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Diplomant si vybral téma, které je v souvislostech soudobého hospodářství a globalizace
aktuální.
Cílem diplomové práce je „charakterizování úlohy státu pro ekonomický rozvoj občanů v
souvislosti s měnícím se prostředím vlivem trendů globalizace. Účelem této práce je zabývat
se institucemi, které leží v pozadí dobře fungující společnosti, které tvoří to, co by se dalo
nazvat základním rámcem společnosti, a zasadit je do kontextu globalizace.“
Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti z oblasti ekonomie, ústavního práva a
státovědy a filosofie a etiky.
Práce je logicky rozdělena do úvodu, do 4 kapitol a závěru. Samotné multioborové téma je
uchopeno analyticky a deskriptivně s tematickým právně-filosofickým a etickým výkladem.
Práce vychází z domácí i zahraniční literatury, těžiště pohledu na spravedlnost a stát je v díle
a myšlenkách J. Rawlse.
V první kapitole je vymezen pojem státu optikou státovědy. V druhé kapitole jsou popsány
instituty spravedlivé společnosti převzaté z „Teorie spravedlnosti“ od Johna Rawlse. Ve třetí
kapitole je popsána globalizace a vymezení jejích hlavních trendů. Ve čtvrté kapitole je –
bohužel jen stručně – uveden základní přehled institucí a cíle nadnárodních korporací, které
jsou mnohdy v protikladu k úloze státu. Poslední částí práce je závěr.
V závěru práce autor zaujímá stanovisko, že "Lze doporučit střízlivý pro-globalizační postoj,
ovšem ne ve smyslu rychlé a neuvážené liberalizace. Na této úloze bude postavena
makroekonomická stabilita státu i jeho schopnost dle svých možností hájit zájmy obyvatel v
nadnárodních společenstvích."
Závěr práce logicky a konzistentně vychází z předcházejícího autorova textu a analýzy a lze
konstatovat, že cíl práce byl v podstatě splněn.

Více jak 60stránková diplomová práce je psána čtivě a přehledně, je zpracována s obvyklým
vědeckým aparátem – je uveden seznam literatury a pramenů, v textu jsou použity citace a
odkazy. Práce vhodně obsahuje grafy a tabulky: v příloze jsou 4 grafy a 5 tabulek, v textu 3
tabulky. V číslování tabulek však došlo k nepřesnostem, kdy v textu je umístěna tabulka
označená jak č. 3., 4. a 6., ačkoli jsou v textu umístěny jako první, druhá a třetí. Taktéž v
úvodu je zmíněna 5. kapitola, ačkoli práce má jen 4 kapitoly.
Diplomovou práci pokládám za velmi dobře zpracovanou a doporučuji ji k ústní obhajobě.
Při ústní obhajobě by měl diplomant v kontextu práce vyjádřit svůj názor na postavení ČR v
rámci EU a možného přijetí společné evropské měny a prohlubování evropské integrace.
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