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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Bakalářská práce se věnuje problematice mikrofinancí a dopadu mikropůjček na jejich 

přijímatele v rozvojovém světě, což je velmi aktuální a zajímavá oblast bádání. Práce je 

napsaná v anglickém jazyce, text práce má 39 stran. 

První čtyři kapitoly jsou popisem vzniku a vývoje mikrofinancování ve světě, jakož i jeho 

různých podob. Autorka také diskutuje otázky měření dopadů mikrofinancování na klienty, 

přičemž předkládá rešerši existujících studií na toto téma. 

Pátá kapitola obsahuje analytickou i empirickou část bakalářské práce a je autorčiným 

vlastním přínosem. Autorka zkoumá rozdíly mezi vybranými charakteristikami klientů a 

neklientů mikropůjček v Ghaně v roku 2009. Konstruuje také binární probit model pro určení, 

které z vybraných charakteristik ghanského obyvatelstva ovlivňují pravděpodobnost, že se 

stanou/nestanou klienty mikrofinanční instituce.  

Po prostudování bakalářské práce ji hodnotím jako zdařilou a splňující všechna kritéria, která 

na bakalářské práce naše fakulta klade. Autorka prokázala schopnost rešeršní práce i 

kritické kompilace; zřetelně zasadila svoji práci do již existujícího výzkumu na tomto poli, 

přičemž se vůči již existujícím pracím dokázala vyhranit a porovnat své výsledky s ostatními 

studiemi na toto téma.  

 

V práci mi scházelo několik věcí, kvůli kterým ji nehodnotím známkou výborně.  

 

 Schází mi podkapitola, která by blíže diskutovala použitá data, práci s nimi a způsob 

jejich zpracování. Jsou tabulky, uváděné v kapitole pět, vypočteny autorkou, nebo již 

byly přímo takto zpracované v databázi, kterou uvádí? V „Table 2“ na str. 26 práce je 

například pod tabulkou uvedeno, že pro testování rovnosti některých proměnných byl 

využit Welchův test… Proč jen některých? A proč právě těch, které byly vybrány? 

V textu mi schází diskuse a příslušná argumentace na toto téma.  

 Autorka aplikuje binární probit model, aby zjistila, jak vybrané charakteristiky občanů 

Ghany ovlivňují pravděpodobnost, že se stanou/nestanou klienty mikrofinanční 

instituce. Nikde  ovšem neuvádí podmínky použití tohoto ekonometrického modelu, 

ani zda jsou splněny. Při použití pokročilé ekonometrické techniky v bakalářské práci 

to považuji za nutné. A ukazatel goodness-of-fit, McFaddenovo R2 ? Jaké hodnoty 

nabývá? 
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Hypotézy a výsledky modelu na úrovni jednotlivých proměnných jsou interpretovány a 

diskutovány na dobré úrovni. 

Při obhajobě bakalářské práce by autorka mohla zodpovědět následující otázky:  

1) Model se všemi vysvětlujícími proměnnými (tabulka 5, str. 32) vykazuje dle autorčina 

tvrzení nízký goodness-of-fit ukazatel, konkr. McFaddenovo R2. Kolik přesně? A jaké 

hodnoty nabývá tento ukazatel pro další 4 modely, které vznikají vynecháváním 

nejméně signifikantních proměnných? Který model je z tohoto pohledu „nejlepší“? 

2) Na str. 30-31 autorka uvádí v tabulkové formě kompilaci výsledků existujících studií 

na její téma. Na několika místech uvádí, že údaje o vlivu jednotlivých charakteristik na 

vstup/nevstup do mikrofinančního kontraktu jsou nejednoznačné. Jednotlivé studie, 

jež uvádí, byly provedeny v různých krajinách (Ghana, Srí-Lanka, Bangladéš). 

Nakolik, podle názoru autorky, mohla být nejednoznačnost výsledků způsobena tím, 

že se zkoumali různé krajiny? Nakolik se její výsledky shodují s prací Bending a 

kolektiv (2009), která se také věnovala Ghaně? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 17 
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Methods                      (max. 30 points) 20 

Contribution                 (max. 30 points) 23 

Manuscript Form         (max. 20 points) 17 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 77 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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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  Average  Weak 
20  10  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  Average  Weak 
30  15  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  Average  Weak 
30  15  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. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


