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Práce analyzuje dopady amnestie vyhlášené v roce 2013 v České republice na kriminalitu a
další veličiny. Monika Besedová k tomu využívá modelu Buonanna a Raphaela (2013),
z kterého odvozuje regresní rovnice (reduced form) pro odhad efektů uvěznění a elasticity
kriminality. Výsledky ukazují, že kriminalita po vyhlášení amnestie prudce stoupla a postupně
se vracela na svoji dlouhodobou úroveň s opětovným zvyšováním vězeňské populace.
Největší dopad byl pak na krádeže. Autorka argumentuje, že z toho lze vyvozovat, že
amnestie není vhodným nástrojem pro snížení kriminality, či zmenšení vězeňské populace.
Contribution
Monika pracuje s exogenním šokem amnestie v ČR, který ji umožňuje detekovat kauzální efekt.
Samotný tento fakt je velmi hodnotným přínosem, jelikož určit kauzální efekt je v empirické práci vždy
velmi obtížné. Navíc k tomu skompilovala nový dataset z přístupných zdrojů. Díky exogenitě amnestie
může kredibilně odhadnout elasticitu kriminality a porovnat ji s výsledky jiných studií z dalších zemí.
Tím přispívá obecně do literatury ekonomie zločinu. Speciálně je pak přínos práce pro český kontext,
protože rigorózní analýzy dopadů politik a amnestií na kriminalitu a vězeňskou populaci obecně, jsou
v českém prostředí velmi vzácné. Věřím proto, že zkrácená anglická verze této práce by mohla být
publikována v impaktovaném časopise.
Methods
Právě tuto část hodnotím jako nejsilnější v celé práci. Odhady jsou založeny na odvození „reduced
forms“ podle modelů, které byly použity pro velmi podobnou analýzu italské amnestie a které byly
publikovány v předních vědeckých časopisech. Analýza je pak dělána metodami časových řad, ve
kterých je využíváno ekonometrie přesahující bakalářskou úroveň (použití zpětných momentů,
dynamické odhady, výpočty směrodatných odchylek delta metodou apod.). Metody jsou použity
korektně a s uvážením pro konkrétní dataset (úprava hlavní rovnice z důvodu předefinovanosti).
Testovány jsou také předpoklady modelu. Možná jediné, co by si zasloužilo větší pozornost, je ověření
předpokladu exogenity. Autorka ověření sice provádí empiricky i s ohledem na institucionální změny
(strana 16), nicméně především institucionální část je zmíněna trochu stručně.
Literature
Přehled literatury je zpracován přehledně a jasně. Autorka řadí literaturu podle typu metodologie, což
odpovídá i chronologickému řazení, které se vyvíjelo v čase. Z toho vyplývá, že navazuje na novou a
relevantní literaturu. Jediná drobnou výtkou tak zůstává možná až příliš dlouhé vymezení základních
pojmů.
Manuscript form
Práce je napsaná jasně, stručně a bez zbytečných chyb a překlepů.
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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
20

Average
10

Weak
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
30

Average
15

Weak
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
30

Average
15

Weak
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
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0
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