpovídat již nějakou dobu dopředu, a to pomocí predikčních modelů. Cílem 

těchto modelů je včas odhalit neuspokojivé finanční zdraví podniku a varovat před 

možným úpadkem.  

Predikční modely se začaly využívat v 70. letech minulého století a od té doby jich 

vzniklo velké množství, ale mají jednu společnou nevýhodu. Vzhledem k období, kdy 

byly sestaveny je nelze s jistotou aplikovat na data současnosti, protože tím může být 

znatelně ovlivněna původní přesnost modelu. Důležitým hlediskem je také prostředí, pro 

které byly sestaveny, protože modely sestavené v zahraničí nelze s původní přesností 

využít v prostředí České republiky. Z toho důvodu je vhodné se zabývat tématem 

přesnosti modelů při použití na současných datech a navrhnout tak případné úpravy, které 

by vedly ke zvýšení přesnosti modelů. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení rozlišovací schopnosti vybraných 

bankrotních modelů a porovnání s původně uvedenou přesností. Vybranými modely jsou 

model IN05, Altmanův model (1983), Gurčíkův G-index, model Zmijewski a model 

Altman Sabato. V teoretické části práce jsou vysvětleny stěžejní pojmy pro pochopení 

problematiky bankrotních modelů a souvisejícího téma finanční analýzy. Konkrétně se 

jedná o pojem bankrot, jeho původ a historie, pojem finanční analýza, její metody a také 

popis vybraných bankrotních modelů. V praktické části je nejprve testována rozlišovací 

schopnost modelů na datech současného prostředí, mimo jiné za použití ROC křivek. 

Následně je testována významnost proměnných vybraných bankrotních modelů, přičemž 

je zjištěno, které proměnné by bylo vhodné z modelu vyloučit za účelem lepší přesnosti 

modelu.  
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1 CÍL A POSTUP A METODIKA ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

V této kapitole je vytyčen cíl práce a metody využité při zpracování práce. Zároveň jsou 

zde popsány jednotlivé typy metod. 

1.1 Cíle práce 

Cílem práce je testovat rozlišovací schopnost pěti vybraných bankrotních modelů na 

datech vybraného odvětví podniků ČR, zhodnotit jejich přesnost a identifikovat, analýzou 

proměnných daných modelů, na jednorozměrné úrovni významné prediktory bankrotu. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Při zpracování bakalářské práce byly využity tyto metody: 

 Literární rešerše – na základě dostupné literatury je vytvořen pohled na 

problematiku, kterou se práce zabývá – použito v teoretické části práce 

 Analýza – rozklad a rozbor jednotlivých dílčích částí modelů – použito 

v praktické části při testování modelů 

 Syntéza – sloučení dílčích částí v celek a zkoumání vzájemných souvislostí 

V praktické části byly použity tyto postupy, kdy prvním krokem bylo získání dat  

(z databáze Amadeus). Poté následoval výpočet ukazatelů vybraných modelů, 

zhodnocení současné přesnosti modelů, zhodnocení statistické významnosti proměnných 

a na závěr zhodnocení použitelnosti modelů a proměnných. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PREDIKCE 

BANKROTU A POPIS TESTOVANÝCH MODELŮ 

Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení stěžejních pojmů pro pochopení 

problematiky predikčních modelů. První část je věnována charakteristice finanční 

analýzy a její souvislosti s bankrotními modely. Druhá část se zabývá vymezením pojmu 

bankrot, jeho historie a původ, a také pojem bankrotní model. V další části jsou 

představeny bankrotní modely vybrané pro tuto práci, jejich výpočet, způsoby sestavení 

a omezení těchto modelů. Pro tuto práci byly vybrány Altmanovy modely, Model IN05, 

Gurčíkův G-index a Zmijewského model. 

2.1 Hodnocení finančního zdraví – finanční analýza 

Aby byl podnik úspěšný a tvořil zisk, musí neustále rozvíjet své schopnosti, učit se novým 

dovednostem, hledat příležitosti na trhu a v neposlední řadě by měl znát příčiny 

úspěšnosti či neúspěšnosti svého podnikání. K realizování všech těchto kroků je nutné 

mít kvalitní informace, na základě kterých se může podnik správně rozhodovat a udržovat 

tak svoji prospěšnost. Právě tyto potřebné informace získáme pomocí finanční analýzy, 

která poskytuje široké spektrum cenných informací, díky kterým lze posoudit finanční 

zdraví společnosti. Získané informace pak umožňují managementu podniku přijímat 

rozhodnutí a opatření do budoucnosti, která by měla vést ke zlepšení či udržení finančního 

zdraví podniku [1]. 

V současné době se setkáváme s mnoha definicemi finanční analýzy. Základní definice 

popisuje finanční analýzu jako soubor činností, jejímž cílem je zjistit a vyhodnotit 

komplexně finanční situaci podniku. Touto situací se rozumí finanční výkonnost  

a finanční pozice, na nichž závisí tzv. finanční zdraví podniku, jehož diagnózu stanovuje 

právě finanční analýza pomocí vhodných nástrojů. Předmětem analýzy je tedy získávání 

a rozbor dat o kvalitativních a kvantitativních vlastnostech podniku. Tato data se získávají 

především z účetních výkazů podniku. Konkrétně se analýza zaměřuje na identifikaci 

problémů, silných a slabých stránek především hodnotových procesů podniku. 

Hodnocení finanční situace pomocí finanční analýzy není zaměřeno pouze na současnost, 



  15 

 

ale důležitá je i firemní minulost. Avšak nejdůležitější je předpovídání budoucích 

podmínek, které se realizuje právě na základě výsledků finanční analýzy podniku [1]. 

Výhodou analýzy je možnost analytického a systémového přístupu k jednotlivým 

činnostem podniku a tedy možnost hodnotit samostatně likviditu, aktivitu či rentabilitu. 

Ovšem důležitým předpokladem pro takové hodnocení jsou kvalitní znalosti a zkušenosti 

hodnotitele, bez kterých by bylo hodnocení nepřesné a bezúčelné [2]. 

2.1.1 Původ finanční analýzy 

Vznik finanční analýzy je datován pravděpodobně stejně, jako vznik peněz. Podle 

dostupných informací docházelo k prvnímu využívání finanční analýzy ve Spojených 

státech amerických. Zpočátku se však jednalo jen o teoretické práce a teprve později se 

používala praktická analýza. Avšak vývoj analýzy postupoval podle doby, ve které se 

používala. To způsobilo, že po několik desetiletí, kdy se analýza využívala, prošla 

změnami struktury. Podstatným způsobem se struktura změnila až v době, kdy se 

postupně začaly využívat počítače. Jejich využívání zapříčinilo změny i v matematických 

principech [3]. 

První zmínky o finanční analýze v Čechách jsou ze začátku tohoto století, kdy se 

v literatuře začal objevovat pojem „analýza bilanční“, a to ve spise Bilance akciových 

společností, jehož autorem je prof. dr. Pazourek. Už z názvu spisu vyplývá, že se v období 

před 2. světovou válkou využívaly bilanční analýzy a až po 2. světové válce se začal 

objevovat samotný pojem „finanční analýza“. Ve větší míře se však začal pojem využívat 

až po roce 1989. V současnosti je v České republice finanční analýza velmi využívaná, 

protože se za posledních patnáct let stala oblíbeným nástrojem při hodnocení reálné 

ekonomické situace podniku [3]. 

2.1.2 Zdroje finanční analýzy 

Pro zpracování finanční analýzy je potřebné velké množství kvalitních dat z různých 

zdrojů, které jsou zároveň komplexní. Základním a hlavním zdrojem pro čerpání dat je 

účetní závěrka. Konkrétně se při zpracování analýzy vychází nejčastěji z účetních výkazů 

podniku – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích (přehled cash flow)  

a také z přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k účetní závěrce. Aby bylo 
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možné tyto výkazy použít, musí pravdivě odrážet skutečnou majetkovou, finanční  

a výnosovou situaci podniku. Strukturu těchto výkazů závazně upravuje vyhláška 

Ministerstva financí ČR č. 500/2002 Sb., vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb.  

o účetnictví a z postupů účtování. Řadu cenných informací lze získat i z výročních zpráv 

podniku nebo ze zpráv vrcholového managementu, vedoucích pracovníku či auditorů, 

z firemní statistiky, burzovního zpravodajství, tiskových zpráv nebo nezávislých 

hodnocení a prognóz odborníků [4]. 

2.1.3 Uživatelé finanční analýzy 

O aktuální finanční situaci podniku se zajímá nejen management podniku, ale také 

investoři, banky, obchodní partneři a další externí uživatelé. Souhrnně lze uživatele 

finanční analýzy rozdělit na externí a interní, přičemž lze říci, že je finanční analýza 

důležitá pro obě skupiny. Dělení na tyto skupiny je určeno tím, kdo analýzu zpracovává 

a využívá. Externí finanční analýzu zpracovávají externí uživatelé, kteří vycházejí ze 

zveřejněných účetních výkazů a na základě zpracované analýzy posuzují důvěryhodnost 

podniku. Naopak interní finanční analýzu zpracovávají buď podnikové útvary, nebo 

pověřené osoby, které mají k dispozici veškeré potřebné interní informace. Těmito 

informacemi se rozumí údaje z vnitropodnikového, finančního a manažerského účetnictví 

[2; 3]. 

Externí uživatelé 

Externími uživateli jsou investoři, banky, stát a jeho orgány, obchodní partneři  

a konkurence. Investoři jsou osoby, které poskytují podniku kapitál a výsledky finanční 

analýzy využívají pro rozhodování o potenciálních investicích do podniku. Zaměřují se 

především na míru rizika a výnosů spojených s investovaným kapitálem. Zajímají se také 

o informace, jak podnik nakládá s investovanými prostředky [2; 3].  

Další významnou skupinou externích uživatelů je banka a jiní věřitelé. Tato skupina 

využívá výsledky finanční analýzy proto, aby získali představu o finanční situaci 

budoucího či existujícího dlužníka. Tyto výsledky jsou důležité v počáteční fázi, kdy se 

věřitel rozhoduje, zda úvěr poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek [2].  

Obchodní partneři (což jsou odběratelé a dodavatelé) se zajímají o schopnost podniku 

plnit své závazky z daných obchodních vztahů. Tato skupina uživatelů sleduje především 
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zadluženost, solventnost a likviditu podniku. Avšak zmíněné ukazatelé jsou projevem 

pouze krátkodobého zájmu zákazníků a dodavatelů. Pro partnery je však důležité  

i hledisko dlouhodobé, které představuje dlouhodobou stabilitu obchodních vztahů [2; 3].  

Mezi externí uživatele se řadí i stát a jeho orgány, kteří využívají výsledky finanční 

analýzy k provádění statistik, kontrolování daňové povinnosti, k rozdělování finančních 

výpomocí (subvence, dotace) a k získání reálného obrazu o finančním zdraví podniků, 

kterým byly svěřeny státní zakázky [2].  

Poslední skupinou externích uživatelů finanční analýzy je konkurence. Tato skupina 

srovnává své výsledky hospodaření s výsledky konkurenčních firem, především za 

pomoci ukazatelů rentability a solventnosti. Mimo výsledky hospodaření se srovnává  

i cenová politika, zisková marže apod. [2]. 

Interní uživatelé 

Do této skupiny se řadí manažeři, zaměstnanci a také odboráři. Manažeři a další řídící 

pracovníci využívají výsledky analýzy jako podklad k operativnímu a strategickému 

finančnímu řízení podniku. Ve většině podniků jsou manažeři zároveň zpracovateli 

finanční analýzy, protože na rozdíl od externích uživatelů mají přístup k údajům, které 

nejsou veřejně dostupné [2].  

Ve skupině interních uživatelů finanční analýzy se nachází i zaměstnanci, kteří se podílí 

na vytváření hodnot podniku. Tato skupina se zajímá o prosperitu a stabilitu podniku. 

Důležitá je pro ně zejména jistota zaměstnání a mzdové a sociální jistoty. Souhrnné 

zobrazení uživatelů finanční analýzy zobrazuje následující schéma [2; 3]. 

Obrázek č. 1: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 

(Upraveno dle 3, s. 11) 
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2.1.4 Metody finanční analýzy 

Díky postupnému rozvoji matematických, statistických a ekonomických věd vzniklo ve 

finanční analýze několik metod hodnocení finančního zdraví firmy, které je možné 

s úspěchem aplikovat. Avšak z metodologického hlediska je nutné brát v potaz, že při 

zpracování finanční analýzy musíme dbát na přiměřenost volby metod analýzy. Při volbě 

metody musíme tedy brát ohled na účelnost, nákladnost a spolehlivost metody. Ohled 

bychom měli brát i na fakt, pro koho jsou výsledky analýzy určeny [5]. 

Metody finanční analýzy jsou v zásadě rozděleny na dvě skupiny – metody elementární 

a metody vyšší. Vyšší metody však nepatří mezi univerzální metody, protože jejich 

použití je závislé na hlubších znalostech matematické statistiky, a také na hlubších 

teoretických i praktických ekonomických znalostech. Proto se tyto metody běžně ve 

firemní praxi nepoužívají. V práci budou tedy popsány a využity jen metody elementární. 

Tyto metody využívají elementární matematiku, tedy základní aritmetické operace [6]. 

Metody elementární analýzy 

1. analýza absolutní ukazatelů (jedná se o rozbor stavových i tokových veličin) 

a. horizontální analýza (analýza trendů) 

 analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti 

 vypočítá se jako absolutní výše změn a její procentní vyjádření 

b. vertikální analýza (procentní analýza) 

 jde o procentní rozbor, který spočívá ve vyjádření jednotlivých 

položek účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené 

základně položené jako 100 % 

 pomocí této analýzy se častěji analyzuje struktura rozvahy, méně 

často se využívá u analýzy položek výkazu zisku a ztráty 

2. analýza rozdílových ukazatelů  

a. čistý pracovní kapitál 

 je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

cizími zdroji a má významný vliv na platební schopnost podniku 

b. čisté pohotové prostředky 

 vychází pouze z nejlikvidnějších aktiv 
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  lze je vyjádřit jako peníze v pokladně a na běžných účtech 

c. čistý peněžní majetek  

 jde o hodnotu finančního majetku a likvidních pohledávek po 

odečtení krátkodobých závazků  

3. analýza cash flow 

4. analýza poměrových ukazatelů 

a. likvidita 

 ukazatelé charakterizují schopnost firmy dostát svým finančním 

závazkům 

 běžná, pohotová a okamžitá likvidita 

b. aktivita 

 měří schopnost podniku využívat vložené prostředky 

 obrat celkových aktiv, doba a rychlost obrat zásob, pohledávek a 

závazků 

c. rentabilita 

 měří míru zhodnocení vynaložených prostředků 

 rentabilita investic, vlastního kapitálu, tržeb, celkových vložených 

aktiv 

d. zadluženost 

 vyjadřuje vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy a 

měří rozsah zadluženosti firmy 

 celková zadluženost, úrokové krytí, doba splácení dluhu, 

koeficient zadluženosti, dlouhodobá zadluženost 

e. kapitálový trh 

f. provozní činnost 

5. analýza soustav ukazatelů 

a. pyramidové modely 

b. predikční modely 

 bonitní 

 bankrotní – práce se zabývá právě těmito modely.  
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Metod elementární analýzy existuje celá řada, ale ne všechny metody se využívají ve 

firemní praxi. Z výše uvedených se nejčastěji využívá analýza absolutních ukazatelů, 

analýza poměrových ukazatelů a z analýzy soustav ukazatelů jsou to metody účelově 

vybraných ukazatelů – bonitní a bankrotní modely. Tato práce je dále věnována právě 

bankrotním modelům, jejichž cílem je posouzení celkové finanční situace ve firmě. Proto 

je nutné podrobněji zmínit poměrové ukazatele, které se používají právě v bankrotních 

modelech a je jim věnována následující kapitola [6]. 

2.1.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Za základní nástroj finanční analýzy jsou považovány právě ukazatele poměrové. 

Nejpravděpodobněji lze tuto skutečnost odůvodnit faktem, že analýza poměrových 

ukazatelů vychází výhradně z údajů, které jsou obsaženy v základních účetních výkazech. 

Avšak tyto ukazatele mají značnou nevýhodu, protože každý ukazatel slouží 

k vyhodnocení specifické oblasti, což může způsobit rozdílné pohledy na finanční situaci. 

Právě z toho důvodu vznikly soustavy ukazatelů, které posuzují finanční situaci ve firmě 

celkově [5].  

Základní výpočet poměrového ukazatele je vyjádřen jako poměr jedné nebo několika 

účetních položek účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině [5].  

Můžeme rozlišovat různé skupiny poměrových ukazatelů. Nejčastějším způsobem je 

členění z hlediska zaměření poměrových ukazatelů, které zobrazuje následující schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření 

(Upraveno dle 5, s. 48) 
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Ukazatele likvidity zahrnují bezesporu nejdůležitější pojem „likvidita“. Nejčastěji se 

používá ve vztahu k likviditě určité složky majetku nebo k likviditě podniku. Samotný 

pojem likvidita představuje schopnost podniku uhradit včas své závazky. Obvykle se 

používají tři ukazatele – běžná, pohotová a okamžitá likvidita. Obecný vzorec pro výpočet 

má tvar podílu, kde v čitateli je hodnota, čím může podnik platit a ve jmenovateli se 

nachází hodnota závazků, které je nutné platit [3]. 

Ukazatele rentability vyjadřují míru zhodnocení vložených prostředků. Obecný vzorec 

pro výpočet rentability je představen jako podíl, kde se v čitateli vyskytuje výsledek 

hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu. Mezi základní ukazatele patří 

rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE), rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita 

celkových aktiv (ROA), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

[3]. 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy 

a měří rozsah zadluženosti firmy. Ve většině případů platí, že čím vyšší zadluženost 

podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, protože musí být schopen své závazky splácet 

bez ohledu na to, jak se mu právě daří. Ovšem určitá výše zadlužení je obvykle pro firmu 

užitečná z toho důvodu, že cizí kapitál je levnější než vlastní. Nejpoužívanější ukazatele 

zadluženosti jsou celková zadluženost, koeficient samofinancování, doba splácení dluhů, 

úrokové krytí, krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem a krytí dlouhodobého 

majetku dlouhodobými zdroji [3]. 

