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

 
 

Práce se zabývá analýzou vztahu různých indexů globalizace, HDP a nezaměstnanosti. Autor 
nejprve seznamuje s konstrukcí čtyř indexů a porovnáná je. Těžištěm práce jsou regrese HDP a 
nezaměstnanosti na jednotlivé indexy, se zařazením kontrolních proměnných a s využitím  odhadové 
metody pro dynamický model s panelovými daty. Modely i metody odhadu vycházejí z dříve 
publikovaných výsledků různých autorů, ovšem vlastní přínos autora této práce je nepopiratelný. 
Ekonometrická analýza přesahuje úroveň vyučovanou na bakalářském stupni na IES, používané 
metody jsou použity správně (pokud to mohu posoudit), interpretace výsledků jsou jasné a závěry 
taktéž. 

Autorovi jsem podrobně konzultoval předešlé verze práce a v této finální verzi není nic, s čím 
bych nebyl spokojen. 

K diskuzi u obhajoby doporučuji interpretace výsledků, asi zejména ve vztahu k porovnání 
obou metod použitých v modelu s nezaměstnaností. Výsledky jsou hodně rozdílné, podle mého 
názoru metoda fixních efektů, i když je používána v jednom z výchozích článků, zde není vhodná. 

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. 
 
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 

 


