
 
Posudek oponenta diplomové  práce 

Ing. Kateřina Dvoroková 

Název práce:  
Účast ČR v mechanismu směnných kurzů ERM II 
Jméno posluchače:      
Bc. Aleš Grym 
Volba tématu a cíl práce:  
Diplomant si ve své práci stanovil za cíl „…rozbor mechanismu směnných kurzů ERM II 

z hlediska pravidel jeho fungování, provedení analýzy potenciálních rizik a přínosů, které 

s sebou členství v tomto mechanismu přináší a vyhodnocení, zda je případný vstup do tohoto 

mechanismu pro Českou republiku přínosem či nikoli“. Analýza začlenění České republiky 
do ERM II je relevantní především z důvodu volby správného načasování pro vstup do tohoto 
mechanismu, stanovení optimální centrální parity české koruny k euru a posouzení schopnosti 
v povoleném fluktuačním pásmu alespoň 2 roky setrvat. Zvolené téma je tedy k výše uvedené 
skutečnosti aktuální a náročnost zvoleného cíle odpovídá nárokům kladeným na diplomovou 
práci. 
Téma diplomové práce je možno považovat za velmi náročné, přesto je zpracováno kvalitně  
a srozumitelně, s využitím několika vědeckých metod, a to zejména metody deskriptivní, 
dedukce, analýzy, metody historické a komparativní. 
 
Struktura práce, způsob zpracování: 
Struktura práce, řazení a označení jednotlivých kapitol jsou koncipovány v souladu se zadáním 
diplomové práce. Obsah práce zcela pokrývá řešenou problematiku, a to od teoretického 
vymezení měnových systémů a vývoje měnové integrace v Evropě, přes vznik a vývoj 
Evropského mechanismu směnných kurzů II, až po empirickou část, v níž jsou analyzovány 
implikace pro ČR plynoucí z její účasti v ERM II. Návaznost jednotlivých kapitol byla zajištěna 
prostřednictvím dílčích shrnutí, jež sumarizují nejdůležitější informace příslušné části diplomové 
práce.  
Rozsah použité literatury vyhovuje požadavkům na zpracování diplomové práce. Student 
pracoval jak s knižními, tak i  s elektronickými publikacemi. Autor čerpal z domácích  
i zahraničních zdrojů literatury. V textu samotné práce bylo použito dostatečné množství citací. 
Užití citačního aparátu odpovídá mezinárodním normám ISO 690 a ISO 690-2.  
 
Formální úprava, jazyková úroveň, grafická úprava: 
Předložená práce splňuje obecné požadavky na ni kladené Směrnicí č. 4/2007 děkanky Ekf  
o zásadách pro vypracování diplomové a bakalářské práce – pokud se jedná o formální, 
grafickou úpravu a jazykovou úroveň.  
 
Připomínky, náměty k diskusi: 
Navrhuji, aby student v rámci obhajoby diplomové práce odpověděl na následující otázky: 

1. Jakým způsobem může účast ČR v ERM II ovlivnit její reálnou konvergenci 
k ekonomice eurozóny? 

2. Existuje systém pro varování před měnovou krizí? 
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Závěry práce a její přínos:  
Těžiště práce lze nalézt v kapitole 4, kde student vyvozuje závěry z možného pobytu české 
koruny v ERM II z různých úhlů pohledu. Výsledky této analýzy vedou k závěru, že  
České republice nelze doporučit vstup do mechanismu ERM II s ohledem na „neutěšený stav 

veřejných financí ČR“ a dále, že „České republice nehrozí po vstupu do ERM II měnová krize 

v kontextu krize 1997“. V závěrečném shrnutí student integruje zjištěné poznatky a vyvozuje, že 
neexistují žádné významné nevýhody a případná rizika pro ČR plynoucí ze členství v ERM II. 
Z hlediska praktické využitelnosti stojí za povšimnutí, že se autorovi podařilo komplexně 
zpracovat problematiku potenciální účasti ČR v mechanismu ERM II. Tyto závěry mohou být 
použitelné na akademické úrovni k dalšímu zkoumání problematiky měnových systémů. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že předložená diplomová práce vykazuje všechny potřebné atributy, 
doporučuji tuto k obhajobě. 
 
V Ostravě dne 17. 5. 2011 
 
 

 
 
 
 