Předposlední skupinou jsou ukazatele aktivity, které měří schopnost podniku využívat 

vložené prostředky. Umožňují zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze 

v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku přiměřená. Tyto 

ukazatele se dělí na dva typy – obrat a doba obratu. Nejčastěji se používá ukazatel obrat 

celkových aktiv, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků [3]. 

Poslední skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele tržní hodnoty neboli ukazatele 

kapitálového trhu, které vyjadřují hodnocení podniku pomocí burzovních ukazatelů. 

V porovnání s předchozími ukazateli je zřejmý jeden rozdíl, a to fakt, že tyto ukazatele 

využívají tržní hodnoty. Mezi základní ukazatele patří účetní hodnota akcie, čistý zisk na 

akcii, dividendový výnos, dividendové krytí, ukazatele P/E a poměr tržní ceny akcie k její 

účetní hodnotě neboli ukazatel M/B [3]. 
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2.2 Bankrot, bankrotní model 

V předchozí části byla vysvětlena oblast finanční analýzy a její souvislost s bankrotními 

modely, které jsou nástrojem finanční analýzy. V této kapitole je vymezen pojem bankrot, 

jeho původ a historie, a také pojem bankrotní model.  

2.2.1 Vymezení pojmu bankrot 

Zjednodušeně si můžeme bankrot představit, jako zrušení (zánik) podniku, kdy 

nejčastějším důvodem je platební neschopnost. Nicméně žádný český zákon nezná 

přímou definici pro pojem bankrot. Lze ho však považovat za jednu z forem úpadku, který 

v České republice definuje insolvenční zákon [7]. 

 „(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má 

a) více věřitelů a 

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“).“ 

„(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže  

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 

pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou 

mu uložil insolvenční soud.“ [8, § 3]. 

Do úpadku se může dlužník dostat i předlužením, pokud má více věřitelů a souhrn jeho 

závazků je vyšší, než hodnota jeho majetku. Další situací, ve které se může dlužník 

ocitnout, je hrozící úpadek. Ten nastane v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že 

dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků 

[8]. 

Insolvenční zákon dále definuje i možné způsoby řešení úpadku. Mezi tyto způsoby 

řešení patří konkurs, reorganizace, oddlužení a další zvláštní způsoby řešení úpadku, které 

zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů [8]. 
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Nejčastějším způsobem řešení úpadku je konkurs. Insolvenční zákon jej definuje jako: 

„Způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu 

jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení 

majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud 

zákon nestanoví jinak“ [8, § 244]. Tento způsob řešení úpadku se týká podnikatelů  

i nepodnikatelů. Pro účely této práce je pojem konkurs považován za synonymum 

bankrotu. 

Dalším možným způsobem řešení úpadku dlužníka je reorganizace. Týká se pouze 

velkých podnikatelů a podle insolvenčního zákona je definována jako: „Postupné 

uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné 

opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem 

schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění za strany 

věřitelů.“ [8, § 316]. 

Úpadek je možné řešit i oddlužením. To znamená, že dlužník musí být schopen splatit 

alespoň 30 % z celkové výše dluhů a zbytek se mu promine. Tento způsob se využívá  

u fyzických a právnických osob, které nevykonávají podnikatelskou činnost [8; 9]. 

Poslední možností řešení úpadku jsou zvláštní způsoby řešení úpadku. Těmito způsoby 

se řeší nepatrný konkurs a úpadky finančních institucí. Mezi tyto instituce patří například 

banky, spořitelní a úvěrní družstva a pojišťovací instituce. Zvláštní způsoby řeší i úpadek 

obchodníka s cennými papíry [8]. 

2.2.2 Původ slova bankrot 

Nejpřijatelnější teorie o původu slova bankrot (bankruptcy) vychází ze složení dvou 

starověkých latinských slov „bancus“ (lavice, stůl) a „ruptus“ (zlomený). Tato teorie 

vychází z praxe, protože dříve bankéři neobchodovali v kamenných domech jako dnes, 

ale obchodovali pod širým nebem na dřevěné lavici (stole). Ovšem tak jako dnes i tehdy 

se stávalo, že bankéř nebyl schopen dál podnikat a plnit své povinnosti, proto byla jeho 

lavice zlomena, jako symbol neúspěchu a neschopnosti vyjednávat. V důsledku hojnosti 

této praxe ve středověké Itálii má současný pojem „bankrupt“ pravděpodobně původ 

v překladu z italského sousloví „banco rotto“ (česky „rozbitá lavice“) [10]. 
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Ovšem nejde o jedinou teorii vysvětlující původ slova bankrot. Existují spekulace, že 

původ slova pochází z francouzského výrazu „banque route“, který je možné přeložit jako 

„tabulková stopa“ (neboli „table trace“). Tato teorie se vztahuje k praxi, kdy ten, kdo si 

půjčil nějaké peníze, se musel bankéři podepsat na jeho „lavici“ [10]. 

2.2.3 Vymezení pojmu bankrotní model 

Bankrotní modely patří společně s bonitními modely do soustavy účelově vybraných 

ukazatelů. Obecně nelze říci, že mezi těmito skupinami existuje přesně vymezená hranice, 

protože obě skupiny modelů přiřazují firmám číselnou charakteristiku. Pomocí této 

hodnoty se poté posuzuje finanční zdraví firmy. Rozdíl mezi těmito modely je hlavně 

v účelu, pro který byly vytvořeny [3]. 

Cílem bankrotních modelů je podat uživatelům informace o tom, zda firmě hrozí v blízké 

budoucnosti bankrot. Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, 

které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak prosperovaly. Obecně se vychází 

z předpokladu, že firma, které hrozí bankrot, vykazuje typické příznaky již nějakou dobu 

před samotným úpadkem. Mezi charakteristické symptomy bankrotu se řadí problémy 

s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a rentabilitou celkového vloženého 

kapitálu [3]. 

Překážkou u obou skupin je skutečnost, že velké množství vytvořených bonitních  

a bankrotních modelů nelze vhodně využít v českém ekonomickém prostředí. Jako 

opatření byly vytvořeny některé specifické modely, které byly upraveny pro podmínky 

v České republice [3]. 

2.3 Bankrotní modely 

Predikční modely byly vyvinuty proto, aby vyřešily problém rozdílného nahlížení na 

finanční zdraví firmy. Tento rozdílný náhled na finanční situaci podniku vzniká proto, že 

většina poměrových ukazatelů hodnotí pouze specifickou oblast, což pak způsobí, že 

některé ukazatelé hodnotí podnik pozitivně a jiné zase negativně. Z toho důvodu vznikly 

souhrnné ukazatele, kam se řadí právě bankrotní modely, kterým se tato práce věnuje [5]. 

Bankrotní modely mají v současné době nenahraditelnou roli v hodnocení finančního 

zdraví firmy a existuje jich už celá řada. Za průkopníka této oblasti je označován William 



  25 

 

H. Beaver s jeho Beaverovou profilovou analýzu. Na jeho práci poté navázal Edward I. 

Altman, který je považován za otce bankrotních modelů. 

V následujících částech jsou představeny vybrané milníky historie bankrotních modelů  

a dále jsou popsány konkrétní modely, které byly vybrány pro tuto práci. Vybrány byly 

tyto bankrotní modely: 

 Model IN05, 

 Altmanův model (revidovaná verze 1983), 

 Gurčíkův G-index, 

 Zmijewski model, 

 Altman, Sabato model. 

1966 – William H. Beaver 

Za průkopníka v oblasti bankrotních modelů je považován William H. Beaver, který 

v roce 1966 vytvořil analýzu, kterou nazval Beaverova profilová analýza. V tomto 

výzkumu porovnal 79 amerických prosperujících firem a 79 problémových firem. Za 

problémové firmy považoval ty, které v letech 1954-1964 ohlásily úpadek, nedodržely 

závazky vyplývající z emise obligací, přečerpaly bankovní konto nebo nevyplatily 

dividendu z prioritních akcií. Následně obě skupiny propojil tak, že každé prosperující 

firmě přiřadil jednu problémovou firmu podle velikosti a oboru činnosti. Na základě této 

analýzy poté vyčíslil 30 různých poměrových ukazatelů, které rozdělil do šesti skupin. 

Z hlediska předpovědi úpadku podniku poté vybral v každé skupině jeden nejdůležitější 

ukazatel. Potom u jednotlivých poměrových ukazatelů sledoval jejich vývoj v čase  

a hodnotil rozdíly u bezproblémových firem a u firem, které se v následujících letech 

dostaly do finančních problémů, které ohrozily jejich existenci. Porovnáním získaných 

dat z bonitních a bankrotních podniků objevil souvislosti, které dokázaly s určitou 

přesností předpovědět bankrot u podniku až pět let dopředu [2; 6].  

V současné době už Beaverova profilová analýza nepatří mezi nejpoužívanější modely 

při hodnocení finanční situace podniku. „Toto je způsobeno tím, že se nejedná  

o komplexní model, jehož výsledkem by byl jeden ukazatel, dle kterého by byl podnik 

jednoznačně zařazen do skupiny bankrotních či bonitních podniků.“ [2, s. 85] Ačkoliv už 

není tato analýza tolik využívána, vycházejí z ní další metody [2]. 
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1968 – Edward I. Altman 

Na práci W. H. Beavera později navázal profesor Edward I. Altman, který je v současné 

době nejcitovanějším autorem v oblasti modelů predikce finanční tísně podniků. V roce 

1968 vytvořil první model predikce finanční tísně, kde využil jednu z vyšších metod 

statistické analýzy, která se odborně nazývá diskriminační analýza. První verze modelu 

byla určena pro akciové společnosti s veřejně obchodovanými akciemi. Tato varianta 

vícerozměrné analýzy je známá pod názvem Altmanovo Z-skóre. Následně byl tento 

model několikrát revidován [11; 12; 13; 14].  

1977 – Edward I. Altman 

V roce 1977 publikoval prof. Altman vylepšený model Z-skóre, který nazval ZETA 

model. Tato varianta modelu byla určena pro společnosti, s jejichž akciemi se 

neobchoduje na finančních trzích. [2; 13; 14]. 

1980 – Ohlson 

Dalším známým autorem je James Ohlson, který pro sestavení svého modelu použil 

ekonometrickou metodu, která se nazývá logistická (logitová) regrese [15]. 

1984 – Zmijewski 

Roku 1984 autor Mark E. Zmijewski použil probit analýzu pro vytvoření svého modelu. 

Věnoval se výzkumu 75 ukazatelů, rozdělených do 10 skupin v 75 zbankrotovaných  

a 3 573 prosperujících firmách v období 1972-1978 [6; 15; 16]. 

Na práci výše zmíněných autorů navázalo v následujících letech mnoho dalších, například 

Shumway (2001) a Hillegeist a kolektiv (2004). Ovšem s rozvojem informačních 

technologií došlo i k rozvoji v oblasti sestavování modelů, kdy od se 90. let začaly 

využívat metody umělé inteligence, přesněji neuronové sítě [15]. 

2.3.1 Historie bankrotních modelů v České republice 

Problematika bankrotních modelů se v České republice dostala do povědomí až v 90. 

letech, kdy se nejvíce využívaly Altmanovy modely, konkrétně Altmanovo Z-skóre. 

Bohužel tento vzorec na začátku neposkytoval věrohodné výsledky, protože původní 

model byl vyvinutý ve Spojených státech na základě vybraného vzorku amerických 

podniků. Proto bylo nutné model upravit a přizpůsobit pro podmínky ekonomického 
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prostředí v České republice. Na základě toho se Inka a Ivan Neumaierovi pokusili  

o modifikaci modelu pro podmínky českých podniků a do původního vzorce přidali další 

proměnnou v podobě podílu závazky po lhůtě splatnosti/výnosy. Tento poměrový ukazatel 

má negativní hodnotu váhy -1 [4;17].  

Ovšem i přes to, že je Altmanův model mezinárodně uznávaný a v praxi několikrát 

testovaný, nelze ho chápat jako jednoznačné měřítko predikce bankrotu podniku. Proto 

se v České republice přistoupilo k dalšímu kroku a na základě empirických pozorování 

z české korporátní praxe a statistických přístupů autoři konstruovali ryze národní modely 

predikce bankrotu. Nejvýznamnější model je z roku 1995 nazývaný model IN95, který 

vytvořili Inka a Ivan Neumaierovi. Poté následoval model IN99, IN01 a poslední je z roku 

2005 model IN05 [17]. 

Mezi další autory, kteří vytvořili predikční modely pro české prostředí, patří Grünwald 

s jeho modelem Grünwaldův index bonity (2001) a Rudolf Doucha s jeho soustavou 

bilančních analýz. Kromě těchto modelů byly vytvořeny i mnohé další, které bohužel 

nejsou publikované, protože byly vytvořeny pro potřeby bank a jiných finančních institucí 

[17]. 

2.3.2 Model IN05 

Prvním modelem v rodině indexů IN byl bankrotní index IN95, který manželé 

Neumaierovi vytvořili v roce 1995. V roce 1999 následoval model IN99, který měl za cíl 

postihnout vazbu na tvorbu hodnoty (bonity). Poté spojením modelu IN95 a IN99 vznikl 

v roce 2002 model IN01, k jehož tvorbě byly využity data z roku 2001. Zatím posledním 

modelem je index IN05 z roku 2005, který bude dále popsán [18]. 

Index IN05 vznikl na základě aktualizace indexu IN01 na datech podniků roku 2004. 

Současná podobna indexu IN05 mát tvar: 

IN05 = 0,13 * 
A

CZ
+ 0,04 * 

EBIT

Ú
 + 3,97 * 

EBIT

A
 + 0,21 * 

VÝN

A
 + 0,09 * 

OA

KZ+KBÚ
 

kde 

A  aktiva respektive pasiva, 

CZ    cizí zdroje, 
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EBIT    zisk před úroky a zdaněním (HV před zdaněním + nákladové úroky), 

Ú   nákladové úroky, 

VÝN    celkové výnosy, 

OA   oběžná aktiva, 

KZ   krátkodobé závazky, 

KBÚ   krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci [18]. 

Jako opatření proti problémům, které by mohl vyvolat ukazatel EBIT/Ú v případě hodnot 

úroků blížících se k nule, se v takových případech omezuje hodnota ukazatele EBIT/Ú 

hodnotou 9. Docílí se tím eliminace případů, kdy vliv tohoto ukazatele převáží ostatní 

vlivy, což zapříčiní hodnotu indexu blížící se k nekonečnu [18]. 

V následující tabulce jsou zobrazeny hranice intervalů pro model IN01. 

Tabulka č. 1: Hranice intervalů pro index IN01  

(Upraveno dle 19, 20) 

Hranice intervalů pro index IN01 

IN01 < 0,77 hrozba bankrotu (s pravděpodobností 86 % spěje k bankrotu) 

1,77 > IN01 > 0,77 pásmo tzv. šedé zóny 

IN01  > 1,77 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 % tvoří hodnotu) 

Následující tabulka zobrazuje hranice intervalů pro model IN05. 

Tabulka č. 2: Hranice intervalů pro index IN05  

(Upraveno dle 19) 

Hranice intervalů pro index IN05 

IN05 < 0,9 podnik je ohrožen bankrotem 

1,6 > IN05 > 0,9 pásmo tzv. šedé zóny 

IN05 > 1,6 podnik tvoří hodnotu 

V porovnání s indexem IN01 nedošlo k žádným výrazným změnám ve vahách ukazatelů. 

Změny ale nastaly u hranic pro zařazení podniků, kdy horní hranice u indexu IN05 je 1,60 

a dolní hranice je 0,90 [18]. 

„Výhodou indexu IN je jeho konstrukce, kdy v jednom indexu je spojen věřitelský (hrozba 

bankrotu) a vlastnický pohled (tvorba hodnoty).“ [18, s. 147] Za podstatnou výhodu je 
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označen i fakt, že vypovídací schopnost indexů byla ověřena na dostatečně 

reprezentativním vzorku dat v podmínkách české ekonomiky [18]. 

2.3.3 Altmanův model – revidovaná verze modelu 

První Altmanův model, zvaný Z-skóre, byl vytvořen v roce 1968 a byl určen výhradně 

společnostem, jejichž akcie byly veřejně obchodovatelné na finančních trzích. Následně 

v roce 1977 Altman tento původní model modifikoval, aby bylo možné jej využít i pro 

podniky, jejichž akcie se neobchodují na finančních trzích. Tento modifikovaný model 

nazval ZETA. Původní verze modelu Z-skóre z roku 1968 měla následující podobu [2; 

13; 14]: 

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5 

kde 

X1 – pracovní kapitál / celková aktiva, 

X2 – nerozdělený zisk / celková aktiva, 

X3 – provozní zisk / celková aktiva, 

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota cizího kapitálu, 

X5 – tržby / celková aktiva. 

Výsledné hodnoty jsou ohraničeny intervalem 1,8 až 2,99. Pokud je výsledek nižší nebo 

roven hodnotě 1,8, pak podnik spěje k bankrotu. Hodnoty vyšší než 2,99 značí 

uspokojivou finanční situaci podniku. Výsledky, které jsou vyšší než 1,8 a nižší nebo 

rovna 2,99 spadají do tzv. šedé zóny [2]. 

Modifikací tohoto původního modelu Z-skóre vznikl model ZETA (rok 1983). Úprava 

modelu spočívala ve změně ukazatele X4, který byl nahrazený ukazatelem vycházejícím 

pouze z účetní hodnoty. Po změně tedy ukazatel X4 vyjadřoval podíl účetní hodnoty 

vlastního kapitálu na celkovém cizím kapitálu. Autor zároveň pozměnil i váhy 

jednotlivých ukazatelů a stanovil nové intervaly pro vyhodnocení výsledků. Model ZETA 

má následující podobu [2; 13; 14]: 

Z' = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,420 * X4 + 0,998 * X5 
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Pokud je výsledek vyšší než hodnota 2,9, pak se podnik nachází v bezpečné zóně  

a bankrot mu nehrozí. Hodnoty vyšší než 1,23 a nižší nebo rovny 2,9 značí tzv. šedou 

zónu. Jestliže jsou hodnoty nižší než 1,23, pak podniku hrozí bankrot [2; 14]. 

