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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):
Předkládaná práce analyzuje roli úvěrových ratingových agentur (CRA) běhěm globální krize
v období 2008-2009, což je aktuální téma zejména ve vztahu k probíhající krizi. Závěry
autorky týkající se CRA obohacují současný stav poznání dané problematiky. Po formální
stránce dílo splňuje nároky kladené na vědeckou práci. Práci proto hodnotím stupněm
výborně a dovoluji si doporučit zkušební komisi, aby autorce navrhla za předloženou
práci mimořádné ocenění.
Dílo je rozčleněno do pěti základních kapitol. Ve první kapitole autorka popisuje základní
principy fungování CRA, ve druhé je přehledně popsána úloha CRA během globální krize.
Ve třetí kapitole bakalantka diskutuje regulaci CRA včetně souvisejících problémů jako jsou
corporate governance či konflikt zájmů. Tato stěžejní kapitola obsahuje unikátní srovnání
navrhovaných regulací CRA v USA a EU, což by si po menších úpravách dle mého názoru
dalo publikovat v ekonomickém periodiku. Ve čtvrté kapitole autorka rozebírá reakce na
současnou regulaci CRA od Moody’s, S&P and Fitch. Pátá kapitola obsahuje přehledné
shrnutí současné i navrhované regulace CRA.
Bakalantka v předloženém díle prokázala svou širokou škálu znalostí z oblasti finančních
trhů, bankovnictví a práva. Po formální stránce dílo splňuje nároky kladené na vědeckou
práci, obsahuje standardní citační, poznámkový a tabulkový aparát a seznam literatury.
Práce je psaná kultivovaným jazykem, přičemž bych chtěl vyzdvihnout zejména vysokou
úroveň odborné angličtiny.
Při zpracování práce se bakalantka držela vytyčené osnovy, spolupracovala se školitelem a
průběžně zapracovávala jeho připomínky. Celkově se domnívám, že předložené dílo je velmi
zdařilé a překračující standardní požadavky kladené na bakalářskou práci. Z výše zmíněných
důvodů celkově hodnotím práci Petry Andrlíkové stupněm výborně a dovoluji si navrhnout
zkušební komisi, aby práci autorky navrhla na mimořádné ocenění.
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature.
The author quotes relevant literature in a proper way.
Strong
20

Average
10

Weak
0

METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.
Strong
30

Average
15

Weak
0

CONTRIBUTION: The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the
thesis.
Strong
30

Average
15

Weak
0

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a
complete bibliography.
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