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Inspirací  pro bakalářskou práci bylo jedno z témat seminárních prací kurzu institucionální ekonomie. 
Přechod od esejistické formy seminární práce k tezím práce bakalářské si vyžádal nejprve hlubší 
zpracování samotného konceptu ekonomické suverenity a jejích omezení. Tuto část studentka 
zpracovala v širším kontextu, díky svým studiím na interface právních věd a ekoomie. V druhé části se 
práce věnuje už delší dobu stabilizované škole „dobývání renty“, a to jak v její klasické podobě, tak i 
v novějším pojetí neoinstitucionálního zaměření. V ohnisku zájmu se ocitá ČR a práce interpretuje 
výsledky získané Karlem Mráčkem na základě grantu MPSV. Konečně úvahy filosoficko-právně-
ekonomické jsou předmětem testování na souboru dat získaných z databází Světové banky 
/Worldwide Governance Indicators/. 
 
   Tak, jak se příprava bakalářské práce a vlastní výzkum studentky vyvíjely, stalo se zjevným, že 
práce nebude naplněním snad až příliš ambiciózního názvu ekonomie postsuverénního státu. Práci to 
ale rozhodně prospělo, je sevřenější, a v plné míře dokládá, že studentka je absolventkou 
bakalářského studia na IES v jeho vyvážené podobě, zahrnující jak institucionální rámec ekonomiky, 
tak i vysoce technický statistický a ekonometrický aparát a jeho aplikaci na empirická data. Práce 
navíc prokazuje výzkumný talent studentky, a je tak příslibem do budoucna, možná i v naplnění oné 
ambice příspěvku k obecné makroekonomii post-suverénního státu.       
 
  Bakalářskou práci Petry Konečné velice hodnotím. A to nejen pro široký záběr a znalosti na pomezí 
práva, politologie a ekonomie, ale i pro předvedenou schopnost ekonometrické analýzy a korektnost 
při interpretaci získaných výsledků. Práci doporučuji vřele k obhajobě, navrhuji známku „výborně“, a 
doporučuji zvážit i její navržení k ocenění děkanem FSV.   
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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 

 


