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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, ar SIovak):

Niko la BURESOVÁ sl podle mého názoru zvol ila pro svou ba ka l á řskou práci zaJlma vý nám ět a velm i dobře Jej

zpracovala.

Již relativn ě pod robně členěná struktura práce naznačuj e autorčinu amb ici zvolený předmět zevrubně prozkoumat .

Výklad je podl e mého míněnI logicky rozvržen, postupuje plynu le a nezabíhá do zbytečných pod robností. Autorka dokáže

dobře uchovávat úroveň obec nos ti své analýzy . Uváděn á tvrzen í jsou důkladně argumentována a bohatě doložena údaji,

p řehledným i a účelnými tabulkami a názornými grafy. Relativn ě rozsáhlý text netrpí nadměrným i pop isy a citacem i

podkladů . Naop ak chci zd ů r a zni t autorčinu snahu o co nejvěrn ěJ š l parafráze úřednlch podkladů, které jsou doplňovány

osobn lm l post řehy a komen táři. To svědčI o jejfm " odstupu" od zkoumaného předmětu. V pasážích věnov aných :

Pravidlům pro poskytování f inan cí ... (viz st r. 27 - 33), auto rka podle mého soudu prokázala své analytické dovedno st i,

kdy ž se po každém s tručném a jasném pop isu snaž] vlastní úvahou ident ifikovat ro zhodujld, hlavní následky každého

pravidla na chování zainteresovaných subjektů.

Vů či p ředložen é bakalá řské pr áci však má m i několik ne příliš podstatných, d ll č ích výhrad :

1) Z formáln ího pohledu bývá zvyke m psát nadp isy (po dle významu dané d ll č í pasáže) velkým a tučným písmem.
Rozdílná vel ikost písma č t e n ář i pomáhá lépe se orientova t v důleži tosti jednotlivých oddflů .

2) Domn ívám se, že termín : Human Capital Contracts, by bylo lepší překláda t jako : Smlouvy s lidským kapi tál em,

namísto: Smlouvy lidského kapitálu .

3) Je slušné uvád ět j mé na cit ovaných a uto rů včetně jmen vlastnlch, přinejmenšlm včetně jejich zkratky. Nap řfklad

Nicho las Barr , M iguel Palaclos, nebo N. Barr, M. Palacios, namlsto: Barr, Palacios atp . (viz zejména v závěrech

kap itol a v Závě ru práce).

4) V textu mn e od so ustředěného č te ní rušily překlepy, gramatické chyby (včetn ě nejméně jedné hrubé) a

nevkládané mezery mezi tečkami a plsmeny. To autorka opra vdu netu šl, že existu j I spelli ngové programy, které

mnoho chyb tohoto typu odstranl?

Na závěr autorce doporučuji,aby se jak závěry jednotl ivých kapitol , tak zejmé na Závěr celé práce po kusila

ko mponovat jako zamyšlenI a pokus formulovat nové závěry na vyšší úrovni obecnost i než v p říslušné pasážI. Tím by

svůj p ř ín o s k poznánín ej en obohatila, nýb rž také svým způsobem i "korunovala" .

Shrnu-Ii svůj celkový doj em, autorka podle mne odvedla pozoruhodný pracovn í výkon a proto doporučuji její práci

p ř ijmou t. Ba ka l á řs kou práci Nikoly BURESOVÉ hodnotlm na hornl hran ici známky velm i dob ře .

SUMMARY OF POINTS AWARDED (fordetails, see below):

CATEGORY POINTS

Literature (max. 20 points) 18

Methods (max. 30 points) 27

Contribution (max. 30 points) 27

Manuscript Form (max. 20 points) 8

TOTAL POINTS (max. 100 points) 80

GRADE (1 - 2 - 3 - 4) 8,2
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