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Statistické analýzy realizované v této práci je možné rozdělit do dvou částí. První z nich jsou popisné 

statistiky vývoje určité charakteristiky a jejich vzájemné porovnání mezi státy, respektive popis chování 

jednoho státu. Tyto metody jsou zastoupeny především v kapitolách 2, 3, 4 a 7 a je v nich použito 

především grafické zobrazení vývoje. 

Složitější statistické metody jsou pak prezentovány v kapitole 6. Autorka použila 3, respektive 2 hlavní 

statistické metody zpracování dat: shlukovou analýzu, multinomickou regresní analýzu a panelovou 

regresi (což je podčást klasických regresních metod). Všechny tyto metody se autorka v práci pokusila 

popsat včetně použití netriviálních matematických vzorců. Ke každé metodě zmínila její předpoklady, 

postup výpočtu i výstupů. Použité statistické metody jsou zvoleny správně a i jejich aplikace na reálná 

data a následná interpretace výsledků jsou až na výjimky v pořádků. 

Slabiny vidím zejména v nedostatečné pečlivosti při popisu statistických metod a v nepřesné interpretaci 

interakcí. V teoretické části bych uvítala podrobnější popis shlukové analýzy (v porovnání s ostatními 

metodami je tato dost upozaděna), tj. že se jedná o hierarchické shlukování a jak přesně probíhá. Dále 

jsem nalezla nedostatky u popisu většiny regresních modelů, kde občas chybí vysvětlení nějakého 

parametru (panelová regrese str. 27/28 – chybí popis delta), případně jsou znaky popsány nepřesně 

(s překlepy – str. 28 dole). Patrně překlep se vyskytl i u popisu grafického testu shody rozptylů, kde 

autorka zmiňuje závislost standardizovaných residuí na předpovědích namísto odmocniny 

standardizovaných residuí (str. 25).  

Setkala jsem se i s nepřesnou terminologií, kde autorka používá slovo "Stepwise" jako metodu krokové 

regrese (např. strana 51), přestože stepwise regression znamená v překladu přímo krokovou regresi. 

Metoda použitá v rámci ní se jmenuje "oboustranná" (bothsided). V neposlední řadě bych pak chtěla 

upozornit na zavádějící interpretaci regresních koeficientů interakcí (str. 54). Není možné interpretovat 

a vyhodnocovat (např. prostřednictvím p-hodnoty) tyto koeficienty u každé kategorie zvlášť. Změnou 

referenční kategorie se totiž všechny tyto koeficienty změní a interpretace by zněla jinak. Interpretovat 

tyto koeficienty lze pouze ve srovnání s referenční kategorií. 

Celkově bych statistickou část ohodnotila jako dobrou. Ocenila bych volbu, nastudování i aplikaci 

netriviálních statistických metod. Tento základ autorka zvládla. Chyby, které jsem v práci našla, jsou 

patrně způsobeny nepozorností a malou pečlivostí. Naštěstí se však jedná pouze o chyby více či méně 

formálního rázu, které nijak nesnižují celkovou hodnotu provedených statistických analýz. 
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