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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Práce je uspokojivým kompilátem několika odborných publikací o daném tématu, a jako taková splňuje 
minimální nároky na bakalářskou práci. Následuje několik připomínek k obsahu i formě, seřazených 
sestupně dle důležitosti: 
 

1) Vědecká práce předpokládá u čtenáře jistou inteligenci, a vyhýbá se konstatováním zjevného 
jako např.  „Výkonná moc je v rukou vlády.“, nebo „V České republice je nositelem 
monetární politiky Česká národní banka.“  Celá kapitola 2 by proto v zásadě v práci 
nemusela být, protože pouze poučuje čtenáře o elementárních ekonomických faktech, 
podobně i úvodní části dalších kapitol připomínají spíše úvod do makroekonomie pro 
první ročník (definice nezaměstnanosti apod). 

2) Práce obsahuje (vedle závěru)  pět různých podkapitol shrnutí. Tato shrnutí v zásadě 
opakují již řečené, aniž by přispívala ke kontinuitě textu, a nejsou tedy potřeba. 
Obzvláště nadbytečně působí shrnutí 6.1.4,  které shrnuje pouze výše zmíňené 
ekonomické technikálie.  

3) Text obecně je trochu zmatený, budí často dojem že si autorka odporuje: Osobnost 
člověka ... má na úroveň štěstí [relativně] menší vliv. ... o dvě řádky níže jsou zase 
Osobnostní faktory uvedeny jako hlavní determinanta štěstí. V kapitole 5 je čtenáři 
slibován popis Easterlinova paradoxu, ten je pak ale popsán jen velmi nepřímo, navíc 
bez jakékoliv zmínky o tom v čem paradox spočívá. 

4) Neplést si Okunův zákon s Phillipsovou křivkou (kap. 2.2). 
5) Drobné technikálie - citované texty je nutno jasně vyznačit, např kurzívou (chybí např v části 

2.2), zkratku SWB je nutno zavést dříve než je použita atp. 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 15 

Contribution                 (max. 30 points) 0 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 50 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 3 
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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 

 


