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Hodnocená bakalářská práce se zabývá posouzením povahy nezaměstnanosti, tj. zda 
jde převážně o dobrovolný či nedobrovolný fenomén. Za tímto účelem autor volí v 
zásadě tři klíčové postupy: Nejprve k problému přistupuje z hlediska formální logiky, 
poté se zabývá teoretickou fundací konceptu štěstí (resp. konceptu subjective well-
being nebo mental distress) ve společenskovědní literatuře, a konečně hodnotí celý 
tento koncept ve světle dostupných empirických studií. 
 
Pro nespecialisty připomínám, že zkoumání povahy nezaměstnanosti pomocí měření 
subjektivního pocitu (ne)štěstí je již po několik desítek let součástí mainstreamu v 
ekonomii trhu práce. Sám jsem se s ním setkal poprvé v roce 1992 v podání svého 
učitele A. J. Oswalda, k němuž autor bakalářské práce také patřičně referuje. Zároveň 
na tomto místě mohu uvést svoji první dílčí připomínku k hodnocené bakalářské práci 
– autor podle mého názoru příliš brzy v první části práce opouští ekonomickou teorii, 
aby dal plný průchod svému vlastnímu pojetí, založeném na formálně logickém 
přístupu. Domnívám se, že ekonomické mikro modely připouštějící nedobrovolnou 
nezaměstnanost (efektivnostní mzdy, modely odborového vyjednávání) by si v 
hodnocené práci zasloužily vice prostoru, aby autor přesvědčivěji ukázal, že je zná a 
pochopil jejich konstrukci poněkud hlubším způsobem, než jak v práci demonstroval. 
Zároveň v práci neukázal, jak lze uvedené mikro modely integrovat do konceptu 
rovnovážné nezaměstnanosti na makro úrovni, která by ve svém steady state trvale 
zahrnovala nedobrovolnou nezaměstnanost (equilibrium unemployment as workers 
discipline device, NAIRU, atd.  - viz Shapiro a Stiglitz, Layard a Nickell, Carlin a 
Soskice). V zemích netrpících ideologickými předsudky se v této souvislosti dodnes 
referuje např. i k Marxovu konceptu rezervní armády nezaměstnaných.  Dva obrázky 
ze Samuelsona a odkaz na Mankiwa uvedený v hodnocené práci nelze v tomto ohledu 
považovat za zcela postačující vypořádání se s ekonomickou teorií na dané téma. S 
autorem jsme o této potenciální slabině jeho práce hovořili. Na jednu stranu respektuji 
jeho přístup, na druhé však nadále tvrdím, že hlubší exkurz do ekonomické teorie  
(aspoň v rozsahu bakalářské Labour Economics vyučované na IES) by práci prospěl.  
 
Na druhou stranu pozitivně hodnotím autorův přehled o soudobé světové empirické (I 
mimoekonomické) literatuře na dané téma a jeho ambici ji kriticky interpretovat.  
Jádrem a hlavním potenciálním přínosem práce, kterým dochází k přesahu nad jistě 
kvalifikovanou rešerši, je vystavění formálně logického aparátu ke kritice základních 
postulátů, na nichž je postaven argument o nedobrovolnosti nezaměstnanosti v 
soudobé empirické literatuře. Zároveň bych zde ale uvedl další dílčí připomínky – 
autor by měl během obhajoby vysvětlit, zda by jím uplatněný formálně logický přístup 
náhodou nevedl ke zpochybnění jakýchkoli ekonomických postulátů založených např. 
na konceptu užitku – jinými slovy, zda skutečně kritizuje jen dosavadní přístupy k 
chápání povahy nezaměstnanosti, nebo vlastně láme hůl nad celou standardní 
mikroekonomií?  Ať tak či onak, měl by se k této otázce jasně vyslovit a o svých 
(poměrně silných) závěrech komisi na místě přesvědčit za pomoci explicitní 
demonstrace jeho formálně logického modelu.   
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Podobně lze argumentovat k autorově kritice ekonometrických výsledků analýz 
nedobrovolnosti nezaměstnanosti – platí jeho výhrady specificky ke zvolenému 
tématu, nebo je lze aplikovat vlastně na jakoukoli soudobou kvantitativní analýzu, kde 
vesměs čelíme nedostatku absolutně dokonalých dat a jsme omezeni stávajícími 
analytickými metodami? I zde bych doporučoval, aby se autor k vysvětlení tohoto 
problému při obhajobě vybavil podrobnějšími argumenty, tentokrát z pole 
ekonometrie. Dodávám, že ani tato připomínka by neměla být pro autora něčím zcela 
nečekaným.    
 
Závěr: 
 
Pokud jde o žánr, tato práce v sobě mísí prvky přehledové literatury (včetně 
neekonomické) a jejího kritického rozboru, se spíše neekonomickým (formálně 
logickým) použitým aparátem. Z absolutně náročného hlediska postrádám autorovou 
vlastní práci s nějakými daty a demonstraci hlubšího vhledu do ekonomické teorie. Na 
úrovni bakalářské práce je ale tento přístup do značné míry vyvážen demonstrováním 
znalosti světové empirické literatury na dané téma a snahou o vlastní  přístup k 
hodnocení fenoménu nedobrovolné nezaměstnanosti. Celkově navrhuji práci 
ohodnotit stupněm “2”, ovšem za již uvedeného předpokladu, že autor komisi v rámci 
disponibilního času přesvědčí o svých argumentech (viz výše).  
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