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Tato bakalářská práce se zabývá metodou filtrování korelačních matic a 

hierarchického clusterování a aplikuje ji na problematiku konvergence členů EU. Tato práce 
je zajímavá především svou tématikou, kdy např. metody clusterování v panelových datech 
se teprve nyní začínají více zkoumat v současné literatuře. Aplikaci těchto metod pro 
zkoumání konvergence členů EU pak vidím také jako velice vhodnou. Z práce je patrné, že 
autor hluboce pronikl do dané tématiky. Oceňuji rovněž velice dobrou práci s literaturou a 
teoretickými koncepty. V neposlední řadě pak pozitivně hodnotím zajímavé výsledky, ke 
kterým autor došel v aplikační části práce, kdy např. ukazuje, že Švédsko s Finskem jsou 
řazeny do stejného clusteru jen zřídka. 

K práci pak mám několik připomínek a návrhů. Práce je svým rozsahem poněkud 
dlouhá, to je dáno především rozsáhlou metodologicko-teoretickou částí. Již v tezi autor 
zmiňuje svůj záměr v této práci předvést ucelený teoretický koncept dané tématiky, nicméně 
se domnívám, že by bylo lepší tuto část zkrátit a např. se nezabývat důkazy daných vět, 
které jsou k dohledání v originálních paperech, a raději se zaměřit na vlastní aplikaci (přidat 
například monte-carlo simulační studii). Obdobně mi přijde zbytečné uvádět v hlavním textu 
kódy z R-projectu, měly by být spíše v apendixu. V aplikační části na mě práce působí až 
příliš technicky, kdy chvílemi autorovi uniká samotná podstata jeho analýzy. Dle mého 
názoru by zasloužila určité rozšíření část celkových statistik. Také by bylo zajímavé předvést 
porovnání s jinými metodami, které jsou pro konveregnci standardní (panelové kointegrace), 
a ukázat výhody použité metody. 

Celkově však tuto práci hodnotím jako velice zdařilou, doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji známku VÝBORNĚ. 
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