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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Práce je jednou z prvních na IES na poli ekonomie důvěry. Globální finanční krize jako krize důvěry 
přilákala pozornost zájmu o koncept důvěry obecně, a v našich českých post-transformačních 
podmínkách i o „path dependency“ na zvolených cestách privatizace a transformace. Student se 
zamýšlí nad možnostmi internalizace důvěry /a nedůvěry/ do ekonomické analýzy, a to na podkladě 
případové studie kolektivního investování a asociace UNIS. Prozatím má práce charakter 
předběžných úvah o filosofii přístupu k fenoménu důvěry v ekonomii. V samostatné kapitole je pokus o 
využití příbuzného konceptu reputace a reputačního kapitálu. Jak důvěra tak reputace jsou koncepty 
primárně psychologické, a při snaze o jejich inkorporaci do ekonomie je možno sledovat vývoj 
v teoriích sociálního učení se, v behaviorálních směrech a také v experimentální ekonomii. To jsou 
však pro adepta bakalářského titulu spíše jen budoucí výzvy. Práce se zabývá tématem společensky i 
metodologicky závažným, ale zatím je příliš obecná a popisná. To se týká i převzatých dat a dvou 
grafů v kap.5.  
   
Práci Petra Macka doporučuji k obhajobě, a pokud jde o její hodnocení, navrhuji známku „dobře“, 
popř.“velmi dobře“ v závislosti na stanovisku oponenta i úspěšnosti obhajoby. Jako možné téma a 
příležitost k prokázání důvodů pro lepší hodnocení navrhuji otázku z oblasti, jíž práce končí:  
Jaké kroky, v jakém sledu a provázanosti, by mohly – v našich podmínkách-vést ke vzniku a posílení 
důvěry v penzijní fondy a penzijní reformu?    
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
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.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
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. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

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. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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