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Diplomant si vybral téma, které je nejen vysoce aktuální, ale i prozatím pro české 

podmínky málo zpracované. Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti z oblasti 

ekonomie a na aplikační právní praxi.  

Cílem práce je „analýza ekonomického konceptu rentseeking v českých podmínkách. 

Předmětem zkoumání je charakteristika základních teoretických aspektů rentseekingu, jeho 

prvků s ohledem na analýzu právního systému ČR  a následné definování výskytu těchto 

prvků v analytické části práce.“ 

Práce je logicky rozdělena do úvodu, do 5 kapitol a závěru, seznamu literatury a 

použitých pranenů a příloh.  

Po úvodu, kde je definován cíl práce a použité metody; následuje kapitola. 1., kde autor 

teoreticky uchopuje pojem rentseeking a popisuje základní model Anne Krueger. Druhá 

kapitola konkretizuje rentseeking v podmínkách ČR. Obě kapitoly pokládám za zdařilé a 

přínosné, i když se autor nevyvaroval drobných překlepů, chyb nebo zjednodušení (na str. 5 je 

uvedeno jméno Anne Olive Krueger, na str. 9 Anne Osborn Kruger;  „zájmová sdružení 

právnických osob ... registrace probíhá před krajským úřadem“ na str. 17,) 

  Třetí a čtvrtá kapitola je aplikační. Ve třetí kapitole dokládá autor na případových 

studiích konkrétní případy rentseekingu, kdy některé případy jsou zvoleny a analyzovány 

správně (úhrada a používání stravenek, fotovoltaika, příspěvky na stavební spoření), u 

některých chybí hlubší analýza, jak konkrétně dochází k rentseekingu (zde u důchodové 

reformy). Diplomant se mohl inspirovat některou kolektivní monografií pod vedením E. 



Klvačové o dobývání renty, kde byla zvolena stejná analýza. Bohužel, monografie Klvačové 

v seznamu literatury není uvedena ani jedna.  

Ve čtvrté kapitole zůstal autor na povrchu při vyjmenovávání profesních komor a 

zájmových skupin a nedostatečně argumentuje, proč vytčené subjekty bez dalšího řadí 

k rentseekingového chování.   

70stránková diplomová práce je zpracována s obvyklým vědeckým aparátem – je 

uveden seznam literatury a pramenů, v textu jsou vhodně umístěné citace a odkazy, 

rozsáhlejší tabulky jsou uvedeny v příloze. Práce splňuje po formální stránce podmínky 

kladené na tento typ prací. Autor vycházel především z materiálů a oficiálních údajů a 

statistických dat, zákonných předpisů a základní učebnicové literatury. U vymezení 

teoretického popisu pojmu rentseeking používá i cizojazyčnou literaturu.  

Ke koncepci, způsobu zpracování práce a závěrům autora nemám zásadní výtky;  pouze 

diplomantovy samostatné úvahy a postřehy by v empirické 3. a 4. kapitole měly být lépe 

argumentovány a podloženy fakty. Přínosem práce je podle mého názoru provázanost 

ekonomické teorie - problematiky rentseekingu, tržní dominance a deformace trhu a omezení 

spotřebitelů - s konkrétní soudobou hospodářskou politikou a jejím právním zakotvením. 

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. Diplomovou práci pokládám i přes výtky za  

dobře zpracovanou a doporučuji ji k ústní obhajobě. Navržené hodnocení - podle výsledku 

ústní obhajoby - velmi dobře. 

 

Při ústní obhajobě by se měl diplomant vyjádřit, jak by mohl stát eliminovat riziko 

rentseekingu u navrhované důchodové reformy.  
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