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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):
První část práce uvádí do tématu – autor stručně popisuje metody, které využije při analýze a
hlavně uvádí do světa fotbalových lig. Druhá část obsahuje ekonometrickou analýzu. Autor pracuje
s panelovými daty, s modelem s fixními efekty a FD a FE estimátory. V kapitole 6 se zamýšlí nad tím,
že obdobný postup by se dal aplikovat na ranking universit a platy profesorů.
Autorovi jsem komentoval předešlé verze práce, s touto konečnou verzí jsem spokojen.
Autor se mnou diskutoval i délku práce – je téměř dvojnásobná oproti minimální požadované
délce. I když rozhodně není politikou IES podporovat dlouhé práce, v tomto případě jsem autorovi
doporučil, aby práci nezkracoval. Všechny části práce spolu souvisí a dávají smysl. Autor by měl
popřemýšlet o vypracování „paperu“ na základě této práce a pokusu publikovat tento paper – aplikace
je rozhodně neotřelá.
K diskuzi u obhajoby doporučuji výsledky uvedené v kap. 7 „Conclusions“.
Podle mého názoru práce odpovídá požadavkům na bakalářské práce na IES, doporučuji ji
k obhajobě.
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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.
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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.
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Average
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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
30

Average
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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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