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VŠE udělila čestný doktorát profesorovi
Richardu H. Thalerovi
Ve čtvrtek 10. prosince 2015 převzal americký ekonom Richard H. Thaler čestný titul
„doctor oeconomiae honors causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze
(VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Richard H. Thaler je profesorem University of
Chicago, Booth School of Business a hlavním představitelem behaviorální ekonomie a
behaviorálních financí. Svoji vědeckou činností se pohybuje na pomezí ekonomie a
psychologie. Zároveň je prezidentem Americké ekonomické asociace, kterou v
minulosti vedly osobnosti jako Milton Friedman nebo JK Galbraith. Udělení čestného
doktorátu profesorovi Thalerovi zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědeckopedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomická teorie
hlavního proudu, ale také moderní alternativní ekonomické přístupy.
Praha 11. prosince 2015
Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris causa“
profesorovi Thalerovi na základě návrhu Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE.
Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE za účasti 350
hostů, rektorů či prorektorů dvacítky českých vysokých škol a sedmi velvyslanců, včetně
velvyslance USA Jeho Excelence Andrewa H. Schapiro. Osobnost hlavního představitele
behaviorální ekonomie vzbudila u odborné veřejnosti i médií velký zájem.
Behaviorální ekonomie se pokouší rozvinout klasické ekonomické modely o poznatky
z psychologie, především na základě experimentů a pozorování lidského chování. Zkoumá,
jaký vliv na ekonomické chování mají například zvyky, nálady, předsudky, altruismus a proč
se za určitých okolností lidé nechovají podle konceptu „homo economicus“.
Profesor Thaler je mezinárodně uznávaným vědcem a jedním z předních intelektuálů
současnosti. Patří také do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii.
Jeho kniha Nudge (v češtině vydána pod názvech „Šťouch“) z roku 2008, kterou napsal
společně s právníkem Cassem Sunsteinem, se stala světovým bestsellerem. V podtitulu nese
název „Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí“ a popisuje metodu
takzvaného libertariánského paternalismu, podle něhož je potřeba ovlivňovat rozhodování lidí,
aby žili „déle, zdravěji a lépe“. Financial Times a Economist tuto publikaci vyhlásily knihou
roku. Profesor Thaler pracuje jako poradce britského premiéra Davida Camerona a
spolupracuje i s vládou USA. R. Thaler uplatňuje výsledky svých výzkumů v praxi. Založil a
vede investiční společnost Fuller & Thaler Asset Management, jejíž investiční strategie je
založena na aplikaci poznatků behaviorální ekonomie na kapitálové trhy.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 17 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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