Další modifikací prošel model v roce 1995. Tento upravený model byl vytvořen pro 

nevýrobní společnosti. Proto byl ze vzorce odebrán ukazatel X5, který představoval podíl 

tržby/celková aktiva. Modifikovaný model vypadá následovně [2; 13; 14]: 

Z'' = 6,56 * X1 + 3,26 * X2 + 6,72 * X3 + 1,05* X4  

Pro tento nový model vznikly i nové intervaly. Výsledek nižší než hodnota 1,1 značí 

hrozící bankrot a naopak výsledek vyšší než 2,6 značí malou pravděpodobnost bankrotu. 

Hodnoty vyšší než 1,1 a nižší nebo rovny 2,6 spadají do tzv. šedé zóny [2; 14]. 

2.3.4 Gurčíkův G-index 

Gurčíkův index byl vytvořen v roce 2002 a je určen pro hodnocení zemědělských 

podniků. Kromě toho je jednou z diskriminačních funkcí, která umožňuje odlišit 

prosperující a neprosperující podniky zemědělské prvovýroby.  

Zdrojem údajů při tvorbě modelu byly data 60 náhodně vybraných zemědělských 

podniků. Následně byly podniky rozděleny na prosperující a neprosperující podniky. Za 

prosperující podniky byly považovány ty, které v letech 1998-2000 dosahovaly zisk  

a současně v posledním sledovaném roce dosahovaly rentability vlastního kapitálu vyšší 

než 8 %. Přičemž tato hodnota je považována za hraniční hodnotu, při které si vlastníkem 

vložený kapitál zachovává svoji reálnou podobu [14; 20]. Výpočet indexu je následující:  

G = 3,412 * X1 + 2,226 *  X2 + 3,277 * X3 + 3,149 * X4 - 2,063 * X5 

kde 

X1 – nerozdělený zisk / pasiva celkem, 

X2 – hospodářský výsledek před zdaněním / pasiva celkem, 

X3 – hospodářský výsledek před zdaněním / podnikové výnosy, 

X4 – cash flow / pasiva celkem, 

X5 – zásoby / podnikové výnosy [20]. 

Následující tabulka zobrazuje přehled hraničních intervalů pro model G-index. 
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Tabulka č. 3: Hranice intervalů pro Gurčíkův G-index  

(Upraveno dle 20) 

Hranice intervalů pro Gurčíkův G-index 

G > 1,8 prosperující podniky 

1,8 > G > - 0,6 průměrné podniky („šedá zóna“) 

G < - 0,6 neprosperující podniky 

2.3.5 Zmijewski model 

Autorem tohoto modelu je Mark E. Zmijewski, který svůj model poprvé publikoval v roce 

1984. K vytvoření modelu použil probit analýzu, která představuje inverzní distribuční 

funkci normálního normovaného rozdělení. Výsledkem analýzy je hodnota mezi 0 a 1, 

kdy 0 znamená, že podnik prosperuje a hodnota 1 vyjadřuje, že podnik zbankrotuje. 

Celkový vzorek, který Zmijewski použil pro vytvoření modelu, tvořilo 40 bankrotních 

podniků a 800 prosperujících podniků (jednalo se o průmyslové podniky). Tento vzorek 

podniků vybíral z databáze American and New York Stock Exchange (NYSE) z období 

mezi lety 1972 až 1978 [16; 21].  

Výpočet má následující podobu: 

X = - 4,3 - 4,5 * X1 + 5,7 * X2 + 0,004 * X3 

kde 

X1 – čistý zisk / celková aktiva, 

X2 – cizí zdroje / celková aktiva, 

X3 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky. 

Pro zjištění výsledné hodnoty je nutné tento výsledek X dosadit do další rovnice, která 

vyjadřuje pravděpodobnost bankrotu podniku. 

P = 
1

(1+ e- x)
 

V následující tabulce jsou zobrazeny hraniční intervaly hodnot pro Zmijewski model. 
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Tabulka č. 4: Hranice intervalů pro Zmijewski model  

(Upraveno dle 16) 

Hranice intervalů pro Zmijewski model 

0 < P < 0,5 podnik je v bezpečí 

0,5 < P < 1  podnik je ohrožen bankrotem 

Čím nižší jsou výsledné hodnoty, tím je to pro podnik lépe [16; 21]. 

2.3.6 Altman, Sabato model 

Tento model byl vytvořen v roce 2007 a jeho autory jsou Edward I. Altman a Gabriele 

Sabato. Model sestavili především pro malé a střední podniky (SME), na základě 

zkoumání účetních výkazů SME v USA. Pro svůj výzkum použili vzorek firem, jejichž 

obrat nepřesahoval 65 mil. USD, přičemž použitá data byla z let 1994-2002. Autoři se při 

sestavení modelu inspirovali Altmanovým Z-skóre a využili stejně jako Ohlson 

logistickou (logitovou) regresi. V modelu je obsaženo 5 vybraných ukazatelů a vzorec 

byl vytvořen ve dvou formách. První forma je nelogaritmický model a má následující 

podobu [22]: 

Zunlog = 4,28 + 0,18 * 
EBITDA

celková aktiva
 - 0,01 * 

krátkodobé závazky

účetní hodnota vlastního kapitálu
 +  

+ 0,08 * 
nerozdělený zisk

celková aktiva
 + 0,02 * 

stav peněz

celková aktiva
 + 0,19 * 

EBITDA

nákladové úroky
 

Hranice intervalů je stanovena hodnotou 4,28. Pokud je výsledek nižší než hodnota 4,28, 

pak lze firmu označit jako bankrotní [22]. 

Druhá forma modelu obsahuje stejné ukazatele, ale změnily se jejich váhy a objevilo se 

zde logaritmování. Ve srovnání s první formou je tento model přesnější, protože první 

základní forma má uváděnou přesnost 75 %, zatímco druhý, logaritmický model má 

přesnost 87 %. Logaritmický model vypadá následovně [22]: 

Zlog = 53,48 + 4,09 * - ln (1 −
EBITDA

celková aktiva
)  - 

 - 1,13 * ln (
krátkodobé závazky

účetní hodnota vlastního kapitálu
) + 4,32 * - ln (1-

nerozdělený zisk

celková aktiva
) +   
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+ 1,84 * ln (
stav peněz

celková aktiva
) +1,97 * ln (

EBITDA

nákladové úroky
) 

2.4 Omezená vypovídací schopnost modelů 

Řada autorů uvádí, že v bankrotních modelech existuje zcela zásadní problém. Například 

v roce 2001 autoři Grice a Dugan otestovali přesnost modelu Zmijewski, protože původní 

koeficienty modelu nelze spolehlivě aplikovat na současné firmy z různých 

průmyslových odvětví. Vycházeli z toho, že ač původní proměnné vykázaly nejlepší 

diskriminační schopnost pro původní prostředí, tak tomu nutně nemusí být stejně při 

aplikování na jiná období. Přičemž Zmijewski uváděl, že celková přesnost jeho modelu 

v době vzniku je 99 % při využití vzorků z let 1970-1078 [21].  

Výše zmínění autoři použili při testování modelu vzorky v letech 1988-1991 a 1992-1999, 

přičemž vzorky zahrnovali finančně zdravé podniky i podniky bankrotní. Konečný 

použitý vzorek pro období 1988-1991 tvořilo 183 bankrotních a 841 bezproblémových 

podniků. Pro období 1992-1999 tvořilo vzorek 69 bankrotních a 302 bezproblémových 

podniků. Výsledkem bylo zjištění, že pro období 1988-1991 byla přesnost modelu 81,3 

% a pro období 1992-1999 se tato hodnota snížila až na 77,6 %. Na základě výsledků si 

lze všimnout, že přesnost modelu se v čase snižovala, což znamená, že v současné době 

mohou být tyto hodnoty ještě nižší [21]. 

Projevy omezené vypovídací schopnosti lze pozorovat například také u modelu IN05. 

Původní úspěšnost identifikace bankrotních podniků byla 77 % a úspěšnost identifikace 

prosperujících podniků byla 83 %. Avšak v roce 2008 Maňasová testovala vypovídací 

schopnost modelu na vzorku stavebních podniků a zjistila mírný pokles. Pomocí testování 

poté stanovila úspěšnost klasifikace bankrotních podniků 60 % a úspěšnost klasifikace 

aktivních podniků 74,1 %, což značí jistý pokles původní úspěšnosti modelu manželů 

Neumaierových [23]. 

Snižující se vypovídací schopnost je však problém u většiny bankrotních modelů, které 

se aplikují na podmínky současného prostředí. Tento fakt vyplývá z různých výzkumů, 

které se zabývaly testováním spolehlivosti modelů, jako jsou například výše zmíněné. 

Proto se tímto testováním zabývá i tato práce, protože má smysl přehodnocovat původní 

hodnoty, které uváděli právě autoři vybraných modelů. 
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2.5 Metody použité při testování modelů 

Při testování modelů a jejich proměnných jsou použity některé metody, u kterých je 

důležité správné pochopení problematiky. Proto je v následujících částech objasněna 

problematika ROC křivek, jejichž pomocí byla testována rozlišovací schopnost modelů. 

Dále jsou představeny parametrické testy, které byly využity pro testování významnosti 

proměnných testovaných modelů. 

2.5.1 ROC křivky 

ROC (Receiver operating characteristic) křivky byly vytvořeny v 50. letech minulého 

století, kdy sloužily armádě Spojených států amerických k rozboru a zkoumání 

radarových signálů, protože dokázaly identifikovat skutečné objekty zobrazované na 

radarových snímcích. Později se metoda začala hojně využívat v medicíně a v poslední 

letech se často využívá při výzkumu strojů a získávání dat. Avšak v současnosti slouží 

především jako nástroj k vyhodnocení vypovídací schopnosti predikčních modelů.  

Důležitým krokem před samotným sestavením ROC křivek je rozčlenění dané vzorku 

podle určitých vlastností. V případě této práce jde o roztřízení bankrotních podniků  

a aktivních podniků, přičemž u obou skupin bude posouzena nesprávná klasifikace těchto 

podniků pomocí vybraného modelu [24]. 

Při hodnocení přesnosti vybraného modelu však zjišťujeme hned několik informací. 

Pomocí testování lze zjistit jak celkovou přesnost modelu, tak přesnost správného určení 

bankrotního, či aktivního podniku. Avšak můžeme narazit na situace, které se označují 

jako chyba 1. typu (přehlédnutá hrozba) nebo chyba 2. typu (falešný poplach). 

Konkrétně chyba 1. typu je situace, kdy model vyhodnotil podnik jako aktivní, ačkoliv 

ve skutečnosti se jedná o bankrotní podnik. Naopak chyba 2. typu představuje výsledek, 

kdy model označil podnik jako bankrotní, i když se jedná o podnik aktivní [24].  
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Tabulka č. 5: Zařazení vybraného vzorku podniků  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 24) 

Predikce na základě 

modelu 

Skutečný stav 

Aktivní  Bankrotní 

Aktivní  Správná klasifikace (TN) Chyba 1. typu (FN) 

Bankrotní Chyba 2. typu (FP) Správná klasifikace (TP) 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, při testování mohou nastat čtyři různé výstupy: 

 true negative (TN) = skutečně negativní  aktivní podnik je správně 

klasifikován jako aktivní; 

 true positive (TP) = skutečně pozitivní  bankrotní podnik je správně 

klasifikován jako bankrotní; 

 false positive (FP) = falešně pozitivní  aktivní podnik je špatně klasifikován 

jako bankrotní; 

 false negative (FN) = falešně negativní  bankrotní podnik je špatně 

klasifikován jako aktivní [24]. 

Pro správné pochopení ROC křivek je však nutné vysvětlit i další důležité pojmy, které 

se k této metodě vztahují. Jedná se především o pojem sensitivita a specificita, které jsou 

popsány pomocí následujících vzorců: 

 sensitivita (TPR = true positive rate) = TP/(TP + FN)  poměr skutečně 

pozitivních pozorování ke všem pozitivním pozorování; 

 specificita (1 - FPR = false positive rate) = TN/(TN + FP)  poměr skutečně 

negativních pozorování ke všem negativním pozorování [24]. 

Výše vysvětlené pojmy sensitivita a specificita, které znázorňují vlastnosti daného testu, 

jsou následně vyneseny do grafu, kde na ose Y leží TPR a na ose X leží FPR. Díky tomu 

lze pozorovat ROC křivky, které vyjadřují vztah právě mezi sensitivitou a specificitou. 
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Obrázek č. 3 názorně zobrazuje ROC křivky, vyjadřující vztah mezi TPR a FPR. Důležité 

je zmínit, že: 

 bod [0;0] znázorňuje max. chyby 2. typu, protože v tomto bodě jsou všechny 

aktivní podniky vyhodnoceny jako bankrotní  false positive; 

 bod [1;1] znázorňuje max. chyby 1. typu, protože v tomto bodě jsou všechny 

bankrotní podniky vyhodnoceny jako aktivní  false negative; 

 bod [0;1] ideální případ, kdy je členění nejpřesnější [24]. 

Avšak je nutné zmínit i informaci o tom, co představuje uhlopříčka grafu. Tato diagonální 

linie znázorňuje výsledek náhodného výběru, tedy výsledek 50:50, kdy model chybuje 

nebo daný prvek označí správně. Čím více se tedy křivka blíží levému hornímu rohu (bod 

0;1), tím je dosahováno přesnějších výsledků. Naopak čím více se křivka blíží diagonále, 

tím míň jsou výsledky přesné. 

2.5.2 Parametrické testy 

Parametrické testy patří do skupiny statistických testů, tedy statistických hypotéz, na 

jejichž základě lze testovat základní parametry rozdělení.  K nejčastěji používaným patří 

Studentův t-test, který se používá pro testování rozdílu dvou středních hodnot µ a F-test, 

který se používá pro testování rozdílu dvou rozptylů [26; 27].  

Obrázek č. 3: ROC křivky 

(Zdroj: Převzato z 25) 
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V obou případech testů se jedná se testování nulové hypotézy H0: µx = µy proti alternativní 

hypotéze HA: µx ≠ µy, která popírá nulovou hypotézu H0. To znamená, že ve většině 

případů nulová hypotéza H0 něco tvrdí a alternativní hypotéza HA jí odporuje. Pro 

popírání nulové hypotézy H0 lze zvolit mezi jednostrannou nebo oboustrannou 

alternativní hypotézou HA. Jednostranná HA tvrdí, že druhá testovaná skupina má střední 

hodnotu vyšší, či nižší. Naopak oboustranná HA tvrdí, že existuje jakýkoliv rozdíl mezi 

středními hodnotami testovaných skupin (rozdíl směřuje k vyšším nebo nižším 

hodnotám). Pro účely této práce je při testování využita oboustranná alternativní hypotéza 

HA. Při testování je zvolena také hladina významnosti, která je v této práci stanovena na 

hodnotu 5 % [26; 27]. 

V rámci testování dochází k zamítnutí, či nezamítnutí nulové hypotézy H0. Pokud dojde 

k zamítnutí nulové hypotézy, znamená to, že platnosti nulové hypotézy nelze věřit, 

přičemž podkladem tohoto tvrzení je výsledek testu. Naopak nezamítnutí nulové 

hypotézy znamená, že výsledek testu neukázal příliš velkou neshodu mezi zjištěnou 

skutečností a testovanou hypotézou [26].  

Studentův t-test 

Pomocí něj se testuje nulová hypotéza H0: µx = µy proti alternativní hypotéze HA: µx ≠ µy, 

přičemž se použije buď jednovýběrový nebo dvouvýběrový t-test. Jednovýběrový t-test 

se používá při testování, kdy známe střední hodnotu µ0 základního souboru a ověřujeme 

hypotézu, že střední hodnoty náhodného výběru se rovnají µ0. Dvouvýběrový t-test se 

používá pro srovnání středních hodnot dvou soborů, přičemž neznáme střední hodnotu 

základního souboru. V případě dvouvýběrového t-testu je možné zvolit párový nebo 

nepárový t-test. Párový t-test porovnává data subjektů, které byly podrobeny dvěma 

měřením. Dochází tedy ke dvěma měření u jednoho výběrového soubor, přičemž 1. 

měření je před a 2. měření po aplikaci pokusného zásahu. Naopak nepárový t-test 

porovnává data, která jsou tvořená dvěma nezávislými výběry. Výpočet tohoto testu 

vychází z aritmetického průměru a výběrového rozptylu dvou souborů, což znamená, že 

vychází z odhadů. Avšak nejprve je nutné otestovat rozdíl rozptylů obou souborů, který 

se zjistí pomocí F-testu. Po zjištění rozdílu rozptylů se poté použije výpočet t-testu pro 

rozptyly shodné nebo rozptyly neshodné [26; 27].  
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V této práci je pro výpočet využit právě dvouvýběrový t-test, jehož vzorec má následující 

tvar: 

T= 
|x̅- y|

√(n1-1)sx
2+(n2-1)sy

2
 √

n1n2(n1+ n2-2)

n1+ n2
   

F-test 

Pomocí F-testu se zjišťuje rozdíl dvou rozptylů, který je potřebný pro výpočet t-testu. 

Tento test umožňuje ověření nulové hypotézy H0: σx = σy proti alternativní hypotézy HA: 

σx ≠ σy, přičemž σ vyjadřuje směrodatnou odchylku. Hodnota této směrodatné odchylky 

σ má stejný význam jako střední hodnota [26].  

