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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomová práce (dále jen DP) je zpracována na aktuální téma. Otázky související s mýty 
v ekonomii diplomant zpracoval hlavně z pohledu liberální teorie, především liberální politiky a 
ekonomie. Ve zvolemém tématu se snoubí obecná ekonomie, teorie ekonomických teorií, 
především liberální ekonomické školy. Autor diplomové práce (dále jen DP) si zvolil dva velmi 
frekventované mýty a to konkrétně: mýtus spravedlivé ceny a mýtus nemorálního zisku. Z názvu 
těchto mýtů je zřejmé, že se jedná o problematiku, která přesahuje obor ekonomie a zasahujedo 
jiných vědních oborů, hlavně se dotýká politiky (politického liberalismu) a morální filozofie, 
resp. etiky, ale také sociologie, psychologie a práva. V analytickém přístupu k vybraným 
ekonomickým mýtům je třeba zvolit interdisciplinární přístup. 

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

metody 
Téma je vícedimenzionální a právě to vytváří jeho náročnost, navíc s nezbytnostným 

interdisciplinárním přístupem k tématu DP. Autor v úvodu DP zmiňuje pouze jednu metodu a to 
jsou literární rešerše, ale to je nedostatečné, jsou evidentně využity další metody, jako je metoda 
deskriptivní, ale i analýza a syntéza.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

DP je strukturována do tří kapitol, kromě úvodu a stručného závěru. Autor využil u druhé a 
třetí kapitoly podrobnější členění, což má kladný vliv, zejména na přehlednost práce. Práce 
obsahuje citace, seznam použitých zdrojů, seznam zkratek, abstrakt v českém a anglickém 
jazyce. 

 
4. Vyjádření k práci 

V „Úvodu“ diplomat charakterizoval cíl DP jako: „…rozbor dvou vybraných 
ekonomických mýtů, s nimiž se konzument veřejného diskursu dostává do styku, možný původ 
jejich vzniku a nakonec předložení atgumentů, které liberální ekonomické školy považují za 
dostatečné k jejich odmítnutí.“ (str. 2, DP).  

Autor DP dále v úvodu označuje vědní obory za „kolegy či kolegině“ (tj. živé věci) což je 
poněkud „zvláštní“. V této souvislosti by se autor DP, podle mého názoru, měl více zabývat 
klasifikací vědních oborů a stručně porovnat jednotlivé oblasti vědy z pohledu obsahového i 
metodologického. Diplomant však tuto ptoblematiku analyzuje poněkud zmatečně. Diplomant 
jednoznačně nekonstatuje, že ekonomie patří do oblasti humanitních a společenských věd, 
konkrétně do sekce sociálních a ekonomických věd (není tak vědou o neživé či živé přírodě, tj. 
vědou exaktní). Ekonomie je vědou společenskou, tj. středem zájmu je chování člověka, z toho 
vychází i některé definice neoliberální ekonomie, např. Lionel Robbins definoval ekonomii: 
„jako vědu, která zkoumá lidské chování jako vztah mezi cíli a vzácnými prostředky, které mají 
alternativní užití.“ (blíže viz Robbins, L.: An Essay on the Nature and significance of 
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Economic Science. London: Macmillan, 1952, str. 16). Jak uvádí Amartya Sen, ve svých 
přednáškách, které později vydal jako knihu pod souborným názvem „Etika a ekonomie“, 
ekonomie čerpá ze dvou rozdílných zdrojů: v prvním případě jde o „etiku“ a ve druhém 
jde o „inženýrství“ (logické zdroje). Oba z uvedených zdrojů se vztahují nejenom 
k ekonomii, ale i k (hospodářské) politice, která reflektuje problematiku tržního 
hospodářství. Uvedemá tématika je tak reflektována jak v hospodářském liberalismu, tak 
v politickém liberalismu. Předmět ekonomie je vztažen bezprostředně k lidským cílům a 
hlavním cílem je podpora dobrého života. (blíže viz Sen, A.: Etika a ekonomie. Praha: 
Vyšehrad, 2002, str. 14 – 18).  

Moderní neoliberální ekonomie vychází ze zdrojů inženýrských či logických a 
chápe tak ekonomii spíše jako tvrdou vědní disciplínu s příklonem k matematizaci a 
praktické ověřitelnosti formálních vyjádření, tj. příklonem k axiomatičtějšímu pojetí. 
Naopak rakouská škola tyto přístupy odmítá. Nicméně ekonomie jako společenská vědní 
disciplína v sobě v současnosti zahrnuje přístupy tvrdé i měkké. Pro rozbor vybraných 
dvou ekonomických mýtů je potřeba jak mezioborový přístup, tak si uvědomit různost a 
pluralitu metodologických přístupů.  

