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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Autorka se ve své práci zabývá problematikou migrace z pohledu České republiky, přesně řečeno, 
pomocí regresního modelu se snaží určit hlavní determinanty a motivaci migrace do naší země. 
Analyzuje dopad základních ekonomických proměnných, jako míry nezaměstnanosti, reálné mzdy 
nebo hrubého domácího důchodu, na míru migrace do České republiky.  
 
Práce je dobře stukturovaná, v úvodních kapitolách autorka nejprve podává ucelený přehled o 
základních teoriích zaměřených na příčiny migrace a následně postihuje vývoj a aspekty imigrační 
politiky a migračního vývoje v České republice. Tyto kapitoly tvoří teoretický základ pro empirickou 
analýzu za pomocí regresní modelu, které patří závěrečná pátá kapitola, jež obsahuje hlavní přidanou 
hodnotu této práce.  
 
Jak už jsem uvedl dříve, práce je dobře strutkurována a čtivá, k čemuž přispívá i autorčina dobrá 
práce s literaturou. Samotné téma migrace je a v následujících letech určitě velmi aktuální, z toho 
důvodu je také široce diskutováno v různých článcích a publikacích.   
 
V páté kapitole autorka na úvod uvádí zjištění různých analýz migrace provedených ve světě ve formě 
průzkumů nebo analýz, zohledňujících ekonomické, etnické, politické a jiné aspekty. Autorka sama se 
naží vysvětlit změnu počet cizinců s pracovním povolením v ČR v závislosti na reálně mzdě, míře 
nezaměstnanosti, indexu spotřebitelských cen, reálném důchodu a indexu průmyslové produkce. Jako 
poslední vyvětlující proměnnou, reprezentující instuticionální podněty, uvažuje příslušnost ČR k 
Evropské Unii.  
 
Při své analýze pracuje s diferencemi čtvrtletních dat, která očišťuje od sezónních vlivů. Finální 
regresní model z 64% vystihuje variabilitu ve vysvětlované proměnné a jako hlavní determinant 
obsahuje míru nezaměstnanosti, dále pak reálný důchod a změnu mzdy. Koeficienty reálného 
důchodu a změny mzdy ale vycházejí záporně, což ve finále úplně nereflektuje teoretické předpoklady 
takovéhoto modelu. Zde by bylo zajímavé poskytnutí srovnání s obdobnou analýzou provedenou pro 
nějakou z jiných zemí, pokud je k dispozici. 
 
K obhajobě práce bych měl pro autorku následující otázky týkající se především regresního modelu a 
možnosti jeho případného vylepšení: 

- Ovlivňuje migraci dle autorky významně imgirační politika země, resp. přísnost imigračních 
zákonu apod.? Jako moc? Bylo by možné takovéto faktory zkusit také obsáhnout v modelu – 
např. Dummy přítomnosti pracovních dohod s jinými zeměmi, pokud jsou k dispozici; nebo 
zkusit kvantifikovat přísnost imigrační politiky jako celku v jednotlivých časových obdobích.  

- Nebylo by vhodnější do modelu zahrnout také lagy vysvětlujících proměnných? Předpokládal 
bych, že potencionální imigranti by mohli na informace o nezaměstnanosti, důchodu či 
mzdách z dané země reagovat s určitým zpožděním (informace publikovány ex-post, navíc 
chvíli jim bude trvat, než se k migraci rozhodnou). 

- Pokud tvoří důležitou kategorii migrantů také studenti, mohla by být vysvětlující schopnost 
modelu zlepšena např. obsažením počtu studentů přijatých na vysokou školu / úspěšnosti 
přijetí jako vysvětlované proměnné? 

 
Jak jsem uvedl již dříve, práce je dobře strukturovaná, čtivá, autorka pracuje dobře s literaturou. 
Poskytnuté regresní modely prokazují její schopnost poradit si i se složitější ekonomickou analýzou.  
 
Dle mého názoru by zde mohl být další prostor pro vylepšení uvedeného modelu (viz otízky výše), 
čímž by mohla být poskutnuta další a velmi zajímavá přidaná hodnota takovéto práce.  
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Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě s hodnocením A (výborně). 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 19 
Methods                      (max. 30 points) 24 

Contribution                 (max. 30 points) 21 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

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 

 


