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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 
Stěžejním tématem práce je aplikace metod Markov Chain Monte Carlo (MCMC) pro odhad parametrů 

strukturálních modelů predikujících bonitu klientů a jejich využití k následné predikci platební 

neschopnosti klienta. Standardně se obdobný postup využívá pro velké korporátní společnosti, známý je 

pod jménem Mertonův model. V citované práci Andrade, Thomas: Structural models in consumer credit 

(2007) autoři navrhli obdobný princip jak využít podobných předpokladů pro modelování platební 

neschopnosti i pro retailové klienty.  

Autorka v diplomové práci aplikovala stejné procesy pro modelování vývoje bonity a využila i doporučené 

metody MCMC simulací pro odhad jejich parametrů. Na reálných datech pak testovala možné vylepšení 

predikční síly skóre v porovnání s funkcí, jež využívá banka, která autorce data poskytla.  

 

V kapitole 2 jsou základním způsobem popsané matematické aparáty, které autorka během práce využila – 

jedná se o definici některých náhodných procesů a jejich vlastností a popis metody MCMC.  

Třetí kapitola se zejména věnuje skóringovým modelům a běžně používaným mírám diverzifikace 

skóringových funkcí jako je Giniho koeficient.  

V kapitole 4 je pak popsán teoretický aparát, který byl v práci využit pro testování vylepšení diverzifikační 

síly skóringové funkce. Tato pasáž čerpá téměř výhradně z metod popsaných ve výše citovaném článku.  

V kapitole 5 jsou shrnuty základní údaje testovací datové báze, kterou měla autorka pro účely práce k 

dispozici. A konečně v kapitole 6 jsou prezentovány výsledky využití dříve popsaných metod, výpočetní 

výsledky a shrnutí dosažených výsledků.  

 

Práce je dobře logicky členěna a neobsahuje typografické chyby. Na druhou stranu by bylo možné text 

práce ještě optimalizovat – hlídat nadbytečná značení a opakující se pasáže, co by text významně zkrátilo 

a učinilo text čitelnějším.  

Z pohledu složitosti samotných metod i složitosti jejich implementace v používaných výpočetních 

nástrojích prokázala autorka dostatečnou schopnost se v problematice zorientovat a porozumět i 

netriviálním postupům, ke kterým například metody MCMC bezesporu patří.  

Býval bych ale uvítal, pokud by autorka iplementaci MCMC metod sama připravila například v software 

Matlab. Text by tím byl lépe provázán s výsledky a i samotné výpočty tak mohla mít autorka lépe pod 

kontrolou.  

 

Výsledky práce nijak významně neprohlubují dosud publikované závěry v této tématice. Z tohoto pohledu 

tak práce po teoretické stránce nepřináší nic nového nad rámec citovaného článku. Nadto i výsledky na 

testovaných datech je nutné interpretovat dostatečně obezřetně vhledem k faktu, že tato neobsahovala 

dostatečně dlouhé časové řady vhodné k odhadu parametrů uvažovaných difúzních procesů. Samotné 

posouzení zlepšení predikční síly modelů není zcela objektivní, na co ovšem autorka správně poukazuje.  

 

Diplomantka zcela splnila zadání DP, doporučuji proto práci uznat jako diplomovou.  

 

V Praze dne 20.5.2013, 

Rostislav Černý 


