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

Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice nedobrovolné nezaměstnanosti 
z ekonomicko-filozockého úhlu pohledu teorie užitku a štestí jedince. Autor se snaží 
zpochybnit obecně přijatou hypotézu tvrdící, že nezaměstnanost je veskrze nedobrovolný 
jev.  K vyvrácení této hypotézy autor kriticky rozebírá následující tři premisy: 

 Filozofická premisa stanovující, že jedinec nekoná činnosti snižující mu užitek. 

 Psychologická premisa ustanovující schopnost ordinálně i kardinálně měřit užitek 
jedince a porovnávat tento užitek v jednotlivých obdobích. 

 Ekonometrická premisa zkoumající negativní kauzalitu mezi nezaměstnaností a 
užitkem. 

Autor zevrubně zpochybňuje platnost všech tří premis a celkově tak i hypotézu o 
nedobrovolnosti nezaměstnanosti jako takovou – je však na místě namítnout, zda-li tato 
argumentace se vztahuje pouze k dané premise, nebo jestli se autor snaží zpochybnit 
metodu dat jako takovou – kupř. ekonometrickou analýzu pracující s nedokonalými daty. 

Z hlediska přínosu práce se jedná o kritickou polemiku s dosavadním stavem poznáním. 
Autor se přímo nesnaží stanovit svoji vlastní hypotézu, spíše zpochybňuje současný 
převládající postoj k nedobrovolnosti nezaměstnanosti. Přínos práce je tak sice zajímavý, ale 
nepřinášející mnoho nového. V práci postrádám autorovo vlastní pozitivní pohled na 
problematiku, kupř. pomocí ekonometrické analýzy empirických dat s cílem stanovit, nakolik 
je nezaměstnanost dobrovolná a nakolik nedobrovolná.  

Autor prokázal schopnost kritické práce s relevantní literaturou, a to nejen v oblasti 
ekonomické teorie, ale i v oblasti filozofie, logiky a psychologie. V některých kapitolách je až 
příliš prostoru věnováno formálně logickým modelům a ekonomická argumentace je 
upozaděna – kupř. postrádám hlubší rozbor ekonomických modelů nezaměstnanosti. 

Co se týče zvolené metodologie a celkového přínosu je možné práci hodnotit jako 
průměrnou. Předkládaná bakalářská práce dle mého názoru ve většině ohledech splňuje 
požadavky kladené na studenta IES v bakalářském cyklu. Vzhledem k výše uvedenému 
proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku „chvalitebně“ (2). 

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

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 20 

Contribution                 (max. 30 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 80 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


