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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Ve své práci prokázal autor schopnost nekonvenčního a tvůrčího myšlení. Za klíčovou 
veličinu poměrně přesvědčivě prezentuje reciprocitu jakožto rozhodující faktor společenského 
a tudíž i ekonomického života.  
 
K práci mám řadu připomínek. Většina z nich souvisí s horkou jehlou, kterou autor 
dokončoval svou práci:  

o Citace a odkazy na literaturu jsou velmi nepořádné. Někde je citace neúplná (Andreoni – 
chybí číslo časopisu, Easterlin – chybí všechno i kus názvu ( … evidence“), Herbert 
Simon – chybí zkratka křestního jména), jindy (a to je obzvlášť trestuhodné) chybí odkaz 
na autora úplně, přestože je citován (Guardini – str. 26, prof. Kohoutek – str. 15). 

o Práce obsahuje gramatické chyby (např. na str. 6: „agentury sehráli …“, „takový dealeři 
podstupovali …“) a překlepy (v důsledku kterých se v práci objevil neexistující axiom 
konventy) – str. 11) apod.  

o Vězňovo dilema nepovažuji ani tak za příklad altruismu (str. 8), jako spíš za příklad 
nákladů způsobených nedostatkem či absencí důvěry. 

o Kardinální a ordinální užitek (str. 18) není v ekonomii odlišen v souvislosti se sociální 
povahou člověka, nýbrž v souvislosti s nemožností striktně kvantifikovat uspokojení 
člověka (pokud se mýlím, nechť to autor vysvětlí při obhajobě). 

o Slušelo by se zmínit, že s ideou ukončení hledání při nalezení uspokojivého řešení        
(str. 20) přišel Herbert Simon (princip satisfakce). 

o Není vysvětlen obsah slovního spojení „dostatečně tranzitivní“ (str. 25). K diskusi při 
obhajobě navrhuji téma: není příčinou možné netranzitivity hlasovací paradox?  

 
Jakkoli je mi pojetí i vyústění práce blízké, nepokládám proto práci za špičkovou. Přesto 
práci oceňuji celkově pozitivně a navrhuji ocenění „výborně“. 
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