
Report on Bachelor / Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 

Student: Martin Krejčí 

Advisor: Hodnocení významnosti firmy na trhu 

Title of the thesis: Ing. Monika Hollmannová 

 

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

 

Bakalářská práce Martina Krejčího se věnuje problematice ratingu firem spíše 
než hodnocení významnosti firmy na trhu, jak by se mohlo z názvu práce zdát. Ve 
své práci si autor klade za úkol vytvoření kompaktní množiny indikátorů, které by 
umožňovaly komplexně zhodnotit situaci firmy. Z hlediska ratingu je pozornost 
věnována především malým a středním podnikům.  

Práce se skládá z několika částí. Autor nejprve vysvětluje pojem rating, přináší 
historické souvislosti jeho vývoje a zamýšlí se nad potřebou hodnotit firmy. Ve druhé 
části práce potom popisuje nuance mezi ratingem a podobnými metodami (scoring, 
ranking). Významná část práce podává popis hodnocení pomocí firm-ratingu, a to jak 
pomocí finančních tak i nefinančních indikátorů. Ve třetí části autor provedl 
empirickou analýzu na náhodně vybraném vzorku malých a středních podniků. Tento 
výzkum se týká názorů firem jak na potřebnost externího hodnocení, tak i jejich 
pohledu na důležitost jednotlivých nabízených indikátorů. 

Martin Krejčí si pro svou práci vybral poměrně velice aktuální téma. Co mi v 
práci malinko chybí je větší část věnovaná právě nefinančním indikátorům v rámci 
firm-ratingu. Ocenil bych více diskuze nad jednotlivými indikátory a třeba i ilustrativní 
“case study”, v níž by autor ukázal, jak by se jednotlivé odlišnosti v rámci 
nefinančních indikátorů projevily na celkovém ratingu firmy. Právě snahu poukázat na 
potřebu přesměrovat část pozornosti z finančních indikátorů směrem k těm 
nefinančním považuji za hlavní autorův přínos.  Jak autor na konec své práce sám 
hodnotí, jeho práce by měla posloužit hlavně jako “odrazový můstek” pro další 
projekty.  

U obhajoby je možné se autora ptát na výsledky jeho empirického průzkumu 
mezi malými a středními podniky. Například, jestli je podle jeho názoru vnímání firem 
o důležitosti jednotlivých faktorů v souladu s teorií (a jeho očekáváními) či nikoliv. 

Celkově hodnotím práci jako odpovídající bakalářské úrovni a v případě 
zvládnuté obhajoby ji doporučuji ohodnotit známkou 2 (velmi dobře). 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 17 
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Manuscript Form         (max. 20 points) 17 
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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 

 


