
Posudek konzultanta na diplomovou práci Lindy Zábrahové :

..Pakt stability a růstu jako součást Hospodářské a měnové unie“

Podmínky vstupu do hospodářské a měnové unie jsou v centru pozornosti odborné veřejnosti 
v nových zemích. Země eurozóny. které mají za sebou přípravu na přijetí společné měny. žijí 
jinými problémy. V centru jejich pozornosti jsou otázky, které provázejí od samého začátku 
(po roce 1999) fungování měnové unie a které souvisejí s plněním požadavků Paktu stability 
a růstu (1996).Ten zavázal vlády zemí eurozóny k dodržování zásad disciplinované fiskální 
politiky, a to pod hrozbou sankcí. Malá disciplína mnoha členských zemí. jak se ukázalo při 
hodnocení výsledků lisabonské strategie v roce 2004. není však zrovna jejich silnou stránkou. 
Ukázalo se to velice brzo také při hodnocení toho. jak mnohé členské země dodržují závazky, 
které převzaly se vstupem do měnové unie. Původní podoba Paktu musela být v roce 2005 
velice důkladně pozměněna, aby Pakt mohl vůbec přežít.

Tato čerstvá episoda z nedávné minulosti EU, její historické, teoretické a další aspekty, jsou 
obsahem velice aktuální diplomové práce Lindy Zábrahové. Má logickou strukturu, v níž je 
sklouben jak odborný výklad, tak pozice jednotlivých členských zemí. diskuse a návrhy 
odborné veřejnosti i členských zemí na reformu Paktu, tak nakonec i zhodnocení 
reformovaného Paktu z března 2005. Diplomantce tak podařilo přistoupit k tématu z mnoha 
stran, což umožňuje, aby se její rozbor a výklad vyhnul jednostrannému pohledu.

Velice chci ocenit také úsilí diplomantky o to. aby nebyly opomenuty žádné závažné 
prameny. Mohu potvrdit, že je to patrné nejen na působivém seznamu použitých pramenů, ale 
také na jejich využití v textu diplomové práce.

Domnívám se. že předložená diplomová práce prokazuje, že Linda Zábrahová zvládla nároky 
teoretického výzkumu, že dovede samostatně zpracovat náročné odborné téma. že dovede 
výsledky svého výzkumu přesvědčivě podat. Ocenění si zaslouží také to. že zpracované téma 
patří mezi mimořádně aktuální tématickou oblast, jejíž zhodnocení bylo provedeno v době. 
kdy nová podoba Paktu teprve krystalizovala.

Ze všech těchto důvodů : pro tématickou aktuálnost, pro odbornou úroveň, pro široký záběr 
využitých pramenů a v neposlední řadě také pro způsob podání matérie doporučuji 
předloženou diplomovou práci Lindy Zábrahové k obhajobě a navrhuji ocenit známkou 
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