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Tato bakalářská práce porovnává reálné ceny spotřebního zboží v roce 2009 a před 
rokem 1989. Analyzuje, jak se změnila cena spotřebního koše pro různé skupiny 
obyvatel (horníky, důchodce), porovnává kupní sílu zaměstnance pobírající 
průměrnou mzdu před revolucí a zaměstnance pobírající mediánovou mzdu 
v současnosti a dívá se, jak se změnila cenová hladina v přepočtu na numeraire 
(zvolena káva). Jedná se o téma zajímavé a užitečné, jež si vyžádalo poměrně 
zdlouhavou práci s daty. Autor rozdíly v cenách analyzuje pečlivě; práce je v každém 
případě dostatečná pro zisk bakalářského titulu. 
 
Je škoda, že se autor příliš zaměřil na mechanické porovnání cen jednotlivých statků 
a spotřebních košů, aniž by věnoval odpovídající prostor interpretaci. Hlavním 
výsledkem (nikoli překvapivě) je, že reálné ceny jsou dnes nižší pro všechny skupiny 
obyvatel kromě těch, kteří byli před revolucí ekonomicky aktivní, ale dnes pobírají 
starobní důchod. To samo o sobě vybízí k diskuzi, ale v práci to prakticky není 
rozebíráno, ani není odpovězeno na otázku, kterou si autor klade v názvu – proč si 
tedy lidé myslí, že bylo před rokem 1989 levněji? Nerozumím tomu, k čemu je 
autorovi v tomto případě t-test. Proč bychom potřebovali vědět, jestli se nějaká cena 
změnila statisticky významně? Daleko zajímavější je komentovat, jak velká daná 
změna byla (a jak ji asi lidé vnímají). Porovnávání cen v roce 1988 a 2009 v přepočtu 
na cenu kávy nepovažuji za příliš užitečné – tato analýza zcela závisí na vývoji ceny 
kávy. Za rozumnější test robustnosti bych považovala různé definice spotřebních 
košů. Zároveň také autor mohl porovnávat reálné náklady pro mnohem více skupin 
než jen pro horníky a důchodce. 
 
První část práce (Ceny a jejich teoretická tvorba) je z mého pohledu zbytečná, jedná 
se spíše o dvacetistránkový úvod, který působí dojmem konspektu z 3-5 článků. 
V další části je také zbytečné uvádět teoretické detaily k t-testu. Práce není napsaná 
pečlivě; čtenář se musí prodírat množstvím pravopisných chyb a kostrbatých 
formulací. Autor by měl na psaném projevu výrazně zapracovat a věnovat pozornost 
detailu. Že nevěnoval práci patřičnou péči, je patrné již z abstraktu: „Metodologie 
práce zahrnovala sofistikované statistické testy (Studentův test), přepočet cen na 
upravenou průměrnou mzdu a sestrojení spotřebních košů.“ 
 
Vzhledem k těmto problémům práci hodnotím známkou „dobře“. Pokud autor dokáže 
u obhajoby uspokojivě zareagovat na výše vznešené poznámky (nebo některé z nich 
vyvrátit), navrhuji zlepšení známky. 
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