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Celkové hodnocení diplomové práce:
Stupeň "F" znamená "nedoporučuji práci k obhajobě".

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Celkové hodnocení: výborně / A

Celkové slovní hodnocení:
Cílem práce bylo testování vybraných modelů predikce bankrotu na datech podniků stavebnictví a rovněž formulace
vlastního zcela nového modelu. V teoretické části práce diplomantka popsala velmi kvalitně historický vývoj řešení
úpadku  podniků,  rozvoj  modelů  predikce  bankrotu  a  především  teoretická  omezení  aplikace  těchto  modelů.
Zpracování  práce si  vyžádalo od diplomantky nastudování  mnoha nových témat,  zejména z oblasti  statistiky a
modelování predikce bankrotu, přičemž většina zdrojů byla dostupná pouze v anglickém jazyce.
Na základě analýzy významnosti a vzájemného vztahu 35 finančních ukazatelů vytvořila diplomantka samostatně
nový model predikce bankrotu pro odvětví stavebnictví v ČR.
Řada vědeckých studií dokládá, že většina současných modelů jsou určeny zejména pro podniky zpracovatelského
průmyslu a pro podniky ze stavebnictví nejsou vhodné. Případně studie poukazují na nutnost formulace nových
modelů. Nový model, který je specificky vytvořen pro stavební podniky ČR je praktickým přínosem.
Testováním vzniklého modelu (mimo vzorek) bylo zjištěno, že jeho přesnost pro stavební podniky ČR překonává
vybraných pět modelů jak ve smyslu celkové přesnosti, tak hodnoty AUC (plocha pod ROC křivkou).
Na základě zmíněného si dovoluji tvrdit, že úroveň práce vysoko přesahuje běžné standardy DP.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

K obhajobě připojuji následující otázku:

Jaké jsou, dle vašeho názoru, možnosti dalšího rozvoje modelů predikce bankrotu pro odvětví stavebních podniků
ČR?

V ...................... dne .........................
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Ing. Michal Karas, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce
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