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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Jako vedoucí bakalářské práce musím především ocenit entusiasmus Ladislava Tvarůžka při jejím 
zpracovávání. Student byl aktivní při výběru tématu, při vyhledávání zdrojů i při zpracovávání práce. 

Samotná práce je rozdělena do tří částí; v první části jsou na základě akademické literatury popsány 
tři modely ekonomického růstu, které se zabývají také vztahem k životnímu prostředí. Tyto tři modely 
reprezentují různé směry v ekonomickém modelování. První model (tzv. Green Solow model) je 
založen na neoklasické teorii růstu. Druhý model je empirický a čerpá inspiraci v ekologické ekonomii. 
Třetí model využívá poznatků z teorie endogenního růstu. 

V druhé části své práce autor popisuje teorii a empirii Environmentální Kuznetsovy křivky (EKC). Třetí 
část práce se zabývá implikacemi modelů, popsané v první části, pro tvar EKC. V této části autor 
využívá vlastních simulací pomocí matematického programu MATHEMATICA k tomu, aby představil 
citlivostní analýzu výsledků na předpoklady jednotlivých modelů. 

Práce s literaturou byla výborná, student jednak sám aktivně vyhledával vhodnou odbornou literaturu k 
tématu, jednak uměl dovedl pracovat s literaturou, kterou jsem mu jako vedoucí doporučil. Myslím, že 
všechna relevantní literatura je v textu citovaná odpovídajícím způsobem. K formální stránce práce 
nemám žádných připomínek.

Co se týče použitých metod, považuji kombinaci pečlivé rešerše spolu s vlastními simulacemi za 
odpovídající nárokům na tento typ práce. Mezi vlastními přínosy práce bych viděl zejména počítačové 
simulace ve třetí části práce. Výsledky nejsou příliš překvapivé, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 
bakalářskou práci, je možné považovat přínos za nadprůměrný. Pokud bude student chtít pokračovat 
v tomto či obdobném tématu i později (např. v rámci diplomové práce), pak si – dle mého názoru –
vybudoval užitečné vědomostní zázemí. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V průběhu obhajoby doporučuji, aby Ladislav Tvarůžek podrobněji rozvedl, zda a příp. proč jej některý 
ze simulačních výsledků překvapil.

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):

CATEGORY POINTS

Literature                     (max. 20 points) 20

Methods                      (max. 30 points) 28

Contribution                 (max. 30 points) 27

Manuscript Form         (max. 20 points) 20
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