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Práce se zabývá vlivem makroekonomických a institucionálních charakteristik na rozdílnost v mÍře
nově vznikající podnikatelské aktivity mezi jednotlivými státy' K odhadu je pouŽita panelová regrese.
Práce nabízí kvalitně zpracované shrnutí literatury. Kromě standardních testů k otestování signifikance
proměnných nabízí i za1ímavý test na signifikanci druhé mocniny proměnné. Autor doŠel k zajímavým
výsledkům, avŠak k práci mám některé výhrady' Vědle několika metodlogických poznámek se týkají
předevŠÍm Úpravy textu a jeho stylistické stránky'

1. Vysvětlující proměnná zavedené se ukázala být ve výsledcÍch signifikantní, na rozdíl od většiny
ostatních vysvětlujícÍch proměnných. NenÍ moŽné, většina informacíobsaŽených v těchto
ostatních vysvětlujících proměnných a které by mohly objasnit chovánívysvětlované proměnné,
je zahrnuta v proměnné zavedené? V takovém případě by bylo vhodné uvést i model bez
proměnné zavedené.

2. Pravděpodobně platí, Že cor(vznikajícÍ_t-1,zavedené-t)>0. To můŽe mít dopad na platnost
pouŽité ekonometrické metody.

3' Vysvětlovaná i některé vysvětlující proměnné zahrnuté v panelové regresijsou pravděpodobně
velmi persistentní. Ačkoli autor pouŽívá robustnístandardníchyby' bylo by vhodné uvaŽovat nad
pouŽitím dat ve formě (procentních) změn.

4' Práce obsahuje pouze velmi stručný popis pouŽitých ekonometrických metod a neobsahuje bliŽŠÍ
vysvětlení nebo formální zápis něktených testů a jejich nulových hypotéz pouŽitých k otestování
předpokladů. Ani metodologie druhé části nenídostatečně specifikována a vysvětelnítestování
U-vztahu je omezeno na jednu větu (,,U-závislost implikuje, Že musí''''', str. 14)'

5' V něktených případech je vhodné zvolit přesný formálnÍzápis a vyhnout se slovnÍmu popisu, ktený
můŽe být matoucí, např. ,,Heteroskedasticitu testujeme tak, Že sestavÍme model s druhou
mocninou reziduíjako vysvětlovanou proměnnou a prvnía druhou... (str. 13)". NejdůleŽitější
výsledky je vhodné uvést formou tabulky v hlavní části namísto jejich zdlouhavého
vyjmenovávánÍ přímo v textu.

6. Autor by se měl vyvarovat častého pouŽitívágního a nicneříkajícího slova ,,urČitý"' Některé
formulace a pouŽité výrazy jsou nejednoznačné (spojení,,DlouhodobějŠípodnikatelská aktivita" _
je tedy dlouhodobá, střednědobá nebo krátkodobá?). Celkově doporučuji pouŽívat jasné
formulace a pojmy, které jednoznačně říkají, k jakým závěrům jsem doŠel. K vyjádření
nejednoznaČnosti v získaných výsledcích je vhodné pouŽít výrazy k tomu určené.

7 ' RŮzné stylistické chyby, nesprávná větná skladba (např. věta ',Ve snaze vyuŽít data... ", str. 15).
Není sjednocené pouŽití českých a anglických názvŮ (metoda nejmenŠích čtverců vs. Fixed
Effect vs. fixní efekty).

8' PouŽitá literatura _ v případě, Že se nejedná o čistě webový zdroj, není třeba uvádět webovou
adresu. V textu se neuvádí křestníjméno (Kristina NystrÓm, str'7). U zdroje LIND, Jo Thori a
Halvor MEHLUM chybídalší údaje (ačkoliv v odkazovaném pdf jsou k dispozici).
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:

L|TERATURE REVIEW: The thesis demonstrates authoťs full understanding and command of recent literature.
The author quotes relevant literature in a proper way.

Strong Average Weak
20100

METHdDS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the authoťs
level of studies. Ihe Ífresrs topic is comprehensively analyzed.

Strong Average Weak
30 15 0

CoNTRlBUTloN: The author presenťs original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empiňcs. There is a distinct value added of the
Íhesls'

Strong Average Weak
30 15 0

MANUscRlPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and sýle, including
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a
complete bibliography.

Strong Average Weak
20100

Overall qradins:

TOTAL POINTS GRADE
81 - 100 1 = excellent = výborně
61 -80 2 = qood = velmi dobře
41 -60 3 = satisfactory = dobře
0-40 4 = íail = nedoooruČUii k obhaiobě


