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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):
Tato bakalářská práce je zaměřena na dílo Adama Smitha, kde se soustředí na filosoficko – etický
rozměr jeho děl. Z toho vyvstává i zásadní limit této práce – je veskrze historická a tedy spoutaná
v úzce zaměřeném spektru literatury. To přináší dva problémy, prvním je absence „oponentního“
názoru, tedy názoru ideově opačně zaměřeného myšlenkového směru. Druhým je pak slabá
aplikovatelnsot na dnešní svět, protože od dob Adama Smitha se svět značně změnil. V jeho době
probíhal život a tedy i ekonomická aktivita v malých stálých komunitách, které byly všechny zastřešeny
vírou. Oproti tomu jsou v dnešní době aktéři na trhu často téměř anonymizované virtuální identity, kde
smluvní strany neznají ani svá vzájemná pohlaví. To aplikovatelnost Smithovského pohledu na
provázanost etiky a ekonomie dost mění, což si autorka uvědomuje, ale pouze zmiňuje jednou větou
v závěru bez hlubší analýzy.
Metodologie zvolená v práci odpovídá jejímu tématu a cíli. I přesto je však rozdělení logických kroků
v metodologii vcelku překvapivé. Práce má 45 stran v délce, z čehož samotná analytická část tvoří
pouhých 6 stran. Zbytek jsou shrnutí historických děl a životů + úvod a závěr. Práce jako taková tedy
zůstává v minulosti v celé své délce. Tím je potenciál tohoto tématu nepříliš nevyčerpán, protože
logickým a nejzajímavějším krokem by byla aplikace na současnost. Přínos této práce je tedy čistě
historicko-vědní.
Forma manuskriptu odpovídá standardům bakalářských prací, avšak práce je zejména vzhledem
k neformalizovanému stylu analýzy velmi krátká. Závěr je pak vcelku sporadický, protože je pln tvrzení
která nebyla dříve v práci analyzována a jsou přitom často velmi odvážná.
Jako otázky k obhajobě si dovoluji navrhnout následující:


Jaká je aplikovatelnost Smithovké etiky v ekonomii na dnešní svět, zejména ve světle
anonymizace ekonomické aktivity?



Z jakého důvodu je pro dodržování obecných pravidel nutný zásah „vyšší síly“ (viz závěr)?

V případě úspěné obhajoby navrhují známku Velmi dobře - 2.
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Literature
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Manuscript Form
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NAME OF THE REFEREE: Mgr. Tomáš Zelený

DATE OF EVALUATION: 10.6.2013

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
20

Average
10

Weak
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
30

Average
15

Weak
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
30

Average
15

Weak
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
20

Average
10

Weak
0

Overall grading:
TOTAL POINTS
81 – 100
61 – 80
41 – 60
0 – 40

GRADE
1
2
3
4

= excellent
= good
= satisfactory
= fail
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= dobře
= nedoporučuji k obhajobě

