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

 Čtenář po otevření 80-stránkové bakalářské práce J. Šenkýřové brzy zjistí její vysoký 
stupeň čtivosti, který navíc (pro svou investigativnost) není podbízivý. Vychází z filozoficko-
historického nadhledu a čistě ekonomické věci autorka hned zpočátku dává do kontextu se 
sociálními jevy zkoumanými dosud jinými sociálními vědami, například kolektivní psychologií 
nebo antropologií.  Centrem jejího zkoumání je Solowův reziduál, k jehož vysvětlení nastínila 
svou vlastní interpretaci. Připomíná to styl Mancura Olsona, který vlastně zasvětil celý svůj 
vědecký život podobnému přístupu k podobnému tématu. Ekonomie totiž dlouho opomíjela 
fakt, že dlouhodobé změny ve výrobě podléhají záhadným lokálním (např. subregionálním) 
akceleracím a deceleracím, které nejsou vysvětlitelné klasickou produkční funkcí, na což 
upozorňoval např. D. S. Landes (The Wealth and Poverty of Nations, 1999).  

J. Šenkýřová se záhadu Solowova reziduálu pokouší vysvětlit z pohledu široce 
pojímaného konceptu národní kultury. Možná až příliš se nechala v tom ovlivnit dílem G. 
Hofsteda – nicméně někde se začít musí, Hofstede je světovým autorem a jeho kvantifikace 
“kultur” je pro kvantitativní ekonomy snadno uchopitelná, i když právě v těch jeho 
kvantitativních zkratkách se skryto riziko sledování “bludičky” sebeklamu. (Z tohoto pohledu 
lze ocenit subkapitolu 3.2.4, kde se uvádí kritika Hofstedeho přístupu – tato část by však 
mohla být potenciálně delší než necelé 2 stránky). 
 Tři pracovní kapitoly (mimo úvod a závěr) jsou logicky utříděné, což autorce umožnilo 
přechod z teorie produkčních funkcí ke struktuře lidského kapitálu a pak k jejich empirické 
verifikaci na světových datech. Její chápání lidského kapitálu je blízké teorii informací ve 
společenské komunikaci a to specificky komunikaci ve výrobě a směně. Tyto informace jsou 
šířeji chápány než orální nebo psané formálně sdělovatelné informační toky. Zahrnují 
zejména expektace v chování jiných, což zase lze vztáhnout k teorii transakčních nákladů 
kooperace a kolektivní akce.  
 Testování hypotéz nastíněných v první polovině práce na datech jeho druhé poloviny 
je hlavním přínosem práce. Testují se faktory ovlivňující tempa růstu HDP na hlavu v 63 
zemích světa v období 1980-2010. Z důvodu jednoznačné a přehledné specifikace modelů by 
rovnice (4.2) měla obsahovat indexy času a zemí. Výraznější popis se mohl v textu věnovat 
proměnné č. 6, tj. GDP per capita ranking. Navíc v rovnici chybí fyzický kapitál (podstatná 
část klasické produkční funkce), který se autorka snaží nahradit předchozí veličinou jako 
proxy-proměnnou, což je dost problematické. Negativní znaménko proměnné “změny (růstu) 
počtu obyvatel” by si také zasloužilo větší diskusi. 
 Segmentace časové dimenze 31 let na tři dekády je také originálním přínosem práce. 
Ukazuje, že národní kultura není stacionární vlastností zemí a jako taková podléhá mnoha 
změnám, které jsou podobné změnám ve faktorech klasických produkčních funkcí a mohou 
být také zřejmě regulovány politikami. Dosažené výsledky jsou v každém případě zajímavé, 
protože stimulují diskusi a to jak diskusi o jejich věcné interpretaci tak diskusi o samotné 
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specifikaci modelů. Například růst se úzce pozitivně propojen jak s kolektivistickými 
hodnotami společnosti, tak s jejími dlouhodobými vizemi (což obojí je v souladu s 
Olsonovými hypotézami).  Negativní vliv na růst má tendence vyhýbat se rizikům (což 
například byl problém všech plánovaných komunistických zemí a do podobné pasti se nyní 
zřejmě dostávají všechny vyspělé země “států blahobytu”). 

Testované modely mohou být podrobeny výtce, že jsou nedostatečně specifikované 
(tj. s omitted variables) nebo že proměnné jsou uměle zkráceny v čase. Zůstává otevřeným 
problémem jak úzce je vypuštěný fyzický kapitál korelován s výraznou proměnnou 
dlouhodobé orientace preferencí /LTO/, respektive jak lze interpretovat tak velkou 
signifikanci stacionární proměnné rankingu GDP na hlavu a dále jak některé “kulturní “ 
proměnné mohou být efektivními proxy veličinami. Last but not least, odhad pomocí OLS 
nemusel být tím nejvhodnějším. Použití panelových dat zřejmě vedlo k důvěryhodnějším 
odhadům. Tabulka 4.1  by měla obsahovat údaje o počtech proměnných a stupních volnosti.  
 Závěr: práce Jitky Šenkýřové se vyznačuje značnou originalitou (z hlediska tradiční 
ekonomie až provokativně neortodoxní), jejíž hlavní síla je ve stimulování myšlení čtenáře. 
Teoretické kapitoly 2. a 3. jsou vhodně rozvedenou přípravou k závěrečným testům. 
Přestože k jejich technickému provedení může mít čtenář značné výhrady, svou roli otevřít 
ekonomii novým impulsům práce zcela splnila. Už jen tato objevná odvaha si zaslouží 
uznání a případné povzbuzení, protože nastoupená cesta zkoumání se týká základů ve 
změnách orientace tradiční ekonomie.  Doporučená známka: výborně. 
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