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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Bakalářská práce patří svým charakterem do institucionální ekonomie, teorie transformace a 
komparace ekonomických systémů. Studentka z Mongolska měla úmysl zhodnotit jako případovou 
studii kupónovou privatizaci ve své zemi; posléze došlo k rozšíření zadání o srovnání s obdobnými 
privatizačními cestami v ČR a v Rusku. Příprava práce narážela na jazykové komunikační problémy, i 
na skutečnost, že studentka pracovala po několik měsíců doma v Mongolsku. I závěrečná podoba 
bakalářské práce předložené v angličtině /stejně jako český abstrakt/ strádají nedostatečnou 
jazykovou úrovní. Práce neužívá zádnou relevantní modelovou ani statistickou techniku, dotazníkové 
šetření v závěru práce má jen ilustrativní charakter. Studentka nicméně nastudovala reprezentativní 
literaturu ze všech tří srovnávaných zemí, a předvedla schopnost samostatné kvalitativní 
institucionální analýzy.  
   
     Práce přesvědčivě ukazuje všechny slabiny zvolené metody privatizace „bez kapitálu“ a to ve 
všech zkoumaných zemích; a to přes veškerou jejich heterogenitu co do velikosti ekonomik,jejich 
struktury i historii zemí /path dependency/. Přesto- a kvůli tomu ani nemusíme do Mongolska- stále, i 
s odstupem času- trvá velice rozporuplné hodnocení kupónové privatizace na škále „úspěch“- 
neúspěch“. Takové je i vyústění bakalářské práce, a bakalářské studentce, která navíc musela 
překonávat jazykové bariéry, to můžeme mít sotva za zlé /když  se na hodnocení  neshodnou ani 
věhlasní ekonomové /a politici/.  
   Jako konzultant doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení „dobře“. Během obhajoby by 
mohla studentka vysvětlit, proč- při převažujícím negativním hodnocení kupónové privatizace z let 90. 
v mongolské veřejnosti, uvažuje i současná vláda o privatizaci důlního průmyslu touto cestou- a přitom 
je vyslovována domněnka- že se tak děje především z důvodů politických a předvolebních?     
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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 

 


