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Cílem předložené práce je představit a kriticky posoudit ekonomické principy a objasnit 
vztahy mezi etikou a ekonomií a jejími dopady na společnost. Autor se soustřeďuje na 
vybrané aspekty ekonomického myšlení  a ekonomické praxe v širokém historickém záběru a 
uvádí je do kontextu s etickými normami a principy,  které ekonomiku provázejí.  
 
Jde o náročné téma, interdisciplinární, které není na Katedře sociální práce FF UK běžně 
zastoupeno a ke kterému ani nelze jednoznačně určit katedrou nabízené předměty. Podobně 
obtížné bylo pro autora zvolit metodický přístup zpracování, protože vybraní autoři, o které se 
student opírá, reprezentují obory filozofie, antropologie, sociologie, sociální politiky a 
sociální práce, ekonomie, psychologie a teologie.         
 
Práci student rozdělil do 4 hlavních kapitol, které postupně rozvíjejí myšlenky v historickém 
sledu, aby vyústily do analýzy o současné roli etiky v sociální oblasti. Hlavní pozornost je 
přitom věnována pozici sociálního státu a myšlence sociální společnosti, které se zejména 
v posledních dekádách ocitají pod tlakem ekonomického konceptu. Závěrečné pasáže práce 
obsahují úvahy o možné budoucnosti sociálního státu v globalizovaném světě a o vývoji 
sociálního státu v ČR. Autor je uvádí do souvislostí s výsledky výzkumů hodnotové orientace 
české populace a některými posledními tendencemi ve vybraných oblastech sociální politiky  
státu.  
 
Autor pracuje v širokém záběru, s výběrem autorů relevantních pro jednotlivé kapitoly 
diplomové práce. Práce je důkladná,  autor věnoval mnoho energie kritické reflexi a 
interpretaci literatury a jiných zdrojů.  Prokázal schopnost o tématu přemýšlet v historickém a 
kulturním kontextu a uvést jej do souvislostí s aktuálním stavem společnosti.  
 
Práci bych zajisté mohla připomínkovat z hlediska výběru nebo naopak opomenutí některých 
dalších autorů nebo přístupů. Nicméně silné stránky naprosto převažují, ukazují na 
intelektuální schopnosti a tvořivý potenciál autora předložené práce, které  nejsou mezi 
studenty  KSP zcela běžné.  
 
Práci hodnotím jako výbornou.        
 
Pro účely obhajoby  nezadávám žádnou otázku.  
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