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

 
Práce se zabývá poptávkou po mase v České republice. 57 stran práce je rozděleno do 5 částí, které 
se nejprve zabývají masem, poté spotřebitelem a jeho chováním, dále determinanty spotřeby, 
následované přehledem literatury na toto téma a práci uzavírá empirická část.  
 
Práce má velice rozsáhlou úvodní část, nicméně empirická část těchto poznatků nevyužívá ani 
v modelu ani při interpretaci výsledků. Některé části, zejména v úvodu či v determinantech spotřeby, 
které pak nejsou v empirické části použity by mohly být vypuštěny, což by práci vytvořilo čitelnější. Na 
čitelnosti se také odráží vysoká fragmentace textu do odstavců, které na sebe navazují někdy tak, že 
nejsou vůbec potřeba, jindy ovšem skočí poměrně daleko od předchozího. V práci se objevuje řada 
typografických chyb, několik je zde uvedeno: 
 
- str. 6: údaj v EUR, ačkoli je zbytek práce v CZK 
- str. 7: Tabulka 1.1 – zdroj MZE /konkrétněji/ 
- str. 7: údaje o spotřebě „41.9“ a „83.4“ – nekonzistence používání desetinné čárky  
- nesprávné používání spojovníku místo pomlčky (str. 10, str. 22, str. 33, str. 34) 
- znaménko mínus se správně odděluje mezerou, je to navíc jiný znak nežli spojovník  
- str. 7: (na 31. místě – chybí tečka) 
- str. 9:  chybějící citace pro uvedené teze 
- str. 10, 23, 24, 28 apod.: přímá citace vyžaduje i stranu, ze které bylo čerpáno 
- str. 10 a následující: – Mashallovská, nikoli Maschallovská poptávka 
- str. 11: chybějící indexy u rovnic 
- dle str. 12 je luxusní statek definován podle důchodové elasticity, v závěru (str.56) je však luxusní 

statek spjat s cenovou změnou 
- při práci s proměnnými v textu nejsou dané proměnné správně typograficky označeny kurzívou 
- str. 21: chybějící citace („… můžeme z jednotlivých studií…“) – jakých? 
- několikrát chybějící interpunce 
- občasné překlepy – např. str. 8 („pro spotřebitel matoucí“, „“spotřeby reálná způsobuje“), str. 30 

(odhadů místo odhadech) 
- str. 8: mezi číselným údajem a jednotkou chybí mezera 
- str. 27: nadpis welfare zvířat – chybí uvozovky, či český překlad 
- str. 28: Tabulka 3.1: chybí vysvětlivka pro znaky v tabulce 
- str. 34: destinná tečka místo čárky,  
- str. 36: chybějící citace pro tezi o vhodnosti modelu 
- str. 43: „viz strana 4038“ 
- str. 45: „být z endogenní“ 
- str. 47: R2 místo R2 
- str. 51: „zmiňovaných v 21“ (asi myšleno na stránce 21) 
- str. 54: na ose y by mělo být v indexu M 
- str. 4: citace ČSU, místo ČSÚ 
 
Modely používané pro analýzu poptávek jsou sice představeny, není však jasná jejich vhodnost pro 
určité typy dat či rozdílnost. Zásadní nedostatek však vidím v chybějícím jasné, porovnání s modelem 
použitým v empirické části. Přehled výsledků dostupné literatury a použitý model nejsou taktéž 
propojeny, není tedy jasné, zda použité proměnné vycházejí pouze dostupnosti dat, či nějakým 
způsobem vycházejí z již existující literatury. K modelu samotnému mám několik poznámek: 
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Poznámky k modelu: 
- Po testu endogenity bylo uvedeno, že proměnná venkov nebude zahrnuta do modelu elasticit, ale 

byla, proč? 
- Je také příjem vážen CPI, když je vážena cena masa? 
- str. 44 údaj o průměrné ceně masa, nejedná se spíše o vážený průměr?  
- str. 46: jaká extrémní pozorování byla odebrána? 
- Proč byl zvolen přístup modelování pouze pro domácnosti vstupující na trh a ne jako celek? (str. 