Samotný vzorec pro výpočet testovacího kritéria má následující tvar: 

F = max (
sx
2

sy
2 ,

sy
2

sx
2)   

Pokud platí hypotéza H0 a s2
x > s2

y, má testovací kritérium F-rozdělení v1 = (n1 – 1) a v2 

= (n2 – 1) stupni volnosti, což lze zapsat jako F ~ F (n1 -1, n2 -1) [26; 27]. 
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3 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉ EFEKTIVNOSTI 

VYBRANÝCH BANKROTNÍCH MODELŮ A JEJICH 

PREDIKTORŮ 

Tato kapitola je věnována výpočtům spolehlivosti vybraných bankrotních modelů, které 

jsou podrobně popsány v teoretické části. Pro účely této práce byla k výpočtům použita 

data získaná z databáze Amadeus a konkrétně se jednalo o vzorek 44 bankrotních podniků 

a 44 podniků aktivních. Výpočty spolehlivosti jednotlivých modelů byly prováděny na 

datech z posledních 5 let před bankrotem u bankrotních podniků a z posledních 5 let 

u aktivních podniků.  

Vzorek podniků byl vybrán na základě následujících kritérií: 

1. podniky České republiky, 

2. podniky v odvětví zpracovatelského průmyslu, 

3. podniky aktivní nebo bankrotní, 

přičemž u výpočtů byla kategorie aktivních a bankrotních podniků počítána zvlášť. 

Výpočty byly provedeny pomocí testu TPR (True positive rate), který představuje 

správně klasifikované aktivní podniky a testu FPR (Fals positive rate), který naopak 

znázorňuje falešně pozitivní klasifikaci podniků. Díky tomuto testování bylo poté možné 

vyhodnotit přesnost správně určených bankrotních a aktivních podniků. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny tabulky s vypočtenými hodnotami, které byly  

u modelu zjišťovány za období 5 let, přičemž v tabulce jsou roky označeny T-5 až T-1, 

kde T-1 znamená 1 rok před bankrotem či prosperování podniku. 

3.1 Výsledky testování modelu IN05 

V této části budou představeny a zhodnoceny výsledky testování spolehlivosti modelu 

IN05, který byl sestaven v roce 2005 na datech podniků z roku 2004, a jehož autory jsou 

Inka a Ivan Neumaierovi. 
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3.1.1 Počet platných pozorování 

Následující tabulka zobrazuje přehled platných pozorování, tedy počet podniků, u kterých 

byl zjištěn výsledek výpočtu modelu. 

Tabulka č. 6: Počet platných pozorování u modelu IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Počet platných pozorování u modelu IN05 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Podniky A 32 34 33 32 32 

Podniky B 21 14 17 17 14 

Na základě výsledků uvedených v tabulce lze říci, že počet platných pozorování se  

u aktivních podniků pohyboval okolo hodnoty 33 a u bankrotních podniků okolo hodnoty 

17, což je téměř polovina pozorovaných bankrotních podniků. 

3.1.2 Celková přesnost modelu IN05 

Díky výpočtům bylo u modelu IN05 zjištěno, že celková přesnost se pohybuje v průměru 

okolo 48,93 %, přičemž původní hodnota celkové přesnosti, kterou uváděli manželé 

Neumaierovi, byla 83 % (1 rok před bankrotem). Ačkoliv jde tedy o model sestavený pro 

prostředí České republiky, je jeho vypovídací schopnost nízká. 

Tabulka č. 7: Celková přesnost modelu IN05  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Celková přesnost modelu IN05 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Celková přesnost [%] 41,87  55,60 51,76 49,02 46,40 

Chyba 1. typu 
absolutní četnost 3 0 2 4 2 

relativní četnost [%] 14,29 0 11,76 23,53 14,29 

Chyba 2. typu 
absolutní četnost 2 2 4 4 4 

relativní četnost [%]  6,06 5,71 11,76 12,12 12,12 

V tabulce č. 7 lze pozorovat postupný nárůst celkové přesnosti od T-5 až do T-2 s tím, že 

tato hodnota v roce T-1 klesla o 14,11 procentních bodů. To znamená, že 1 rok před 

bankrotem či prosperitou podniku měl model nejhorší vypovídací schopnost. Nejvyšší 
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hodnoty nabývá celková přesnost v čase T-2, tedy v období dvou let před bankrotem, či 

prosperitou.  

Dále jsou v tabulce uvedeny hodnoty chybného určení, které ukazují, že nejvyšší hodnotu 

vykazuje chyba 1. typu (přehlédnutá hrozba) v roce T-4, konkrétně hodnotu 23,53 %. 

Tato hodnota znázorňuje, že v roce T-4 bylo nejvíce špatně stanovených bankrotních 

podniků. To znamená, že u 4 podniků bylo na základě výpočtů modelu stanoveno, že 

podnik bude prosperovat, ačkoliv šlo o podnik bankrotní. V průměru se pak vyskytla 

chyba 1. typu u 12,77 % podniků a chyba 2. typu u 9,85 % podniků. Při pozorování 

chybovosti v čase T-1 lze spatřit vyšší chybovost 1. typu s tím, že v porovnání 

s chybovostí 2. typu jde o rozdíl jednoho podniku. 

3.1.3 Přesnost určení bankrotních a aktivních podniků 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny vypočtené hodnoty spolehlivosti pro bankrotní 

podniky a následně pro aktivní podniky. 

Tabulka č. 8: Přesnost modelu IN05 pro bankrotní podniky  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost modelu IN05 pro bankrotní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 11 10 12 11 9 

relativní četnost [%]  52,38 71,43 70,59 64,71 64,29 

Šedá zóna 
absolutní četnost 7 4 3 2 3 

relativní četnost [%] 33,33 28,57 17,65 11,76 21,43 

Tabulka č. 8 pro bankrotní podniky zobrazuje hodnoty, kolik podniků bylo správně 

označeno jako bankrotní, a kolik podniků spadá do šedé zóny. Stejnou strukturu má  

i tabulka č. 9 pro aktivní podniky, kde jsou zobrazeny hodnoty, které ukazují počet 

podniků, které byly správně označeny jako aktivní a počet podniků, které se nacházejí 

v šedé zóně. 

Z výsledků tabulky č. 8 lze pozorovat, že hodnoty správného určení bankrotního podniku 

v procentním vyjádření od T-5 až do T-2 postupně rostou, avšak v roce T-1 je vidět pokles 

o 19,05 procentních bodů. Avšak tento pokles bohužel značí, že 1 rok před bankrotem 

měl model nejhorší vypovídací schopnost a správně tedy klasifikoval nejmenší počet 



  42 

 

podniků v poměru k celkovému počtu platných pozorování. V průměru se hodnota 

správného určení modelu u bankrotních podniků pohybuje okolo 64,68 %, přičemž autoři 

uváděli původní přesnost 77 % rok před bankrotem. Rozdíl dvou uvedených hodnot sice 

není příliš velký, ale je nutné brát v potaz, že 1 rok před bankrotem byl model nejmíň 

spolehlivý za celé pozorované období. 

V šedé zóně se podle výpočtů nachází v průměru 22,55 % bankrotních podniků. Ve 

srovnání s původně uváděnou hodnotou lze pozorovat nárůst, protože původní hodnota 

bankrotních podniků v šedé zóně byla 13 %, přičemž nejvyšší počet podniků v šedé zóně 

lze pozorovat v čase T-1.  

Tabulka č. 9: Přesnost modelu IN05 pro aktivní podniky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost modelu IN05 pro aktivní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 10 16 8 11 10 

relativní četnost [%]  30,30 45,71 23,53 33,33 30,30 

Šedá zóna 
absolutní četnost 21 17 22 18 19 

relativní četnost [%] 63,64 48,57 64,71 54,55 57,58 

Na rozdíl od hodnot bankrotních podniků lze u hodnot aktivních podniků pozorovat 

kolísavý průběh. Správně určených podniků bylo v průměru 33,64 %, přičemž původní 

úspěšnost správného určení byla 83 % (1 rok před prosperitou). Srovnáním těchto dvou 

hodnot získáme velký rozdíl, který zobrazuje výrazný pokles úspěšnosti správného 

zařazení aktivního podniku. Nejnižší hodnotu lze opět pozorovat v čase T-1, kdy model 

správně zařadil nejnižší počet aktivních podniků, což opět zobrazuje nízkou vypovídací 

schopnost modelu v čase T-1. Avšak stejnou hodnotu model vykazuje i v roce T-5. 

Hodnoty šedé zóny mají také kolísavý průběh, přičemž v čase T-1 bylo do šedé zóny 

zařazeno téměř nejvíce podniků. V průměru spadá do šedé zóny 59,59 % aktivních 

podniků. Původní uváděná hodnota u těchto podniků v šedé zóně byla 10 %, což je ve 

srovnání s vypočtenou hodnotou rozdíl o 49,59 procentních bodů. Tento rozdíl však 

znázorňuje špatnou vypovídací schopnost modelu, který ve velké míře zařazuje podniky 

do šedé zóny a velmi nízký počet podniků klasifikuje jako aktivní. 
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3.2 Výsledky testování Altmanova modelu 

V následujících podkapitolách budou představeny a zhodnoceny výsledky testování 

spolehlivosti Altmanova modelu z roku 1983. Původní vypovídací schopnost, kterou 

uváděl E. I. Altman je pro bankrotní podniky 90,9 % a pro aktivní podniky 97 %. 

3.2.1 Počet platných pozorování 

Následující tabulka zobrazuje přehled platných pozorování, tedy počet podniků, u kterých 

byl zjištěný výsledek výpočtu modelu. 

Tabulka č. 10: Počet platných pozorování u Altmanova modelu  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Počet platných pozorování u Altmanova modelu 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Podniky A 43 43 43 40 40 

Podniky B 28 22 20 20 18 

Z tabulky lze pozorovat, že v případě aktivních podniků byl v každém roce zjištěn 

výsledek téměř u celého vzorku těchto podniků. Zatímco v případě bankrotních podniků 

byl výsledek zjištěn v průměru u 22 bankrotních podniků, což je polovina sledovaného 

vzorku těchto podniků. 

3.2.2 Celková přesnost Altmanova modelu 

Níže uvedená tabulka zachycuje celkovou přesnost Altmanova modelu a jeho chybovost.  

Tabulka č. 11: Celková přesnost Altmanova modelu  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Celková přesnost Altmanova modelu 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Celková přesnost [%] 44,26  40,86 40,01 41,25 40,11 

Chyba 1. typu 
absolutní četnost 6 3 3 6 4 

relativní četnost [%]  21,43 13,64 15,00 30,00 22,22 

Chyba 2. typu 
absolutní četnost 3 3 5 4 2 

relativní četnost [%] 6,98 6,98 11,63 10,00 5,00 



  44 

 

Celková přesnost má v průběhu času kolísavou tendenci, přičemž nejvyšší hodnoty 

dosahuje v období T-1, konkrétně hodnoty 44,26 %. Tato hodnota značí nejlepší 

vypovídací schopnost právě 1 rok před bankrotem, což je ideální situace. V průměru je 

celková vypočtená přesnost modelu 41,30 % s tím, že za celé sledované období hodnoty 

nepřekročily 50 %, což odpovídá nepříliš vysoké spolehlivosti modelu. 

V tabulce jsou dále uvedeny hodnoty chybovosti 1. typu a 2. typu. Podle výpočtů byla  

u Altmanova modelu zjištěna větší četnost chyby 1. typu (přehlédnutá hrozba), která se 

ve sledovaném období pohybuje od 13,64 % do 30 %, přičemž nejvyšší hodnota je 

vykazována v čase T-4. Z toho vyplývá, že v našem případě Altmanův model v období 4 

let před bankrotem špatně klasifikoval budoucí vývoj 6 podniků, které podle výpočtů 

označil jako aktivní podniky, ačkoliv jde o podniky bankrotní. 

Zatímco chybovost 1. typu dosahuje v průměru hodnoty 20,46 %, chybovost 2. typu 

vykazuje hodnoty nižší, a to v průměru okolo 8,12 %. Nejvyšší hodnoty bylo u chyby  

2. typu dosaženo v čase T-3, což znamená, že podle výpočtů označil Altmanův model 

v období 3 let před bankrotem 5 podniků jako ohrožených bankrotem, přičemž jde  

o podniky aktivní. 

3.2.3 Přesnost určení bankrotních a aktivních podniků 

Na základě získaných dat byly vypočteny hodnoty spolehlivosti modelu zvlášť pro 

bankrotní a aktivní podniky. Tyto výpočty jsou zobrazeny v následujících dvou 

tabulkách, kdy tabulka č. 12 zobrazuje přesnost modelu pro bankrotní podniky a tabulka 

č. 13 přesnost pro aktivní podniky. 

Tabulka č. 12: Přesnost Altmanova modelu pro bankrotní podniky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost Altmanova modelu pro bankrotní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 14 7 9 6 6 

relativní četnost [%]  50,00 31,82 45,00 30,00 33,33 

Šedá zóna 
absolutní četnost 8 12 8 8 8 

relativní četnost [%] 28,57 54,55 40,00 40,00 44,44 
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V tabulce č. 12 lze pozorovat přesnost správného určení bankrotních podniků a šedou 

zónu. Pomocí výpočtů byla zjištěna spolehlivost Altmanova modelu pro bankrotní 

podniky v průměru 38,03 %, přičemž se hodnota spolehlivosti za celé sledované období 

nedostala nad 50 %. Avšak ve srovnání s původně uváděnou hodnotou spolehlivosti  

90,9 % (1 rok před bankrotem) je tato hodnota velmi nízká a model tudíž není spolehlivý. 

Celkově lze říci, že hodnota spolehlivosti má v čase kolísavý průběh s tím, že nejvyšší 

hodnoty bylo dosaženo v období T-1 (rok před bankrotem), kdy model správně 

klasifikoval 14 podniků jako ohrožené bankrotem.  

Podle výpočtů zařadil model do šedé zóny v průměru 41,51 % bankrotních podniků. 

Nejvíce podniků se v šedé zóně objevuje v roce T-2, kdy se jednalo o 12 podniků 

z celkových 22 platných pozorování. V ostatních obdobích bylo vždy 8 podniků zařazeno 

do šedé zóny, přičemž se lišila jen relativní četnost podniků v šedé zóně z důvodu 

rozdílného počtu platných pozorování v jednotlivých letech.  

Z celkového pohledu dopadl model v případě bankrotních podniků nejlépe v čase T-1, 

tedy 1 rok před bankrotem, kdy byla podle výpočtů zjištěna nejlepší vypovídací 

schopnost.  

Tabulka č. 13: Přesnost Altmanova modelu pro aktivní podniky  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost Altmanova modelu pro aktivní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 17 19 16 18 17 

relativní četnost [%]  39,53 44,19 37,21 45,00 42,50 

Šedá zóna 
absolutní četnost 23 21 22 18 21 

relativní četnost [%] 53,49 48,84 51,16 45,00 52,50 

Tabulka č. 13 zobrazuje přesnost určení aktivních podniků a její vývoj. Výpočty ukazují, 

že Altmanův model správně klasifikoval aktivní podniky v průměru u 41,69 % podniků, 

přičemž lze pozorovat, že za sledované období opět nebylo dosaženo ani 50 %. Nejlepší 

výsledek správného určení aktivního podniku byl vykázán v čase T-2, kdy bylo pomocí 

modelu správně klasifikováno 19 podniků, ačkoliv relativní četnost ukazuje nejlepší 

výsledek v období T-4. Tento rozdíl je způsoben faktem, že v období T-4 bylo méně 
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platných pozorování, než v období T-2, konkrétně v roce T-4 to bylo 40 podniků a v roce 

T-2 to bylo 43 podniků. 

Do šedé zóny model zařadil v průměru 50,20 % aktivních podniků. Konkrétně bylo 

nejvíce podniků v šedé zóně v roce T-1, kdy model takto zařadil 23 podniků ze 43 

platných pozorování. Nejmíň podniků zařazených do šedé zóny bylo v roce T-4, kdy se 

jednalo o 18 aktivních podniků ze 40 platných pozorování.  

Souhrnně lze říci, že u Altmanova modelu byla vyšší spolehlivost zjištěna u aktivních 

podniků, kdy model správně určil v průměru 41,69 % podniků, zatímco správně určených 

bankrotních podniků bylo v průměru 38,03 %. Co se týče spolehlivosti modelu v čase  

T-1, byl model spolehlivější při určování bankrotních podniků. 

3.3 Výsledky testování modelu Gurčíkův G-index 

Následující podkapitoly jsou věnovány výsledkům testování spolehlivosti modelu  

G-index a jejich zhodnocení. Tento model vytvořil profesor Gurčík v roce 2002 a jedná 

se o index bonitně-vlastnický, který kromě predikce bankrotu umožňuje odlišit podniky 

zemědělské prvovýroby na prosperující a bankrotní. 

3.3.1 Počet platných pozorování 

V tabulce č. 14 je zachycen přehled platných pozorování při testování G-indexu.  

Tabulka č. 14: Počet platných pozorování u modelu G-index  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Počet platných pozorování u modelu G-index 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Podniky A 42 42 42 39 39 

Podniky B 22 17 16 15 14 

Z celkového vzorku 44 aktivních a 44 bankrotních podniků bylo zjištěno v průměru 41 

platných pozorování u aktivních podniků a v průměru 17 platných pozorování  

u bankrotních podniků. V případě bankrotních podniků bohužel nebyl dostupný dostatek 

dat pro testování, proto se počet platných pozorování pohybuje pod polovinou celkového 

vzorku bankrotních podniků. 
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3.3.2 Celková přesnost modelu G-index 

Na základě výsledků uvedených v tabulce č. 15 lze pozorovat vývoj celkové přesnosti 

modelu G-index za sledované období. 

Tabulka č. 15: Celková přesnost modelu G-index  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Celková přesnost modelu G-index 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Celková přesnost [%] 42,21 44,14 36,47 44,49 38,53 

Chyba 1. typu 
absolutní četnost 0 1 1 2 2 

relativní četnost [%]  0 5,88 6,25 13,33 14,29 

Chyba 2. typu 
absolutní četnost 3 3 3 2 4 

relativní četnost [%] 7,14 7,14 7,14 5,13 10,26 

Během sledovaného období měla celková přesnost kolísavou tendenci, přičemž nejvyšší 

hodnoty přesnosti bylo dosaženo v roce T-4, konkrétně hodnoty 44,49 %. Avšak za celé 

období se celková přesnost pohybovala pod 50 %. 

Tabulka dále zobrazuje i chybovost modelu ve sledovaném období. Pomocí výpočtů bylo 

zjištěno, že nejvíce chybných určení bylo u aktivních podniků, tedy chyba 2. typu.  

