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Doc. PhDr. Ján Pavlík je významným českým 

filozofem a v současné době též vedoucím Katedry 

filozofie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy 

ekonomické v Praze. 

 

Je autorem řady odborných publikací, a to i 

cizojazyčných, přičemž za svou publikační činnost byl 

též několikrát oceněn.  

 

Již během studií byl zásadním způsobem ovlivněn 

fenomenologickou filosofií, zejména Husserlovým 

ideálem filosofie jako přísné vědy. Tato inspirace se 

pak u něj spojuje s vlivy německé klasické filosofie a 

Hayekovy verze kriticko-racionalistické teorie 

společnosti. Významnou oblastí jeho odborného 

zaměření je také filozofie a metodologie 

ekonomických věd. 

 

 

 

 

 

 

 

Nobelova cena za ekonomii bude 

udělena prof. Richardu Thalerovi 

Již jsme Vás informovali o tom, že mezi 

nominovanými na Nobelovu cenu za ekonomii 

v nejužším okruhu kandidátů je prof. Richard 

Thaler, nositel čestného doktorátu doctor 

oeconomiae honoris causa Národohospodářské 

fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Nyní, 

když je již známo, komu bude toto prestižní 

ocenění uděleno, je nám ctí prof. Thalerovi 

k tomuto životnímu úspěchu pogratulovat. 

 Prof. Richard Thaler je americký ekonom a jeden 

ze současných nejvýznamnějších představitelů 

behaviorální ekonomie a současně jeden 

ze zakladatelů moderního a progresivního odvětví 

behaviorálních financí. Ve své vědecké práci se 

zabýval propojením psychologie a ekonomie a 

analýzou lidského chování a rozhodování 

v ekonomice, neboť jak sám uvádí: „Standardní 

ekonomie předpokládá, že lidé jsou obecně velmi chytří, že 

nikdy nejednají pod vlivem emocí, že jsou vysoce 

disciplinovaní a nemají žádné potíže se sebekázní. Máme za 

to, že tohle ale na většinu lidí nesedí.“. 

Právě tento „lidský“ přístup přesvědčil členy 

Královské švédské akademie věd, že právě prof. 

Thaler je tím vhodným budoucím nositelem 

Nobelovy ceny. 

Pro zájemce o bližší seznámení se s prací prof. 

Thalera doporučujeme k přečtení některou z jeho 

knih, které se postupem času staly ve své oblasti 

bestsellerem, za zmínku stojí zejména dílo Nudge 

(Šťouch) či dílo Neočekávané chování 

 

 

 

Zajímavosti 
 

 Ministerstvo financí spustilo účtenkovou 
loterii ke kritizované elektronické evidenci 
tržeb. 

 

 Novela zákona o hospodářské a agrární 
komoře, která měla zavést elektronický 
systém s přehledem povinností podnikatelů 
vyplývajících ze zákonů a vyhlášek, v Senátu 
narazila. 


