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Contribution 

Kvalitu „vlastních příspěvků práce“ charakterizuji následujícími poznámkami:  

a) První spočívá v tom, že práce je v rozsahu prvních 37 stran metodologicky zaměřena na 
ekonomickou historii. Zde lze mít výhrady, že práce nečerpala dostatečně z čínských originálních 
zdrojů a, z důvodů závislosti na odvozených titulech v angličtině, je jen reprodukcí stávajících textů. 
Zde je nutno podotknout, že takových textů není mnoho, protože ekonomika Číny byla až do konce 
90. let pod vlastním čínským informačním embargem. A pokud nějaké zdroje jsou, jejich autoři měli 
podobný problém jako p. Štursa: nedostatek původních tvrdých dat. Autor práce proto musel 
kombinovat zdroje a do značné míry spekulovat s možnými výklady fenoménu „záhada čínského 
ekonomického zázraku“. Myslím si, že s jistým úspěchem p. Štursa tuto záhadu částečně poodhalil 
svými vlastními hypotetickými úsudky, i když mu k tomu příslušná tvrdá data chyběla (což nebyla jeho 
chyba). Řečeno jinými slovy: tato práce nabízí jistou originální interpretaci čínského zázraku, 
která se opírá o vysvětlení podnikatelského motivu, který byl přítomen už v komunistické 
ekonomice a který dostal nečekanou vzpruhu postupnými liberálními reformami a otevevíráním se 
světu. Autor poukazuje na nejméně tři fáze kvalitativních (tj. institucionálních) reforem, které se 
značně odlišují od reforem v post-sovětských zemích. Za tím lze zde vidět i jeho teoretický přinos 
do Economics of Transition.  

b) Druhá poznámka se odvíjí od výše uvedeného, tj. že čínské reformy šly výrazně jiným 
směrem ve smyslu „timing and sequencing of reforms“, než jinde ve světě (snad s výjimkou 
Vietnamu). Tyto odlišnosti byly v dominující americké literatuře značně podceněné, či dokonce 
nepochopené, jak to dokumentuje např. kapitola o Číně v Transition and Economics G. Rolanda 
(2000), Cambridge, The MIT Press. Čínská ekonomika je až do dnešního dne zásadně 2-rychlostní, 
protože je složena se dvou vzájemně odlišných sektorů: nových podniků působícíh v silně pro-
tržním prostředí a starých státních podniků, které podléhají centrálnímu plánování. Ty první na 
sebe vážou nesmírně dynamický rozvoj, ty druhé jsou v dlouhodobé stagnaci (či útlumu). Navíc ty 
první jsou otevřené světu, zatímco ty druhé jsou pod kuratelou státu, inflace, dluhů a dotací. 
Následkem toho jsou makroekonomická data nehomogenní a vnitřně rozporná. Jsou-li použita 
tradičním způsobem v produkční funkci, výsledkem jsou problémy se statistickou věrohodností jejich 
výsledků. Odhady makroekonomické čínské produkční funkce proto narážejí na nečekané 
metodologické problémy jak s omitted variables, tak s dekompozicí dvou chováním nesouradých 
subpopulací dat v rámci každého čísla za celek. 

c) Přípěvek empirické části na s. 38-48 spočívá v tom, že autor hledá vhodnou specifikaci 
ekonometrického modelu pragmatickým způsobem a nachází ji v roli nového kapitálu, tj. investic, 
které dominantně směřují do sektorů nových podniků a tam vedou k „zázračnému“ růstu, což 
(při posuzování získaných ročních údajů) dostává získané teoretické odhady do intuitivně smysluplné 
korelace s realitou. Určitě autorem zvolené experimenty s měřením TFP jsou sice jen hrubou 
aproximací metodologicky fundované analýzy, oceňuji však jeho snahu jít do rizika experimentů, 
než aby rezignoval na výsledky, jakmile tradiční Cobb-Douglesova specifikace modelu růstu GDP mu 
nevedla k intuitivně očekávaným výsledkům (např. když vliv kapitálu na GDP byl statisticky málo 
signifikantní, což u dat společných pro dvě rozdílné subpopulace v chování sbujektů produkce není 
překvapením).  
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Methods 

Metoda verbálně popisné první části práce (s. 1-37) je do značné míry závislá na možnostech 
ekonomické historie, kde je její významnou částí institucionální ekonomie. Autor se tak snaží zachytit 
podstatu čínských reforem, jejichž výsledky pak ilustruje na grafech. Druhá (empirická) část práce (38-
48, plus tabulkové přílohy s. 51-60) experimentuje s makroekonomickou produkční funkcí, jejíž finálně 
odhadnutá specifikace je podněkud neortodoxní ve dvou aspektech: jednak paralelním použítím K a I 
mezi exogenními veličinami, jednak odvozením TFP jako doplňku. To je sice v tom druhém případě 
hodně experimentální zkratkou, protože TFP pak zahrhuje i náhodné chyby odhadu Ut, daný odhad 
však lze chápat jako východisko typu „second best estimate“, když už standardní metody odhadu 
nevedly k věrohodným odhadům.  

Literature 

Autor p. Štursa byl limitován tím, že studie růstu čínské ekonomiky jsou dosud v literatuře Popelkou. 
Samozřejmě v první části mohl čerpat z většího množství pramenů, nicméně zvolené dva základní 
tituly (např. kniha B. Naughtona a studie T. Rawskyho) lze považovat za to nejlepší, o co se mohl 
v historické části opřít. Ve skutečnosti není nadsázkou, že daný text je inspirativním (a částečně i 
inovativním) úvodem do vysvětlení růstu čínské ekonomiky. 

Manuscript form 

Text bakalářské práce p. Štursy považuji za čtivý, logicky vhodně strukturovaný, s vhodnými 
ilustrativními tabulkamy/grafy a bez rušivých formulací v anglickém textu. 
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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. 
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