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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Ing. Michal Růžička 
Téma práce: Právní aspekty přijetí jednotné evropské měny v České republice 
Rozsah práce: 52 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

23.3.2011 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Diplomant zpracoval svou diplomovou práci na téma „Právní podmínky přijetí společné 
evropské měny v České republice“, které považuji za téma zajímavé a vysoce aktuální, 
neboť diskuze o přistoupení České republiky do evropské měnové unie a zavedení společné 
měny euro v České republice v současnosti probíhají na politické scéně velmi často. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Toto téma je tématem průřezovým, nutné je pro jeho zpracování využívat poznatky z více 
právních oborů – zejména práva finančního a evropského, vhodné jsou také alespoň 
základní informace z oblasti ekonomie, zejména peněžní ekonomie. Domnívám se, že 
vstupní údaje jsou dostupné, stejně jako potřebná odborná literatura. Je také možné čerpat 
z četné zahraniční literatury.  
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je mimo úvodu a závěru rozdělena do 3 hlavních kapitol, práce tak má tedy 
dohromady 5 hlavních kapitol. Kapitoly nesou tyto názvy: 2. Obecné aspekty zavedení 
jednotné evropské měny; 3. Česká republika na cestě k jednotné evropské měně; 4. Změny 
v jednotlivých sektorech souvisejících s přijetím jednotné evropské měny. Všechny kapitoly 
se pak člení do dalších podkapitol, které se následně také člení. Celková struktura diplomové 
práce se mi jeví jako vhodná. Práci doplňuje české a anglické resumé a klíčová slova, 
seznam použité literatury, seznam použitých právních předpisů, seznam příloh. V práci se 
nacházejí grafy, tabulky. Práce je doplněna třemi přílohami. 
 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomant při vypracování své práce se mnou jako s vedoucím pravidelně konzultoval a 
upravoval práci dle mých připomínek. Proto k vlastnímu obsahu práce nemám 
podstatnějších připomínek, práci považuji za velmi dobře vypracovanou.  
Diplomant v úvodu své práce vymezuje důvody výběru tohoto tématu, vymezuje si cíle své 
práce a uvádí předpokládaný obsah jednotlivých kapitol budoucí práce. 
Dále diplomat pak pokračuje s charakteristikou evropské hospodářské a měnové unie, 
vymezuje zejména právní podmínky pro vstup do této měnové unie. 
Hlavní část práce (cca 30 stran) diplomant věnuje vyhodnocení jednotlivých právních 
podmínek, které se Česká republika více či méně úspěšně snaží plnit. Tato část práce je 
dostatečně podrobná a výborně zpracovaná. 
V poslední kapitole pak diplomant vymezuje jednotlivé požadavky na českou legislativu, 
které označují změny legislativy potřebné pro úspěšné přijetí eura v České republice. 
Práci pak uzavírá zhodnocením celé problematiky v závěru práce. 
Celkově tak diplomant poctivě a pečlivě vypracovává diplomovou práci, která systematicky a 
komplexně řeší možnost přijetí eura v České republice. Diplomant pracuje s rozsáhlým 
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poznámkovým aparátem, používá i zahraniční zdroje informací (kterých však nikdy není 
dost).  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce byl v úvodu specifikován a mohu 

konstatovat, že byl také naplněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma bývá relativně často zpracováváno, je 
k němu také dostatek odborné literatury.  

Logická stavba práce Stavba práce má vhodnou strukturu. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce byla použita řada literárních a 
elektronických zdrojů, některé z nich i zahraniční. 
Práce s odkazy a jejich forma je odpovídající. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce byla provedena velmi dobře. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Text je zpracován pečlivě, forma je vhodná, stejně 
tak úprava. V práci se nacházejí tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je z jazykového hlediska dobře zpracována. 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

1) Může diplomant shrnout, jaké argumenty shledává pro a proti přijetí eura Českou 
republikou?  

2) Jaké jsou právní možnosti, aby Česká republika i v okamžiku, kdy bude splňovat 
konvergenční kritéria, nemusela jednotnou měnu přijmout? 

3) Jaká je podle názoru diplomanta nejvhodnější strategie přechodu na jednotnou měnu 
euro, kterou by měla Česká republika zvolit? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm výborn ě. 
 
 
V Praze dne 9.4.2011 
 

 
     

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

vedoucí diplomové práce 


