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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Please provide a short summary of the thesis, your assessment of each of the four key 
categories, and an overall evaluation and suggested questions for the discussion. The 
minimum length of the report is 300 words. 
 
Short summary 
 
Předložená bakalářská práce z dějin českého ekonomického myšlení se zabývá teoretickými diku-
semi, jež probíhaly na stránkách časopisu Politická ekonomie v letech bezprostředně před transfor-
mací. Studentka v ní zkoumá, do jaké míry témata transformace navazovala na témata těchto diskusí, 
a kdo v nich vystupoval. 
 
Contribution 
 
Bakalářské práce přispívá k lepšímu poznání teoretického milieu československé vědy a pomáhá lépe 
porozumět možnostem, jež českoslovenští ekonomové měli tváří v tvář valícím se proudům ne-
definovaného a neukotveného liberalismu, a odpovídá tak vlastně na otázku, do jaké míry byla kon-
cepce české (československé) ekonomické transformace genuinní českou (československou) 
záležitostí. 
 
Methods 
 
Jak je v dějinách ekonomického myšlení obvyklé, autorka - v souladu s doporučením školitelky - 
pracuje metodou descriptně-analytickou. Nemám žádné připomínky k použité metodě. 
 
Literature 
 
Studentka - v souladu s doporučením školitelky -  pracovala s několika ročníky před-listopadové 
Politické ekonomie, které pečlivě prostudovala a vybrala nejfrekventovanější témata, kterými se po-
tom zabývala do detailu. Nemám žádné připomínky k rozsahu použité literatury. 
 
Manuscript form 
 
Nemám žádné připomínky k formální úpravě - studentka práci zpracovala pečlivě a všechny citace 
uváděla v souladu s platnými citačními normami. 
 
Overall evaluation and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Tereza Krausová pracovala na své bakalářské práci systematicky a pečlivě.  Zvláště chci zdůraznit 
fakt, že v uplynulém roce nebylo vůbec jednoduché dostat z knihoven příslušné primární zdroje - 
zavřené knihovny práci komplikovaly a prodlužovaly, protože v případě této práce nebylo možné pod-
klady stáhnout z webu; jediná možnost, jak je číst, je jejich zapůjčení v knihovně.  Tereze vyšli vstříc v 
knihovně CERGE a za to jim patří dík.  
Jsem velmi ráda, že si Tereza vybrala téma z dějin českého ekonomického myšlení, a byla pro mě 
radost s ní spolupracovat. Věřím, že v tématu bude pokračovat a dějiny ekonomického myšlení zů-
stanou v Čechách součástí oboru. Také chci ocenit Tereziinu trpělivost - to je u studentů, kteří se 
rozhodnou psát práci pod mým vedením, nutnost. Každou kapitolu několikrát přepisovala podle mých 
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doporučení. Každou otázku, která vyžadovala hlubší promýšlení, jsme diskutovaly společně v rámci 
četných zoom - konzultací.  
Z toho důvodu mohu s jistotou tvrdit, že práce je originální, dané téma je tímto způsobem zpracováno 
poprvé, a je výsledkem Terezina úsilí a částečně našich společných diskusí. Ve svém hodnocení 
výsledků URKUND mohu říci, že práce nevykazuje žádnou obsahovou shodu s jinými dokumenty, 
Drobná shoda s texty publikovanými na USD AV svědčí pouze o tom, že autoři citovali z téhož (ofi-
cálního) zdroje.  
 
Podle mého názoru práce Terezy Krausové splňuje nároky kladené na bakalářské práce na IES FSV 
UK a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením A.  
K obhajobě nemám žádné otázky. 
 
 

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Methods                       (max. 30 points) 30 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 95 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) A 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
 
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
 
 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
 
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 

 
 
Overall grading: 

 

TOTAL GRADE 

91 – 100 A 

81 - 90 B 

71 - 80 C 

61 – 70 D 

51 – 60 E 

0 – 50 F 

 


