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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků B 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) F 
Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Po formální stránce je práce velmi dobrá (grafy však mohly být o něco propracovanější, svůj základní 
účel však plní). Co považuji za velký problém, u takovéto práce bych určitě očekával přílohu – excel, či 
CSV soubor s daty, s kterými se pracovalo. Bohužel nic takového jsem nenalezl (pokud jsem se 
přehlédl, budu rád, pokud mne autor vyvede z omylu). V případě, že data opravu přiložena nejsou, 
hodnotil bych formální část práce spíše jako C/D 



 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

A 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

A 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

D 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 
Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Práce si klade zajímavou a oborově relevantní otázku. Lze ocenit i pokus o kvantitativní přístup 
k problematice a celkově velkou míru systematičnosti analýzy. Je dobře, že se autor pokusil vytvořit 
samostatnou metodologickou kapitolu, ta však měla být výrazně propracovanější (např. otázku dat a 
jejich kvality neřeší). Vlastně neřeší ani význam a omezení R^2 jakožto hlavní metriky, s kterou autor 
pracuje. Otázkou je, zda autor neměl omezit kapitoly popisující širší kontext sledovaných průlivů a 
místo toho nedat větší prostor analýze. K vlastní analýze respektive jejímu metodologickému uchopení 
však již jsem poněkud skeptický. Uvědomuji si, že výuka statistiky na bakalářském stupni je omezená, 
domnívám se však, že autor ne zcela využil kompetencí, které studiem u nás měl/mohl získat. A 
zároveň, je pochopitelné, že pro potřeby BP se student musí dovzdělat v těch oblastech, které povinné 
kurzy řeší jen částečně. Abych byl konkrétní. Oceňuji, že autor definuje tři alternativní DV´s, které 
mohou posloužit jako dobrý způsob, jak ověřit robustnost zjištění. Je však ne zcela ideální, že DV i IV 
jsou měřeny v tentýž okamžik (rok). Kauzalita očekává, že přičinna (IV) nastane před následkem (DV). 
V některých situacích samozřejmě měříme IV i DV ve stejný okamžik ale měli bychom 
vyuargumentovat, proč je takový postup přípusný/nezbytný. Zde zároveň vyvstává otázka, zda je rok 
opravdu ideální časovou jednotkou. Zda by například měsíc, či čtvrtletí nebylo lepší. S tím souvisí, že 
počet analyzovaných pozorování je 20. Ano, jednoduchou regresy s tímto počtem lze provést, možnosti 
pro vícenásobnou regresi již budou silně omezeny (o ty se autor ani nepokouší). Zároveň, malý počet 
pozorování může vést k neúměrnému vlivu outlierů na výsledek regrese (a i proto by bylo dobré 
analyzovat reziduály, či provést diagnostické testy). Bohužel tento aspekt zůstává neřešen. Lze dodat, 
že analza je spíše postavena jako cross-case, domnívám se však, že Time-seiries přístup mohl být 
produktivnější. Za nejproblematičtější však považuji dva body. (1) Extrémní spoléhání na R2 a (2) 
absenci tabulkových výstupů regrese. Ad 1) autor přeceňuje schopnosti a možnosti R2 obzvláště na 
takto malém vzorku. Jednak R2 není vhodnou metrikou pro strovnávání modelů vzešlých z odlišných 
datových souborů (platí dvojnásob při malých velikostech N, kdy jediný outlier/deviantní případ může 
výrazně ovlivnit jak R2, tak hodnoty koeficientů). Zejména menší rozdíly v R2 (př. 0,3 vs. 0,4) nemusí 
indikovat rozdíl ve vysvětlující síle modelu. R2 navíc neříká kolik % případů model vysvětluje, ale kolik 
% variability. Zároveň s tím autor občas říká, že R2 = 0,2 znamená nevýznamnost vztahu – v kontextu 
sociálních věd to určitě neplatí. Za předpokladu, že je model jinak smysluplný (normalita, linearita 
apod.) je R2 kolem 0,2 pro jednu jedinou proměnnou celkem dobrým výsledkem. R2 kolem 0,5 obvykle 