U modelu se chyba 2. typu objevila v četnosti od 2 do 4 aktivních podniků. Nejvíce 

chybně určených podniků bylo v roce T-5, kdy G-index špatně klasifikoval 4 podniky 

jako ohrožené bankrotem, ačkoliv jde o podniky aktivní.  

Chyba 1. typu se ve sledovaném období pohybovala v průměru kolem 7,95 % s tím, že 

nejvyšší absolutní četnost chyby u bankrotních podniků byla v roce T-4 a T-5, kdy v obou 

letech byly špatně klasifikovány 2 podniky. Avšak v čase T-1 nebyla zjištěna ani jedna 

chyba 1. typu. 

3.3.3 Přesnost určení bankrotních a aktivních podniků 

Následující tabulka č. 16 zobrazuje spolehlivost modelu při určování bankrotních 

podniků a tabulka č. 17 zachycuje přesnost modelu při určování aktivních podniků. 
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Tabulka č. 16: Přesnost modelu G-index pro bankrotní podniky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost modelu G-index pro bankrotní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 9 7 5 7 4 

relativní četnost [%]  40,91 41,18 31,25 46,67 28,57 

Šedá zóna 
absolutní četnost 12 8 9 6 7 

relativní četnost [%] 54,55 47,06 56,25 40,00 50,00 

Přesnost správného určení bankrotních podniků se ve sledovaném období pohybuje od 

28,57 % do 46,67 %, v průměru okolo 37,72 %. Ve srovnání s původní přesností 69 %  

(1 rok před bankrotem) pro bankrotní podniky je vypočtený průměr nadpoloviční. 

Celkově lze tedy o přesnosti správného určení říci, že má ve sledovaném období kolísavý 

průběh, ačkoliv počet platných pozorování od roku T-5 do T-1 rostl. Nejvíce správně 

určených podniků z pohledu absolutní četnosti bylo v roce T-1 (rok před bankrotem), kdy 

model označil 9 podniků jako ohrožených bankrotem. Avšak z pohledu relativní četnosti 

byl model nejúspěšnější v čase T-4, kdy byla vypovídací schopnost téměř 50 %. Naopak 

nejmíň správně určených bankrotních podniků bylo v roce T-5, kdy model označil 4 

podniky ohrožené bankrotem z celkového počtu 14 platných pozorování.  

Do šedé zóny model zařadil v průměru 49,57 % podniků. Nejvíce bankrotních podniků 

v šedé zóně bylo v absolutní četnosti v roce T-1, kdy takto model klasifikoval 12 podniků 

z 22 platných pozorování. Nejmíň podniků zařazených do šedé zóny bylo v roce T-4, 

konkrétně 6 podniků z 15 platných pozorování.  

Tabulka č. 17: Přesnost modelu G-index pro aktivní podniky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost modelu G-index pro aktivní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 18 19 16 17 16 

relativní četnost [%]  42,86 45,24 38,10 43,59 41,03 

Šedá zóna 
absolutní četnost 21 20 23 20 19 

relativní četnost [%] 50,00 47,62 54,76 51,28 48,72 
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Správně určených aktivních podniků (tabulka č. 17) bylo dle výpočtů v průměru 17. 

Podobně jako u bankrotních podniků má přesnost určení ve sledovaném období kolísavý 

průběh, přičemž nejvíce správně určených aktivních podniků bylo v roce T-2. V tomto 

roce model správně klasifikoval 19 aktivních podniků. Naopak nejmíň správně 

zařazených podniků bylo v roce T-3 a T-5, kdy model v obou letech klasifikoval správně 

pouze 16 podniků. V roce T-3 tento počet odpovídal 38,10 % z platných pozorování  

a v roce T-5 představovalo 16 podniků 41,03 % z platných pozorování. 

Počet aktivních podniků zařazených do šedé zóny se pohyboval v průměru okolo 21 

podniků s tím, že největší počet byl v roce T-3, kdy bylo v šedé zóně 23 podniků. Celkově 

lze pozorovat během sledovaného období postupný nárůst počtu podniků v šedé zóně, 

ačkoliv v roce T-2 byl zaznamenán mírný pokles. Nejnižší hodnota byla zjištěna v roce 

T-5, kdy model klasifikoval 19 aktivních podniků v šedé zóně z 39 platných pozorování. 

Při pozorování výsledků v čase T-1 si lze všimnout, že model zařadil do šedé zóny přesně 

polovinu podniků z celkového počtu platných pozorování. 

Souhrnně lze konstatovat, že větší spolehlivost modelu byla zaznamenána u aktivních 

podniků, kdy model správně zařadil v průměru 42,16 % podniků a v případě bankrotních 

podniků správně určil v průměru 37,72 % podniků. 

3.4 Výsledky testování modelu Zmijewski 

Model Zmijewski byl vytvořen v roce 1984 na základě vzorku průmyslových podniků  

a jeho původní vypovídací schopnost byla 99 %. V následujících podkapitolách jsou 

interpretovány a zhodnoceny zjištěné výsledky testování spolehlivosti modelu. 

3.4.1 Počet platných pozorování 

Následující tabulka zobrazuje přehled platných pozorování zjištěných při testování 

modelu Zmijewski. 
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Tabulka č. 18: Počet platných pozorování u modelu Zmijewski  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Počet platných pozorování u modelu Zmijewski 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Podniky A 43 43 43 40 40 

Podniky B 28 22 20 20 18 

V případě aktivních podniků byl ve sledovaném období platný téměř celý vzorek 

testovaných podniků (44 aktivních podniků), s výjimkou roku T-4 a T-5, kdy byly 

hodnoty nižší. 

Počet platných pozorování u bankrotních podniků se pohyboval v průměru okolo 22 

podniků, což je polovina celkového testovaného vzorku bankrotních podniků. Nejmíň 

platných hodnot bylo v roce T-5, kdy výsledek vykázalo 18 podniků. Naopak nejvyšší 

hodnota byla zjištěna v roce T-1, konkrétně 28 podniků. 

3.4.2 Celková přesnost modelu Zmijewski 

Pomocí výpočtů lze zhodnotit jak konkrétní přesnost určování bankrotních a aktivních 

podniků, tak i celkovou přesnost, která je právě uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č. 19: Celková přesnost modelu Zmijewski  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Celková přesnost modelu Zmijewski 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Celková přesnost [%] 31,03 33,84 28,60 32,97 43,74 

Chyba 1. typu 
absolutní četnost 17 12 14 11 7 

relativní četnost [%]  60,71 54,55 70,00 55,00 38,89 

Chyba 2. typu 
absolutní četnost 34 34 31 33 31 

relativní četnost [%] 79,07 79,07 72,09 82,50 77,50 

V průběhu sledovaného období lze u celkové přesnosti pozorovat nárůst od roku T-5 do 

T-4, v roce T-3 mírný pokles a v roce T-2 opět nárůst. Celková přesnost dosahovala 

v průměru hodnoty 34,04 %, což je ve srovnání s původně uváděnou spolehlivostí 99 % 

(1 rok před bankrotem) velmi nízká hodnota a vypovídá o nespolehlivosti modelu.  
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Nejlepší vypovídací schopnosti bylo dosaženo v roce T-5, kdy byla celková přesnost 

modelu 43,74 %. Naopak nejhorší vypovídací schopnost se projevila v roce T-3, kdy byla 

přesnost pouhých 28,60 %. 

V tabulce jsou dále zobrazeny i hodnoty chybovosti modelu. Na základě výpočtů byla 

zjištěna větší četnost chyby 2. typu (falešný poplach), která se pohybovala v průměru 

kolem 78,05 %, což je znatelně velké číslo. Nejvyšší chybovost 2. typu se projevila v roce 

T-1 a T-2, kdy model v obou letech špatně klasifikoval 34 aktivních podniků. V průměru 

byl počet špatně určených podniků u chyby 2. typu 33. Nejnižší hodnota pak byla 

z pohledu absolutní četnosti v roce T-3 a T-5, kdy v obou letech model chybně označil 

31 aktivních podniků. 

Chyba 1. typu (přehlédnutá hrozba) vykazovala o něco nižší hodnoty relativní četnosti, 

avšak i přesto je její absolutní četnost vysoká. V průměru bylo špatně predikováno 12 

podniků, což představuje 55,83 %. Nejnižší hodnotu lze pozorovat v roce T-5, zatímco 

v roce T-1 je naopak hodnota nejvyšší. 

3.4.3 Přesnost určení bankrotních a aktivních podniků 

Jak už bylo výše zmíněno, lze hodnotit jak celkovou přesnost modelu, tak konkrétní 

přesnost při určování bankrotních a aktivních podniků. Právě vypovídací schopnosti  

u bankrotních a aktivních podniků jsou věnovány následující dvě tabulky, kde jsou 

uvedeny vypočtené hodnoty. 

Tabulka č. 20: Přesnost modelu Zmijewski pro bankrotní podniky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost modelu Zmijewski pro bankrotní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 11 10 6 9 11 

relativní četnost [%]  39,29 45,45 30,00 45,00 61,11 

Výše uvedená tabulka zobrazuje vypočtené hodnoty správného určení bankrotních 

podniků. Počet správně klasifikovaných podniků (absolutní četnost) od roku T-5 do T-3 

klesal a od roku T-2 do T-1 rostl. Největší přesnost byla zjištěna v letech T-5 a T-1, kdy 

byl počet správně určených podniků 11. Avšak při srovnání relativní četnosti těchto dvou 
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let byl model přesnější v čase T-5. Naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce T-3, 

kdy podle výpočtů model správně klasifikoval pouze 6 podniků z celkových 20 platných 

pozorování, což odpovídá 30 % podniků. 

Tabulka č. 21: Přesnost modelu Zmijewski pro aktivní podniky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost modelu Zmijewski pro aktivní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 9 9 12 7 9 

relativní četnost [%]  20,93 20,93 27,91 17,50 22,50 

Na základě výpočtů byla zjištěna přesnost správného určení i u aktivních podniků. 

Nejvíce správně určených podniků bylo v roce T-3, kdy model takto klasifikoval 12 

podniků z celkových 43 platných vzorků. Zatímco v roce T-3 byl model nejspolehlivější, 

v roce předchozím (T-4) měl nejnižší vypovídací schopnost. Konkrétně v roce T-4 

správně kategorizoval pouze 7 podniků ze 40 platných vzorků.  

Průměrná úspěšnost modelu u aktivních podniků byla 21,95 %, respektive 9 správně 

určených podniků, přičemž u bankrotních podniků byla úspěšnost v průměru 44,17 %, 

respektive také 9 správných zařazení. Celkově lze tedy říci, že lepší vypovídací schopnost 

modelu byla zaznamenána při určování bankrotních podniků. 

3.5 Výsledky testování modelu Altman Sabato 

V následujících třech podkapitolách budou znázorněny a zhodnoceny výsledky testování 

spolehlivosti modelu autorů Altmana a Sabato z roku 2007, který byl navržen pro trh  

v USA. Pro účely této práce byla zvolena verze modelu bez logaritmování ukazatelů, 

z důvodu získání relevantních dat. Původní vypovídací schopnost, kterou autoři uváděli, 

byla 75,43 % rok před bankrotem. 

3.5.1 Počet platných pozorování 

Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled platných pozorování u modelu autorů Altmana 

a Sabato, které byly zjištěny pomocí výpočtů. 
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Tabulka č. 22: Počet platných pozorování u modelu Altman Sabato  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Počet platných pozorování u modelu Altman Sabato 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Podniky A 33 35 32 34 34 

Podniky B 15 12 15 14 13 

Podobně jako u ostatních modelů bylo zjištěno více platných pozorování u aktivních 

podniků, kdy se tento počet pohyboval v průměru okolo 34 podniků z celkových 44. 

Nejvíce použitelných vzorků bylo v roce T-2, kdy byly zjištěny hodnoty u 35 podniků, 

zatímco v roce T-3 bylo k dispozici nejmíň dat aktivních podniků. 

Naopak je tomu u bankrotních podniků, kdy bylo nejvíce platných pozorování v roce  

T-3 a T-1, konkrétně byla získána platná data u 15 bankrotních podniků. Nejmíň 

použitelných dat pak bylo u testovaného vzorku v období dvou let před bankrotem. 

3.5.2 Celková přesnost modelu Altman Sabato 

Tabulka č. 23 zobrazuje přehled zjištěné celkové přesnosti modelu Altman Sabato. 

Tabulka č. 23: Celková přesnost modelu Altman Sabato  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Celková přesnost modelu Altman Sabato 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Celková přesnost [%] 83,35 84,70 85,12 86,83 84,27 

Chyba 1. typu 
absolutní četnost 11 7 10 10 9 

relativní četnost [%]  73,33 58,33 66,67 71,43 69,23 

Chyba 2. typu 
absolutní četnost 3 3 2 2 3 

relativní četnost [%] 9,09 8,57 6,25 5,88 8,82 

Z výše uvedené tabulky lze pozorovat relativně vysoké hodnoty celkové přesnosti modelu 

za celé sledované období. Nejlepší vypovídací schopnost modelu byla zjištěna v čase  

T-4, kdy se přesnost modelu vyšplhala na 86,83 %. Avšak co se týče přesnosti modelu 

v roce před bankrotem (T-1), byla nejhorší z celého sledovaného období. 

Dále byla zjištěna také chybovost modelu, a to konkrétně chyba 1. a 2. typu. Větší četnost 

lze pozorovat u chyby 1. typu (přehlédnutá hrozba), kdy bylo nejvyšší hodnoty dosaženo 
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v čase T-1. Výsledek znázorňuje, že model v tomto čase špatně označil 11 podniků za 

aktivní, ačkoliv ve skutečnosti jde o podniky bankrotní. Nejnižší chybovost 1. typu byla 

zjištěna v čase T-2, kdy model špatně klasifikoval 7 bankrotních podniků z celkového 

počtu 12 platných pozorování. 

Chyba 2. typu měla nižší četnost, která se za sledované období pohybovala na stejných 

hodnotách. Nejméně špatně označených podniků chyby 2. typu bylo v čase T-3 a T-4, 

kdy model v obou letech klasifikoval špatně pouze 2 podniky. 

3.5.3 Přesnost určení bankrotních a aktivních podniků 

Níže uvedené tabulky zobrazují vypočtené hodnoty spolehlivosti pro bankrotní podniky 

a následně pro aktivní podniky. 

Tabulka č. 24: Přesnost modelu Altman Sabato pro bankrotní podniky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost modelu Altman Sabato pro bankrotní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 4 5 5 4 4 

relativní četnost [%]  26,67 41,67 33,33 28,57 30,77 

Z tabulky č. 24 je zřejmé, že při určování bankrotních podniků nebyl model příliš úspěšný. 

Nejlepší vypovídací schopnost lze pozorovat v roce T-2, a to z pohledu absolutní  

i relativní četnosti, kdy modle správně klasifikoval 5 bankrotních podniků z 12 platných 

pozorování. Nejnižší hodnoty bylo z pohledu relativní četnosti dosaženo právě 1 rok před 

bankrotem (T-1), což značí nízkou vypovídací schopnost modelu. 

Tabulka č. 25: Přesnost modelu Altman Sabato pro aktivní podniky  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Přesnost modelu Altman Sabato pro aktivní podniky 

Rok T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 

Správně určeno 
absolutní četnost 30 32 30 32 31 

relativní četnost [%]  90,91 91,43 93,75 94,12 91,18 

Zatímco u bankrotních podniků nebyl model příliš úspěšný, u aktivních podniků dopadlo 

testování mnohem lépe. Na základě výpočtů byla zjištěna spolehlivost modelu v průměru 

okolo 92,28 %. Avšak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v čase T-1, kdy model správně 
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klasifikoval 30 podniků, které představují 90,91 % z celkového počtu platných 

pozorování. Nejvyšší hodnoty bylo z pohledu relativní četnosti dosaženo v čase T-4, kdy 

byla spolehlivost modelu 94,12 %, což představovalo 32 správně určených podniků. 

3.6 ROC testovaných modelů 

Tato kapitola je věnována vyhodnocení přesnosti testovaných modelů pomocí metody 

ROC křivek, která je podrobně popsána v teoretické části. Křivky byly sestrojeny 

v programu IBM SPSS Statistics pro každý model zvlášť na základě vypočtených hodnot. 

U každého modelu je uvedena tabulka s hodnotami ploch pod křivkou, statistickou 

významností a dalšími údaji. Hodnota plochy pod křivkou by měla být ideálně větší než 

0,5 a vypovídá o celkové rozlišovací schopnosti modelu. Pokud hodnota dosáhne čísla 1 

je model označený jako dokonalý.  

Hodnoty statistické významnosti vyjadřují, zda je zjištěná hodnota plochy pod křivkou 

statisticky významná. Znamená to tedy, jak moc lze věřit vyčíslené hodnotě plochy pod 

křivkou. Statistická významnost je posuzována na standardní hladině významnosti 5 %, 

přičemž ideální hodnoty by měly být menší než 0,05. Pokud se hodnoty statistické 

významnosti dostanou nad 0,05, znamená to, že kdyby provedl testování někdo jiný 

s jinými daty, je velmi pravděpodobné, že by dospěl k odlišným výsledkům. 

Dále je v tabulkách zobrazen 95 % spolehlivostní interval, jehož hodnoty vyjadřují, že 

pokud se testování zopakuje na jiných datech, tak v 95 % případů vyjdou hodnoty 

v uvedeném rozpětí (dolní a horní hranice). Vysoké rozpětí hranic bývá důsledkem 

použití malého vzorku dat. 

