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Práce dobře shrnuje dostupné poznatky k danému tématu. Autor využívá několik regresních metod, 
provádí vlastní experiment a prokazuje dobrou znalost literatury. Samotná forma práce , zejména 
celkový styl a organizace (viz ilustrativní poznámky níže), má k vědecké práci daleko – jako 
bakalářská práce však postačuje.  
 
Obecné poznámky: 

1. Použitá forma citací je podle mého názoru nepříliš standardní, zejména několikanásobné 
opakování téhož zdroje v přehledu literatury, byť s různou uvedenou stranou.  
 

2. Práce postrádá úvod v pravém slova smyslu, rovnou začne čtenáře seznamovat se 
statistickými zjištěními, což by ani v tak intuitivním poli jakým je happiness economics vědecký 
text bez úvodu do předmětu a případných definic prostě neměl. Podobně je tomu v úvodu 
kapitoly 1 (tedy nikoliv nečíslovaného úvodu). kde autor rozebírá přínos variability úrovně 
aspirace, aniž vysvětlí co tím míní. Podobné nedostatky nejsou pouze formálními, ale výrazně 
snižují srozumitelnost textu.  Práci by zkrátka prospěl věcnější styl – nic proti odbočkám nebo 
rétorickým otázkám, ale když už jsou použity pouze vedou-li lepší srozumitelnosti textu.  

 
3. Pozn. P2 neříká co by měla – nenajdeme v ní mnoho o odkazované pozici ekonomické teorie.  

 
4. Do diskuse o subjektivních měřítcích štěstí je vsunuta poznámka že subjektivně šťastní lidé 

např. lépe spí a častěji se smějí, což  koreluje s objektivním štěstím (s.8). Jakým objektivním 
štěstím, jak měřeným? Nebo tyto faktory samotné jsou považovány za objektivní štěstí? 
 

5. S.8:  .. předchozí odstavce ukázaly kde se v lidech diskutované vlastnosti vzaly ..,jednak není 
zřejmé jaké vlastnosti, a druhak jsem přesvědčen že neukázaly.   
 

6. S.13 Spolehlivost deduktivního přístupu „co platí pro vzdělání platí i pro důchod“ je velmi 
nejistá, stejně jako implicitně předpokládaná analogie výsledku jednoho kurzu s dosaženým 
vzděláním. Místo čistého hájení přístupu je na místě kriticky zhodnotit problematičnost obou 
kroků, a vyvodit závěry pro interpretaci výsledků.  

 
K samotnému experimentu: 
 

1. Je vhodné komentovat časovou prodlevu od vlastního absolvování zkoušky – experiment 
provedený 1.12., tedy půl roku po jejím absolvování  může mít velký vliv na subjektivně 
pociťované štěstí jehož míra, jak autor opakovaně z pramenů dokládá, se v čase proměňuje. 

2. Má vyloučení skupiny které na známce nezáleží nějaký precedent v literatuře? V opačném 
případě nebyl objektivní důvod tyto jedince vylučovat – cílem experimentu bylo přeci popsat 
preference celé populace. Analogický krok u důchodu nebo dosaženého vzdělání by rovněž 
nedával smysl. 
 

K regresi: 
1. Autor důsledně popisuje vývoj výzkumu kolem Easterlinových hypotéz s konstatováním že 

články mimo současnou dekádu měly nedostatečná data (šíře, délka vzorku). Následně 
přistupuje k regresní analýze dat EU, která ovšem trpí tímtéž nedostatkem – pro úzký vzorek 
zemí analyzuje relativně krátké období. Aplikace regresního modelu je ale dobrou ukázkou 
metodologie a demonstruje možnosti praktické analýzy diskutovaného problému.  
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2. U výsledků regrese musí být uvedena (a případně následně diskutována) signifikance 

odhadnutých parametrů. Bez této informace jakákoliv interpretace postrádá smysl. 
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