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Lukáš Müller se ve své práci optikou optimální měnové oblasti zabývá zavedením jednotné 
evropské měny v ČR v diskurzu Občanské demokratické strany a České strany sociálně 
demokratické. Autor se snaží svou prací ukázat, nakolik dvě nejvýznamnější strany na české 
politické scéně reflektují ve své argumentaci ohledně přijetí eura i ekonomické argumenty dle 
kritérií, jež jsou definována pomocí teorie optimální měnové oblasti. Přestože se dal předem 
očekávat závěr autora, že obě politické strany se příliš těmito kritérii ve svých prohlášeních a 
argumentaci nezabývají, není bez zajímavosti sledovat, jakým způsobem obě strany v této 
rovině (ne)argumentují. Je důležité rovněž zdůraznit a autor tak i činí, že samotné nastavení 
fungování eurozóny zcela nesplňuje podmínky optimální měnové oblasti. 
 
Struktura práce odráží cíle práce. V první kapitole je vysvětlen teoretický rámec optimální 
měnové oblasti a vymezena kritéria, jak politická, tak hospodářská. Následují dvě kapitoly, 
které analyzují ODS, respektive ČSSD. Autor argumentaci obou stran dává nejen do kontextu 
optimální měnové oblasti, ale rovněž vývoje postojů české veřejnosti vůči přijetí eura v České 
republice.  
Lze ocenit, že autor při analýze postojů ODS a ČSSD využil dostatečného množství 
primárních zdrojů, což ostatně zaměření práce vyžadovalo. Autor prokázal orientaci v tématu, 
jasně formuloval své cíle a výzkumné otázky, na které v závěru odpověděl. Zvolenou metodu 
srovnání dvou společně s analýzou využití teorie optimální měnové oblasti v argumentaci 
obou politických stran lze považovat za adekvátní. 
 
Práce je psána odpovídajícím jazykem, místy se ale objevují gramatické chyby a překlepy. 
Větší pozornost by si také zasloužila závěrečná úprava textu. To samé platí pro členění 
použité literatury. Není příliš např. jasné, proč autor rozhovor pana Zaorálka pro EurActiv.cz 
včlenil do sekundární literatury místo do primární.  
 
Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a lze ji doporučit k obhajobě. 
Lze ji hodnotit stupněm velmi dobře.  
 
 
Otázka k obhajobě: 
 
Jak otázka přijetí jednotné měny ovlivnila vnitřní soudržnost ODS?  
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