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

 
Autorka se ve své práci zabývá crowdfundingem (CF), velmi moderním tématem, který roste na 
popularitě velkým tempem podobně jako další metody sdílené ekonomiky. Protože ji samotnou takové 
platformy zajímají, rozhodla se je podrobit zkoumání.  
 
Autorka zvolila přístup z pohledu přispěvatele, kdy se zaměřila především na společenské aspekty, 
které mohou jedince motivovat přispívat na českých platformách. Podařilo se ji nasbírat vlastní 
dataset, na který použila vhodně zvolenou metodologii probitového modelu. 
 
 
Literatura 
Autorka správně pracuje se zdroji, používá aktuální a relevantní studie. Používá jak studie 
z mezinárodních časopitů, tak práce z Karlovy Univerzity, což považuji za důkaz, že se studentka 
snažila pokrýt veškeré dostupné studie. Autorka by mohla uvést studie, které využívají podobnou 
metodologii ač pro jiné téma. Otázky v dotazníku jsou založeny na výběru z předešlých studií, 
nesnažila se vytvářet nepodložené hypotézy.   
 
 
Metody 
Data jsou detailně popsaná, nicméně pro lepší představu čtenáře by bylo vhodné doplnit text o grafy 
s distribucemi hodnot u jednotlivých proměnných.  
 
Popis dat a způsob jeich sběru, stejně jako regresní model je jednoznačně popsán, je tedy velmi 
snadné dané zkoumání replikovat a dále jej rozšiřovat. Metody zkoumání jsou jasně uvedeny, ač by 
chtělo lépe propojit a popsat spojení s WTP (proč byla závislá proměnná zvolena právě takto).  
 
Výsledky jsou podrobně popsány a autorka je správně interpretuje, nicméně čtenáři není úplně jasné, 
co znamená „pravděpodobnost P“. V diskuzi by bylo vhodné napojit výsledky na studie (např. spojení 
CF a charity, tedy sociálního aspektu). 
 
 
Přínos 
Autorka využila unikátní dataset a její práce patří mezi první empiricky se zabývající studie v oblasti 
crowdfundingu v ČR. Autorka se seznámila s mikroekonomickým konceptem WTP, na který uplatnila 
pořádkový logit, který navazuje na získané vědomosti během bakalářského studia.  
 
 
Zpracování 
Autorka se pro účely práce seznámila s prací s programem LaTeX, který je vhodný pro akademické 
práce jako je tato. Práce je ale bohužel slabší po stylystické stránce, kdy časté použití odstavců 
především v druhé polovině práce drobí text, která je pak hůře čitelný. Při interpretaci výsledků 
autorka hojně používá názvy proměnných a jejich hodnoty a opět s častým odsazením odvádí čtenáře 
od obsahu. Práce je stručná, proto by zde měl být kladen větší důraz na provázání odstavců 
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Celkově práci hodnotím kladně, neboť studentka využila znalostí z bakalářského studia a vhodným 
způsobem je aplikovala, správně pracuje s akademickými zdroji. Práce je stručná, někdy ale autorka 
použila jazykové obraty pro akademickou práci již nevhodné. Práce má vhodnou strukturu, jazyková 
stránka a prezentace obsahu patří mezi slabší stránky.  
 
Naprostá většina připomínek, které jsem k práci měl byly zapracovány, a proto bych pro obhajobu měl 
následující otázky:    
 

a) Zda by autorka upravila dotazník na základě získaných zkušeností. 
b) Jak autorka sama vidí budounost crowdfundingu v ČR. 

 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě a dle bodů navrhuji známku „výborně“. 
 
 
 
 
 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 25 

Contribution                 (max. 30 points) 29 

Manuscript Form         (max. 20 points) 9 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 81 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4)  1 
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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 

 


