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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Bakalářská práce si klade dvě základní výzkumná otázky: posoudit vliv společné měny na 
prohlubování finanční integrace v zemích eurozóny a dále odhadnout dopad hlubší integrace 
na hospodářský růst (odhad tzv. růstové dividendy). Název práce je poněkud nešikovný, 
neboť jakoby naznačuje, že lze něco zkoumat v eurozóně před a po zavedení eura. Před 
zavedením eura přeci eurozóna neexistovala.  

Na práci lze ocenit některé přednosti, lze jí ale vytknout i určité nedostatky. Přijatelná je 
předně angličtina, která činí z práce celkem čtivý a živý text. Autor dále prokázal dobré 
zvládnutí ekonometrických technik. Také se v dostatečné míře seznámil s relevantní 
literaturou. Na druhé straně nelze nevidět řadu nedostatků: 

• Určitým zklamáním je úvod práce, kde namísto hlubší metodické úvahy o příčinách a 
silách finanční integrace v soudobém globalizovaném světě autor víceméně cituje 
pasáže z učebnice Baldwin, Wyplosz: The Economics of European Integration. Navíc 
se jedná o obecné poznatky s historie EU, které s tématem práce prakticky 
nesouvisejí. 

• Velmi kusé je shrnutí práce, které by se dalo shrnout do jedné věty, že práce vlastně 
nic neprokázala. Zde by bylo žádoucí zhodnotit uvedené tvrzení, zda je problém 
v použitých ekonometrických technikách, v nevyhovujících datech či 
v neodůvodněných očekáváních kvantitativního významu zkoumaných efektů. 

• V práci chybí diskuse, která by se zamyslila nad otázkou, do jaké míry jsou případné 
pozitivní efekty finanční integrace důsledkem společné měny, a nebo pouhým 
důsledkem probíhajících globalizačních recesů. Neboli zajímavé by bylo srovnání, 
zda hlubší synchronizace akciových trhů není výsledkem obecnějšího světového 
trendu, který se společné měny týká jen okrajově. Není tato synchronizace 
pozorovatelná i mezi americkými a evropskými akciovými trhy? 

Celkově lze shrnout, že autor poněkud podcenit ekonomickou stránku problému a příliš se 
soustředil na ekonometrickou rovinu problému. Nicméně i přes tyto nedostatky se práce 
může prokázat určitým prvky originality a původností obdržených poznatků. Práci doporučuji 
přijmout k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 16 

Methods                      (max. 30 points) 22 

Contribution                 (max. 30 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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