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

 

Práce Jany Vavřičkové se zabývá dopadem nárůstu minimální mzdy na cenovou hladinu.  

Diplomová práce byla inspirována prací Sary Lemons z roku 2006 „A Survey of the Effects of 

the Minimum Wage on Prices“ publikované v Journal of Economic Surveys, ve které autorka 

shrnuje výsledky dosavadních empirických výzkumů na toto téma. Jana Vavřičková se ve 

své práci meta-analýzou 23 studií pokouší o totéž s pomocí kvantitativních metod. V tomto 

metodologickém přístupu byla inspirována mimo jiné publikacemi vedoucího své práce 

Tomáše Havránka (Havránek, Iršová (2011) Estimating vertical spillovers from FDI: Why 

results vary and what the true effect is; Havránek, Iršová, Janda (2012) Demand for gasoline 

is more price-inelastic than commonly thought).  

 

V úvodní části autorka představuje základní teoretické koncepty, na kterých stojí některé z 

empirických studií, zkoumající vztah mezi minimální mzdou a cenovou hladinou. Vzhledem 

k ambivalentním předpovědím vyplývajícím z různých nastavení modelů vyvstává nutnost 

opřít se při šetření této otázky o empirická zjištění. Zkoumání reálných dat se potom zabývá 

převážná většina diplomové práce. V průběhu práce se pozornost z tématu dopadu změn 

minimální mzdy na ceny postupně přesouvá k metodologickým otázkám a závěry vyplývající 

ze zpracování dat se potom ve velké míře týkají problémů publikační selektivity. 

 

Přínos práce je zcela zřejmý, pro dané téma se jedná o první meta-analýzu, navíc 

provedenou s velkou mírou pečlivosti. Autorka krok po kroku popisuje práci s daty, postup při 

hledání relevantních empirických studií, jejich následnou selekci pro účely meta-analýzy. 

Popisuje, jakým způsobem se vyrovnala s obtížemi při zpracování dostupných dat a 

otevřeně rozkrývá omezení, která v některých případech nevyhnutelně vyvstávají. Za celou 

diplomovou prací je vidět velké množství práce.  

 

Po technické stránce nelze práci nic vytknout. 

 

Při obhajobě navrhuji k diskusi následující:  

 

 Jakým způsobem se autorka vyrovnala s faktem, že ze 469 pozorování jich 282 

pocházelo jen ze dvou studií a jaké jsou případné dopady na výsledky meta-analýzy. 

 

Celkově práci hodnotím jako vynikající, doporučuji autorce její publikaci a navrhuji komisi 

ohodnotit diplomovou práci „výborně“. 
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