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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
 
 
 
Práce zkoumá velmi zajímavé téma vlivu relativní zralosti při nástupu do školy, dané datem narození 
dítěte, na zdraví jedince v dospělosti. Vztah je odvozen na jedné straně z předcházejících výzkumů, 
které zkoumaly vliv relativní zralosti dítěte na celkové dosažené vzdělání, a na straně druhé 
z výzkumů potvrzujících pozitivní korelaci mezi vzděláním a zdravím jedince.  
Autor velmi kvalitně využívá dostupné literatury a prokazuje vynikající orientaci v daném tématu. 
Vlastní výzkum je veden velmi pečlivě. Autor komentuje jak možné institucionální vlivy tak další možná 
omezení plynoucí z možností zkoumaných dat. Autor kvalitně využívá statistických metod i 
ekonometrické analýzy a fundovaně komentuje výsledky. Konstrukce indexu zdraví pomocí metody 
hlavních komponent je jedním z originálních příspěvků práce. Pro regresní analýzu využívá autor 
metody instrumentálních proměnných. Bohužel v první fázi regresní analýzy nebylo možné v datech 
potvrdit korelaci mezi datem narození a vzděláním, nicméně tento výsledek nemůže být hodnocen 
jako nedostatek práce. Autor testuje příčiny nesignifikantní proměnné a adekvátně komentuje možné 
příčiny výsledků, které nepotrvzují původní hypotézu.   
Po formální stránce stránce práce plně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 
Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnotit práci jako „výbornou“ a doporučuji zvážit ohodnocení 
práce Pochvalou děkana fakulty za vynikající diplomovou práci. 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 30 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 95 

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 

 