V závěru úvodu DP diplomant uvádí metody, které využil při zpracování práce tj. pouze 
literární rešerše, což považuji za nedostačující, fakticita je odlišná, jelikož autor evidentně 
využívá deskriptivní a komparativní přístup, jakož i analýzu a syntézu. 

První kapitola „Ekonomický mýtus“ je zaměřena na charakteristiku pojmu mýtus a 
ekonomický mýtus. Uvedené charakteristiky pojmu mýtus, které diplomant uvádí, považuji za 
nedostačující, jelikož máme minimálně dva pohledy na mýtus a to tradiční a moderní (současný). 
Etymologie pojemu mýtus: pojem pochází z řeckého mythéomai což znamená říkat či vyprávět. 
Původně tak pojem mýtus znamenal vyprávění nebo pověst ze starých časů. Tradiční pojetí mýtu 
je tak orientováno na příběh se symboly nebo náboženskými tématy, je to neuskutečněný příběh, 
může to být i výmysl. Mýtus podle současného (moderního) pojetíje v povědomí se soustřeďující 
hromadění souhlasných obrazů, které vyjadřují určité stránky lidské existence v symbolu. Mýtus 
tak spíše než k objasnění slouží k duševnímu ovládnutí skutečnosti a řazení se do ní. Vědecky 
austraktní (racionální) myšlení není vzniku a působení mýtu příznivé. Mýtus můžeme považovat 
za nevědecký výklad světa. Právě toto pojetí považuji pro pojetí ekonomických mýtů za 
podstatné.  

V této kapitole, podle mého soudu, chybí obecnější rozbor pohledu na problematiku trhu 
z pohledu hospodářského liberalismu, tj. pojetí neutrality trhu, především vztah trhu a morálky, 
ale i z pohledu politického liberalismu, tj. pojetí neutrality státu, tj. vztah státu a morálky. 
Ekonomické mýty souvisí s regulací (s politikou), a proto tento pohled je důležitý. Zde bych 
připoměl koncept politického liberalismu Ch. Larmora (blíže viz Larmore: Problems of Moral 
Complexity. NewYork: Columbia University, 1987), kde se kromě jiného zabývá stanovením 
minimální morální koncepce (liberalismus tak není neutrální vůči moralitě a je tak morální 
koncepcí), která by měla stanovit určité morální limity vládní moci. Druhým základním rysem 
soudobého politického liberalismu je pluralismus, který vychází z toho, že existuje mnoho 
platných forem lidské seberealizace. Důležité jsou také politické liberální normy (zásady), které 
vyjadřují ideu společenského dobra. Larmor vychází ze dvou norem: rozumného dialogu a 
rovného respektu. Uvedená obecná východiska jsou důležitá pro pochopení role např. regulace 
cen či vnímání amorálnosti zisku jako politických koncepcí. 

Druhá kapitola „Mýtus spravedlivé ceny“ souvisí s pojmem „spravedlivá cena“, výklad 
tohoto pojmu nemůže být ponechán pouze na ekonomii, jelikož vychází z pojmu „spravedlnost“ 
což je velmi důležitá hodnota (morální/etická a kulturní), to znamená, že důležitá pro objasnění 
tohoto pojmu je praktická či morální filozofie, resp. etika. Obecně ekonomická analýza je 
omezena na vysvětlování ekonomických vztahů (zejména mezi příčinou a následkem), viz F. T. 
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Divine:  „Odhlíží od etického charakteru lidského jednání, ponechává vytváření hodnotových 
soudů o jeho morální podstatě etice. Ekonomická analýza se zabývá tím, jak lidé jednají, nikoli 
jak by měli jednat.“ (blíže viz New Catholic Encyclopedia, heslo Economics and Ethics). V etice 
pak musíme rozlišovat pojmy morálka (to co je) a etika (to co by mělo být). Ekonomové by měli 
být zdrženliví při definování hraničních pojmů (což je i pojem spravedlivá cena). Divine k této 
tématice napsal: „Ač je ekonom odborníkem ve své vlastní oblasti ekonomické analýzy, těžko od 
něj lze očekávat, že dosáhne stejné odbornosti i ve filozofii, náboženství, právu, politice, 
psychologii, estetice a tak dále; pokud tuto kvalifikaci nemá, bude těžko kompetentní k tomu, 
aby v těchto oblastech formuloval jakékoliv hodnotové soudy.“ (blíže viz New Catholic 
Encyclopedia, heslo Economics and Ethics). 

