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

 
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. 
 
Na práci je vidět, že byla „šita horkou jehlou“. Některé formulace, zejména v kap. 4 „Methodology“ jsou 
natolik nepřesné, že mám dojem, že autor není v panelových metodách „úplně doma“ (může to být 
ovšem způsobeno i jazykem).  Analýza je nicméně zajímavá, základní metody a potřebné testy autor 
aplikoval, tudíž si myslím, že práce splňuje splňuje požadavky kladené na bakalářské práci na IES a 
doporučuji ji k obhajobě. 
 
Contribution 
 
Práce využívá nově dostupná data o exekucích v ČR. Pracuje s krátkým panelem cca 70 okresů ČR 
za léta 2016, 2017 a zjišťuje, které faktory působí na počet exekucí v okresu. Oceňuji kreativitu, se 
ktrerou autor nacházel proxies pro finanční gramotnost a zařazení „citizens of foreign countries“ mezi 
vysvětlujícíc proměnné. Výsledky jsou očekávané, jsou využitelné v diskuzích o tomto závažném 
společenském problému.  
 
Methods 
 
Autor pracuje s panelovými daty a používá standardní metodologii podle Wooldridge. Vlastní model a 
metodologie při odhadech jsou podle mě v pořádku, ale třístránková kapitola 4 „Methodology“ je 
špatná – jednak je příliš zjednodušující, jednak jsou v ní chyby. Je třeba ocenit to, že autor hledal 
„influential observations“ pomocí „Cook´s distance“ a že řešil problém s příliš vysokým koeficientem 
determinace, pravděpodobně indikujícím endogenitu. Škoda, že se k řešení tohoto problému dostal až 
ve fázi, kdy už bylo možné je uvést pouze v „Appendix“. 
 
Literature 
 
Přehled litaratury je v pořádku. 
 
Manuscript form 
 
V práci je dost překlepů a chybných formulací (např. str. v Acronyms u 2SLS chybně uveden název, 
str. 20 „the omitted least squares“...) 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
S autorem jsem práci v dubnu dost konzultoval, škoda, že nebylo víc času pro doladění celkem lehce 
odstranitelných problémů. Do diskuze navrhuji: 

- Interpretaci výsledků a možné příčiny nalezených závislostí 
- Řešení problému endogenity indikované vysokým koeficientem dterminace 
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 15 

Methods                       (max. 30 points) 15 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 65 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) D 
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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 

 


