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Práce sl. Bobkové sice na první pohled vypadá jako krátká (47 stran), nicméně po podrobnějším 
studiu se ukáže, že to je koncentrovaný kondenzát výzkumného charakteru, který hned od prvních 
stránek jde po podstatě věci – formálně-logicky argumentovat jaká jsou technická rizika standardního 
odhadu panelových dat v případě konkrétního modelu GM. Jde o problematiku hodně živou v 
posledních zhruba 12 letech, která ještě stále je ve fázi nových objevů. Zjišťuje se stále častěji, že až 
dosud masově využívaná logaritmická transformace modelů mocninného typu se dostává do nesnází, 
byť už jen z toho důvodu, že nemůže zpracovávat záporná čísla nebo že je snadno vychýlitelná z 
důvodu multikolinearity a zejména kointegrace.  
 
Práce sl. Bobková shrnuje v kapitole 2 argumenty pro a proti odhadům pomocí tradičních metod, jak 
se vyvinuly ve světové literatuře a zkoumá podrobně alternativní metodu odhadu, která je odvozena z 
Poissonova rozložení náhodných veličin. Rozlišuje při tom mezi průřezovými a panelovými daty. 
Kapitola 3 specifikuje rovnici tzv. gravitačních modelů a odvozuje ji teoreticky v několika rozšířeních o 
teorie her nebo imperfektních trhů. V této části bych však uvítal lepší návaznost na teoretické zdroje, 
protože bez toho je těžké rozlišit mezi postupy převzaté z jiných pramenů a co jsou vlastní myšlenky 
autorky. Kapitola 4 se vrací k logaritmické transformaci a detailněji rozebírá její nedostatky, respektive 
nedostatečně řešení těchto nedostatků. V části 4.4 analyzuje modifikovanou techniku odhadu pomocí 
tzv. Poissonovy pseudo-maximální věrohodnosti (model PPML). 
 
V kapitole 5 popisuje metodologický postup empirické analýzy na datech pro 177 zemí světa z pozice 
Německa a Česka. Data rozšiřuje a rozsáhnou škálu různých umělých proměnných (dummies). 
Rozlišuje při tom proměnné časove variantní a invariantní, resp. proměnné invariantní z pozice 
geografie, které odhady tradičními metodamy FE-RE hodně omezují. Kapitola 6 popisuje výsledky 
odhadů za Německo a Česko, které provádí alternativně několika metodami, aby bylo možné výsledky 
porovnat. Výsledky vyhodnocuje pomocí tzv. RESET testů. Výsledky pomocí PPML jsou až 
překvapivě odlišné od těch klasických, na jejichž tendence ke zkreslení odhadů už v poslední době 
upozorňovalo několik prací. V Tab. 6.2 (a následujících) bych v nápisu uvítal podrobnější popis, za 
jakých podmínek kontroly je výsledků dosaženo. Kapitola 7 uzavírá práci komparací výsledků z 
obecného pohledu.  
 
Diplomová práce sl. Bobkové je vlastně  rozsáhlejším výzkumným článkem, čímž překračuje 
standardy obvyklých prací studentů. Pokud by však chtěla tento výzkum publikovat, musela by zřejmě 
přidat další kapitolu, která by teoreticky blíže rozvedla, jak je možné, že výsledky mezi alternativními 
technikami odhadu se odlišují. Je evidentní, že tyto techniky v podstatě modifikují vlastní zadání už i 
tím, že data různě transformují. Tato data pak popisují trochu jinak chápaný objekt studia a jejich 
účelové funkce odhadu zkoumají daný problém také z jiného úhlu. Tím samozřejmě nemohou přijít ke 
stejným výsledkům. V čem je ten posun jen technickýn a v čem je i ekonomickým teoretickým 
problémem? To však je zadání pro jinou práci. V této práci autorka své zadání v podstatě splnila. 
Poznámka: mé nižší body za "manuscript form" odůvodňuji tím, že práce by mohla být přece jen o 
něco delší a tam by se mělo více prostoru věnovat interpretaci výsledků. 
 
Závěry: Výběr literatury je skutečně na úrovni - jedná se o vůdčí autory v dané oblasti. Náročnost 
zkoumaných ekonometrických metod je také značná a na diplomovou práci hodně nadstandardní. 
Autorka metody dobře zvládla. Vlastní příspěvek je těžké odhadnout, protože stav této literatury až tak 
podrobně neznám. Autorka to měla explicitně zdůraznit. Po stránce úpravy bych uvítal preciznější styl 
citací. 
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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. 
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81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


