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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Tato diplomová práce přichází se zajímavý tématem zkoumání misalokace lidského kapitálu z 
perspektivy rakouské školy. Na této práci oceňuji zajímavou tématiku, která není mainstreamová v 
rámci odborných studií. Alternativní pohled je velice zajímavý. 
 
Nicméně mám k práci vážné výhrady. Literatura by mohla být obohacena o větší množství novějších 
článků. Celkově pak studie působí spíše sumarizačním dojmem. Většinu práce tvoří obecné popisy o 
lidském kapitálu, BCT, rakouských BCT apod. Tématice práce tj. misalokaci lidského kapitálu a tedy 
vzdělanostní bublině z rakouské perspektivy je věnovaná jen malá část práce. Pokud se autor rozhodl 
tezi pojmout spíše v teoretickém duchu, očekávala vlastní přínos v podobě myšlenkových posunů pro 
danou tématiku a rakouskou teorii. Také rozsáhlejší porovnání s mainstreemovým přístupem. 
Ekonometrická analýza, kterou autor v závěru předvádí, je svou úrovní asi nejhorší z celé práce. Celá 
tato analýza je špatně. Práce je rovněž psaná spíše beletristickým než-li akademickým stylem, není 
vhodně strukturovaná a obsahuje nevhodné formáty grafů. 
 
Dále mám nějaké konkrétní připomínky k práci: 
 
V sekci 4, by měl autor vysvětlit, proč by vůbec centrální banka chtěla vybudit ekonomii, když se 
nachází v ERE a tedy v podstatě v optimu. Navíc u většiny centrálních bank je hlavním cílem finanční 
stabilita a ne reálná ekonomika. 
 
Autor ve své práci zapomíná, že poptávka po vzdělání bude pravděpodobně často tažena růstem GDP, 
technologickým pokrokem a růstem obyvatelstva. Oproti práci si také myslím, že poptávka po 
vzdělání se nemusí chovat obdobně jako kapitálová poptávka, neb studenti berou v potaz i následné 
umístění na pracovní trh a do přeplněných oborů pak nemají motivaci vstoupit. 
 
Autor začíná svou myšlenku a vzdělanostní bublině ukázkou grafu a čísel, kdy počet studentů stoupl z 
roku 1990 na 2010 o 50%. Ovšem zapomíná, že také počet obyvatel USA stoupl o 24% a enormně 
rostl GDP. 
 
V ekonometrické části přichází autor s nejjednodušším možným modelem, kterým chce obhájit svou 
hypotézu a vysvětluje tution na základě zpožděných hodnot bachelor’s premium, interest rates, federal 
aid a youth unemployment. Předpokládá, že by hlavními determinanty dle jeho teorie měly být federal 
aid a interest rate. Celý popis dané metodologie se ani zdaleka neblíží akademické úrovni. Celý model 
stojí na vodě, rozumím, že žádný obdobný model autor nenašel, nicméně v ekonometrii existují 
přístupy, jak v takové případě postupovat. Autor nijak netestuje kolik lagů by měly dané proměnné v 
modelu mít, jestli je model lineární a jestli netrpí OVB. Zároveň budou pravděpodobně některé 
proměnné endogenní a tudíž odhad jejich vlivu nekonzistentní. Můžeme například předpokládat, že 
federal aid bude reagovat na školné svou výší. Autor vede diskusi o potřebě stacionárních proměnných 
pro odhad OLS a zjišťuje, že většina proměnných stacionárních není. I tak však odhad provádí a také k 
tomu přidává odhad, který míchá dohromady diferencované proměnné s nediferencovanými. Dochází 
k závěru, že na modelu s nesmyslně smíchanými proměnnými, má příliš nízký koeficient determinace 
a tak jeho výsledky nebere do úvahy. Závěry pak dělá pouze z OLS na nestacionarizovaných 
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proměnných, kde hrozí problém spurious regression. Měl otestovat v první řadě, zda proměnné nejsou 
kointegrované a odhad pak případně provést jako ECM. V neposlední řadě pak také netestuje vůbec 
autokorealci reziduí. Výsledky, ke kterým pak dochází, jsou místy nelogické, což je dáno mnoha 
chybnými faktory v průběhu odhadování. 
 
 
 
Nejsem si zcela jistá, že se tato práce plně vyrovná standardům závěrečných prací na naší škole. 
Práce se pohybuje na pomezí k doporučení a nedoporučení k obhajobě. Celkově ji hodnotím 
známkou DOBŘE. 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Methods                      (max. 30 points) 8 

Contribution                 (max. 30 points) 9 

Manuscript Form         (max. 20 points) 10 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 42 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 3 
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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 

 


