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

 

Autorka si jako téma své práce vybrala problematiku imigrace do České republiky. 
Již v současné době tvoří imigrační toky stabilně významný přírůstek české populace, jde 
však o téma velice aktuální i do budoucna zejména v souvislosti s prognózovaným stárnutím 
české populace. Cílem práce je určit determinanty imigračních toků do České republiky.  
Práce naplňuje požadavky kladené na bakalářské práce na IES, proto ji doporučuji 
k obhajobě 
Autorka prokazuje schopnost kritické práce s odbornou literaturou, množství použitých 
pramenů je relativně velké a jde jak o studie teoretické, tak empirické. Přehled 
ekonomických teorií podává jasný výklad přístupu současné teorie k této problematice. 
Autorka dále přibližuje vývoj imigrační politiky v ČR, která vývoj sledovaného fenoménu 
ovlivňuje, což následně autorka ukazuje i na popisu vývoje imigrace do ČR od 90. let 
minulého století. 
Na základě studia existující literatury autorka formuluje vlastní ekonometrický model 
determinant imigrace do ČR, který následně aplikuje na dostupná data. V této oblasti vidím 
největší slabinu práce, neboť autorka nepracuje s daty o imigraci jako takové, ale zkoumá 
změny počtu cizinců žijících v ČR, což lze považovat za ukazatel čisté imigrace. Toto omezení 
však vychází z dostupných dat, proto jej nelze autorce nijak vytýkat, je však nutné mít na 
paměti omezenou vypovídající schopnost výsledků, plynoucí z tohoto nedostatku dat. Dále je 
třeba zdůraznit, že imigrace je komplexní společensko-ekonomický fenomén, jehož postižení 
jednoduchým ekonometrickým modelem na agregovaných ekonomických datech je do určité 
míry problematické, což možná souvisí s překvapivým znaménkem některých výsledných 
regresních koeficientů. Sama autorka si je těchto omezení vědoma a v práci je sama uznává. 
Na úrovni bakalářské práce však považuji provedenou analýzu za postačující. Při řešení 
empirického modelu autorka prokazuje schopnost samostatné práce s daty a aplikace 
základních ekonometrických metod. Celkový dojem z práce však kazí občasné pravopisné 
chyby. 
Bakalářskou práci navrhuji ohodnotit stupněm A – výborně. 
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Literature                     (max. 20 points) 17 

Methods                      (max. 30 points) 25 
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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 

 