3.6.1 Model IN05 

Následující tabulka obsahuje přehled zjištěných hodnot pro model IN05 za celé sledované 

období (T-5 až T-1). Konkrétně jde o hodnoty plochy pod křivkou v jednotlivých 

obdobích a také hodnoty statistické významnosti. 
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Tabulka č. 26: Plocha pod ROC křivkami  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Výsledky 

testovaných 

proměnných 

Plocha 

pod 

křivkou 

Standardní 

chyba 

Statistická 

významnost 

(p-hodnota) 

95 % spolehlivostní 

interval 

Dolní 

hranice 

Horní 

hranice 

IN05 T-1 0,862 0,083 0,001 0,700 1,000 

IN05 T-2 0,899 0,054 0,000 0,794 1,000 

IN05 T-3 0,795 0,099 0,005 0,600 0,989 

IN05 T-4 0,569 0,126 0,509 0,323 0,815 

IN05 T-5 0,808 0,082 0,003 0,647 0,969 

Hodnoty plochy pod křivkou by měly být ideálně vyšší než 0,5, aby mohl být model 

označený za přijatelný. Podle výsledků uvedených v tabulce č. 26 lze pozorovat, že výše 

uvedená podmínka byla splněna ve všech sledovaných obdobích, přičemž nejpřesnější 

byl model IN05 v čase T-2 (2 roky před bankrotem), kdy plocha pod křivkou má hodnotu 

0,899. Tato hodnota je téměř vynikající, protože je velmi blízko číslu 1, což značí ideální 

stav. Pro lepší představu je níže uveden obrázek s ROC křivkami modelu, kde lze 

pozorovat právě křivku IN05 year -2 (T-2), která se nejvíce blíží levému hornímu rohu. 

Za zmínku stojí také hodnoty statistické významnosti, které by se měly v ideálním případě 

pohybovat pod hodnotou 0,05. Avšak v tabulce č. 26 je zřejmé, že v roce T-4 byla 

markantně překročena hodnota 0,05. Konkrétně jde o hodnotu 0,509, což značí, že 

hodnota plochy pod křivkou je závislá na datech použitých při tomto testování. To 

znamená, že kdyby testování provedl někdo jiný s jinými daty, s velkou pravděpodobností 

by došel k významně odlišným číslům. 
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3.6.2 Altmanův model 

Níže je opět uvedena tabulka s přehledem hodnot zjištěných pro Altmanův model a 

následně obrázek s vykreslenými ROC křivkami za celé sledované období. 

Tabulka č. 27: Plocha pod ROC křivkami  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Výsledky 

testovaných 

proměnných 

Plocha 

pod 

křivkou 

Standardní 

chyba 

Statistická 

významnost 

(p-hodnota) 

95 % spolehlivostní 

interval 

Dolní 

hranice 

Horní 

hranice 

Altman T-1 0,804 0,070 0,000 0,668 0,941 

Altman T-2 0,724 0,074 0,007 0,579 0,868 

Altman T-3 0,667 0,082 0,044 0,506 0,828 

Altman T-4 0,607 0,082 0,195 0,445 0,769 

Altman T-5 0,647 0,082 0,075 0,486 0,808 

U Altmanova modelu lze pozorovat, že hodnoty plochy pod křivkou se během 

sledovaného období pohybují okolo hodnoty 0,6, což není příliš uspokojivá hodnota, 

avšak splňuje to podmínku přijatelnosti modelu. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v čase 

T-1 (1 rok před bankrotem), kdy je hodnota plochy pod křivkou 0,804. Tato hodnota 

Obrázek č. 4: ROC křivky pro model IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 
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blížící se číslu 1 naznačuje, že Altmanův model měl v roce T-1 přesnější rozlišovací 

schopnost, než v ostatních letech.  

Vynikající rozlišovací schopnost modelu v roce T-1 potvrzuje také hodnota 0,0 statistické 

významnosti. Avšak lze pozorovat také překročení ideální hodnoty 0,05, a to hned ve 

dvou letech. Jedná se o rok T-4 a T-5, přičemž vyšší hodnota je uvedena v roce T-4, což 

opět značí, že model je závislý na použitých datech. 

Následující obrázek zobrazuje vykreslené ROC křivky Altmanova modelu pro jednotlivé 

roky. Díky tomuto vykreslení lze potvrdit hodnoty uvedení v tabulce, protože z obrázku 

je zřejmé, že jediná křivka Altman year -1 (T-1) se nejvíce blíží levému hornímu rohu, 

tedy ideální hodnotě rozlišovací schopnosti. 

3.6.3 Gurčíkův G-index 

Následující tabulka č. 28 zobrazuje přehled hodnot zjištěných pro Gurčíkův G-index za 

celé sledované období (T-5 až T-1). Přehled obsahuje hodnoty plochy pod křivkou, 

standardní chybovost, p-hodnotu statistické významnosti a další významné výsledky. 

  

Obrázek č. 5: ROC křivky pro Altmanův model 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 
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Tabulka č. 28: Plocha pod ROC křivkami  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Výsledky 

testovaných 

proměnných 

Plocha 

pod 

křivkou 

Standardní 

chyba 

Statistická 

významnost 

(p-hodnota) 

95 % spolehlivostní 

interval 

Dolní 

hranice 

Horní 

hranice 

G-index T-1 0,889 0,046 0,000 0,798 0,979 

G-index T-2 0,799 0,073 0,002 0,656 0,942 

G-index T-3 0,746 0,086 0,011 0,578 0,913 

G-index T-4 0,709 0,097 0,030 0,520 0,899 

G-index T-5 0,722 0,085 0,021 0,556 0,888 

U Gurčíkova G-indexu se hodnoty plochy pod křivkou během sledovaného období 

pohybují kolem hodnoty 0,7, přičemž nejvyšší hodnota je podobně, jako u Altmanova 

modelu, v roce T-1 (1 rok před bankrotem). Konkrétně byla v tomto roce zjištěna hodnota 

0,889, což je vynikající hodnota, která se vypovídá o celkové rozlišovací schopnosti 

modelu. Avšak velmi přijatelná hodnota byla zjištěna i v roce T-2, kdy hodnota plochy 

pod křivkou byla 0,799. 

Stejně jako u Altmanova modelu je v roce T-1 hodnota statistické významnosti < 0,001, 

což značí, že vyčíslené hodnotě plochy pod křivkou jde věřit. Celkově však lze pozorovat, 

že u G-indexu je ve všech letech p-hodnota < 0,05. Z toho vyplývá, že příslušné hodnoty 

plochy pod křivkou jsou statisticky významné. 

Níže uvedený obrázek zobrazuje vykreslené ROC křivky modelu G-index pro jednotlivé 

roky. Modře vykreslená křivka Gurčík year -1 (T-1) potvrzuje již zjištěné hodnoty 

uvedené v tabulce, protože právě u ní lze pozorovat, že se nejvíce blíží levému hornímu 

rohu. 
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3.6.4 Model Zmijewski 

Tabulka č. 29 obsahuje přehled zjištěných hodnot pro model Zmijewski. Přehled obsahuje 

hodnoty plochy pod křivkou v jednotlivých obdobích, hodnoty standardní chyby, a také 

hodnoty statistické významnosti. 

Tabulka č. 29: Plocha pod ROC křivkami  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Výsledky 

testovaných 

proměnných 

Plocha 

pod 

křivkou 

Standardní 

chyba 

Statistická 

významnost 

(p-hodnota) 

95 % spolehlivostní 

interval 

Dolní 

hranice 

Horní 

hranice 

Zmijewski T-1 0,889 0,046 0,000 0,798 0,979 

Zmijewski T-2 0,799 0,073 0,002 0,656 0,942 

Zmijewski T-3 0,746 0,086 0,011 0,578 0,913 

Zmijewski T-4 0,709 0,097 0,030 0,520 0,899 

Zmijewski T-5 0,722 0,085 0,021 0,556 0,888 

Obrázek č. 6: ROC křivky pro Gurčíkův G-index 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 
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Nejvyšší hodnotu plochy pod křivkou u modelu Zmijewski ukazuje rok T-1 (1 rok před 

bankrotem), konkrétně hodnotu 0,889. Tento výsledek je nejblíže číslu 1, které je 

považováno za dokonalý výsledek testu. Nejhůře dopadl model v roce T-4, kdy je hodnota 

za celé sledované období nejnižší, což zobrazuje i křivka na níže uvedeném obrázku. 

Hodnoty statistické významnosti vykazují také ideální hodnoty, které by neměly překročit 

0,05. Nejlepší hodnotu ukazuje rok T-1, což potvrzuje statisticky významný výsledek 

plochy pod křivkou v roce T-1.  

Následující obrázek zachycuje vykreslení ROC křivek modelu Zmijewski za celé 

sledované období. Na obrázku je zřetelné, jak se modrá křivka nejvíc blíží levému 

hornímu rohu, což odpovídá hodnotě plochy pod křivkou v roce T-1. 

3.6.5 Model Altman Sabato 

Níže uvedená tabulka zachycuje přehled hodnot zjištěných pro model Altman Sabato  

a následně je vložen i obrázek s vykreslenými ROC křivkami za celé sledované období. 

Obrázek č. 7: ROC křivky pro model Zmijewski 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 
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Tabulka č. 30: Plocha pod ROC křivkami  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Výsledky 

testovaných 

proměnných 

Plocha 

pod 

křivkou 

Standardní 

chyba 

Statistická 

významnost 

(p-hodnota) 

95 % spolehlivostní 

interval 

Dolní 

hranice 

Horní 

hranice 

AS T-1 0,926 0,045 0,000 0,838 1,000 

AS T-2 0,877 0,058 0,001 0,763 0,990 

AS T-3 0,770 0,115 0,017 0,544 0,995 

AS T-4 0,724 0,116 0,046 0,497 0,952 

AS T-5 0,823 0,079 0,004 0,667 0,979 

Nejvyšší hodnoty plochy pod křivkou bylo dosaženo právě u modelu Altman Sabato 

v roce T-1 (1 rok před bankrotem). Hodnota se vyšplhala na 0,926, což je téměř dokonalý 

výsledek. V ostatních letech bylo dosaženo podobných hodnot pohybujících se okolo 0,8, 

přičemž nejnižší hodnota byla v roce T-4, což lze pozorovat i na obrázku níže, kde jsou 

vykresleny křivky modelu.  

S vysokými hodnotami plochy pod křivkou se pojí také přijatelné hodnoty statistické 

významnosti, které během sledovaného období nepřekročily hranici 0,05. Nejlepší 

hodnoty bylo dosaženo opět v roce T-1, což naznačuje, že model měl v tomto roce 

statisticky významné hodnoty plochy pod křivkou. Ovšem v roce T-4 se p-hodnota nejvíc 

blíží maximální hranici 0,05. 

Obrázek uvedený níže zobrazuje vykreslené křivky modelu Altman Sabato za celé 

sledované období. 
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3.7 Srovnání testovaných modelů podle celkové přesnosti 

Po vyhodnocení přesnosti jednotlivých modelů je na místě sestavit celkové srovnání 

všech testovaných modelů a porovnat jejich přesnosti.  

Tabulka č. 31: Srovnání testovaných modelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zjištěných výsledků) 

Modely v čase T-1 
Aktivní Bankrotní 

Celková 

přesnost 

% 

Celkem 

platných 

pozorování 
Počet % Počet % 

IN05 10 30,30 11 52,38 42,32 53 

Altmanův 17 39,53 14 50,00 44,26 71 

G-index 18 42,86 9 40,91 42,21 64 

Zmijewski 9 20,93 11 39,29 31,03 71 

Altman Sabato 30 90,91 4 26,67 83,35 48 

Obrázek č. 8: ROC křivky pro model Altman Sabato 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 
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Na základě výsledků uvedených v tabulce č. 31 lze říci, že nejlepší přesnost byla zjištěna 

u modelu Altman Sabato s hodnotou 83,35 %. Naopak nejhorší přesnost ukázal model 

Zmijewski s hodnotou 31,03 %. Přesnost ostatních modelů se pohybovala okolo 43 %. 

Následující grafy zobrazují srovnání přesnosti predikce modelů u aktivních podniků, 

bankrotních podniků a celkovou přesnost modelů. 
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Graf č. 1: Přesnost predikce modelů u aktivních podniků 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 

Graf č. 2: Přesnost predikce modelů u bankrotních podniků 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 
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Výše uvedený graf znázorňuje, že dle celkové přesnosti má nejlepší vypovídací schopnost 

ze všech testovaných model Altman Sabato s hodnotou celkové přesnosti 83,35 %. 

Naopak nejhorší vypovídací schopnost vykázal model Zmijewski. To může být 

způsobeno skutečností, že model byl interpretován dle hranice 0,5, což je standardní 

postup při aplikaci logit, resp. probit modelů. Znamená to tedy, že podnik byl vyhodnocen 

jako bankrotní, pokud vyčíslená pravděpodobnost byla větší než 50 %.  

3.8 Srovnání testovaných modelů podle plochy pod křivkou 

Následující tabulka zobrazuje srovnání modelů podle hodnoty plochy pod křivkou. 

Tabulka č. 32: Srovnání testovaných modelů podle plochy pod křivkou 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Výsledky 

testovaných 

proměnných 

Plocha 

pod 

křivkou 

Standardní 

chyba 

Statistická 

významnost 

95 % spolehlivostní 

interval 

Dolní 

hranice 

Horní 

hranice 

IN 05 T-1 0,862 0,083 0,001 0,700 1,000 

Altman T-1 0,804 0,070 0,000 0,668 0,941 

G-index T-1 0,889 0,046 0,000 0,798 0,979 

Zmijewski T-1 0,889 0,046 0,000 0,798 0,979 

AS T-1 0,926 0,045 0,000 0,838 1,000 
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Graf č. 3: Celková přesnost modelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 



  66 

 

Porovnáním výsledků uvedených tabulce č. 32 bylo zjištěno, že nejlepší rozlišovací 

schopnost dle hodnoty plochy pod křivkou v čase T-1 (rok před bankrotem) vykázal 

model Altman Sabato (nelogaritmovaná verze). Výsledek se tedy shoduje s výsledkem 

srovnání dle celkové přesnosti, kdy se tento model také ukázal jako nejpřesnější. Naopak 

nejnižší rozlišovací schopnost v roce T-1 vykázala revidovaná verze Altmanova modelu. 

Také si lze všimnout, že u modelu IN05 bylo nejlepší rozlišovací schopnosti dosaženo 

v jiném roce, než v T-1, protože statistická významnost tohoto roku má hodnotu 0,001. 

Výše uvedené tabulky a grafy interpretují výsledky testování dle celkové přesnosti a dle 

hodnoty plochy pod křivkou. Je však na místě zmínit, jaké jsou rozdíly mezi těmito 

metodami. ROC křivky testují přesnost při různých nastaveních hranice, přičemž 

jednotlivé hodnoty nastavení odvozují od pozorovaných dat. Následně hodnoty plochy 

pod křivkou zobrazují celkovou rozlišovací schopnost modelu bez ohledu na aktuální 

nastavení hranice (myšleno šedé zóny). Zatímco procento celkové přesnosti vyjadřuje, 

kolik bylo správně určených bankrotních a aktivních podniků při současném nastavení 

hranice (šedé zóny).  

3.9 Testování významnosti proměnných modelů 

V následujících pěti podkapitolách jsou shrnuty výsledky testování významnosti 

proměnných modelů pomocí Studentova t-testu a F-testu. V tabulkách jsou uvedeny 

průměrné hodnoty proměnných u aktivních a bankrotních podniků, směrodatné odchylky, 

výsledky F-testu a Studentova t-testu. Díky těmto výpočtům byla zjištěna významnost 

jednotlivých proměnných na jednorozměrné úrovni. 

3.9.1 Model IN05 

Níže uvedená tabulka č. 33 zobrazuje přehled výsledků testování významnosti 

proměnných u modelu IN05 pomocí F-testu a Studentova t-testu. X1 zde představuje 

celková aktiva / cizí zdroje, X2 je hodnota EBIT / nákladové úroky, X3 je hodnota  

EBIT / celková aktiva, X4 zastupuje celkové výnosy / celková aktiva a X5 jsou oběžná 

aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry). 
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Tabulka č. 33: Výsledky testování významnosti proměnných modelu IN05 v čase year -1 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus)  

year -1 X1 X2 X3 X4 X5 

Průměr A 2,7401183 7,1337848 0,1220897 2,2793242 2,2181767 

Průměr B 2,2030200 -351,537274 0,0043740 1,6251971 1,1061238 

Směrodatná 

odchylka A 
3,079352 3,655298 0,222692 1,400930 3,165792 

Směrodatná 

odchylka B 
4,760788 1558,69335 0,152705 1,643671 0,920540 

F-test 0,0092801 2,35884E-77 0,0439719 0,3229153 3,08615E-09 

T-test 0,5683826 0,19346028 0,0181369 0,0927059 0,07853561 

Významnost NE NE ANO  NE NE 

Z tabulky je zřejmé, že v čase year -1 (T-1) je jedinou významnou proměnnou modelu 

proměnná X3. Zjištěný výsledek značí, že proměnná X3 je pro model významná a tudíž 

ji není vhodné z modelu vyloučit. Ovšem hodnoty významnosti mírně nad hranicí 

(hladina statistické významnosti 5 %) vykazuje i proměnná X4 a X5.  

Tabulka č. 34: Významnost proměnných modelu IN05 v ostatních letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

 X1 X2 X3 X4 X5 

year -2 NE NE NE NE NE 

year -3 NE NE ANO NE NE 

year -4 NE ANO NE NE NE 

year -5 NE ANO ANO NE NE 

Výsledky testováních v ostatních letech jsou uvedeny ve výše zmíněné tabulce. Stručně 

lze říci, že za celé sledované období byly za významné proměnné označeny pouze X3 a 

X2, která byla jako významná označena v čase year -4 (T-4) a year -5 (T-5). 

3.9.2 Altmanův model 

Následující tabulka č. 34 zachycuje přehled vypočtených hodnot při testování 

významnosti proměnných u Altmanova modelu. V tabulce jsou uvedeny také průměrné 

hodnoty proměnných u aktivních podniků a bankrotních, směrodatné odchylky a poté 
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samotné výsledky F-testu a Studentova t-testu, na jehož základě jsou vyhodnoceny 

významné proměnné Altmanova modelu. 

Proměnná X1 představuje čistý pracovní kapitál / celková aktiva, X2 zachycuje poměr 

nerozdělený zisk / celková aktiva, X3 je EBIT / celková aktiva, proměnná X4 zastupuje 

poměr účetní hodnota vlastního kapitálu / cizí kapitál a X5 jsou tržby / celková aktiva. 

