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Overall Evaluation:

Předkládaná práce se zabývá aktuální otázkou vhodnosti vstupu České republiky do
EvroPské měnové unie, a to především z pohledu teorie optimálních měnových zón, t<e

zodpovězení této otázky autorka s pomocí reálných dat analyzuje sladěnost českého
hosPodářského cyklu s cyklem v eurozóně. ]edná se o velmi aktuáiní téma, což je třeba
kvilovat s povděkem. Na druhou stranu se té;rtatu sladěnosti hospodářských cyklů s použitím
velmi Podobné metodologie věnuje velmi kvalitní bakalářská práce onřeje Streckera:
Sladěnost českého a evropského hospodářského cyklu, IES, (2005),

Práce bez větŠÍch výhrad splňuje pravopísné, stylistické a formální náležitosti. V některych
Částech by vŠak bylo vhodné věnovat větší pozornost práci s citacemi; např. V poznámce pod
Čarou Č,6 a v citaci u Horvátha, Komárka, (2002) na str. 23 uvést číslo strany, uvést zdroj
grafu ze str. 25, kteni byl publikován v Mongelli, (2002) a v seznamu literatury uvádět zdroje
tak, aby byly pro čtenáře co nejsnáze dohledatelné.

Logická stavba práce je celkově na dobré úrovni, autorka nejprve uvádí přehled formálních
lvlaastrichtských kritérií a poté následuje část věnovaná teorii optimálních měnových oblastí,
OvŠem v některych Částech je pro čtenáře náročné sledovat logiku samotného textu; Uvítala
bych například seznam vŠech Maastrichtských kritérii v úvodu kapitoly 1.2,, na str. 23 je
citován Kenen, 1969: "Pokud mají země stejnou strukturu průmyslu a vyrábějí stejné zboži,
asYmetrické Šoky jsou více pravděpodobné" ovšem z jeho článku i z jeho interpretace v
Baldwin, Wyplosz (2006), vyplývá opak to,roto ťvrzení. V kapitole 3.2.,která se zabývá
empirickou analýzou s|aděnosti cyklŮ by bylo vhodné uvést nějakou definici hospodářského
cYklu, aby bylo zlevné, od jaké frekvence jsou výkyvy časové řady považovány za cyklus, a
kdY se jedná o pouhý sezónnívýkyv. Při pohledu na grafy č.3 (str,35) a č.4 (str.37) se zdá, že
nebyla dostatečně odstraněna sezónní složka.

Co se týČe metodologie práce, je třeba ocenit, že autorka provedla poměrně rozsáhlou
ekonometrickou analýzu dat. NároČnost použité metody odpovídá úrovni požadované pro
kvalitní bakalářskou práci.

U obhajoby navrhuji prodiskutovat následující témata:
1) Za.lÍmavý je závér práce, podle kterého je sladěnost české průmyslové výroby vyšší než
sladěnost celkového HDP. Z toho tedy vyplývá, že ostatní sektory podílející se na tvorbě HDP
(PředevŠÍm sluŽby) se musíchovat vŮČi eurozóně proticyklicky. Pokud tomu tak skutečně je, je
otázkou, co mŮže být důvodem tohol..l jevu?

2) V podkapitole 4.2. věnované problematice nobility pracovní síly dochází autorka k závěru,
Že "Pracovní trhy jsou mobilnÍ, ale pokuo se jedná o situaci v chudších regionech,
Přestěhování se z tohoto regionu do bohatšího znamená pro obyvatelswo značné náktaOy, V
tomto případě se mŮŽe stát, že se kvůli těmto nákladům do bohatších regionů vůbec
neodstěhujÍ. Proto je velmí dŮleŽité zefektivnění sociální politiky." V jakém smyslu by autorka
zefektivnila sociální politiku v tomto případě?
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Přes vliŠe uvedené výhradY, hodnotím práci p,Hyžíkové celkově pozitivně, oceňuji předevšímjejí snahu o aPlikaci ekonómeŤických metod u ču. věnovaný práci s daty. práci doporučujiPřqmout k obhajobě s hodnocením'vetmi clobře, ut. u-pripudě dobrého lnikonu u obhajoby jemožné práci obhájit i s hodnocením rniborně.
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Explanation of cateaories and scale: \
QUALITY OF RESEARCH: The thesls demonstrates the authorb ful/ understandt'ng and command of current
literature and he/she uses it competently. The toplc of the ťhesis ls we/l struďured and methods used are proper
and re/evant to the research question belng lnvestigated. A fu// anc1 accuraťe analysis of thesls statement, from
both a theoretlcal and applled perspeďtve, ls provided,

Strong
30 27 24

CONTENT/QUALIry OF IDEAS: A range and depth of exposltlon; an approprlate sense of comp/exiý of the
ťoPic| aPProPrlate ana/ysls of the thesls statemen| +ld an accurate understanding of theoretica/ concepts ls
demonstrated. A fu/l dlscusslon of appllcab/e and re, :vant theorles stylized aaa iŠ hcluded. orlginal, creatlve
thought ls provided and evtdent. Demonstrates crltical thlnklng and analysis wlth appllcatlon of theory and
studentš abl/lty to draw concluslons based on thelr know/edge, skllls and research.

Mlddle
21 18 15 12

Weak
840

Strong
40

Mlddle
36 32 28 24 20

Weak
151050

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT: The paper demonstrates a logica/ and clear arrangement of ldeas, an
elfeďlve use of transltions,' a unlty and coherence of paragraphs,, and a clear development of ldeas through
suPPorting detail and evldence. The reader is successfu/ly orlented to the subleď, purpole/ methodo/ogy, and
structure of the report; an overvlew af the rlhole ls lnclucled; ťhe readerš attentlon arld lnterest ls engaged. The
thests statement is clearly and del'inltlvely stated wlťhout amblgulty, The conclusion ls stronq and reflectlve of the
work as a whole,

CLARITY AND READIBILrTY: Ease of readablllty; lpproprlate use of language and style for the rhetorlcal
Content,' c/ariý of sentences (reader doesn't get lc;t; minlmum need for slowlng down or re-readtng) ts
aPProPrlate/y demonstrated. Professlonal level of English expresslon is evldenť (llmlted amount of non-natlve
/anguage to Engllsh trans/atlon ls deteďable).

Strong
15 13

Strong
109

Middle
1) 1nJ1 aU

Mlddle
B765

Weak
86420

Weak
3210

MANUSCRIPT FORM: The approprlate manuscrlpt form and sty/e for the rhetorlcal content, a professtonal
lmage| an approprlate use of headlngs and sub-headlngs; an approprlate format for qraphs and tables,. an
effeďlve referencing of graphs and tables ln the texť,, complete and accurate blbllography documentec| to lupport
ťhe app/ted research; and the overall lmpact of docunlent deslgn ls consldered.

Strong lv,liddle Weak
543210

Page 3 of 3


