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Cílem práce bylo provést rešerši literatury s cílem zjistit přesnost 

stávajících bonitních modelů a vlastním šetřením tyto poznatky ověřit při 

zaměření na zpracovatelský průmysl. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací   x  
práce se zahraniční literaturou včetně citací   x  
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Cílem práce bylo vytvořit přehled tuzemských i zahraničních bonitních modelů, zjistit 

z dostupných zdrojů, zda je dostupná informace o jejich přesnosti a následně na testovacím 

vzorku podniku měla bakalntka zjistit či ověřit jejich přesnost, respektive přesnost u 

vybraných modelů.  

Bakalantce lze vytknout poměrně úzký záběr prezentovaných modelů, nicméně to lze 

zdůvodnit jejich omezeným množstvím a problematičností praktického rozlišení modelů do 

kategorií bonitních a bankrotních.  

Naopak lze práci hodnotit velmi pozitivně v tom, že přináší jednoznačná doporučení, která 

jsou podložena statisticky významným testovacím vzorkem 100 podniků. Práce tak přináší 

doporučení využít pro hodnocení konkrétního podniku tzv. Q-test, protože tento model 

prokázal, že má z testovaných modelů největší vypovídací schopnost o finančním zdraví 



testovaného podniku. Taktéž lze velmi pozitivně hodnotit samostatnost bakalantky při 

zpracování této bakalářské práce.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Považujete za správné stanovovat celkovou přesnost bonitních modelů formou 

aritmetického průměru schopnosti predikovat bonitu a schopnosti predikovat bankrot? 

Neměla by mít u bonitních modelů větší váhu schopnost predikovat bonitu? Jaký je 

Váš názor? 

2. Doporučila byste u všech bonitních modelů využití tzv. šedé zóny (resp. pásma 

neurčitosti obdobně, jak je tomu často u bankrotních modelů) za účelem zvýšení 

přesnosti bonitního modelu? Své rozhodnutí zdůvodněte. 

 

Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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