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Volba tématu a cíl práce: Student si zvolil jako téma své bakalářské práce problematiku 

dluhové krize v eurozóně. Z pohledu naléhavosti řešení současné dluhové krize v eurozóně a 

dopadů ekonomicko-politických rozhodnutích na budoucí vývoj evropské integrace je zvolené 

téma bakalářské práce vhodné, velmi aktuální a přínosné. Cílem bakalářské práce je nastínit 

dluhovou krizi eurozóny a přiblížit fungování a působení záchranných mechanismů k jejímu 

řešení ve vybraných zemích (Řecku, Irsku a Portugalsku). Cíl je tedy formulován jednoznačně 

a jeho náročnost odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. 

Struktura práce, způsob zpracování: Bakalářská práce je logicky rozdělena do tří 

obsahových kapitol. Pro zpracování jednotlivých kapitol student zvolil vhodné metody a také 

makroekonomická data, která byla čerpána z oficiálních zdrojů, čímž byla zajištěna 

důvěryhodnost provedené analýzy a komparace dat. Obsahově první teoretická kapitola se 

věnuje hlavním mezníkům vývoje evropské integrace a podrobně a vhodně se zaměřuje na 

vznik, vývoj a fungování Evropské měnové unie. Druhá kapitola přibližuje, ve své první části, 
hlavní příčiny dluhové krize států eurozóny a nastiňuje její dopady pomocí vývoje hlavních 

makroekonomických ukazatelů v letech 2000-2010. Druhá část této kapitoly podává ucelený 

obraz o vzniku a fungování tří záchranných mechanismů, jež byly v roce 2010 a 2011 

ustanoveny pro řešení dluhové krize eurozóny. Obsahově poslední kapitola se snaží zhodnotit 

dosavadní působení záchranných mechanismů ve vybraných zemích eurozóny - Řecku, Irsku a 

Portugalsku, a to prostřednictvím analýzy poskytnuté finanční pomoci Evropské unie a 

Mezinárodního měnového fondu a vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů. Součástí 

kapitoly je také představení prognózy hospodářského vývoje vybraných zemí. 

Rozsah literatury je relevantní a souvisí se zpracovaným tématem. Kladně hodnotím využití 

cizojazyčných zdrojů. Citační normy jsou dodrženy. V některých částech práce bych 

doporučila přesnější či podrobnější zpracování problematiky.  

Formální úprava: Po formální stránce je práce na dobré úrovni a odpovídá stanoveným 

požadavkům pro zpracování bakalářské práce. V práci se však vyskytuje několik 

gramatických a stylistických nesrovnalostí. Analytická část práce obsahuje řadu tabulek a 

grafů, jež jsou řádně a přehledně označeny, jejich zpracování však postrádá jednotný grafický 

formát. Práce je obohacena několika málo přílohami. 

Připomínky, náměty k diskusi: 

V rámci obhajoby bakalářské práce navrhuji, aby se student zaměřil na následující otázky: 

1. Jak byste zhodnotil současnou hospodářskou situaci zbylých dvou zemí skupiny 

PIIGS – Španělska a Itálie? 

2. Jakou pozici zastává při řešení dluhové krize eurozóny Česká republika? 

Závěry práce a její přínos: Bakalářská práce přináší ucelený pohled na problematiku 

dluhové krize eurozóny, přibližuje nástroje k jejímu řešení a nastiňuje dopady záchranných 

mechanismů v Řecku, Irsku a Portugalsku. Ze závěrů práce vyplývá, že cíl bakalářské práce 
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byl splněn. Formulace závěrů, doporučení a návrhů je na standardní úrovni, která odpovídají 

nárokům kladeným na bakalářskou práci.  Práce může sloužit široké veřejnosti jako přehledný 

materiál pro získání uceleného obrazu o problematice dluhové krize eurozóny a záchranných 

mechanismů k jejímu řešení. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
V Ostravě dne:  16. 5. 2012 
 


