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

 
Please provide your assessment of each of the following four categories. The minimum 
length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
První část práce popisuje historický vývoj číny za posledních tisíc let a jeho vliv na lidský kapitál. 
Jedná se o práci z oblasti ekonomické historie, ve které nemám zkušenosti a tak nemohu posoudit, 
jaký je autorovů přinos v oblasti. Text se zdá spíše generelní, bez přidání nových postřehů, to je ale 
pravděpodně dáno rozsahem zkoumaného období. 
Druhá část práce se snaží identifikovat hodnoty celkové produktivity Číny pro období mezi lety 1962 
až 2014. Práce uvádí, že od roku 1977 celková produktivita stoupla o 45 % - neumím posoudit a ani v 
práci jsem nenašel, zda tato hodnota odpovídá předchozím odhadům nebo je s nimi v kontradikci. 
Za významné považuji autorovo tvrzení, že lidský kapitál byl přeměněn na produktivitu práce. Toto 
tvrzení ovšem není nikde dokázané na datech ani ozdrojované, odkud jej autor vzal. 
 
Methods 
První část práce popisující historii Číny je v podstatě rešerší literatury. Druhá část práce Odhadující 
celkovou produktivitu (TFP) je postavena na OLS regresi přirozených logaritmů HDP, K a L. Faktor 
residuí poté autor přiřazuje celkové produktivitu (TFP) a skutečným residuím. Opět nejsem zkušený 
v těchto typech makro-modelů, nicméně sám autor na toto téma uvádí: „The Chinese case is very 
specific, so I had to use a very unusual method. This method is quite risky…” (str. 20). Ještě bych byl 
ochoten přijmout nepřímou identifikaci TFP, ovšem v té jsou skryty veškeré endogenní i exogenní 
změny ovlivňující produktivitu v Číně a její změny v posledních 50-ti letech. Chybí mi zde jakákoliv 
spojitost s lidským kapitálem (viz komentář výše). 
 
Literature 
Revize literatury není příliš obsáhlá, po vynechání nakademických článků (napčř. Z novin) a učebnic, 
zůstane v bibliografii ne více než deset zdrojů, a to především spoijených s hiustorií číny. V práci mi 
chybí púodrobnější revize odborné literatury, která se zabývá identifikaci TFP, ze které by si čtenář 
mohl udělat obrázek o tom, zda autor postupuje v souladu s běžnou praxí v oboru. Dále jsem nucen 
přiznat, že v práci jsou některá velmi významná, tvrzení, kterým ale chybí zdroj a proto pak působí 
spíše ideologicky a jak z propagačního letáku vedoucí strany Číny (např.: “Mao Zedong´s China 
increased rapidly the human capital of Chinese population. Government was investing fairly 
substantial funds into education and health care infrastructure throughout this period” (str. 20, 
obdobně přímo v abstraktu)). 
 
Manuscript form 
Text splňuje všechny formální náležitosti, je napsán srozumitelnou angličtinou a má logickou strukturu. 
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Contribution                 (max. 30 points) 15 

Methods                       (max. 30 points) 12 
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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 

 


