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Overall Evaluation;

Práce je pokud vím první tohoto zaměření na IES, a demonstruje přesvědčivě schopnost
ekonomie komunikovat s ostatními sociálními vědami. Navíc, autor ukazule, že ekonomie je
s to se pouČit od těchto věd, předevŠÍm od psychologie, a integrovat jejich poznatky do svého
analytického aparátu. Práce přestavuje i samostatný wůrčí přínos, a "přidanou hodnotu"
/psychické náklady zloČinu zahrnuté do modifikovaného Beckerova modelu/. Tato část lkap.7lje i jakousi "první vlaŠtovkou" k budování nové "sociální" ekonomie v intencích Amitai
Etzioniho, tedy ekonomie "kodeterminace", jež vedle "utility" jako vysvětlující proměnné
zahrnuje i druhou vysvětlu;Ící proměnnou deontologické povahy. Práci doporučuji přijmout
k obhajobě, a jako konzultant navrhuji hodnocení A ("výborně").

Bakalářská práce Milana Šilara se rodila obtížně, autorovi dlouho dělalo potíže strukturování
textu a dokonce i samotné "poselství", tedy to, co by rád prací předvedl a sdělil. Stopy potíží
se strukturováním kapitol a subkapitol jsou zřetelné ještě i v závěrečné osnově práce. Na jeho
obhajobu je vŠak třeba říci, že není snadné skloubit v jedné /a to první větší autorově prácil
modely "racionálního zloČinu" odvozované od G.Beckera, s empirickými studiemi testujícími
nosnost "beckerovŠtiny", a do úvah pak ještě zahrnout psychologické, socio-procesuální a
socio-strukturální teorie vzniklé mimo rámec ekonomie, V každém případě "typologie zločinů"
a zloČincŮ je metodologickým přínosem, ktery redukcionismus Beckerova přístupu uvádí "na
pravou míru", Práce je zakonČena i normativními Úvahami /boj proti kriminalitě, "optimálnÍ"
hIadina kriminality/.

Práce Milana Šilara je hezkou ukázkou toho, jak na hranicích teritorií vymezených ekonomií,
právem, psychologií a sociologií lze vytěžit nové poznatky a vnést nové světlo do starych
ProblémŮ la zloČin je stary jako lidstvo samo/, V tomto smyslu by o práci mohl být zájem i

mimo IES, a dodateČné investované Úsilí by mohlo vést i k opublikování výsledků tohoto
výzkumu Časopiseckou formou. Jako konzultant bych doporučoval pokračovat v započatém
tématu ina magisterském stupni. Opakuji své hodnocení: jako konzultant a jako entuziasta
v podobném snaŽeníjsem moŽná osobně "podujat", ale navrhuji známku A l"výborně"f .

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for the explanation of categories and scale,
please, see below):

CATEGoRY PoINTs
Quality of Research 27
clariw and Readabiliw 9
Content/Qualiťy of ideas 36
Orqanization & Development 10
Manuscript Form 4

TOTAL POINTS 86
LETTER GRADE A
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