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Připomínky a otázky k obhajobě:
Cílem práce bylo provést rozsáhlou rešerši poměrně snadno dostupných materiálů, které
pojednávají o dosavadních vývoji bankrotních modelů nebo prezentují nejnovější poznatky,
postupy, či přímo nové modely. Přínosem této práce tak měl být strukturovaný přehled
nejnovějších modelů včetně vyhodnocení jejich omezení a nedostatků. Z pohledu vedoucího
práce byl tento cíl splněn pouze částečně, proto byl navržen klasifikační stupeň velmi dobře
mínus.
Tento klasifikační stupeň byl navržen především proto, že lze práci vytknout to, že uvádí
poměrně běžné často publikované poznatky o finančních predikčních bankrotních modelech
vytvořených především v tuzemsku a téměř opomíjí dostupné množství hodnověrných
informačních zdrojů, které prezentují nejnovější zahraniční modely včetně jejich pozitiv i
negativ.

Hloubku provedené analýzy lze proto označit za nedostatečnou a rovněž stylistickou úroveň
za podprůměrnou.
Otázky k obhajobě:
1. Považujete využití tzv. šedé v zóny v bankrotních modelech za přínosné nebo si
myslíte, že by bylo vhodnější ji eliminovat?
2. Který z Vámi uvedených modelů považujete za nejvhodnější k praktické aplikaci a
proč?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:

velmi dobře mínus

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