Dále se diplomant v první podkapitole (první kapitoly) věnuje konrole cen v historii. Uvádí 
celkem šest příkladů: Babylon, Egypr, Řím, Francii (během 1789 – 1799), USA (recese v 70. 
letech 20. století) a nakonec Venezuelu. Autor DP by měl spíše než pojem kontrola používat 
pojem regulace. Uvedené příklady, považuji z pohledu kontinuity času za neúplné, zcela chybí 
příklad ze středověku, ale i z 19. a 20. století. Podkapitola, která příklady obsahuje, by měla 
obsahovat obecnější hodnocení využití mýtu spravedlivé ceny v jednotlivých historických 
periodách. Ve starověku využití mýtu bylo běžné a mýtus byl základem světového názoru. Ve 
starověkém Řecku došlo k obratu v 7. stol. př. n. l. a mytický náhled na svět se začal měnit ve 
filozofický, který je dnes základem západního vnímání světa. Mýtus byl v této periodě součástí i 
právní regulace, tj. zákonů, ale i obecnějších světonázorových konceptů, které bylo spjato 
s přírodním náboženstvím. Ve středověku do popředí vystupuje křesťanská víra (bible, církevní 
otcové), ale i filozofie, hlavně řečtí filozofové (Sokrates, Platon, Aristoteles) – viz patristika 
(Augustin) a scholastika (Tomáš Akvinský, Bernardin ze Sieny, Antonín z Florencie, Gerson, 
Summenhart, Sylvestre atd. – perioda 1200 – 1500; Viktoria, Soto, Mercado, Medina, Molina, 
Ecobar, Lessio, Grotius, Bonacina, Pufendorf – perioda 1500 – 1650) novověk a vznik 
politického a hospodářského liberalismu od 16. století do současnosti. Příklad Venezuely se týká 
nedemokratických poměrů, centrálně plánované ekonomiky v rámci reálně-socialistické 
ekonomiky kubánského typu. 

V druhé podkapitole se autor DP zaměřil na na vybrané kapitoly z dějin ceny a hodnoty od 
Aristotela po A. Marshalla. Ke konceptu, který využil diplomant k objasnění pojmu „spravedlivá 
cena“ u Aristotela, což je jeden z možných výkladů, ale jsou i jiné alternativní, které vychází 
také z Aristotelova výkladu spravedlnosti, jako ctnosti. V alternativním pojetí se vychází ze dvou 
základních charakteristik spravedlnosti: jednak spravedlnost právní, tj. jako to co je stanoveno 
v zákoně, jednak spravedlnost politická, tj. spravedlnost ve vztazích. Základním zdrojem je Etika 
Nikomachova. V tomto pojetí je pak spravedlivá cena jakýmsi svorníkem zákonné ceny (úředně 
stanovené ceny) a přirozené ceny (cena obecného ocenění a ze souvztažnosti těchto platforem 
vychází spravedlivá cena (cena blízká rovnovážné tržní ceně). Šlo o kompromis mezi morálním 
a právním hlediskem s cílem stanovit tzv. prostřední cenu. Z uvedeného konceptu vycházel jak 
T. Akvinský tak pozdní scholastici, kteří se snažili koncept rozvinout v kontextu s křesťanskou 
vírou a na základě toho i konkretizovat koncept spravedlivé ceny s cílem konkretizovat základ 
pro regulaci cen a stanovení zákonné ceny. Zákonná cena je u řady představitelů pozdní 
scholastiky blízká tržní ceně. Spravedlivá přirozená cena musí být stanovena obecným oceněním 
bez přítomnosti podvodného jednání, nátlaku a monopolů. V konceptu pozdní scholastiky je jak 
zákonná cena, tak i přirozená cena odvozena od spravedlivé ceny. Řada představitelů pozdní 
scholastiky tak obhajovala tržní koncept a stanovení ceny trhem, tak jak to známe z kalvinismu. 

Dále se diplomant v druhé podkapitole orientoval na W. Pettyho, představitele klasické 
politické ekonomie, Karla Marxe, rakouskou školu, hlavně na C. Mengera a Böhm-Bawerka; 
cambridgeskou školu a to zejména A. Marshalla a jeho předchůdce W. Jevonse. K této části 
uvádím, že autor měl čerpat z více pramenů, např. z publikací zaměřených na dějiny 
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ekonomických teorií od A. Kvasničkové, M. Sojky či J. Buchanana, případně z cizojazyčných 
zahraničních zdrojů. 

