
 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 
Jméno vedoucího práce: Ing. Kateřina Dvoroková 

Název práce:  
Dopady řecké krize na eurozónu 

 

Jméno posluchače:     
Bc. Jana Kurková  

Volba tématu a cíl práce:  
Posluchačka se ve své práci pokouší nalézt odpověď na otázku, zda se ekonomika eurozóny 

vzpamatovala z dopadů hospodářské krize a nachází se již na předkrizových hodnotách 

základních makroekonomických ukazatelů.  Zkoumání příčin, průběhu a důsledků hospodářské 

krize je nesmírně důležité především pro identifikaci původu krizí, ale také proto, aby se těmto 

otřesům v ekonomice bylo možno v budoucnosti vyvarovat. Z tohoto pohledu lze považovat 

téma diplomové práce za aktuální a vhodně zvolené. 

Cíl diplomové práce byl explicitně formulován v úvodu, a to „…analyzovat dopady řecké krize 

na eurozónu z hlediska vybraných makroekonomických ukazatelů“. Při naplňování cíle využila 

studentka různých vědeckých metod, jakými byly např.: metoda analýzy a komparace.  

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

diplomové práce. Předložená práce byla logicky rozčleněna do jednotlivých kapitol, jejichž 

název odpovídal obsahové náplni. Pouze ve druhé kapitole se autorka mírně odklonila od jejího 

názvu „Definice a pojetí hospodářských krizí“. Zmíněná kapitola spíše shrnovala přehled 

významných hospodářských krizí ve světové ekonomice namísto typologie krizí a pojetí krizí 

dle přístupu jednotlivých ekonomických škol.  

Náplň autorčina díla dostatečně pokrývá řešenou problematiku, a to od již zmíněného přehledu 

nejvýznamnějších světových krizí, přes zmapování hospodářského vývoje řecké ekonomiky  

od vstupu do eurozóny, až po vlastní analýzu dopadů řecké krize na eurozónu. V práci 

postrádám shrnutí na konci každé kapitoly, které by jednak sumarizovalo nejdůležitější 

informace příslušné kapitoly, ale také zajišťovalo návaznost jednotlivých kapitol.  

Rozsah použité literatury vyhovuje požadavkům na zpracování diplomové práce. Diplomantka 

pracovala jak s knižními, tak i  s elektronickými publikacemi. Zdroje literatury však byly vyžity 

převážně z česky psaných zdrojů, na úkor cizojazyčných. Kladně však 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. 

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.  V práci velice kladně hodnotím vysoký stupeň tvořivosti, 

který vyplýval ze skutečnosti, že studentka vypracovala veškeré tabulky a grafy samostatně. 

Mnoho grafů obsahovalo více časových řad, které tímto zkvalitnily vypovídací schopnost 

grafického aparátu. 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Ekonomická fakulta 

Katedra evropské integrace 



 

 

 

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

1. Přispělo by ke stabilizaci řecké ekonomiky případné vystoupení z eurozóny? 

2. Jak by se vystoupení Řecka z eurozóny odrazilo na její uplatňované hospodářské 

politice?  
Závěry práce a její přínos:  
Přínos práce lze jednoznačně spatřovat ve vytvoření uceleného díla, které nabízí pohled  

na problematiku „řecké krize“ v kontextu ovlivnění chodu celé eurozóny. Diplomová práce tak 

může sloužit jako vhodný zdroj informací pro zájemce o danou problematiku. 

Diplomovou  práci  doporučuji k obhajobě.  

V Ostravě dne:  16. 5. 2011 
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