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1.  Aktuálnost řešené problematiky, význam a náročnost problému 

Studentka zvolila zajímavé a často diskutované téma. Význam řešené problematiky narůstá od vstupu 

Česka do Evropské unie a v poslední době jej umocňují konsekvence nepříznivého vývoje světového 

hospodářství. Otázka zavedení eura a jeho správného načasování je předmětem debat odborné 

veřejnosti i politických elit s cílem vyhodnotit, zda je ekonomika dané země na vstup připravena a zda 

přínosy účasti v měnové unii převáží v dlouhodobém horizontu nad náklady.  

Problematika měnové integrace je velice rozsáhlá a zasahuje do mnoha vědních oborů zejména 

v oblastech ekonomiky a politiky. Studentka svým zaměřením, zejména na historii vývoje evropské 

měnové integrace, komparaci přístupů Česka a Slovenska k přijetí společné evropské měny a na 

potenciální dopady související s přijetím eura v ČR, zúžila množství aplikovatelných vědních disciplín 

a tím i počet stran v souladu s požadovaným rozsahem bakalářské práce. 

 

2. Přístup studenta k řešení po stránce metodické a věcné, práce s literaturou a dalšími 

 podklady 

Postup při zpracování je v souladu se zadanou metodikou. Byly formulovány cíle, jsou definovány 

základní pojmy a v průběhu práce student poskytuje dílčí závěry. V práci se objevují zajímavá data i 

názory, které by mohly být předmětem konstruktivní debaty se studentem při obhajobě bakalářské práce. 

Obsah a metodika zpracování je tedy zvolena vhodně s drobnými výhradami: 

a) studentka se občasně dopouští velmi zjednodušujících formulací, 

b) studentka se místy vyjadřuje nejasně se spoustou prostoru ke spekulacím nad významem 

stanoviska; čtenář může některé výroky interpretovat špatně, nebo protikladným způsobem,  

c) ojediněle nejsou některé údaje/výroky pojaty komplexně (např. je zapsáno relativní vyjádření 

hodnoty, ale chybí její absolutní vyjádření – str. 26) 

 

Výše uvedené chyby nemají vzhledem k menšímu výskytu zásadní vliv na kvalitu práce, ačkoli mírně 

snižují čtivost práce.  

Student pracuje s elektronickými zdroji, přičemž použitá data jsou aktuální a informace relevantní. Knižní 

publikace jsou využity v adekvátní míře a jsou zastoupeny vhodné tituly, které se vztahují k danému 

tématu. Použité zdroje jsou dostatečně citovány, výjimečně se zanedbatelnými výhradami. 

 

3.  Originalita práce, stupeň tvořivosti při zpracování 

Práce je originální vzhledem ke stanoveným cílům, aktuálnosti tématu. Význam tohoto tématu poroste 

zároveň s dalšími lety existence a rozšiřováním projektu evropské měnové integrace, kdy budou 

legislativní a ekonomické mechanizmy krystalizovat v reakci na aktuální dění. V oblastech tvořivosti a 

schopnosti pojetí problematiky hodnotím studentku celkem pozitivně, ačkoli místy existují mírné rezervy a 

prostor pro zlepšení.  
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4.  Struktura obsahu práce, kvalita výkladu, logika postupu, vazba obsahu a názvů kapitol 

Struktura obsahu práce byla zvolena v souladu se zásadami. Práce se skládá ze 45 stran průvodního textu. 

Práce disponuje úvodem, závěrem a text je rozčleněn celkem do tří kapitol. Je uveden seznam použité 

literatury, seznam tabulek, obrázků i seznam zkratek. 

5. Formální úprava, jazyková úroveň, grafická úprava, využití tabulek, grafů a schémat 

 v práci 

Bakalářská práce má poměrně dobrou slohovou úroveň s nádechem „volnějšího vyjadřování“ a ojedinělým 

výskytem pravopisných chyb a špatného skloňování. Vzhledem ke sporadickému výskytu chyb tohoto 

typu je vliv na kvalitu práce nepatrný. Studentka adekvátně využívá obrázků a tabulek pro vytvoření 

lepšího přehledu o probíraném tématu.  

Celková formální úprava diplomové práce je zdařilá.  

 

6.  Upozornění na chyby a nedostatky, resp. dotazy směřující k jejich objasnění – doplnění 

Otázky: 

a) Kdy vstoupila ČR do EU? 

b) Jaký je rozdíl mezi konvergenčními kritérii a reálnou konvergencí.  

c) Jaký je význam reálné konvergence při rozhodování o termínu vstupu do eurozóny? Jaké 

ukazatele sledující reálnou konvergenci lze použít? 
d) Představte komisi novinky z aktuálního dění v eurozóně/ČR (ve vztahu k tématu). 

e) Jaké jsou základní předpoklady pro vstup Česka do eurozóny dle Teorie optimální měnové 

oblasti? 

 
7.  Využitelnost výsledků diplomové práce v praxi 

Práce je využitelná jako základní zdroj informací shrnující historii měnové integrace a cestu Česka ke 

společné měně.  

Závěry práce a její přínos:  

Autorka bakalářské práce poskytla na základě aktuálních informací a stanovisek přijatelné základní 

odpovědi k tématu. Formální úprava vykazuje pouze nepatrné nedostatky. Celkové pojetí práce hodnotím 

kladně. Prostor pro zlepšení vidím v komplexnějším a jednoznačném pojetí některých formulací/údajů. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Mikulůvka 25. května 2012 

 

 

 

 ……………………………… 

 Ing. Oldřich Zajíc 

 


