
Report on Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 

Student: 
 
 Bc. Petra Hadrová 

Advisor: 
 
 Božena Bobková 

Title of the thesis: 
A Gravity Approach to Modelling German Exports: The 
Role of Institutions 
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Tato diplomová práce se zabývá hledáním determinantů exportu Německa se zaměřením na roli 
institucí, kdy vychází z konceptu gravitačního modelu zahraničního obchodu. Odhad tohoto modelu je 
svou povahou komplikovaný a ve spojitosti s pravděpodobnou endogenitou institucionálních 
proměnných se stává ještě komplikovanější. Petra se ve své práci snaží najít optimální odhad, který 
postihne většinu problémů, které v sobě gravitační model nese. Tato práce je založená na vhodně 
zvolené literatuře, s kterou Petra dobře pracuje. Petra dále ukazuje svou znalost ekonometrických 
metod, kdy pro danou problematiku gravitačního modelu správně používá vhodnou metodu, která 
daný problém řeší. Inovativně se i snaží použít 2SLS odhad pro nelineární případ. Celkově pak 
přichází se zajímavý závěry pro dané typy institucionálních proměnných a jejich vlivu na německý 
export. 
 
Práci bych vytkla, že ačkoliv je použitá literatura v pořádku, výčet mohl být ještě více rozšířen o práce 
zajímající se o konkrétní vliv institucí na německý export. Dále pak práce trpí různými překlepy a 
mírnými formálními nedostatky, kdy např. chybí popis vlastností disturbancí pro dané modely. Na 
závěr pak Petra tvrdí, že HT odhad řeší obojí endogenitu a vychýlení odhadu při logaritmické 
transformaci, což není pravda. 
 
I přes tyto nedostatky hodnotím práci jako práci s velkým přínosem, doporučuji ji k obhajobě a 
navrhuji známku 1 (výborně). 
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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. 
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