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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Po všech problémech spojených se změnou vedoucího práce a tímto vyvolanou časovou tísní mě 
výsledek příjemně překvapil.  
Práce má (s jednou výhradou) kultivovanou  a vyváženou strukturu. Po stručné historii GDP, jeho 
definici a popisu jeho použití je těžiště práce v kapitole 5 – popis alternativních indikátorů. Hezká je 
práce s daty v části 5.2 – srovnání HDI a GDP.  Ona jediná výhrada je spojená s částí 5.3.3. – 
tématika v této části je spojená s kritikou v části 4.3..2 a neměla by být v kapitole 5.  Buďto by si 
zasloužila hlubšího rozpracování – v současném stavu působí její uvedení poněkud násilně – a 
uvedení v samostatné kapitole, nebo by se dala i úplně vypustit (já sám jsem ovšem na tuto tématiku 
autora upozornil, bohužel jsme již neměli čas na další kola konzultací a vzájemné upřesnění 
myšlenek). 
V části 3.4 by zasloužily zmínku tzv. Penn World Tables, které uvádějí GDP pro jednotlivé země 
v unifikovaném formátu.  
U obrázků by měly být uvedeny zdroje. Z kontextu kapitoly je sice zdroj obvykle jasný, ale není jasné, 
jestli autor přebírá přímo obrázek nebo pouze data, ze kterých obrázek vytváří sám  (např. Figure 13).  
U některých shrnutí se autor nebezpečně pohybuje na hranici mezi shrnutím a „necitovanou“ citací 
(4.5.3, 4.6.1). 
Oceňuji, že se autor pustil do tohoto tématu, myslím, že odvedl kus práce a doufám, že téma 
rozpracuje v magisterské diplomové práci. 
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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 
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