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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Toto je velice silná práce zabývající se vztahem mezi TPRM a DSM, dvěma klíčovými 
mechanismy ve WTO. Autor zaprvé rigorózně a systematicky měří, do jaké míry jsou 
relevantní případy v DSM předtím vzneseny v TPRM, a zadruhé identifikuje faktory, 
které tuto (ne)souhru mezi DSM a TPRM vysvětlují. 

Práce je velice silná v teorii, práci s literaturou, i sběru a analýze velkého množství 
empirických dat. Tady nemám co vytknout. 

Co se týče empirických výsledků, mám jen jednu poznámku. Zatímco deskriptivní 
část je mimořádně silná a robustní (i zvolená metodologie sběru dat je vhodná), u 
explanační části mám stín pochybnosti. Pokud vidím, že jako signifikantní vycházejí 
dvě proměnné – peer pressure a share on world trade – nabízí se myšlenka, že jejich 
signifikance může být artefaktem jejich vzájemné pozitivní korelace. Tomu by 
odpovídal i vysoký VIF. Jinými slovy, velké státy mají velký podíl na světovém 
obchodu, a také lákají hodně zájmu v TPRM. Je možné, že se proměnné takto 
numericky „doplnily“, díky čemuž se obě ukazují jako signifikantní. Tato obava je 
mírně upozaděna zahrnutím modelu 3 (tab. 4), byť i v něm je proměnná 4 largest 
traders. Nicméně i na Mgr. úroveň se jedná o metodologicky velice silnou práci, tj. 
tento komentář je spíš doplněním.  

 

Vedlejší kritéria: 

Práce je jazykově, stylisticky i formálně velice silná, nemám připomínky. 

Celkové hodnocení: Vynikají text s prvky vědecké práce a s originálními 
poznatky o málo prozkoumaném tématu. 

Výsledná známka: Výborně 
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