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Diplomová práce Radovana Fišera je nejen objemným dílem (151 stran), ale navíc dílem 
plným nevšedních náhledů do ekonomického myšlení a ekonomické reality. Svým tématickým 
zaměřením zpočátku vypadá jako úvaha o institucionální ekonomii důvěry. Ve skutečnosti je to 
kombinace nově se rýsující interpretace makroekonomie (obohacené o psychologii ekonomických 
subjektů) na formálně-logickém pozadí s ekonometrickými testy očekávání spotřebitelů a investorů. Z 
tohoto hlediska je to práce dosti originální (určitě alespoň z českého hlediska), která při tom stále 
poukazuje na kontext světové literatury. 
 Druhá kapitola práce je vysoce zajímavým náhledem na historii role očekávání v ekonomické 
teorii. Klíčovou roli zde sehrává Keynes a jeho myšlenka "animal spirits", kterou nedávno znovu 
oprášili Akerlof a Shiller (2009). Citace z této části poukazují na to, že pan Fišer si opravdu dobře 
osvojil texty významných ekonomů. Současně tato kapitola vysvětluje a pracuje s empirickými 
indikátory důvěry v businessu a u spotřebitelského sentimentu. 
 Třetí kapitola se obrací k ekonomickým fundamentům toho, jak psychologie (v tomto případě 
reprezentovaná kategoriemi "trust" a "confidence") se svými vazbami na racionalitu chování ovlivňuje 
dynamiku HDP. Je to právě tento poněkud éterický zdroj, který žene kapitalistickou ekonomiku buď k 
novému růstu nebo tento růst dokáže ochromit. Zdá se (jak o tom pojednává oponovaná práce), že 
standardní ekonomie zůstala hodně dlužna k vysvětlení zdroje dynamiky kapitalistické společnosti. 
Empirické testy v práci se hodně opírají o studii Matsusaka and Sbordone (1995), i když autor uvádí i 
odkazy na řadu jiných autorů. Tím práce vytyčila základní teoretické hypotézy k testování a k tomu 
připravila nutné empirické podklady. 
 Čtvrtá kapitola je věnována roli výkyvů v důvěře ekonomických subjektů jako spouštěcího 
mechanismu finančních a následně i ekonomických krizí. Tím se musely do práce zabudovat 
instrumenty finančních trhů, jejich kvantifikace a analýza. Fakta uváděná v této kapitole jsou značně 
rozsáhlá, i když se mnohdy pohybují jen na úrovni faktů bankovních zpráv. Teoreticky je tato kapitola 
poněkud chudší. 
 Pátá kapitola je je souhrnem metod analýz, které propojují úroveň důvěry s hospodářským 
růstem. Jedná se o rozsáhlou závěrečnou část práce, která čerpá z postupů vektorových autoregresí 
a Grangerova testu kauzality, převzatých z několika zahraničních pramenů. Prakticky 
nejvýznamnejším vlastním přínosem autora je test vlivu důvěry na růst na českých datech. Odhady 
jsou provedeny profesionálně, s rozsáhlými dílčími testy jejich udržitelnosti, či relevance. Zajímavé je 
zjištění, že v českém případě je kauzální vztah obrácený, než jak by to vyplývalo z teorie a například 
jak to autor zjistil z analýzy ekonomiky USA. To není triviální zjištění a poukazuje na nepůvodní (tj. 
zvnějšku převzatou) nákazu krize u nás. Tato část práce je publikovatelná a autor by se o to měl 
alespoň pokusit. 
 Co mi v práci chybělo: autor je hodně erudovaný a sčetlý a má talent ke kladení zásadních 
otázek. Nicméně, uvítal bych, kdyby se v práci rozvinula otázka státních intervencí, které v době krize 
evidentně ztrátu důvěry v očekávaný růst kompenzují svou vlastní "důvěrou" v pozitivní účinky 
fiskálních a monteráních injekcí. Keynes v intervencích nešel dál, než v krátkodobém horizontu. 
Komunistické země naopak vsadily na dlouhodobou intervenci a totálně prohrály. Soudobá Čína je v 
tomto ohledu hodně inovativní směsicí obou prvků a je úspěšná. Otázka zní: jak důvěra a expektace 
na úrovni mikro mohou být komplementovány se státními intervencemi; respektive je vůbec tato 
kombinace komplementem nebo se spíše jedná o substituty? Autor se podstaty dynamiky soudobých 
ekonomik dotknul, nicméně otázku důvěry vůči vládě a jejím politikám ponechal raději stranou.  
 Práci považuji za vysoce podnětnou, námětově bohatou a technicky bravurně zvládnutou. V 
každám případě bych doporučoval její hodnocení známkou "výborně". 
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