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Práce je nesporně zajímavá, autor prokázal, že je schopen pracovat s časovými řadami podle
současného metodologického standardu. Autor mně ukázal až více-méně finální verzi práce, čili jsem
s ním moc nekonzultoval. Přesto nemám k práci významnějších připomínek – myslím, že je pěkně
vyvážená, psaná výbornou angličtinou a metody jsou použity tak jak mají (pokud to můžu posoudit).
Na tomto místě uvedu jen dvě připomínky:
1. Autor pracuje s ročními časovými řadami. „Leading indicators“ pro GDP prakticky
používané bývají vztaženy ke čtvrtletím.
2. Autor má cca 60 pozorování, zajímalo by mě, jestli zvažoval dopad zvyšování počtu
zpoždění ve VAR (VEC) modelech na snižování počtu pozorování.
K diskuzi u obhajoby doporučuji probrat obě výše uvedené připomínky.
Podle mého názoru práce odpovídá požadavkům na bakalářské práce na IES, doporučuji ji
k obhajobě.

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

POINTS

Literature

(max. 20 points)

20

Methods

(max. 30 points)

30

Contribution

(max. 30 points)

15

Manuscript Form

(max. 20 points)

20

TOTAL POINTS

(max. 100 points) 85

GRADE

(1 – 2 – 3 – 4)

1

NAME OF THE REFEREE: Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

DATE OF EVALUATION:

May 26, 2016
___________________________
Referee Signature

EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:
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