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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Předkládaná práce, svým pojetím zakotvená v ekonomickém proudu rakouské školy, se zabývá 
problémem alokace lidského kapitálu, ke kterému bylo „rakouskými“ ekonomi řečeno překvapivě málo. 
Lidský kapitál má však oproti běžné formě kapitálu určité specifické rysy, které opodstatňují 
samostatnou analýzu. Autor se tak vydává na relativně neprozkoumanou půdu a přichází s velmi 
zajímavým příspěvkem stojícím mimo běžné zorné pole ekonomické vědy. 
 
Práce má srozumitelnou logickou strukturu - její větší část je teoretická, druhá kapitola vymezuje 
pojem lidského kapitálu a jeho charakteristiku, ve třetí a čtvrté kapitole autor představuje základní 
stavební kameny rakouské teorie hospodářského cyklu a alokace kapitálu a do tohoto rámce dále 
zasazuje úvahy o alokaci lidského kapitálu. Právě zde vidím největší přínos práce, ačkoli předložená 
teorie by mohla jistě být rozpracována do větší hloubky. Šíře zpracované literatury je zcela dostačující, 
autor se ve své práci snaží pohled rakouské ekonomie srovnávat s teoriemi hlavního proudu a v páté 
kapitole rovněž seznamuje čtenáře s běžnou kritikou a možnými nedostatky rakouského přístupu. 
 
Teoretické poznatky nakonec autor aplikuje v šesté kapitole, kde se snaží analýzou sektoru 
vysokoškolského vzdělávání v USA poukázat na indicie o misalokaci lidského kapitálu (kterou autor 
nazývá „educational bubble“). Porovnává situaci s hypoteční bublinou v USA minulého desetiletí a 
ukazuje, že vývoj tohoto trhu může být konzistentní s počáteční fází hospodářského cyklu, jak jej 
popisuje rakouská ekonomie.  
 
Slabinou práce je ekonometrický model zakončující šestou kapitolu – autor využívá jednoduchého 
OLS přístupu k modelování výše školného, kterým se snaží empiricky podpořit výše uvedené 
teoretické závěry. Ačkoli záměr autora je zřejmý (tedy testovat hypotézu, že výše školného je tažena 
úvěrovou expanzí a státní podporou vzdělávání, zatímco se odchyluje od fundamentálních 
ekonomických veličin ovlivňujících hodnotu vzdělání), zvolený přístup dle mého názoru zcela 
neodpovídá komplexnosti zkoumaného jevu, není dostatečně popsán, a místy působí poněkud 
zmateně. 
 
Po formální stránce práce nemá žádné závažné nedostatky, obsahuje standardní citační aparát 
s přiloženým seznamem literatury i všechny další náležitosti akademického textu. Rovněž jazyková 
stránka dosahuje vysokého standardu, ačkoli na několika místech (především v šesté kapitole) lze 
možná autorovi vytknout přílišnou rozvolněnost formulací, která jde na úkor rigoróznosti textu. 
 
Celkově diplomovou práci Jakuba Skaly doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi 
dobře. 
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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 

 


