
Report on Bachelor Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 

Student: Veronika Mihaldová 

Advisor: Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CS. 

Title of the thesis: 
Togo in ECOWAS and Slovakia in the EU: Comparison 
of Economic Development 
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Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
 
Práce porovnává vývoj v Togu  a na Slovensku po získání nezávislosti (1960 a 1993). Vzhledem 
k tomu, že obě země jsou integrovány do širších komunit, zasazuje porovnání obou zemí do 
porovnání ECOWAS a EU, WAEMU a EMU. Kapitoly 3 až 5 podávají  základní srovnání, vzhledem ke 
snaze o stručnost jsou poněkud schematické, nicméně obsahují poznámkový a odkazový aparát 
navádějící k hlubším analýzám. Kapitoly 6 až 8 obsahují empirickou analýzu, vycházející z modelu 
dříve aplikovaného na rozvoj v Latinské Americe. Autorka si vytvořila panelový soubor zahrnující země 
ECOWAS a země střední a východní Evropy a zkoumá, jestli je specifikace ve výchozím modelu pro 
Latinskou Ameriku vhodná i pro ECOWAS či EU. Je třeba ji pochválit i za péči, kterou věnovala řešení 
problémů s daty (kap. 6).  
 
Methods 
 
Autorka pracuje s panelovými daty a používá kromě standardní metodologie podle Wooldridge i 
Arellano-Bond estimátor pro dynamický model, podle mého názoru správně. Obecný zápis modelu 
v rovnici 3 je formálně chybný. Na straně 14 jsou GDP/capita pro ECOWAS a EU agregovány 
způsobem, který je naprosto zavádějící, pokud ne přímo chybný. 
 
Literature 
 
Přehled litaratury je v pořádku s tím, že jsme se s autorkou domluvili, že potřebné reference bude 
uvádět i na relevantních místech v kap. 3 až 5 a že se jedná o bakalářskou práci, nikoliv o 
specializovanou srovnávací studii. 
 
Manuscript form 
 
Po formální stránce je práce v pořádku, až na špatně formátovanou hlavičku v Table 4. V Table 7 by 
měly být všechny obvykle uváděné výstupy, čili i počet pozorování a koeficient determinace (ten 
hlavně z toho důvodu, že pokud je příliš vysoký, tak indikuje problém). 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
S autorkou jsem práci pravidelně konzultoval během její tvorby. Do diskuze navrhuji: 

- Interpretaci výsledků a možné příčiny nalezených závislostí 
- Výše zmíněnou agregaci na str. 14. 

Práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské práci na IES a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
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  
 
 
 
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  
 
 
 
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  
 
 
 

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 GRADE 

91 – 100 A 

81 - 90 B 

71 - 80 C 

61 – 70 D 

51 – 60 E 

0 – 50 F 

 


