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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Autor práce hledal dopady komercializace MFI na vývoj trhu mikrofinancí. Potvrdil, že její vliv 
je pozitivní a umožňuje rozvoj tohoto odvětví. Dále připomněl, že komercializace může vést k 
odklonu od svého původního cíle, tedy pomáhat nejchudším. 
Ve své práci pracuje s dvěma hypotézami. První z nich má ověřit, zda díky komercializaci 
rostou i zapůjčené částky, čímž by se sektor mikrofinancí vzdaloval od svého původního cíle 
– zaměření na pomoc chudým. Ve druhé hypotéze se domnívá, že díky komercializaci klesá 
podíl chudých žen v souboru dlužníků, ve prospěch mužů (bohužel tento předpoklad není 
rozveden ani řádně zdůvodněn). Své hypotézy se mu nepodařilo pomocí technické analýzy 
potvrdit.  
Práce občas používá nejasné formulace. Např. u „To be more specific, all observed MFIs 
were on average decreasing per 1% annually“ (p. 67) není jasné, v čem „klesaly“ MFIs, či co 
jim klesalo. Přes některé další drobné nedostatky (dvojí zavádějící způsoby odkazování na 
literaturu str. 25, 26, 39) se jedná po věcné, obsahové, formální i stylistické stránce o velmi 
kvalitně zpracovanou práci a vzhledem k níže uvedenému bodování navrhuji k obhajobě se 
známkou výborně. 
 
Otázky: 
 
1) průměrné půjčky (str. 23) zahrnují jen půjčky fyzickým osobám nebo veškeré půjčky 
bankovního sektoru? 
2) mimo dvou hlavních úzkých hrdel (bottleneck) uveďte a okomentujte některé další 
3) proč považujete ROA za nezávislou proměnnou? 
4) zdůvodněte svůj předpoklad, že by MFI měly půjčovat méně chudým ženám než mužům, 
předpokládáte, že muži nejsou chudí? Přeformulujte svou hypotézu tak, aby bylo jasné, kdo 
a proč by měl „vytlačovat chudé ženy“, co se podílu v souboru dlužníků týče. 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 24 

Contribution                 (max. 30 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 82 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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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 

 


