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Contribution
Diplomová práci si vytyčuje zajímavé výzkumné téma o vlivu tzv. Lucasova paradoxu na divergenci
mezi zeměmi EU. Ke svému cíli však směřuje poněkud nepřesvědčivým způsobem. Čtenář by
očekával, že práce nejprve jasně objasní obsah Lucasova paradoxu a na datech o kapitálových tocích
v EU doloží jeho přítomnost. Tedy že v rozporu s neoklasickou růstovou teorií kapitál neproudí ze
zemí s vyšší kapitálovou vybaveností, tedy i s jeho nižší mezní efektivitou, do zemí s nižší kapitálovou
vybaveností, tedy do zemí s jeho vyšší mezní efektivitou. Analýza tohoto empirického východiska v
práci absentuje. Bez tohoto empirického základu je problematické zkoumat vliv tohoto efektu na
konvergenci či divergenci mezi zeměmi EU, pokud vlastně ani nevíme, zda je či není tento efekt v
reálných datech přítomen.
Zdá se, že práce se prolíná s poněkud jinou výzkumnou otázkou, a to jaká je účinnost kapitálového
přílivu na hospodářky růst či národohospodářskou produktivitu práce. O tom by svědčily např. pasáže
věnované dezagregovanému pohledu na kapitálové toky, separující zejména přímé zahraniční
investice. Lze se pak ale ptát, zda lze tuto analýzu považovat za testování přítomnosti Lucasova
paradoxu.
Methods
Autor prokázal pokročilé znalosti ekonometrických technik. Aplikován je panelový model VAR
s věrohodným odůvodněním, proč tento přístup je vhodný pro analýzu výzkumných hypotéz. Některé
proměně by si možná vyžádaly hlubší diskuzi, Je to např., vazba mezi bilancí kapitálového a běžného
účtu platební bilance, která je do jisté míry účetní záležitostí.
Literature
Autor prokázal nemalé úsilí o zmapování literatury na dané téma. Zbytečně však rozmělnil svoji
pozornost na oblasti, které s vlastním tématem příliš nesouvisejí, a současně opomenul oblasti, které
jsou pro dané téma poměrně důležité.
Manuscript form
Práce má vysokou štábní kulturu. Je psána slušnou angličtinou. Jejím škraloupem je vysoce neúplná
tabulka akronym na str. e.
Summary and suggested questions for the discussion during the defense
Jak by se autor vypořádal s faktem, že v předkrizovém období do jižního křídla eurozóny proudily
masívní toky krátkodobého kapitálu (popírající Lucasův efekt), které se však následně staly zdrojem
vysoké zadluženosti, zranitelnosti a divergence.
Jaký smysl má analýza Lucasova paradoxu mezi členy a nečleny eurozóny, když obě tato uskupení
reprezentují hospodářsky značně heterogenní vzorky zemí, a tudíž o nich nelze říci, zda reprezentují
země s vyšší či nižší efektivitou kapitálu. Viz např. Německo versus Portugalsko jako EMU země či
Velká Británie versus Rumunsko jako non-EMU země.
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CONTRIBUTION: The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to
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METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s
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