46) 
- Proč nebyla normalita rovněž testována statisticky, ale jen graficky? 
- Jak konkrétně hodnota R2 je vypovídající o podhodnocení, či nadhodnocení odhadů? (str. 47) 
- Jaké jsou výsledky pro Ramsey RESET testu? 
- str. 47: jaká nulová hypotéza pro jaký F-test byla zamítnuta? 
- str. 48: údaje v tabulce 5,5 nejsou shodné s Tabulkou 5.6 – chyba v desetinné čárce 
- Tabulka 5.5: interpretace posledních dvou koeficientů je špatná, nejsou signifikantně rozdílné od 

nuly 
- Nebylo by lepší model rozdělit na období před a po změně metodiky? Mohlo by to pomoci 

vysvětlit vlastní cenovou elasticitu z hovězího? 
- Při představení dat by bylo vhodné použít tabulku podobnou jako je uvedena v příloze 2. Z čísel 

v těchto tabulkách by bylo možné rovněž formulovat určité hypotézy 
- Jestliže byla v práci použita rovněž čísla o zahraničním obchodu, proč nebyla použita i v modelu? 

Případný dovoz by mohl mít vliv na preferenci spotřebitele, když jsou např. diskutovány vlivy 
reklamy či etiket. Tato poznámka se rovněž váže k chybějícímu propojení literatury, tedy zda 
podobnou vysvětlující proměnnou již někdo použil. 

- Co je myšleno v závěru na str. 56: „Heterogenita cenové odezvy pro různé domácnosti ale 
potvzena nebyla.“ 

- Co je myšleno, že o nákupu masa rozhoduje žena? V popisu dat je uvedeno pouze pokud se 
jedná o neúplné rodiny. I v úplné rodině může o nákupu rozhodovat žena, nebo ne? 

- Co konkrétně je myšleno pod naturálními zdroji masa? 
- Jak mohou jinde ve světě analyzovat neměřitelné vlivy? (str. 57) 

 
 
Práce s litaraturou: 
- Je vidět, že autorka nepoužívá žádného doplňku pro práci s literaturou, což způsobuje drobné 

chyby: 
- Není jasné např. co zdroj ČSÚ (2013) označuje, či je použit ČSÚ (2011), ač je v seznamu 

literatury pouze 2011a a 2011b.  
- Na str. 33 pak nevhodně „V roce 1999 Syrovátka publikuje svoji disertační práci“. 
- V seznamu literatury není správné používat zkratky, ale plný název (Mze) 
- Str. 22: za jménem studie by měl být rok uveden v závorce, v poznámce pod čarou pak za autory 

chybí čárka. 
- Zpráva o stavu zemědělství je uvedena v seznamu literatura za roky 2008 až 2013, v textu 

citováno pouze 2010 a 2011 a to ještě názvem, nikoli autorem. 
- ZPRÁVA O TRHU VAJEC je název práce, nikoli autor 
- nekonzistence u psaní více autorů, např.: „(Volkow et al., 2013)“, „(Toma, et al., 2009)“, „(Dhar et 

al., 2003)“ 
o čárky a kurzíva 

- Str. 25: „Motivem jim je studie Shekelle a Liu, která dokazuje…“ – není uvedeno v seznamu 
literatury 
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Celkově práce z mého pohledu přináší zajímavé výsledky a zároveň používá nová data, takovýto 
přínos však autorka bohužel nevyzdvihuje, spíše konstatuje, že výsledky nejsou v rozporu 
s dosavadní literaturou. Motivace a stanovení výzkumné otázky v úvodu jsou neúplné, upřesnění 
nalezneme až v průběhu práce. Po obsahové stránce je práce v pořádku.  
 
Zajímalo by mne, zda určité odlišnosti existují mezi typem zdrojových dat použitých u citovaných 
studií a závěry – tedy zda data, která sbírá statistický úřad mají jiné závěry než např. dotazníková 
šetření, která mohou zahrnovat i otázky na preferenci spotřebitele. Toto bohužel z přehledu literatury 
není zřejmé. 
 
 
V případě úspěšné obhajoby navrhuji známku 2 (velmi dobře). 
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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 

 


