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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Práce se zabývá aukcemi kmitočtového spektra. Prvních 37 stránek se zabývá popisem technologií, 
způsobů přidělování a soupisem minulých a chystaných aukcí kmitočtového spektra v Evropě. 
Analytické a ekonomické zaměření má pouze 11 stránek paté kapitoly. 
 
V páté kapitole si autor klade za cíl analyzovat ekonomickou hodnotu kmitočtového spektra a faktory 
ovlivňující hodnotu spektra v pásmu 800 MHz, tzv. Digitální dividendy. Jako metodu pro určení 
hodnoty kmitočtového spektra používá vážené průměry konečných a vyvolávacích cen. Faktory 
ovlivňující hodnotu spektra neanalyzuje pomocí kvantitativních metod, ale pouze slovně popisuje 
rozdíly v historicých cenách při různých parametrech aukcí. Kvantitativní metody v práci se tedy 
omezují na spočítání 5 vážených průměrů, což je pro bakalářskou práci tohoto zaměření neadekvátní. 
 
Ke zvolené metodě mám následující připomínky: 

• Konečné a vyvolávací ceny není možné průměrovat v případech, kdy jsou konečné ceny 
několikanásobně vyšší než vyvolávací. Doporučuji konečné a vyvolávací ceny analyzovat 
zvlášť a doplnit statistiky rozdílu mezi vyvolávacími a konečnými cenami. 

• Autor ze vzorku hodnot pro počítání průměru libovolně vylučuje extrémně nízké či vysoké 
hodnoty. Chybí konzistentní pravidlo pro vylučování extrémů pro všechna pásma. 

• Postrádám deskriptivní statistiku použitých dat. 
• Pro srovnání hodnot v jednotlivých pásmech by bylo možné použít i jednoduchý OLS model, 

nicméně i při použití metody průměru je nutné doplnit směrodatné odchylky a ověřit, zda jsou 
rozdíly v hodnotách v jednotlivých pásmech signifikantní. 

• Slovní popis vlivu různých faktorů na hodnotu digitální dividendy je nedostatečný a 
nepřesvědčivý. Často není zřejmé na základě čeho autor usuzuje na silnější či slabší vliv 
jednotlivých faktorů. Z uvedené slovní analýzy nelze vyvodit, zda jsou vlivy jednotlivých 
faktorů signifikantní statisticky a ekonomicky. 

Vzhledem k nedostatkům v analytické kapitole je originální přínos práce sporný. Práce s literaturou je 
průměrná, doporučovala bych ji rozšířit o více článků publikovných v journálech. 
 
V případě úspěšné obhajoby doporučují známku dobře, 3. 
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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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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 

 


