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

 

Práce Petra Horáka si klade za cíl zjistit, zda veřejná podpora výzkumu a vývoje zvyšuje 

konkurenceschopnost firem v České republice. Pro posouzení úrovně konkurenceschopnosti 

autor z přehledu studií zabývajících se obdobným tématem vybírá čtyři indikátory 

konkurenceschopnosti: ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity), AT (Asset 

Turnover Ratio) a ROS (Return on Sales). Studie se zaměřuje na dvě odvětví průmyslu – 

NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení a 

NACE 28 - Výroba strojů a zařízení. K evaluaci dopadů podpory výzkumu a vývoje autor 

nejprve vytváří kontrolní skupinu s využitím propensity score matching a poté odhaduje 

rozsah dopadu s využitím metody rozdílů v rozdílech (difference in differences).  

 

V teoretické části práce autor shrnuje ekonomickou teorii technologické změny, 

konkurenceschopnosti a kontrafaktuálních dopadových evaluací. Především v části týkající 

se kontrafaktuálních dopadových evaluací čtenáře zaujme velmi široká, místy až filosofická, 

diskuse nad vybranou metodou. Empirická analýza ve třetí kapitole není ale příliš navázána 

na široce pojatou teoretickou část ve druhé kapitole.   

 

K samotným výsledkům práce – autor otevřeně popisuje problémy s naplněním předpokladů 

modelu, v tabulce č. 24 jsou 4 ze 7 uváděných předpokladů nesplněny (nebo netestovány). 

Pro diplomové práce bývá tato situace poměrně typická a je pochopitelné, že výsledky 

z tohoto pokusu plynoucí jsou pak snadno zpochybnitelné. Výsledky, které autor obdržel jsou 

také v rozporu s intuicí a předpoklady. Pouze v jediném případě je výsledek signifikantní, 

ovšem koeficient je proti očekávání negativní. U práce postrádám snahu se s problémy 

s daty nějakým způsobem důstojně popasovat (alespoň pokus).  

 

Co se týká vlastního přínosu autora, práce je standardní diplomovou prací, kdy student 

aplikuje metody popsané jinými autory na jím vybraná data. Přínos tedy spočívá právě ve 

využití dat pro NACE 25 a NACE 28 v ČR. 

 
Po formální stránce je práce dobře strukturovaná, včetně všech náležitostí akademického 

textu. V celé práci je pro čtenáře velmi rušivé, že mezi některými slovy chybí mezery (str. 40 

isunfortunately, str. 46 explorationwe, str. 50 turnoveris atd. atd.). Text je pochopitelný, ale 

s frekvencí cca dvou výskytů na stránku je tento technický nedostatek značně obtěžující. 

 

Při obhajobě práce navrhuji diskutovat následující: 
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 Jakým způsobem mohou být ovlivněny výsledky Vaší analýzy faktem, že podpora 

není přidělována firmám náhodně, ale na základě hodnocení jimi navrhnutých 

projektů? 

 Jakým způsobem Vaše výsledky ovlivňuje fakt, že firmy mohou čerpat podporu i 

z jiných zdrojů (EU)? 

 Jaké jsou podle Vás další faktory, které způsobují, že Vaše výsledky indikují, že 

zdroje poskytnuté na výzkum a vývoj nezvyšují konkurenceschopnost firem? 

 

Celkově navrhuji komisi ohodnotit diplomovou práci „velmi dobře“. 

 

 
 
 

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

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 22 

Contribution                 (max. 30 points) 21 

Manuscript Form         (max. 20 points) 17 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 78 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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