Tabulka č. 35: Výsledky testování významnosti proměnných Altmanova modelu v čase year -1 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus)  

year -1 X1 X2 X3 X4 X5 

Průměr A 0,12196738 0,29160132 0,1220896 1,7458696 2,0778366 

Průměr B -0,2721694 -0,5849599 0,0043740 1,2030209 1,5211223 

Směrodatná 

odchylka A 
0,29665014 0,32214320 0,2226922 3,0787865 1,3488503 

Směrodatná 

odchylka B 
0,76181051 2,25873073 0,1527045 4,7607881 1,6537684 

F-test 4,71057E-08 3,58434E-24 0,0439719 0,0092512 0,2165242 

T-test 0,00331763 0,01481938 0,0181369 0,5642300 0,1495609 

Významnost ANO ANO ANO NE NE 

Pomocí výpočtů bylo zjištěno, že v čase year -1 (T-1) jsou pro model významné proměnné 

X1, X2 a X3. Z tohoto zjištěný vyplývá, že není vhodné tyto proměnné z modelu 

vypouštět. Avšak hodnoty proměnných X4 a X5 jsou mnohem vyšší, než je hladina 

statistické významnosti, která je stanovena na 5 %. 

Tabulka č. 36: Významnost proměnných Altmanova modelu v ostatních letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

 X1 X2 X3 X4 X5 

year -2 NE ANO NE NE NE 

year -3 ANO ANO ANO NE NE 

year -4 ANO ANO NE NE NE 

year -5 NE NE ANO NE NE 

Výsledky testování v ostatních letech jsou uvedeny v tabulce výše. Během celého 

sledovaného období nebyly hodnoty X4 a X5 ani jednou významné. Z toho vyplývá, že 
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by model mohl mít lepší vypovídací schopnost, pokud by byly tyto proměnné z modelu 

vypuštěny, protože jsou pro model nevýznamné. 

3.9.3 Gurčíkův G-index 

Následující tabulka č. 35 zobrazuje výsledky testování významnosti proměnných G-

indexu. Proměnná X1 v modelu zastupuje nerozdělený zisk / celková pasiva, X2 poměr 

hospodářský výsledek před zdaněním / celková pasiva, X3 je hospodářský výsledek před 

zdaněním / podnikové výnosy. Proměnná X4 představuje cash flow / celková pasiva a X5 

jsou zásoby / podnikové výnosy. 

Tabulka zobrazuje zjištěné výsledky pro období year -1 (T-1). Výsledky testování 

v ostatních letech jsou uvedeny v příloze této práce. 

Tabulka č. 37: Výsledky testování významnosti proměnných G-indexu v čase year -1 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus)  

year -1 X1 X2 X3 X4 X5 

Průměr A 0,290403289 0,1302678 0,0735903 0,1575629 0,06593061 

Průměr B -0,584960154 0,0001073 -103,8667 0,0441912 0,198641481 

Směrodatná 

odchylka A 
0,321334185 0,2336518 0,1086005 0,1909990 0,045011892 

Směrodatná 

odchylka B 
2,258730638 0,1556567 518,84491 0,1714672 0,259908952 

F-test 3,23376E-24 0,0307035 4,966E-14 0,6470374 1,57137E-20 

T-test 0,014943212 0,0126765 0,1999453 0,0214782 0,001760174 

Významnost ANO ANO NE ANO ANO 

Z výše uvedené tabulky jsou zřejmé výsledky testování pomocí F-testu a Studentova  

t-testu. V čase year -1 (T-1) bylo zjištěno, že všechny proměnné, kromě X3, jsou pro 

model významné, tudíž není vhodné je z modelu vypustit.  

Při testování v ostatních letech bylo zjištěno, že v období year -3 (T-3) jsou pro model 

všechny proměnné významné. Naopak v období year -4 (T-4) byla zjištěna jen jedna 

významná proměnná, a to konkrétně proměnná X1, tedy nerozdělený zisk / celková 

pasiva. Níže uvedená tabulka č. 38 zobrazuje právě výsledky testování v ostatních letech. 
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Tabulka č. 38: Významnost proměnných G-indexu v ostatních letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

 X1 X2 X3 X4 X5 

year -2 ANO ANO ANO NE ANO 

year -3 ANO ANO ANO ANO ANO 

year -4 ANO NE NE NE NE 

year -5 NE ANO NE ANO ANO 

3.9.4 Model Zmijewski 

V níže uvedené tabulce jsou zachyceny výsledky testování pomocí F-testu a t-testu. 

Tabulka č. 39: Výsledky testování významnosti proměnných modelu Zmijewski v čase year -1 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus)  

year -1 X1 X2 X3 

Průměr A 0,107423866 0,587893684 2,218176721 

Průměr B -0,00239295 1,031973789 1,106123822 

Směr. odchylka A 0,196577255 0,283678009 3,1657924 

Směr. odchylka B 0,154745219 0,808338769 0,920539908 

F-test 0,203156424 1,83055E-09 3,08615E-09 

T-test 0,011996122 0,001575655 0,078535615 

Významnost ANO ANO NE 

V modelu Zmijewski znázorňuje proměnná X1 čistý zisk / celková aktiva, X2 jsou cizí 

zdroje / celková aktiva a X3 jsou oběžná aktiva / krátkodobé závazky. Z výsledků je 

zřejmé, že proměnná X1 a X2 jsou pro model v čase year -1 (T-1) významné. Avšak 

proměnná X3 pro model významná není.  

Tabulka č. 40: Významnost proměnných modelu Zmijewski v ostatních letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

 X1 X2 X3 

year -2 NE ANO NE 

year -3 ANO ANO NE 

year -4 NE ANO NE 

year -5 ANO NE NE 
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Výsledky testování v ostatních sledovaných letech jsou uvedeny v tabulce č. 40. Za 

zmínku stojí zjištění, že v období year -3 (T-3) bylo dosaženo stejných výsledků, jako 

v období year -1. 

3.9.5 Model Altman Sabato 

Tento model byl pomocí testování vyhodnocen jako nejúspěšnější, a to jak na základě 

testování celkové přesnosti pomocí výpočtů, tak i na základě testování pomocí ROC 

křivek. Je tedy vhodné objasnit, které proměnné jsou v tomto modelu významné, a které 

naopak nejsou. 

Tabulka č. 41: Výsledky testování významnosti proměnných modelu Altman Sabato v čase year -1 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus)  

year -1 X1 X2 X3 X4 X5 

Průměr A 0,17285972 2,1871216 0,2916013 0,05423154 408001,503 

Průměr B 0,05773765 0,4363639 -0,5849599 0,11527010 261,985827 

Směrodatná 

odchylka A 
0,21919322 9,2383599 0,32214320 0,10166516 1448925,29 

Směrodatná 

odchylka B 
0,16548691 4,6710919 2,25873073 0,22626907 1061,26527 

F-test 0,18527269 0,0012554 3,58434E-2 4,1392E-06 4,36277E-5 

T-test 0,0238002 0,4035586 0,01481938 0,13577393 0,24697315 

Významnost ANO NE ANO NE NE 

Proměnná X1 zde představuje hodnotu EBITDA / celková aktiva, X2 jsou krátkodobé 

závazky / účetní hodnota vlastního kapitálu, X3 je nerozdělený zisk / celková aktiva, X4 

představuje stav peněz / celková aktiva a X5 je hodnota EBITDA / nákladové úroky. 

Z tabulky je patrné, že v čase year -1 (T-1) nejsou pro model významné všechny 

proměnné. Podle výsledků by vyloučení proměnných X2, X4 a X5 mohlo vést k větší 

přesnosti modelu, než je tomu nyní.  
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Tabulka č. 42: Významnost proměnných modelu Altman Sabato v ostatních letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

 X1 X2 X3 X4 X5 

year -2 NE NE ANO ANO NE 

year -3 ANO NE ANO NE NE 

year -4 NE NE ANO NE NE 

year -5 NE ANO NE NE NE 

V čase year -2 (T-2) byly významné pouze proměnné X3 a X4, zatímco v čase year -3 

byly významné proměnné X1 a X3. Avšak v období year -4 byla za významnou 

proměnnou označena pouze X3 a v období year -5 (T-5) to byla naopak proměnná X2.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY K MODIFIKACI TESTOVANÝCH 

MODELŮ 

První podkapitolou návrhové části je návrh přehodnocení cut-off score modelů. Z toho 

vyplývá otázka, proč právě přehodnocovat? Protože je to potenciál zvýšení přesnosti, či 

možné odstranění nepřesnosti. Je totiž možné, že hranice šedé zóny se posunuly od doby 

vzniku modelu, což může způsobovat nepřesnost modelů. V první podkapitole byla  

u jednotlivých modelů zjišťována možná nastavení šedé zóny, při kterých by model 

dosáhl nejvyšší celkové přesnosti. Nejdříve byly u jednotlivých modelů stanoveny 

kvantily a jejich hodnoty, které poté sloužily jako hranice šedé zóny. Následně bylo 

vyzkoušeno 15 různých kombinací nastavení hranic šedé zóny a k nim byly zjištěny 

celkové přesnosti. V posledním kroku došlo k vyhodnocení nejlepšího nastavení šedé 

zóny, při kterém model vykázal nejvyšší celkovou přesnost. 

Druhá podkapitola je zaměřena na návrh přehodnocení proměnných modelů, protože je 

možné, že ne všechny proměnné jsou pro model stále významné, vzhledem k měnícím se 

charakteristikám okolí. Pomocí F-testu a následně t-testu byla u modelů zjištěna  

p-hodnota, která byla posuzována na hranici statistické významnosti 5 %. Tato hodnota 

tedy vyjadřovala, jak moc jsou proměnné pro model významné. 

4.1 Návrh přehodnocení cut-off score modelů 

První možnou příčinou nižší přesnosti modelu je nevhodné nastavení šedé zóny, proto je 

nejprve navrhován její přepočet. Tento přepočet byl proveden na základě literatury [28]. 

Při zjišťování možných nastavení šedé zóny byla vyzkoušena nastavení GZ (šedé zóny) 

dlouhá 18 procentní bodů (jeden interval), 36 procentních bodů (dva intervaly), 54 

procentních bodů (tři intervaly), 72 procentních bodů (čtyři intervaly) a 95 procentních 

bodů (pět intervalů). Poté bylo hledáno takové nastavení, při kterém bude maximální 

hodnota celkové přesnosti (platí pro model Zmijewski a Altman Sabato), respektive 

takové nastavení, při kterém bude zároveň maximální hodnota celkové přesnosti  

a minimální hodnota počtu podniku v šedé zóně (platí pro model IN05, Altmanův  

a G-index) 
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V prvním kroku byly tedy u modelů stanoveny kvantily, přičemž první kvantil měl 

hodnotu 5 % a každý další o 18 procentních bodů víc. Takto bylo stanoveno šest kvantilů 

(5 %, 23 %, 41 %, 59 %, 77 % a 95 %), k nimž byly vypočítány hodnoty hranic  

u jednotlivých modelů. Následně byla zjištěna možná nastavení šedé zóny modelů 

kombinací spodní a horní hranice, přičemž těchto možných kombinací bylo 15. Tento 

postup byl aplikován u modelů, které mají šedou zónu. Týká se to tedy modelu IN05, 

Altmanova modelu a G-indexu. U modelu Zmijewski a Altman Sabato byl aplikován jiný 

postup, protože tyto modely nemají nastavení šedé zóny, tudíž bylo testováno vždy jen 

jedno cut off score. Jako potenciály hodnoty byla použita konkrétní pozorování. 

4.1.1 Model IN05 

Níže uvedená tabulka zobrazuje konkrétní hodnoty kvantilových hranic, které slouží jako 

hranice šedé zóny. Následuje tabulka č. 44, kde jsou zobrazena možná nastavení šedé 

zóny u modelu IN05 v čase year -1, přičemž je v tabulce zvýrazněno nejlepší nastavení, 

při kterém je maximální hodnota celkové přesnosti a zároveň minimální počet podniků 

v šedé zóně. 

Tabulka č. 43: Výpočet kvantilů u modelu IN05 v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 

Výpočet kvantilů 

Č. hranice Kvantil Hodnota 

1 5% -0,526958673 

2 23% 0,894719699 

3 41% 1,111632387 

4 59% 1,352625718 

5 77% 1,600443324 

6 95% 2,886766587 
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Tabulka č. 44: Možná nastavení šedé zóny u modelu IN05 v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Možná nastavení šedé zóny v čase year -1 

Nastavení č. 
Spodní 

hr. 

Horní 

hr. 

Přesnost 

A 

Přesnost 

B 

Celková 

přesnost 
GZ 

(A+B)/ 

GZ 

1 1 2 0,9394 0,1429 63% 0,1887 5,74 

2 2 3 0,8182 0,5238 70% 0,1698 7,90 

3 3 4 0,5758 0,7619 65% 0,1887 7,09 

4 4 5 0,3030 0,8571 52% 0,1698 6,83 

5 5 6 0,0606 0,8571 37% 0,1887 4,86 

6 1 3 0,8182 0,1429 56% 0,3585 2,68 

7 2 4 0,5758 0,5238 56% 0,3585 3,07 

8 3 5 0,3030 0,7619 48% 0,3585 2,97 

9 4 6 0,0606 0,8571 37% 0,3585 2,56 

10 1 4 0,5758 0,1429 41% 0,5472 1,31 

11 2 5 0,3030 0,5238 39% 0,5283 1,57 

12 3 6 0,0606 0,7619 33% 0,5472 1,50 

13 1 5 0,3030 0,1429 24% 0,7170 0,62 

14 2 6 0,0606 0,5238 24% 0,7170 0,82 

15 1 6 0,0606 0,1429 9% 0,9057 0,22 

Pomocí testování možných nastavení hranic šedé zóny bylo zjištěno, že nejvyšší hodnota 

celkové přesnosti modelu a zároveň nejmenší počet podniků v GZ je při nastavení č. 2. 

Celková přesnost při tomto nastavení měla hodnotu 70 % a podíl součtu přesnosti  

u aktivních a bankrotních podniků (tj. A+B) na šedé zóně (GZ) měl hodnotu 7,90. Čím 

vyšší hodnota tohoto podílu, tím lepší nastavení. 

Následující tabulka č. 45 zobrazuje přehled nastavení šedé zóny, přičemž je zobrazen 

původní interval šedé zóny a jeho přesnost, původní interval při aplikaci na data 

současného prostředí a jeho přesnost a nový možný interval šedé zóny a jeho přesnost. 
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Tabulka č. 45: Intervaly šedé zóny u modelu IN05 v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 

year -1 Nastavení GZ Přesnost modelu 

Původní interval GZ 1,6 > GZ > 0,9 83 % 

Původní interval při 

aplikaci na současné data 
1,6 > GZ > 0,9 42,42 % 

Nový možný interval 1,1 > GZ > 0,9 70 % 

Ačkoliv rozdíl hranic není velký, je zřejmé, že snížením horní hranice šedé zóny je 

docíleno vyšší celkové přesnosti, než která byla zjištěna při aplikaci modelu na současná 

data.  

4.1.2 Altmanův model 

Níže uvedená tabulka zobrazuje konkrétní hodnoty kvantilových hranic, které slouží jako 

hranice šedé zóny u Altmanova modelu.  

Tabulka č. 46: Výpočet kvantilů u Altmanova modelu v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 

Výpočet kvantilů 

Č. hranice Kvantil Hodnota 

1 5% -1,463004013 

2 23% 1,178521806 

3 41% 1,933303422 

4 59% 2,308743148 

5 77% 3,656653604 

6 95% 9,998287394 

Tabulka č. 47 na následující straně zobrazuje možná nastavení šedé zóny, přičemž je 

v tabulce zvýrazněno nejlepší nastavení, při kterém byla zjištěna maximální hodnota 

celkové přesnosti a zároveň minimální počet podniků v šedé zóně. 
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Tabulka č. 47: Možná nastavení šedé zóny u Altmanova modelu v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Možná nastavení šedé zóny v čase T-1 

Nastavení č. 
Spodní 

hr. 

Horní 

hr. 

Přesnost 

A 

Přesnost 

B 

Celková 

přesnost 
GZ 

(A+B)/

GZ 

1 1 2 0,9302 0,1429 62% 0,2453 4,37 

2 2 3 0,7442 0,5 65% 0,2264 5,50 

3 3 4 0,4884 0,6429 55% 0,2453 4,61 

4 4 5 0,3023 0,7143 46% 0,2264 4,49 

5 5 6 0,0698 0,8571 38% 0,2453 3,78 

6 1 3 0,7442 0,1429 51% 0,4717 1,88 

7 2 4 0,4884 0,5 49% 0,4717 2,10 

8 3 5 0,3023 0,6429 44% 0,4717 2,00 

9 4 6 0,0698 0,7143 32% 0,4717 1,66 

10 1 4 0,4884 0,1429 35% 0,7170 0,88 

11 2 5 0,3023 0,5 38% 0,6981 1,15 

12 3 6 0,0698 0,6429 30% 0,7170 0,99 

13 1 5 0,3023 0,1429 24% 0,9434 0,47 

14 2 6 0,0698 0,5 24% 0,9434 0,60 

15 1 6 0,0698 0,1429 10% 1,1887 0,18 

Na základě testování různých kombinací nastavení šedé zóny bylo u Altmanova modelu 

(1983) zjištěno, že nejlepší je nastavení č. 2, při kterém je hodnota celkové přesnosti 

nejvyšší a zároveň je nejnižší počet podniků v šedé zóně. Celková přesnost má při tomto 

nastavení hodnotu 65 %. 

Následující tabulka č. 48 zobrazuje přehled nastavení šedé zóny, přičemž je zobrazen 

původní interval šedé zóny a jeho přesnost, původní interval při aplikaci na data 

současného prostředí a jeho přesnost a nový možný interval šedé zóny a jeho přesnost. 
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Tabulka č. 48: Intervaly šedé zóny u Altmanova modelu v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 

year -1 Nastavení GZ Přesnost modelu 

Původní interval GZ 2,9 > GZ > 1,23 93,95 % 

Původní interval při 

aplikaci na současné data 
2,9 > GZ > 1,23 44,26 % 

Nový možný interval 1,9 > GZ > 1,2 65 % 

Opět lze pozorovat, že snížením horní hranice intervalu šedé zóny při zachování dolní 

hranice, lze dosáhnout vyšší přesnosti modelu. 

