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OVERALL ASSESSMENT  

 
Posuzovaná práce je podle mého názoru v řadě ohledů na bakalářské úrovni stále ještě spíše  
výjimečná. Autorčiny ambice a úsilí proto zasluhují pozornost a uznání. V tomto směru lze zmínit 
sepsání práce v angličtině, volbu náročného teoretického modelu a jeho následné empirické testování 
na veřejně ne zcela přístupných datech. V neposlední řadě je třeba zmínit i snahu o postižení kontextu 
ekonomických politik v dané oblasti. Domnívám se, že ve všech těchto aspektech autorka prokázala 
to, co je pro úspěšnou bakalářskou práci nejdůležitější – schopnost osvojit si akutální světovou 
literaturu na úrovni, která umožuje pokázat na ekonomickou relevanci zvoleného problému, jeho 
modelovou generalizaci a konečně i pokročilejší práci s daty.  
 
Nejen ambice, ale i hloubka záběru je podle mého názoru spíše výjimečná. Flow i steady-state modely 
jsou rozebrány do detailu, který není v aplikované literatuře úplně obvyklý. Totíž platí pro empirickou 
práci, kdy jsou prezentovány výsledky pro  2 i 3-states modely. Ne zcela běžná je i transformace 
tranzitivních pravděpodobností na spojité veličiny. Toto vše vyžadovalo od autorky nesmírně intenzivní 
úsilí, počínaje nastudováním náročné teoretické literatury, přes zvládnutí empirických aplikací až po 
samostatné a dost nesnadné získání potřebných dat (původně zamýšlená EU-SILC data se mi 
nakonec pro autorku nepodařilo  z administrativních důvodů zajistit, což částečně způsobilo i jistý 
posun práce oproti původním záměrům).  
 
Je zřejmé, že popsaný ambiciózní a náročný přístup autorky k sepsání její bakalářské práce není bez 
rizik. Jistěže by se dalo poukázat na potřebu důkladnějšího pročistění celého textu z hlediska věcného 
i jazykového editingu, ještě více zdůraznit ekonomickou relevanci testovaných modelů, více se 
věnovat popisu používaných dat a interpretaci výsledků, atd. atp. Ovšem v takovém případě bychom 
nejspíše podlehli recenzentské euforii a zapomněli bychom, že hodnotíme práci bakalářskou a na 
téma, které doposud ještě nebylo v české literatuře zpracováno ani na profesionální úrovni – alespoň  
pokud je mi známo. Tím autorka pomohla posunout českou ekonomii např. k Polsku nebo Turecku, o 
vyspělejších státech ani nemluvě. Zároveň si autorka vytvořila vynikající pozici pro diplomovou práci a 
patrně by mohla/měla uvažovat i o metách vyšších. 
 
Pokud tedy oponent nebo komise nekonstatují nějaké fatální selhání v oblasti formulace modelu nebo 
nesmyslnosti výsledků, doporučuji předmětnou bakalářskou práci ohodnotit vysoce pozitvně a pokud 
něco takového ještě existuje, udělit jí i ocenění na úrovni institutu či fakulty.  
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