Třetí podkapitola se věnuje ekonomům chicagské školy a neorakouské školy. Diplomant 
rozebírá názory T. Sowella a Ludwiga von Misese. V kontextu se zaměřením této podkapitoly, je 
škoda, že se autor nezmínil také o M. Fridmanovi, který je považován za klasika liberální 
ekonomické teorie, který kladl důraz individuální jednání, svobodu, přílišná zainteresovanost 
vlády v ekonomice může způsobit její stagnaci a může nahradit různorodost uniformitou 
průměrnosti. U neorakouské školy se zaměřil autor DP pouze na L. von Misese, který je 
reprezentantem 3. generace rakouské školy, bylo by vhodné se věnovat pozornost myšlenkám i 
dalším generacím této školy, hlavními reprezentanty jsou A. F. von Hayek (4. generace) a M. 
Rotbard (5. generace). 

Třetí kapitola „Mýtus nemorálnosti zisku“ je druhý ekonomický mýtus, který je přednětem 
analýzy autora DP. Diplomant se zaměřil na názory vybraných liberálních ekonomů na tento 
mýtus – W. E. Williamse, T Sowella, H. Hazlitta a L. von Misese. Autor se v rámci uvedené 
kapitoly věnuje míře zisku, původu zisku i demokracii trhu. Dále se orientuje i na morální 
námitky společnosti, v této podkapitole je obsažen rozbor názorů L. von Misese na tuto 
problematiku. V současnosti bychom si měli uvědomit funkce zisku v tržní ekonomice, které pro 
moderní ekonomiku jsou velmi podstatné, popírání zisku či jeho alternativy je nereálné. Morální 
aspekty zisku v současnosti bychom měli zkoumat z pohledu jak ekonomie, tak etiky, uvedené 
obory spojuje hospodářská etika (Business Ethics), která zkoumá zisk z pohledu morálky (etiky), 
jedná se především o tvorbu zisku a rozdělení zisku (zisk a jeho funkce v tržní ekonomice nejsou 
popřeny) Nikdy není popřen zisk nebo jeho alternativa jako klíčové kategorie, která tvoří 
základní motiv ekonomické aktivity. Problematikou vztahu morálky (etiky) a zisku se zabývá 
také hospodářská politika a některé ekonomické doktríny. 

Poslední částí DP je „Závěr“, který auor pojal jako shrnutí práce. Nicméně ve vztahu 
k jednotlivým mýtům a jejich uplatnění diplomant samostatně vyvodil stručné závěry. Dále bych 
uvedl, že bychom měli rozlišovat neoliberální školu ekonomie od neorakouské školy, byť jsou to 
v podstatě liberální školy, tak se poměrně výrazně odlišují jak svými cíli, tak metodologickými 
přístupy. V závěrech ke kterým autor dospěl, by odlišnosti klíčových ekonomických škol, které 
jsou předmětem zkoumání, měly být uvedeny (klíčové odlišnosti) a autorem vzaty v úvahu. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíle DP byly z větší části naplněny. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant vypracoval práci samostatně a o tom 
svědčí i samostatně vyvozené stručné závěry. Práce 
byla prověřena v systému Theses.cz. Všechny 
použité zdroje jsou diplomantem citovány. Nepřímé 
citace neobsahují orientaci na konkrétní část zdroje. 
V některých případech by bylo vhodné použít přímé 
citace z použitých zdrojů. 

Logická stavba práce Práce je logicky strukturována do tří kapitol, kromě 
úvodu a závěru DP. Podrobnější členění přispělo 
k větší čtivosti DP. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor DP důsledně cituje použité zdroje, citace ne 
vždy odpovídají standardům. Diplomant využívá 
tuzemské a zahraniční zdroje (monografie, odborné 
články, internetové zdroje) a jejich rozsah odpovídá 
typu kvalifikační práce. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozbor tématiky odpovídá zaměření DP. Autor 
z velké části splnil vytyčené cíle, hloubka odborné 
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analýzy zvláště u rozboru mýtu spravedlivé ceny, 
mohla být větší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je na dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je na standardní 
úrovni, na některých místech DP jsou překlepy. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

a) Vysvětlete jak se z reálného cíle, např. v hospodářské politice, může v průběhu času stát 
ekonomický mýtus. Uveďte příklad.  

b) Uveďte odlišnosti (obsahové a metodologické) ekonomických teorií: současné 
neoklasické školy a neorakouské školy. Jaký dopad mohou mít odlišnosti obou teorií na 
rozbor ekonomických mýtů? 

c) Proč je důležitý při rozboru mýtu spravedlivé ceny a mýtu nemorálnosti zisku 
mezioborový přístup, zvláště mezi ekonomii a etikou (morální či praktickou filozofií) 
 

 
Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu diplomové práce. 
 
Navržený klasifikační stupeň: Dobře 
 
V Praze dne 26. srpna 2019 
 

_________________________ 
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. 

oponent 


