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

Práce nejprve v úvodu popisuje historii výzkumů zabývajícího se vzděláváním, detailněji pak 
popisuje PISA šetření, jeho strukturu, výběr vzorku, ale i kritiku, na kterou naráží. V 
teoretické části práce je dále popsán český systém vzdělávání a školské reformy od roku 
1989.  V empirické části práce uvádí přehled literatury a samotnou empirickou analýzu, ve 
které autorka zkoumá determinanty ovlivňující výsledky studentů získané v hodnocení PISA 
v jednotlivých oblastech (matematika, jazyk, přírodní vědy).  
 
Práce se zabývá zajímavým tématem, práce je čtivá, použitá metodologie je adekvátní pro 
kvalifikační práci bakalářského stupně. Teoretická část je však příliš obsáhlá (50 stran) na 
úrok empirické části, která by si zasloužila hlubší analýzu. V empirické části chybí diskuse 
nad kvalitou modelu, korelační matice, testové statistiky apod. Přehled literatury je založen 
primárně na českých studiích, průzkum zahraniční literatury významně chybí.  Další 
připomínky zahrnují následující: 

1. V závěru autorka tvrdí, že práce hodnotí efekt školských reforem a měří jejich 
účinnost s použitím dat PISA. To však není zcela pravda, práce pouze zohledňuje 
efekt času. Hodnocení efektu reforem je zkresleno trendem, který nelze v analýze 
tohoto typu odstranit. Jinými slovy, všechny sledované jednotky jsou hodnoceni před i 
po reformě, tudíž na mě má vliv případná fixní časová charakteristika. Pro hodnocení 
efektu reformy by bylo potřeba použít metodu difference-in-differences. 

2. Nadpis naznačuje, že se jedná o analýzu povinného vzdělávání, avšak v empirické 
části jsou zahrnuty i stupně vzdělání, které povinné nejsou. 

3. K analýze práce používá metodu pooled OLS, avšak z popisu datového souboru není 
jasné, zda v uvedených letech jsou zkoumáni totožní žáci či nikoliv. Jak je datový 
vzorek v jednotlivých letech velký? Pokud by byly hodnoceni identiční žáci, je potřeba 
zhodnotit testy na fixed effects či  random effects modely panelových dat. Na jakém 
základě se autorka rozhodla pro pooled OLS? Pokud by se jednalo o panelová data, 
je použití časových dummy adekvátní? 

4. Co zjistíme efektem cross-termů např. femaley12, apod.? 
5. V práci jsou hodnoceny ZŠ a zároveň SŠ, odborné školy I VŠ. Některé charakteristiky 

ale jsou neměnné pro všechny žáky ZŠ, což výsledek efektu daných proměnných 
zkresluje. Navrhuji proto udělat analýzu zvlášť pro ZŠ, střední stupeň vzdělání a 
vysoké školy. Autorka sama navíc uvádí, že žáci ZŠ jsou mladší, proto dosahují 
horších výsledků.  

 
Drobné připomínky a komentáře: 
  

1. Někdy jsou slova dělena uprostřed řádku. 
2. Autorka tvrdí, že socio-ekonomické charakteristiky a nerovnosti mají významný 

negativní vliv na kvalitní zvládnutí studia. Tento efekt bych očekávala, avšak je nutno 
podotknout, že vliv nemá socio-ekonomická situace per se, tj. vzdělání rodičů, příjem 
apod. Lze předpokládat, že rodiče s nižšími socio-ekonomickými charakteristikami se 
svým dětem méně věnují již od dětství. Například je nedostatečně rozvíjí čtením 
pohádek, aktivitami jemné a hrubé motoriky a obecně se jim méně věnují.  Ve svém 
důsledku prospívání ve škole ovlivňuje například i kvalita vzpřimování dětí do 1 roku, 
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které je potřeba u dětí hlídat, což si budou uvědomovat spíše rodiče s vyššími socio-
ekonomickými charakteristikami, najdou si informace apod. Např. pokud dítě neleze 
po čtyřech, nedochází k propojení jistých mozkových funkcí a děti mívají např. 
problémy s matematikou, děti bývají hyperaktivní, apod. Pokud se dítě nenaučí v 
období lezení couvat, může mít problém s odčítáním, opět v důsledku nepropojení 
funkcí v mozku. Dále např. držení těla ovlivňuje prokrvení mozku a tedy školní 
prospívání. Vše tedy souvisí se vším. Je to tedy spíš jakási proxy přístupu rodičů. 

3. Občas špatný formát citace. 
 

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

Literature                     (max. 20 points) 15 

Methods                      (max. 30 points) 20 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 78 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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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 

 


