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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?
4. Vysvětlete jak se z reálného cíle, např. v hospodářské politice,
může v průběhu času stát ekonomický mýtus. Uveďte příklad.
5. Uveďte odlišnosti (obsahové a metodologické) ekonomických
teorií: současné neoklasické školy a neorakouské školy. Jaký dopad
mohou mít odlišnosti obou teorií na rozbor ekonomických mýtů?
6. Proč je důležitý při rozboru mýtu spravedlivé ceny a mýtu
nemorálnosti zisku mezioborový přístup, zvláště mezi ekonomii a
etikou (morální či praktickou filozofií)
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