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

 
Bakalářská práce Ondřeje Kolínského o revizi klasických předpokladů svobody /jak zní podtitul/, 
vznikla z iniciativy studenta samotného, a také její vypracování bylo velice samostatné. Už volba 
tématu je pro bakalářskou úroveň neobvyklá: jde vlastně o debatu týkající se samotného paradigmatu 
ekonomie jako vědy, tedy o filosofii ekonomie. A také struktura této „revize“ je pozoruhodná: výběrem 
tří klíčových postav z dějin politicko-ekonomického myšlení, vnitřní kázní, tj. soustředěním se jen na 
relevantní otázky a části jejich /jinak mnohem rozsáhlejšího/ díla, a dále konfrontací vývojové linie 
v chápání svobody v průběhu několika staletí s poznatky dnešních protagonistů široce rozvětvené 
vědy /od G.Beckera ke školám behaviorálním a experimentálním/. Toto zaměření a hluboký zájem 
studenta je o to pozoruhodnější, že jeho bakalářské studium probíhalo už po smrti prof.Milana Sojky, 
který na IES reprezentoval školu dějin ekonomických teorií, a po němž až dosud schází plnohodnotná 
náhrada. 
    A právě bakalářská práce Ondřeje Kolínského je dokladem, jak cenné může být navracení se k dílu 
minulých věků, sledování vývoje, rozporů a paradoxů v chápání centrálních konceptů ekonomie, a jak 
navýsost aktuální tato revize může být v poměru dnešní, i velice odlišné doby a ekonomikiy. Jen 
několik případů: otázky bankovnictví /a lichvy/ a jejich regulace /“tvrdé“ a „měkké“/, otázky svobody 
negativní a pozitivní, svobody a spravedlnosti, marnotratnosti společnosti blahobytu /a potřebě šetřit /. 
Morálně kontroverzní otázky „hazardu, drogových závislostí“ a prostituce /“soukromá neřest“ nebo 
legalizovaný byznys?/. 
Jednotlivé kapitoly výborně strukturované práce jsou uvedeny hlubokými a k věci promlouvajícími 
citáty, a co motto, to perla.  
 
K diskusi během obhajoby doporučuji otázku o svobodě a spravedlnosti. Na str.15 odkazuje student 
/pod čarou/ na citát z knihy Zamagni-Screpanti, jenž je jeich interpretací Hayekova pojetí „process- 
oriented approach“. Hayek je znám svým výrokem o sociální spravedlnosti, která je podle něho jen 
„fata morgana“. Jediná spravedlnost pro něj směrodatná, je spravedlnost komutativní čili směnná /v 
terminologii křesťanské teologické tradice/. Jak v dnešní společnosti lidských práv rozumět otázkám 
spravedlnosti- ať už se vyhneme či nevyhneme „krajním pojetím“ Rawlse či Nozicka /jak to Ondřej činí 
ve své práci/? 
 
Bakalářskou práci Ondřeje Kolínského vřele doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 
V závislosti na stanovisku oponenta a úspěšnosti studenta při samotné obhajobě navrhuji práci i k 
ocenění děkanem fakulty.    
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points)      18 

Methods                      (max. 30 points)      28 

Contribution                 (max. 30 points)      30 

Manuscript Form         (max. 20 points)      20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points)      96 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4)       1 
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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 

 


