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Posudek

Autor si pro svou diplomovou práci zvolil náročné téma na rozhraní ekonomie a informační 
vědy týkající se velmi aktuální problematiky role ratingových agentur (nejen) v poslední 
finanční krizi. Autor si klade hlavní otázku, zda ratingové agentury jednaly nevědomě nebo 
záměrně a jaké faktory přispěly nejvíce na vznik finanční krize a jak se s nimi mohly 
ratingové agentury vypořádat a ovlivňovat je; a dále řeší otázky aktuální a budoucí regulace 
těchto agentur včetně doporučení do budoucna

Téma ratingových agentur je v posledních letech stále více pojednáváno s tím, jak se postupně 
zvyšoval dopad jimi poskytovaných hodnocení na vývoj světové ekonomiky. Tato pojednání 
však většinou postavena z primárně ekonomického pohledu a až na výjimky doposud není 
příliš kladen takový důraz na vyhodnocení jejich role z pohledu informační vědy. Přitom 
rating je vlastně kondenzovanou informací o komplexních ekonomických produktech či 
subjektech a na základě této agregované informace jsou činěna zásadní ekonomická 
rozhodnutí jak na úrovni soukromých investorů, tak na úrovni celých států.

Práce je tak z hlediska svého obsahu velmi hodnotným pojednáním o problematice ratingu a 
může přispět k aktuální debatě o budoucí roli a správném nastavení modelu fungování 
ratingových agentur v ekonomice. |Také z metodického hlediska je práce velmi systematicky 
zpracována. Autor vhodně postupuje od definic základních pojmů, přes teoretický rámec a 
terminologii ratingu a finančních trhů, kontext informační společnosti a informační 
ekonomiky, přes charakteristiku role ratingových agentur (zejména) ve finanční krizi let 
2007-2009, až právě k možnostem a návrhům regulace tohoto odvětví. 

Jak teoretická, tak praktická část jsou dle mého názoru zpracovány vysoce fundovaně a 
čtenáři práce dají ucelený obrázek o dění v tomto segmentu i hlubší vhled do některých příčin 
poslední finanční krize. Autor využívá mnoha zdrojů, svá tvrzení hojně dokumentuje 
ilustračními tabulkami a grafy i dalšími doplňujícími informacemi, což dále napomáhá 
v orientaci v tomto komplexním tématu.

Diplomová práce může být zřetelným přínosem pro oblast informační vědy a proto konstatuji, 
že práce splňuje standard kladený na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě 
s hodnocením „výborně“. 
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