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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Táto bakalárska práca netriviálnym a originálnym spôsobom spracováva tému, ktorá je pomerne 
netradičná – vplyv štruktúry súrodencov v rodine na mieru v akej sa deti zúčastňujú detskej práce (či 
už v rámci rodinného hospodárstva alebo mimo neho) a školskej dochádzky. Václav Korbel sa 
zameriava na výskum danej problematiky v dvoch afrických krajinách – v Sierra Leone a Nigeri. Autor 
začína úvodnou kapitolou, v ktorej popisuje situáciu v problematike detskej práce v oboch krajinách a 
predstavuje tiež odlišnosti v systéme vzdelávania medzi týmito štátmi. Nasleduje teoretická časť, ktorá 
služi ako inšpirácia na následnú empirickú analýzu dát z oboch krajín. V empirickej časti práce 
formuluje a následne overuje hypotézy súvisiace s tromi oblasťami: vplyv pohlavia detí v rodine na 
detskú prácu a školskú dochádzku, ďalej vplyv štruktúry súrodencov podľa pohlavia v rodine a 
nakoniec vplyv toho, či dieťa je alebo nie je v rodine prvorodencom.  
 
Výber témy a taktiež jej spracovanie je možné považovať za vynikajúce. Autor dochádza 
k zaujímavým zisteniam, ktoré tiež konfrontuje s prácami iných výskumníkov v tejto oblasti. Výbava 
teoretického ekonóma získaná na IES mu umožňuje pohybovať sa nielen v rámci ekonomickej vedy, 
ale aj vstupovať na pole tých oblastí, ktoré nie sú tradičnou doménou ekonómie (napr. analýza rodiny). 
Autor demonštruje dobrú oboznámenosť s relevantou literatúrou v danom obore (G. Becker, E.V. 
Edmonds,…). Práca je dobre štuktúrovaná a jasná argumentačne. Domievam sa, že spĺňa všetky 
dôležité požiadavky na bakalársku prácu kladené, a to jednak rozsahom a jednak obsahovo. Pri 
analýze empirických dát aplikuje vhodné kvantitatívne metódy a svoje výsledky následne zaujímavým 
spôsobom interpretuje. V práci presvedčivo preukazuje schopnosť tvorivého myslenia, kreativity 
a imaginácie. 
 
Ak autor bude chcieť v tejto téme pokračovať v rámci svojho budúceho výskumu, odporúčam rozšíriť 
analýzu aj na ďalšie africké, prípadne aj mimoafrické štáty, čo by umožnilo detailnejšie odhaliť 
súvislosť medzi štruktúrou súrodencov a detskou prácou v závislosti od špecifík rôznych krajín.  
 
Na základe horeuvedených skutočností v prípade úspešnej obhajoby navrhujem hodnotiacej komisii 
ohodnotiť túto bakalársku prácu známkou „výborně“ (excellent, 1). 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points)            17 

Methods                      (max. 30 points)            30 

Contribution                 (max. 30 points)            25    

Manuscript Form         (max. 20 points)            20  

TOTAL POINTS         (max. 100 points)            92  

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 

 


