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Hodnocení práce: Práce velmi dobře popisuje jednotlivá stádia evropské integrace se
zaměřením na integraci měnovou a dále vývoj makroekonomických ukazatelů (vývoj
nezaměstnanosti, růstu HDP a míry inflace) vybraných evropských zemí.
Připomínky: Deklarovaným cílem práce bylo „zjistit dopady zavedení eura na ekonomiku
přistupující země do eurozóny a podle toho určit zda je výhodné přijmout společnou měnu“
ovšem je otázkou, zda-li je ekonomika jednotlivých zemí ovlivněna přijetím společné měny
nebo na ni působí jiné (závažnější) faktory. Je také otázkou, zda-li přijetí eura může být
výhodné pouze pro některé země. Těmito a mnoha dalšími otázkami, které jsou spojené se
široce pojatým cílem práce, se ovšem diplomant nezabývá.
Otázky k obhajobě:
a) Na str. 30 diplomant uvádí: „Toto konvergenční kritérium by nemělo ČR dělat problém,
protože o státní dluhopisy je zájem a mají dostatečnou výnosnost.“ Co diplomant míní
„dostatečnou výnosností“?
b) Na str. 61 diplomant uvádí: „Na druhou stranu u zemí eurozóny dochází k větším
výkyvům ve vývoji makroekonomických ukazatelů, proto hrozí při hospodářské krizi velký
propad a deprese.“ Jakým způsobem se společná měna podílí na „větších výkyvech ve
vývoji makroekonomických ukazatelů“?
Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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