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Práce Barbory Malinské se zabývá tématem hodnocení dopadů regulace (RIA) – tedy předmětem na 
hranici práva a ekonomie. Na rozdíl od řady prací na toto téma se však bakalářská práce studentky 
soustředí na striktně ekonomickou analýzu RIA a nechává stranou politicko-právní aspekty celého 
procesu, které zaplevelují většinu existující akademické literatury. Bakalářská práce je tak velmi 
kompaktní, konzistentní a dobře strukturovaná. Zdůraznit je také třeba, že autorka si tento „střídmý“, 
analytický přístup k RIA vybrala sama na základě studia literatury k RIA – kterou sestudovala ve 
značném rozsahu, avšak využila k práci jen opravdu relevantní publikace (tzn. neztratila se ve velkém 
objemu dokumentů různé kvality, které lze k RIA najít). 
Co se týče formy práce, text je konzistentní, nevyskytují se v něm hrubé chyby, struktura je adekvátní 
tématu i bakalářské práci a forma zpracování je přiměřeně čtivá.  
Přínosem práce Barbory Malinské je rozhodně její práce s podkladovými daty z ČR. Ač se zdá vzorek, 
který autorka použila rozsahem relativně malý, jedná se o doposud nejrozsáhlejší analýzu českých 
RIA. Aby ji autorka mohla realizovat, musela manuálně najít v elektronické knihovně vládních 
dokumentů veškeré RIA od roku 2007, identifikovat velké RIA a následně dokumenty jeden po druhém 
projít (přičemž se často jedná o několikaset stránkové studie) a textová data v nich obsažená 
zpracovat do podoby kompozitního indexu. Aby byla práce robustní, zkonstruovala studentka 
kompozitních indexů několik a jejich výsledky porovnala s výsledky hodnocení Impact Assessmentů 
na úrovni EU pomocí statistického srovnání. Závěry analýzy jsou relevantní a odpovídají českým 
reáliím v oblasti RIA, zajímavý pro praxi je zejména závěr, že situace (křivka tvaru U v kvalitě RIA) je 
stejná i v evropské praxi. 
Co se týče celkového hodnocení studentky, podle mého názoru se ve své práci vyhnula všem 
klasickým chybám, které se bakalářským studentům stávají, a byla navíc schopná svou prací 
zkoumané téma doopravdy posunout o kousek dál, co se vědeckého poznání týče. Po přeložení do 
angličtiny a některých úpravách si myslím, že by z práce mohl být dobrý článek k publikaci v některém 
ze žurnálů věnovaných hospodářské politice EU. Studentce proto navrhuji známku výborně a 
pochvalu. 
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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 

 


