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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. 
 
Lenka Tomášková se ve své práci zěměřuje na ochutu platit za elektronický obsah, 
konkrétně knihy. Ačkoli je na českém trhu již většina vydávaných titulů dostupná kromě 
papírové, je tato oblast z pohledu ekonomie neprozkoumána. Protože se Lenka zaměřuje na 
ochotu platit za takovýto statek, zvolila si jako zdroj dat dotazníkové šetření. Podařilo se ji 
nasbírat dostatečný počet pozorování, aby mohla provést svoji analýzu ve které mimo jiné 
zjistila, že lidé jsou ochotni za e-knihy platit a to v průměru zhruba polovinu ceny tištené 
verze. Lenka při psaní práce postupovala velmi samostatně a se zapálením. 
 
Contribution 
Práce je prvnotním počinem v této oblasti, což už samo o sobě je obrovským akademickým přínosem. 
Jsem rád, že si Lenka zvolila téma dle své záliby, neboť se mohla do tématu více ponořit. Po 
technické stránce je práce nad úrovní bakalářského studia, studentka si některé metody musela sama 
nastudovat, práce tak byla i přínosem pro ji samostnou v oblasti rozšíření znalostí.  
 
Methods 
V práci jsou použity dvě metody – dotazníkové šetření a následná analýza pomocí logitu. Dotazník je 
postaven na základě prací zabývajících se příbuznými tématy. Dotazník prošel několika koly revizí a je 
vhodně formulována otázka na získání vysvětlované proměnné. Rovněž musím vyzvihnout, že 
studentka udělala náhodný výběr ze získaných dat pro svoji analýzu. Metoda logit je pro takovéto 
studie vhodná a je aplikována s rozmyslem. Alternativně by studentka mohla použít pořádkový logit. 
 
Literature 
Literatura (akademická) je v tomto oboru překvapivě omezená. Studentka vhodně čerpala z literatury 
zabývající se ochotou platit a velmi vhodně nalezla podobné studie zabývající se knihami. Spojením 
těchto zdrojů se Lence podařilo vytvořit kvalitní základ pro svůj dotazník. 
 
Manuscript form 
Práce je velmi čtivá, ač vzhledem k českému jazyku jsou některé pojmy pro většinu čtenářů (na IES) 
nové. Lenka používá standardní šablonu pro LaTeX, což ústí ve vhodně formátované tabulky, grafy a 
odkazy na literaturu.  
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Lenka se mnou v průběhu práce jednotlivé části probírala a veškeré mé připomínky zapracovala, proto 
k práci nemám jedinou dodatečnou poznámku. 
Práci tímto doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A. 
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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 

 


