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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Michal Palas přišel ve své bakalářské práci se zajímavým tématem  zkoumat, co ovlivňuje míru 
podnikatelství ve světě. Toto téma není v současné literatuře ani příliš rozebírané, odborné články
často obsahují jen analýzu na malém počtu pozorování a spokojují se většinou jen s průřezovými daty. 

Michal k dané analýze přistoupil ve své práci inovativně, použil panelová data a zkoušel veliký set 
různých proměnných, které by mohly mít vliv. Sám vytvořil celkem rozsáhlý dataset. Výsledky jeho 
práce jsou tak oproti současné literatuře mnohem více  vypovídající.  Kvalitně  použil různé 
ekonometrické modely panelových dat a to včetně jejich testování pro samotnou analýzu míry 
podnikatelství ve světě. Ve své práci pak došel k zajímavým závěrům. Velmi dobře pracoval 
s použitou literaturou a to jak o míře podnikání tak s ekonometrickými texty. Své výsledky porovnával 
s již publikovanými pracemi, kdy se mu v určitých případech podařilo ukázat, že některá tvrzení 
daných prací nejsou až tak jednoznačná. Například ukázat, že u-závislost HDP v daných modelech při 
použití více proměnných vůbec neplatí.

Michal k psaní bakalářské práce přistupoval již od začátku velmi svědomitě, přicházel se zajímvými 
myšlenkami, prokázal ekonometrickou zdatnost a mé připomínky rychle zahrnoval. Tato práce dle 
mého názoru splňuje všechna kritéria bakalářské práce, po určitém rozšíření by mohla sloužit dokonce 
i jako práce diplomová. Svou inovativností a kvalitou zpracování převyšuje standard 
bakalářských prací na naší škole a proto tuto práci hodnotím známkou VÝBORNĚ a NAVRHUJI 
TUTO PRÁCI NA OCENĚNÍ DĚKANEM.
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CATEGORY POINTS

Literature                     (max. 20 points) 18

Methods                      (max. 30 points) 29

Contribution                 (max. 30 points) 30

Manuscript Form         (max. 20 points) 20

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 97

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1
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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


