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Posudek na magisterskou práci Michaely Ševčíkové, Analýza krize
hospodářské a měnové unie na příkladu eurozóny

Autorka se ve své práci věnuje problematice současné měnově finanční a hospodářské krizi a
možnosti zavedení adekvátních a systémových racionálních opatření k tomu, aby eurozóna
mohla dlouhodobě efektivně fungovat. (str.3) Autorka se odvolává na použití ekonomických
teorií, ty se ale objevují až v dalších kapitolách práce, rovněž metodu zpracování práce
nerozpracovala v úvodu, uvedla pouze, že použije metodu analýzy, komparace a syntézy.
V první části práce autorka popisuje vývoj evropské měnové integrace, vhodně ji doplňuje
přehlednými tabulkami. Hovoří rovněž o jednotlivých státech eurozóny. Domnívá se, že
kriteria Gordona Browna byla čistě ekonomická či zde byl i politický aspekt, jak byl
některými příznivci vstupu do eurozóny obviňován?
Může autorka objasnit relevantnost teorie Mundella pro současnou eurozónu? Jedná se o čistě
ekonomickou teorii či má politický přesah? Viz. Str. 18, kde se hovoří o suverenitě státu.
V další části práce se autorka věnuje Maastrichtským kritériím v souvislosti se zavedením
společné měny.
Čím autorka vysvětluje v tabulce na str. 37 nulový deficit veřejného rozpočtu Švédska ve
srovnání s ostatními zeměmi? Rovněž Estonsko, které autorka v textu považuje za
problematické, nemá v obou tabulkách na str. 37 a 39 srovnatelně varující čísla ba naopak.

Jak skutečná je hrozba, že země EU budou „platit“ za země s ekonomickými problémy?
Zatím jsou poskytovány těmto ohroženým zemím půjčky, které jsou pro EU výhodné (EU si
půjčuje s nižších úrokem, než za jaký potom půjčku poskytuje např. Řecku).
Práce se kromě rozsáhlého seznamu monografií a odborných článků opírá o rozsáhlý
pramenný materiál.
Práce je čtivá, má logickou strukturu a sevřený obsah.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně dle obhajoby.
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