
Posudek na práci Lukáše Mullera Reflexe teorie optimální měnové oblasti v diskurzu politických stran 

ČSSD a ODS o vstupu ČR do eurozóny v letech 2010 - 2012 

Práce se věnuje poměrně složité problematice přijetí eura ze strany České republiky. Věnuje se nikoli 

samotným výhodám případného přijetí, ale spíše diskuzi, která je o tomto aktu vedena. Za objekty 

svého sledování si autor politiky dvou nejsilnějších stran, které navíc do značné míry tvoří názorové 

protipóly, tedy ČSSD a ODS. Základní výzkumnou otázkou je potom, nakolik se obě strany ve své 

argumentaci opírají o teorii optimální měnové oblasti, popřípadě nakolik jsou vedeny ideologickými 

klišé. Autor zde ponechává jistou míru subjektivního hodnocení, která je nicméně u diskurzivní 

analýzy, kterou práce je, vždy nevyhnutelná. K pozitivům řadím jednoznačně to, že autor vysvětluje i 

takový pojem, jako je „populismus“. Nemusíme s jeho přiřazením jednotlivých výroků vždy souhlasit, 

nicméně to je pouze věcí názoru, na který má autor právo. Navíc tam, kde se autor subjektivního 

hodnocení dopouští, to naprosto otevřeně přiznává (např. str. 22). 

Práce je rozhodně zajímavým a aktuálním příspěvkem do debaty o přijetí eura. Zároveň je velmi 

zajímavou analýzou právě debaty, která se o tomto problému rozvinula. Autor správně reflektuje to, 

jak se debata proměňuje před volbami, kdy odborná kritéria ustupují do pozadí, stejně jako to, jak 

přeci jen ideologicky k problému přistupují. Zatímco u ČSSD sledujeme téměř bezvýhradné znaménko 

plus, u ODS, přes její předvolební proevropskou rétoriku, platí znaménko opačné. Zároveň oceňuji, že 

se autor nezaobíral jen rozborem výroků, kdy je teorie OCA přímo zmíněna, ale sleduje i debatu o 

jejích aspektech.  

Hlavní výtka tak směřuje přeci jen ke zpracování tématu jako takovému. Přeci jen, nelze se zbavit 

dojmu, že nebylo plně vyčerpáno. Zajímavé by bylo zrcadlové srovnání stejných stranických funkcí, 

respektive jejich představitelů (předseda vs. předseda, hlavní expert na zahraniční politiku vs stínový 

ministr zahraničí, ekonomický expert jedné i druhé strany). Mohlo také dojít k jisté kvantifikaci, která 

by osvětlila i to, jak často se představitelé obou stran k tématu vyslovují či dalším otázkám. Za nepříliš 

šťastné také považuji nápad se shrnutími kapitol. Tato shrnutí jen opakují to, co již bylo řečeno 

v samotné kapitole a celou práci nikam neposouvají.      

Práce obsahuje gramatické chyby, přičemž některé z nich mohou čtenáři způsobit až fyzickou bolest. 

Například slovo „kapitoli“ se objevuje hned na dvou stránkách, a to 7 a 14 „dinamiky“ na stejné 

straně „volební modely jí přisuzovali“ atd. Dále se zde objevují překlepy „vedle zmínění kritiky“ str. 

19, popřípadě kolísání diversifikace-diverzifikace. Je to škoda, protože je zjevné, že si autor dával i na 

této stránce záležet, přesto by ještě jedno přečtení mohlo tyto nedostatky odhalit. Nicméně, jejich 

počet není nijak závratný.  

Celkově tak lze tedy říci, že práce rozhodně není bez chyb. Z tématu se dalo jistě získat mnohem více 

a více také říci. Přesto, musím hodnotit pozitivně její aktuálnost a originalitu. Navrhuji tedy celkově 

velmi dobře. 

 

V Rochesteru, NY dne 30. srpna 2012     Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.  