4.1.3 Gurčíkův G-index 

Tabulka č. 49 zobrazuje konkrétní hodnoty kvantilových hranic, které slouží jako hranice 

šedé zóny u modelu G-index.   

Tabulka č. 49: Výpočet kvantilů u modelu G-index v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 

Výpočet kvantilů 

Č. hranice Kvantil Hodnota 

1 5% -3,950129845 

2 23% 0,077692672 

3 41% 0,830892385 

4 59% 1,318528928 

5 77% 2,208790156 

6 95% 5,188896912 

Tabulka č. 50, která je uvedena na následující straně, zobrazuje možná nastavení šedé 

zóny. V tabulce je zvýrazněno nejlepší nastavení, při kterém byla zjištěna maximální 

hodnota celkové přesnosti a zároveň minimální počet podniků v šedé zóně. 
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Tabulka č. 50: Možná nastavení šedé zóny u modelu G-index v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Možná nastavení šedé zóny 

Nastavení č. 
Spodní 

hr. 

Horní 

hr. 

Přesnost 

A 

Přesnost 

B 

Celková 

přesnost 
GZ 

(A+B)/

GZ 

1 1 2 0,9286 0,1818 67% 0,2075 5,35 

2 2 3 0,8095 0,5455 72% 0,2075 6,53 

3 3 4 0,5952 0,8182 67% 0,2264 6,24 

4 4 5 0,3333 0,9545 55% 0,2075 6,21 

5 5 6 0,0952 0,9545 39% 0,2075 5,06 

6 1 3 0,8095 0,1818 59% 0,4151 2,39 

7 2 4 0,5952 0,5455 58% 0,4340 2,63 

8 3 5 0,3333 0,8182 50% 0,4340 2,65 

9 4 6 0,0952 0,9545 39% 0,4151 2,53 

10 1 4 0,5952 0,1818 45% 0,6415 1,21 

11 2 5 0,3333 0,5455 41% 0,6415 1,37 

12 3 6 0,0952 0,8182 34% 0,6415 1,42 

13 1 5 0,3333 0,1818 28% 0,8491 0,61 

14 2 6 0,0952 0,5455 25% 0,8491 0,75 

15 1 6 0,0952 0,1818 13% 1,0566 0,26 

Pomocí testování možných nastavení hranic šedé zóny bylo zjištěno, že při nastavení č. 2 

je hodnota celkové přesnosti nejvyšší a zároveň je nejvyšší podíl součtu aktivních  

a bankrotních podniků na šedé zóně, což značí nejnižší počet podniků v šedé zóně. 

Hodnota celkové přesnosti je 72 %, přičemž interval nového možného nastavení šedé 

zóny je 0,8 > GZ > 0,1 a původní interval byl 1,8 > GZ > -0,6. Díky této změně nastavení 

by bylo možné dosáhnout vyšší přesnosti modelu, než která byla zjištěna při aplikaci 

modelu na data současného prostředí. Hodnota této celkové přesnosti byla 42,21 %. 

Vzhledem k tomu, že Gurčík ve svém původním článku neuvedl celkovou přesnost 

modelu, ale pouze přesnost u bankrotních podniků, která měla hodnotu 69 %, není možné 

porovnat výsledky celkové přesnosti. Lze tedy porovnat pouze přesnost u bankrotních 

podniků, která by při novém nastavení šedé zóny dosahovala 55 %, přičemž při aplikaci 

modelu na současná data byla přesnost u bankrotních podniků 40,91 %. 
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4.1.4 Model Zmijewski 

Vzhledem k tomu, že model Zmijewski nemá šedou zónu, bylo testováno vždy jen jedno 

cut-off score, přičemž jako potenciály hodnoty hranice byla použita konkrétní 

pozorování. Z výsledků testování bylo následně vybráno 10 nejlepších nastavení s tím, že 

tato nastavení musela mít u aktivních i bankrotních podniků minimální přesnost 25 %  

a zároveň musela mít celková přesnost hodnotu alespoň 75 %. 

Tabulka č. 51: Možná nastavení hranice intervalu u modelu Zmijewski v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Možná nastavení hranice intervalu v čase year - 1 

Nastavení č. Hranice  Přesnost A Přesnost B Celková přesnost 

1 0,18 0,9535 0,2500 86 % 

2 0,20 0,9302 0,2500 83 % 

3 0,21 0,9070 0,2500 80 % 

4 0,94 0,2558 0,9286 79 % 

5 0,29 0,8837 0,2500 77 % 

6 0,94 0,2791 0,8929 76 % 

7 0,31 0,8837 0,3571 76 % 

8 0,30 0,8837 0,3214 76 % 

9 0,29 0,8837 0,2857 76 % 

10 0,29 0,8837 0,2500 76 % 

Výše uvedená tabulka zobrazuje 10 nejlepších možných nastavení hranice intervalu  

u modelu Zmijewski. Nejvyšší hodnota celkové přesnosti byla 86 %, kdy hodnota hranice 

intervalu byla 0,18. Pokud by se výběr možných nastavení zúžil pouze na nastavení,  

u nichž je přesnost aktivních a bankrotních podniků alespoň 25 % a celková přesnost 

alespoň 80 %, byla by nejlepší průměrná hranice 0,2. Původní hranice, uváděná autorem, 

byla 0,5. 

4.1.5 Model Altman Sabato 

Při testování modelu Altman Sabato byl použit stejný postup, jako při testování modelu 

Zmijewski. Testováno bylo tedy vždy jen jedno cut-off score, přičemž jako potenciály 

hodnoty hranice byly opět použity konkrétní pozorování. 
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Tabulka č. 52: Možná nastavení hranice intervalu u modelu Altman Sabato v čase year -1  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

Možná nastavení hranice intervalu v čase year - 1 

Nastavení č. Hranice  Přesnost A Přesnost B Celková přesnost 

1 4,52 0,9091 0,2667 80 % 

2 4,79 0,9091 0,4000 79 % 

3 4,57 0,9091 0,3333 79 % 

4 5,97 0,8485 0,7333 79 % 

5 5,98 0,8182 0,8000 79 % 

6 6,15 0,7879 0,8000 78 % 

7 21,32 0,2727 0,9333 78 % 

8 5,87 0,8485 0,6667 77 % 

9 4,81 0,8788 0,4667 77 % 

10 19,88 0,3030 0,9333 77 % 

Tabulka zobrazuje 10 nejlepší možných nastavení intervalů, přičemž kritériem bylo, aby 

přesnost u aktivních i bankrotních podniků byla alespoň 25 % a zároveň celková přesnost 

alespoň 75 %. Nejvyšší hodnota celkové přesnosti vyšla v případě, kdy hranice byla 4,52. 

Původní hranice byla 4,28 a celková přesnost byla 75 %, avšak při aplikaci modelu na 

současná data byla zjištěna přesnost 83,35 %, tudíž není nutné měnit hranici intervalu. 

4.1.6 Srovnání přehodnocení cut-off score modelů 

Níže uvedená tabulka zachycuje srovnání přehodnocení hranic intervalů u jednotlivých 

modelů. V tabulce jsou uvedeny původní nastavení a možné nové nastavení. 

Tabulka č. 53: Srovnání přehodnocení cut-off score jednotlivých modelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů) 

year -1 IN05 Altman G-index Zmijewski 
Altman 

Sabato 

Původní 

nastavení 
1,6>GZ>0,9 2,9>GZ>1,23 1,8>GZ>-0,6 0,5 4,28 

Nové 

nastavení 
1,1>GZ>0,9 1,9>GZ>1,2 0,8>GZ>0,1 0,2 4,52 



  82 

 

4.2 Návrh přehodnocení proměnných modelů 

Změna šedé zóny dokáže zvýšit přesnost modelu jen do té míry, do jaké jsou významné 

proměnné modelu, resp. do jaké míry původní proměnné neztratily svou významnost. 

Proto je otázka hodnocení významnosti proměnných důležitá, aby byly v modelu 

zachovány pouze ty proměnné, které zajistí co největší přesnost modelu. Další krok 

modifikace modelu, za účelem zvýšení jeho přesnosti by byl přepočet celého modelu 

pouze s využitím významných proměnných, resp. formulace zcela nového modelu 

s použitím významných proměnných, avšak to již není cílem této práce. 

Testování významnosti proměnných modelů bylo provedeno v kapitole 3.9 a právě níže 

uvedené tabulky č. 54 a č. 55 zobrazují přehled všech proměnných modelů. Významné 

proměnné jsou označené symbolem *, přičemž tento symbol označuje statistickou 

významnost proměnných na 5 % hladině t-testu a symbol ** označuje statistickou 

významnost na 1 % hladině t-testu. 

Tabulka č. 54: Přehled proměnných modelů a jejich p-hodnota t-testu  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus)  

Oblast Model Proměnná p-hodnota t-testu 

Rentabilita 

IN05, Altman EBIT/aktiva* 0,0181 

Zmijewski EAT/aktiva* 0,0120 

Altman Sabato EBITDA/aktiva* 0,0238 

Altman (1983), 

Altman Sabato 
nerozdělený zisk/ aktiva* 0,0148 

G-index 

nerozdělený zisk/pasiva* 0,0148 

EBT/pasiva* 0,0127 

EBT/výnosy** 0,1999 

CF/pasiva* 0,0215 

Likvidita 

IN05, 

Zmijewski 

oběžná aktiva/(kr. závazky + 

kr. bankovní úvěry)** 
0,0785 

Altman Sabato peněžní prostředky/aktiva** 0,1358 

Altman (1983) čistý pracovní kapitál/aktiva* 0,0033 

Dle hodnot uvedených v tabulce lze říci, že z oblasti rentability jsou téměř všechny 

proměnné významné. Jedinou nevýznamnou proměnnou je proměnná EBT / výnosy, 
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kterou obsahuje model G-index. Lze tedy konstatovat, že proměnné, které obsahují 

v čitateli hodnoty výsledku hospodaření, jsou pro jednotlivé modely významné. Naopak 

z oblasti likvidity jsou všechny proměnné nevýznamné. Z toho vyplývá, že pokud 

z modelů vyloučíme dané proměnné, je možné, že bude model přesnější. 

Tabulka č. 55: Přehled proměnných modelů a jejich p-hodnota t-testu  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus)  

Oblast Model Proměnná p-hodnota t-testu 

Zadluženost 

IN05 
EBIT/nákladové úroky** 0,1935 

aktiva/cizí zdroje** 0,5684 

Zmijewski cizí zdroje/aktiva* 0,0016 

Altman Sabato 

EBITDA/nákladové úroky** 0,2470 

kr. závazky/účetní hodnota 

vlastního kapitálu** 
0,4036 

Altman (1983) 
účetní hodnota vlastního 

kapitálu/cizí zdroje** 
0,5642 

Aktivita 

Altman (1983) tržby/aktiva** 0,1496 

IN05 výnosy/aktiva** 0,0927 

G-index zásoby/výnosy* 0,0018 

Z oblasti zadluženosti se jako významná jeví pouze proměnná cizí zdroje / aktiva, kterou 

obsahuje model Zmijewski. Ostatní proměnné výrazně překračují p-hodnotu 0,05, tudíž 

je možné tyto proměnné označit za nevýznamné a bylo by vhodné je z modelu vyloučit. 

U proměnných z oblasti aktivity je situace stejná, protože je zde opět jen jedna významná 

proměnná, a to zásoby / výnosy, kterou obsahuje model G-index. Zbylé dvě proměnné, 

které mají obě ve jmenovateli aktiva, jsou označeny jako nevýznamné. 

Vzhledem k tomu, že testování modelů bylo prováděno na datech z databáze Amadeus, 

které využívá tzv. global format členění účetních výkazů za účelem srovnatelnosti dat 

podniků pocházejících z různých zemí Evropy, je nutné u některých proměnných blíže 

specifikovat, jaké hodnoty zastupují, protože databáze má v některých případech odlišnou 

interpretaci proměnných. Právě u vybraných důležitých proměnných jsou v tabulce 

v příloze této práce uvedeny bližší interpretace, aby bylo zřejmé, jaké hodnoty byly za 

dané proměnné dosazeny. 



  84 

 

SHRNUTÍ 

Pomocí testování bylo zjištěno, že při aplikaci modelů na současná data byl nejpřesnější 

model Altman Sabato. Celková přesnost tohoto modelu dosáhla 83,35 %, přičemž 

přesnost pro aktivní podniky byla 90,91 % a pro bankrotní 26,67 %. Druhým 

nejpřesnějším modelem byl Altmanův model z roku 1983, jehož celková přesnost dosáhla 

44,26 %. Přesnost Altmanova modelu u aktivních podniků byla 39,53 % a u bankrotních 

50 %. Celková přesnost ostatních modelů se pohybovala okolo 40 %. Za účelem dosažení 

větší přesnosti modelu byla následně testována významnost proměnných jednotlivých 

modelů.  

Jako nejdůležitější proměnné se jeví proměnné z oblasti rentability, kde společným 

čitatelem významných proměnných je výsledek hospodaření v poměru k celkovým 

aktivům (pasivům). Z oblasti likvidity je jedinou významnou proměnnou čistý pracovní 

kapitál / aktiva, kterou obsahuje model Altman (1983). Z oblastí zadluženosti a aktivity 

je také jen jedna významná proměnná. Konkrétně u zadluženosti je to proměnná cizí 

zdroje / aktiva, kterou obsahuje model IN05 a u aktivity jde o proměnnou zásoby / výnosy, 

kterou obsahuje model G-index. 

Jednou z možností modifikace modelu je také přehodnocení cut-off score modelů, tedy 

přehodnocení hranice šedé zóny. Takové přehodnocení by totiž mohlo opět vést ke 

zlepšení přesnosti modelu. Pomocí testování možných nastavení šedé zóny bylo u modelu 

IN05 zjištěno, že ideální nastavení je v intervalu 1,1 > GZ > 0,9, přičemž by toto nastavení 

vedlo k celkové přesnosti s hodnotou 70 %. U Altmanova modelu (1983) byl nalezen 

možný ideální interval 1,9 > GZ > 1,2, přičemž celková přesnost modelu by byla 65 %. 

V případě Gurčíkova G-indexu byl nalezen interval 0,8 > GZ > 0,1, při kterém byla 

zjištěna celková přesnost 72 %. U modelu Zmijewski je navrhováno přehodnocení  

cut-off score z hodnoty 0,5 na hodnotu 0,2, které by vedlo k celkové přesnosti 86 %. 

V poslední řadě bylo navrženo nové cut-off score u modelu Altman Sabato, kde by bylo 

ideální změnit hranici z hodnoty 4,28 na hodnotu 4,52. Avšak v případě modelu Altman 

Sabato byla při testování na základě celkové přesnosti zjištěna nejlepší přesnost a měla 

hodnotu vyšší, než při přehodnocení cut-off score, tudíž u tohoto modelu není nutné 

přehodnocovat cut-off score. 
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ZÁVĚR 

Neuspokojivé výsledky činnosti podniku a případný hrozící bankrot je obavou každého 

podnikatele. Naštěstí lze takovým obavám předcházet díky bankrotním modelům, které 

dokáží včas odhalit jisté problémy a hrozící úpadek. Nevýhodou je však skutečnost, že 

první bankrotní modely vznikly již v 70. letech minulého století a je důvodné 

předpokládat, že při aplikaci na současná data nebude jejich přesnost stále stejná. Proto 

je vhodné se této problematice věnovat a hledat nové možnosti, jak dosáhnout lepší 

přesnosti modelů. 

Tato práce se v teoretické části zaměřila na vymezení pojmu bankrot, jeho historii  

a vymezení pojmu bankrotní model. Pozornost byla věnována také tématu finanční 

analýzy, jejíž součástí jsou právě bankrotní modely. Dále byly vysvětleny metody použité 

při testování, konkrétně se jednalo o charakteristiku ROC křivek a parametrické testy. 

V praktické části práce byly testovány rozlišovací schopnosti pěti vybraných bankrotních 

modelů, tedy schopnosti, s jakými dokážou identifikovat aktivní a bankrotní podniky. 

Jednalo se o model IN05, Altmanův model z roku 1983, Gurčíkův G-index, model 

Zmijewski a model Altman Sabato. Pomocí testování byla vyhodnocena spolehlivost 

těchto modelů, mimo jiné za pomocí ROC křivek. Následně byla testována významnost 

proměnných modelů za účelem zjištění, které proměnné jsou pro model významné a bez 

kterých by mohl být model přesnější. Na základě výsledků praktické části bylo 

v návrhové části u jednotlivých modelů navrhnuto přehodnocení cut-off score modelů, 

protože právě tato změna by mohla vést ke zlepšení přesnosti modelů. Avšak 

přehodnocení cut-off score modelů nemusí být jedinou možností modifikace, a proto bylo 

navrženo také přehodnocení proměnných modelů, což by opět mohlo vést k vyšší 

spolehlivosti modelů. 

Výsledkem této práce jsou návrhy úprav modelů, které by při případném sestavení 

nového modelu mohly vést k lepší rozlišovací schopnosti modelu. 
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Příloha č. 1: Specifikace vybraných proměnných modelů  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus) 

EBITDA 
provozní výsledek hospodaření + odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

EBIT (operating P/L) provozní výsledek hospodaření 

EBT (P/L before tax) 
provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek 

hospodaření 

EAT výsledek hospodaření za účetní období 

Cash-flow 
výsledek hospodaření za účetní období + odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Tržby náklady vynaložené na prodané zboží 

Výnosy 

tržby za prodej zboží + výkony + ostatní provozní výnosy + 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu + převod 

provozních výnosů 

Nerozdělený zisk 

kapitálové fondy + rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku + výsledek hospodaření minulých let + 

výsledek hospodaření běžného účetního období 

Účetní hodnota 

vlastního kapitálu 

vlastní kapitál 

Čistý pracovní kapitál oběžná aktiva – (kr. závazky + kr. bankovní úvěry) 
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