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Mezinárodní měnový fond a jeho postoje k přijetí eura v zemích Visegrádské čtyřky 

 

Jméno posluchače:     
Bc. Markéta Nogolová  

Volba tématu a cíl práce:  
Posluchačka se ve své práci pokouší nalézt odpověď na otázku, jaký postoj zaujímá Mezinárodní 

měnový fond v otázce přijetí eura v zemích tzv. Visegrádské čtyřky. Pouze jedna  

ze zkoumaných ekonomik dosud vstoupila do eurozóny. Touto zemí se na počátku roku 2009 

stalo Slovensko. V České republice, Maďarsku a Polsku stále kolují národní měny a na vstup  

do evropské měnové unie se tyto ekonomiky teprve připravují. Z tohoto pohledu lze zvolené 

téma práce považovat za vysoce aktuální. 

Cíl diplomové práce byl explicitně formulován v úvodu, a to „…analyzovat země Visegradské 

čtyřky v jejich snažení přijmout euro, ale hlavně postoj Mezinárodního měnového fondu 

k tomuto kroku“. Při naplňování cíle využila studentka obecné metody zpracování vědecké 

práce, jakými jsou například metoda komparace a analýzy.  

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

diplomové práce. Diplomová práce je logicky členěna do jednotlivých kapitol počínaje 

seznámením s historickým vývojem Mezinárodního měnového fondu, na který navazuje kapitola 

věnovaná analýze a následné komparaci vybraných ekonomických ukazatelů ekonomik 

Visegrádské čtyřky. Těžiště práce je umístěno ve čtvrté kapitole, která identifikuje postoj MMF 

k přijetí eura ve zkoumaných ekonomikách.  

Rozsah použité literatury vyhovuje požadavkům na zpracování diplomové práce. Studentka 

pracovala jak s knižními publikacemi, tak s internetovými zdroji. Diplomantka čerpala ve velké 

míře z anglicky psaných zdrojů, čímž prokázala schopnost zpracovávat informace 

z cizojazyčných zdrojů a v neposlední řadě rozšířila záběr práce o postoje zahraniční autorů a 

institucí. Celkově lze tedy práci s literaturou zhodnotit velice kladně, a to také s odkazem  

na skutečnost, že na řadu informací v samotném textu diplomové práce studentka odkazovala 

prostřednictvím citačního aparátu aplikovaným v souladu s mezinárodními normami ISO 690 a 

ISO 690-2. Přesto si dovolím upozornit na nedodržení správného formátu citace, kterého se 

studentka dopustila pouze v jednom případě, a to pod grafem č. 3.12 na str. 53. Uvedený 

nedostatek však nesnižuje kvalitu předkládané 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.  

Samotný text práce je doplněn dostatečným množstvím tabulek a grafů, které byly samostatně 

vytvořeny z citovaných zdrojů a dat institucí publikujících statistická data. Řada grafů obsahuje 

označení roku, v němž zkoumaná ekonomika vstoupila do EU, stejně jako označení období před 

a po vstupu do EU. Zpracované grafy získaly díky této skutečnosti lepší přehlednost a 
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vypovídací schopnost a v neposlední řadě potvrdily pečlivost studentky při tvorbě závěrečné 

práce. Grafický a tabulkový aparát byl vytvořen s užitím jednotné grafické podoby, což 

v konečném důsledku podtrhlo kvalitu předkládané práce. 

Připomínky, náměty k diskusi: 
Diplomová práce seznámila čtenáře s postojem MMF k přijetí eura ve zkoumaných 

ekonomikách. Autorka však mohla přispět vyšším tvůrčím přínosem k diskutované 

problematice, a to uvedením vlastních postojů ke stanoviskům MMF či výčtem opatření 

hospodářské politiky, které byly jednotlivými zeměmi uplatněny v reakci na zveřejněná 

stanoviska této mezinárodní instituce. Doporučuji proto, aby diplomantka během obhajoby své 

práce tyto skutečnosti objasnila. 
Závěry práce a její přínos:  
Studentka pojala zpracování práce odpovědným způsobem, neboť se neomezila  

na pouhou deskripci dané problematiky, ale zahrnula do práce také analýzu hlavních 

makroekonomických ukazatelů ekonomik Visegrádské čtyřky a sumarizovala nejdůležitější 

postoje MMF k přijetí eura v těchto zemích. Práce tak může sloužit jako dobrý studijní materiál 

pro zájemce o danou problematiku. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

V Ostravě dne:  16. 5. 2011 


