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Jméno posluchače:     
Bc. Mojmír Zetocha  

Volba tématu a cíl práce:  
Posluchač se ve své práci pokouší nalézt odpověď na otázku, zda ekonomiky EA12 a USA 

splňují kritérium výrobního faktoru práce v souladu s teorií optimální měnové oblasti. Z pohledu 

aktuálnosti řešené problematiky hodnotím téma práce jako velmi vhodně zvolené vzhledem 

k tomu, že se jedná o oblast zkoumání, která je relevantní také pro posouzení vstupu České 

republika do eurozóny. ČNB ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR každoročně publikuje 

výsledky analýzy stupně sladěnosti ČR s eurozónou a mezi sledované obory sladěnosti 

ekonomik řadí mj. zkoumání přizpůsobovacích mechanismů, mezi které patří právě také 

přizpůsobovací mechanismy na trhu práce.  

Zvolené téma považuji s ohledem na vysoký stupeň analytického přístupu za velmi náročné, 

přesto je zpracováno kvalitně a srozumitelně, s využitím několika vědeckých metod, a to 

zejména metody analýzy, dedukce a komparace, které však nebyly v úvodu práce explicitně 

vymezeny.  

Struktura práce, způsob zpracování: 
Struktura práce, řazení a označení jednotlivých kapitol jsou koncipovány v souladu se zadáním 

diplomové práce. Obsah práce dostatečně pokrývá řešenou problematiku, a to od vymezení 

teoretických východisek zabývajících se optimalitou měnových oblastí, přes analýzu trhu práce 

v EA12 a USA, ústící do komparace pohybu výrobního faktoru práce ve zmíněných 

ekonomikách. Návaznost jednotlivých kapitol byla vhodně zajištěna prostřednictvím dílčích 

shrnutí, jež sumarizují nejdůležitější informace dané části diplomové práce.  

Rozsah použité literatury vyhovuje požadavkům na zpracování diplomové práce. Student 

pracoval jak s knižními, tak i  s elektronickými publikacemi, jež byly psány v anglickém  

i českém jazyce. Kladně hodnotím propracovanost odkazů v textu na zdroje literatury pomocí 

citačního aparátu, jehož bylo užito v souladu s mezinárodními normami ISO 690 a ISO 690-2. 

V práci velice kladně hodnotím vysoký stupeň tvořivosti, který vyplýval ze skutečnosti, že 

student měl velmi malou oporu v empirických zdrojích zabývajících se komparací právě těchto 

teritorií dle vybraného kritéria mobility výrobního faktoru práce. 

Formální úprava 
Formální úprava diplomové práce je v souladu se Směrnicí č. 4/2007 děkanky Ekf  

o zásadách pro vypracování diplomové a bakalářské práce.  

Diplomová práce je psána čtivě a kultivovanou češtinou, neobsahuje zásadní gramatické chyby. 

Text práce byl vhodně doplněn řadou tabulek a grafů, které byly samostatně vytvořeny 

z dostupných zdrojů statistických dat.  

Přesto si dovolím poukázat na drobný nedostatek, na který byl student vedoucím práce 

upozorněn, ale přesto se mu jej nepodařilo eliminovat v plné míře. Jedná se o rozsah dílčích 

kapitol, který v několika případech nepřekročil rozsah jednoho odstavce, např. kapitola 3.2.1 na 
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str. 31, kapitola 3.2.2 na str. 32, kapitola 4.3.3 na str. 53. Tato skutečnost však nesnižuje kvalitu 

předkládané práce.  

Připomínky, náměty k diskusi: 
Navrhuji, aby student v rámci obhajoby diplomové práce odpověděl na následující otázky: 

1. Jaký má student názor na stupeň mobility výrobního faktoru práce v České republice? 

2. Je dostatečná mobilita výrobního faktoru práce nutným předpokladem pro vstup  

do měnové unie nebo ho lze naplnit ex post v souladu s hypotézou endogenního 

charakteru kritérií optimální měnové oblasti?  
Závěry práce a její přínos:  
Přínos práce spatřuji ve čtvrté kapitole, ve které student provedl komparaci v souladu se 

stanoveným cílem diplomové práce. Výsledky této komparace lze použít jako zdroj pro analýzu 

mobility výrobního faktoru práce v ČR pro posouzení její připravenosti na vstup do eurozóny.  

Diplomovou  práci  doporučuji k obhajobě.  

V Ostravě dne:  16. 5. 2011 


