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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Práce Kristýny Hrnčířové nezastírá, že nemá příliš velike vědecké ambice, i přesto ji považuji za 
poměrně zdařilé shrnutí důsledků výzkumu subjektivně vnímaného blahobytu (subjective well-being, 
SWB) pro standardní hospodářskou politiku.  
 
V úvodu autorka poskytuje základní popis hospodářské politiky státu a její cíle. V další části navazuje 
představením konceptu SWB který je jedním z hlavních současných nástrojů pro měření „štěstí“. 
V následujících částech se autorka dívá na HDP, nezaměstnanost a inflaci z pohledu přístupu SWB. 
Následuje přehled hlavních závěrů.  
 
Za hlavní přínos práce považuji popsání negativních důsledků nezaměstnanosti na blahobyt jedince 
spočívající v narušení sociálních vazeb, ztráty sebevědomí i zvýšení nejistoty pro momentálně 
zaměstnané. Tyto důsledky jsou často v ekonomické teorii zcela opomíjeny.  
 
Několik kritičtějších poznámek: 

- Argumentace autorky bývá místy založena pouze na jednom (byť relevantním zdroji) (viz např. 
často citovaná práce Freye a Stutzera, 2002). U některých méně klíčových témat je 
argumentace dokonce spíše intuitivní a založená na ad hoc bázi. (Viz např. kapitola 5.1.4 
Pokusy o úpravu HDP jako ukazatele blahobytu nebo demonstrace platnosti Easterlinova 
paradoxu pouze pomocí obrázků.) Nižší rigoróznost lze však snad omluvit vzhledem velkému 
počtu zásadních témat, kterých se práce dotýká a k nižším vědeckým nárokům kladeným na 
práce bakalářské.  

- Na práci je vidět, že byla „šita horkou jehlou“ – je místy chaotická a hůře přehledná, byť 
orientaci usnadňují shrnující podkapitoly v závěru každé kapitoly (někde je těchto shrnutí 
nicméně až přespříliš). 

 
Celkově práce dle mého názoru odpovídá nárokům na bakalářské práce kladeným, doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. U případné obhajoby by autorka mohla komisi popsat co 
je koncept SWB a přiblížit závěry své práce pro HDP a nezaměstnanost – to vše jasně a pouze 
v několika větách. 
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