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

 
Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
Práce se zabývá agendou OSN pro udržitelný rozvoj, zéjména jedním z jejich cílů: eliminací chudoby. 
Teoretická část hodnotí pokrok, jehož se podařilo dosáhnout. Následující empirická část shromažďuje 
dostupná makroekonomická data 125 států a zabývá se faktory míry chudoby. Analýza pak na 
základě predikcí naznačuje, že současné tempo pokroku snižování chudoby nestačí ke splnění cíle 
vymýcení chudoby do roku 2030.  
 
Methods 
V práci byly využity standardní ekonometrické metody pro práci s panelovými daty. Autorka prokazuje 
znalost metod z bakalářských studiích. Pro prognózy byly použity postupy na úrovni magisterského 
studia, konkrétně z kurzu Applied Econometrics. K modelu bych měl připomínku: je pochopitelné, že 
počet sledovaných faktorů je omezen dostupností dat, přesto bych uvítal další proměnné v modelu. 
Literatura zabývající se danou problematikou zmiňuje i další faktory, jako například zdravotní 
podmínky obyvatelstva, nezaměstnanost, strukturu obyvatelstva/domácností, které mohly být zahrnuty 
do modelu. 
 
Literature 
Teoretická část poskytuje průřez aktuální literatury včleněný do popisu současného globálního úsilí 
snižovat extrémní chudobu. Celkově je bibliografie stručnější, ale čtivá; primární zdroje se zdají být 
dostatečně pokryty. Ve shrnutí literatury lehce postrádám stručné vysvětlení příčin výrazného poklesu 
extrémní chudoby v posledních několika dekádách a zmínku o prostředcích, které OSN používá/chce 
používat v boji s extrémní chudobou. 
 
Manuscript form 
Práce je celkově čtivá a poměrně dobře strukturovaná. Přehled bych ocenil o něco obsáhlejší 
(doplněný například o výše uvedenou připomínku) na úkor empirické části. Dále jen drobnosti: 
vzhledem ke zmiňovanému problému chybějících dat bych ocenil například v tabulce 2 statistiku o 
počtu nebo procentu chybějících pozorování a zvážil bych intuitivnější zkratky pro regiony (hlavně viz 
tabulka 5), aby nebylo třeba neustále přcházet na seznam zkratek. 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
Otázky na obhajobu: 

• Je splnitelný stanovený cíl odstranění chudoby ve světě do roku 2030? 
• Jaká konkrétní opatření nejvíce napomáhají snižování chudoby? 
• Proč nebyly do analýzy zahrnuty další potenciální faktory ovlivňující míru chudoby? O jaké by 

model mohl být doplněn? 
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below): 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 24 

Methods                       (max. 30 points) 25 

Literature                     (max. 20 points) 17 

Manuscript Form         (max. 20 points) 17 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 83 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) B 
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