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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Téma je z hlediska teoretické diskuse mezi jednotlivými ekonomickými školami stále aktuální.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Středně těžká náročnost tématu je na sumu znalostí o jednotlivých školách a autorech, použitá 

metoda historické komparace a komparace jednotlivých škol náročná není. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce se dělí na 3 kapitoly, úvod, závěr a seznam literatury a zdrojů. Systematické členění je 

odpovídající cíli práce - definice pojmu, rozbor prvního a druhého mýtu. Vzhledem k rozsahu, 

kapitola druhá mohla být rozdělena na dvě části.    

 

4. Vyjádření k práci 

Téma práce dávalo prostor pro celou šíři pohledů. Po několikaletých občasných konzultacích nad 

tím, jak téma uchopit, si diplomat vybral mýty dva a představitele dvou škol, Rakouskou a 

Chicagskou školu. Vlastní text práce vznikal v časové tísni desetiletého termínu ukončení studia, 

což se projevilo na hloubce analýzy a autor nevyužil potenciál všech dostupných zdrojů a 

možnosti promýšlet různorodé pohledy (byť jsou označeny jako liberálně-pravicové a 

konzervativní, přesto se mohou lišit). Diplomant zůstal jen u některých představitelů a obě školy 

jako celek do hloubky neanalyzoval. Přínosem jsou příklady z praxe u mýtu spravedlivé ceny. 

Mýtus nemorálnosti zisku do hloubky analyzován není. Práce cíl definovaný v úvodu sice 

splnila, nikoli však na výbornou.         

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Ano 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla zpracována samostatně, a to v krátkém 

časovém úseku v průběhu července 2019, kdy byly 

předloženy dvě stěžejní části práce k základní 

konzultaci pouze prostřednictvím e-mailu. 

V konečné verzi chybí u všech odkazů na literaturu 

uvedení konkrétního čísla strany, odkud je citováno, 

což je závažný formální nedostatek (přičemž v 

původně konzultované verzi u některých tištěných 

zdrojů byly strany uvedeny!). 

Protokol na plagiátorství uvedl shodu u 23 

dokumentů, ale shoda je menší než 5 %.       

Logická stavba práce v pořádku 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

Práce používá české i zahraniční zdroje. České 

prameny zastupuje především učebnice R. Holmana 



  

citací  a K. Fuchse, použity mohly být i jiné zdroje a 

časopisecké články; v seznamu literatury je uvedena 

zásadní kniha M. Sojky Dějiny ekonomických 

teorií, aniž by byla v textu výrazněji použita. Použití 

publikací autorů Rakouské školy a Chicagské školy 

je odpovídající zaměření práce.  Uvedení citací viz 

výše.   

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy u první mýtu 

spravedlivé ceny je dostačující, druhý mýtus 

nemorálnosti zisku zůstal na povrchu.   

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce neobsahuje grafy ani tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je čtivá bez výrazných chyb a překlepů 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1. Ačkoli téma práce je zacílena na pohled liberálních škol v klasickém slova smyslu, v práci je 

uveden americký ekonom John K. Galbraith, příslušník (staré) institucionální školy mající blízko 

ke keynesiánským názorům. V ústní obhajobě by bylo vhodné vysvětlit, proč a jak tento autor 

byl použit v souvislostí s mýtem „spravedlivé“ ceny. 

2. Z čeho (jakých zdrojů, škol, autorů ...) vychází etický pohled na zisk a tzv. technokratický 

pohled?  

3. Jak v současné ekonomii tzv. hlavního proudu vysvětlujeme podstatu zisku a opodstatnění 

jeho výše, resp. míry? Lze určit zákonem hranici lichvy?    

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

I přes uvedené výtky především formálního 

charakteru doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Dobře v případě úspěšné obhajoby  

 

 

V Praze dne  28. srpna 2019 
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