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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Studie se zabývá analýzou mezinárodního obchodu z pohledu České republiky a Německa. Gravitační 
modely zkoumající mezinárodní obchod jsou aplikovány na panelová data, která jsou analyzována 
formou modelů s fixními a náhodnými efekty. Práce má ucelenou logickou strukturu a nabízí zajímavý 
pohled na problematiku, ovšem obsahuje chyby, které zbytečně snižují její výslednou kvalitu.

Literatura:
Diplomová práce sice používá relevantní domácí i zahraniční literaturu, ale bohužel obsahuje řadu 
chyb. Marginálie, jako jsou chybějící čísla vydání knih nebo žurnálů, lze zanedbat. Najdou se zde 
ovšem i chyby výrazné. Jde především o uvedení referencí na literaturu, jež není v textu zmíněna. 
Čtenář tak může nabýt dojmu, že autorka neprostudovala všechny prameny s dostatečnou pečlivostí.
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Některé studie jsou naopak uvedeny v textu, ovšem v referencích chybí např. Fidrmuc, J. (2008) (str.  
33); Rose (2009) (str. 31); U těchto citací není možné dohledat skutečný zdroj. Autorka v referencích 
používá autocitaci své bakalářské práce bez toho, aby bylo jasné, v čem diplomová práce navazuje na 
práci bakalářskou.
Celkově lze tak práci s literaturou označit za nepříliš kvalitní.

Metody:

Autorka využívá přiměřené ekonometrické modely k analýze mezinárodního obchodu, nevyhnula se 
ovšem některým chybám či nepřesnostem.
Nepřesnosti  je  možné  nalézt  například  v  kapitole  2.5,  která  představuje  určitý  způsob  provedení 
myšlenkového experimentu. Analyzovaný vzorek dat je však velmi malý, což omezuje nejen výběr 
dummy proměnných,  ale  i  testy  signifikance odhadovaných  koeficientů.  O signifikanci  odhadů lze 
ovšem jen velmi těžko hovořit, protože chybí některé důležité testové statistiky (např. testy zaměřené 
na stacionaritu dat  či  heteroskedasticitu).  Všechna vstupní data v příkladu v kapitole 2.5 obsahují 
rostoucí  nebo  klesající  trendy,  jsou  tedy  velmi  pravděpodobně  nestacionární,  čímž  může  dojít  k 
mylným závěrům při užití ekonometrických modelů. Vztahy mezi vlastními výpočty autorky a rovnicemi 
v tabulkách 3 a 7 jsou velmi nejasné a zasloužily by si podrobnější komentář v textu.
Otázkou nestacionarity dat, která by měla být součástí relevantní studie zaměřené na panelová data 
(např.  Marková  L.  (2008),  "Supply  Side  of  the  Czech  Economy.  Selected  Topics",  Institut 
ekonomických studií,  Univerzita Karlova v Praze; Levin A., Chien-Fu L., Chia-Shang C. J., (2002),  
"Unit  root  tests  in  panel  data:  asymptotic  and  finite-sample  properties",  Journal  of  Econometrics,  
Elsevier, vol. 108(1), pages 1-24, May) se autorka příliš nezabývá. Vyvstává zde tak riziko zdánlivé 
regrese (spurious regression). Jediný komentář ohledně stacionarity lze nalézt na straně 34, ovšem 
bez řádné  citace  či  dalšího  propojení  s  textem.  Otázku  stacionarity  by  pomohl  lépe  zanalyzovat  
Dickey-Fullerův test i s diskuzí ohledně jeho výsledku. 
Problematika heteroskedasticity zůstala v celé práci opomenuta. V tomto případě je chyba o to větší, 
protože jde o jeden ze základních předpokladů pro přesnou interpretaci výsledků ekonometrických 
modelů.

Přidaná hodnota:

Přidaná hodnota  práce  je  nevyvážená,  zajímavé  kapitoly  o  analýze  ekonomik  České  republiky  a 
Německa střídá velmi rozpačitý myšlenkový experiment, který trpí více neduhy (viz výše). V případě 
přidané hodnoty chybí i podrobnější diskuze ohledně možnosti protichůdných závěrů dřívějších studií,  
které mohou nastat díky různé struktuře analyzovaných dat, což je jedním ze záměrů práce. Autorka 
mohla lépe rozvinout myšlenku různé struktury dat vůči probíhajícímu výzkumu. Zde se projevuje dříve 
popisovaná nevhodná práce s referencemi (viz výše), kdy konkrétní odkaz na literaturu v textu často 
chybí.

Forma prezentace:

Forma prezentace je úhledná, autorka se drží pěkné úpravy textu i grafů v celém textu. Práce je psána 
kvalitní češtinou, ovšem i zde se najde několik drobných chyb. Chybí seznam zkratek, což především 
u analýzy v kapitole 1 může čtenáři působit potíže (například tabulky 1, 2 a 3). Autorka navíc používá  
zkratky odvozené z angličtiny, přestože zbytek celé práce je psán česky, což působí nekonzistentně. 
Opravit  by  zasloužila  chyba  první  věty  v  kapitole  1,  kde  je  uvedeno  prví  místo  první.  Dalším 
přehmatem je věta "Česká republika je z hlediska exportů na 12 místě a z hlediska importů dokonce 
na místě 12." na straně 16.
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I  přes  výše  zmíněnou  kritiku  jde  o  kvalitní  diplomovou  práci.  Proto  práci  doporučuji  přijmout 
k obhajobě s hodnocením „velmi dobře“. V práci se skrývá  dobrý  potenciál,  ovšem některá místa 
nebyla provedena s dostatečným důrazem na pečlivost. Především práce s ekonometrickými modely 
by mohla být zlepšena. Během obhajoby by autorka měla lépe vysvětlit přidanou hodnotu své práce 
vzhledem k práci jiných autorů a odůvodnit své chyby při práci s literaturou.

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

CATEGORY POINTS
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Manuscript Form         (max. 20 points) 19

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 79
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2

NAME OF THE REFEREE:  PhDr. Michael Princ

DATE OF EVALUATION:    27.1. 2012
___________________________

Referee Signature



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

Overal  l 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


