
Oponentský posudek na práci Lukáše Müllera Reflexe teorie optimální měnové oblasti v diskurzu 

politických stran ČSSD a ODS o vstupu ČR do eurozóny v letech 2010 – 2012 

Práce Lukáše Müllera se věnuje tématu diskuzí o vstupu České republiky do eurozóny v rámci dvou 

hlavních stran politického spektra v České republice, tedy Občanské demokratické strany a České 

strany sociálně demokratické. Autor se věnuje především analýze projevů představitelů stran a hledá 

v nich souvislosti s teorií optimální měnové zóny. Ve svém závěru autor dochází k tvrzení, že se 

v politické argumentaci představitelů stran argument optimální měnové zóny prakticky neobjevuje.  

Práce bohužel vykazuje poměrně velké množství problémů. Tím prvním je samotná volba tématu. 

Čistě česká problematika, navíc omezená na dvě strany, zatímco hlavní kritik eura, tedy prezident 

Václav Klaus, je opomenut, se nejeví jako příliš vhodná, chybí pak jakýkoli odstup. Autor tak sleduje 

výroky jednotlivých politiků, pozastavuje se přitom nad tím, že neužívají čistě ekonomickou 

argumentaci. Není tak jasné, nakolik reflektuje, pro koho byly výroky vůbec míněny. I prostým 

selským rozumem lze dojít k závěru, že citování odborných ekonomických pouček není pro běžnou 

politickou praxi příliš použitelné, a to vzhledem k její nesrozumitelnosti pro běžnou populaci. 

Docházíme tak k tomu, že i relativně slušná část pojednávající o samotné teorii působí naprosto 

zbytečně. Nepřináší navíc nic výrazně nového, je jen zopakováním toho, co bylo řečeno.  Autor tak na 

25 (nijak jsem počet znaků nezkoumal – autor sám uvádí 73.000 znaků) stránkách zkoumá něco, co 

neexistuje. Naopak odborné kruhy, které by tuto teorii mohly reflektovat, zcela vypouští. Podle 

jakých kritérií tedy autor určil, které z výroků pro svoji analýzu vybere? Nejsem si navíc jistý, že 

poměrně malý rozsah let, tedy 2010 – 2012 může pomoci odpovědět na otázku, jestli obě strany 

populisticky využívají krize či nikoli. Bylo by nutné sledovat vývoj jejich názorů spíše v dlouhodobém 

ohledu.  

Práce trpí některými nedostatky i po stránce řemeslného zpracování. Není například jasné, jak vznikal 

seznam literatury a její kritika. Při bližším pohledu totiž zjistíme, že zmiňuje hned několik titulů, které 

nebyly v práci vůbec citovány. Má to tedy znamenat, že je autor vůbec nepoužil a že se tedy jedná o 

knihy, které jen o tématu píší? Pokud je tomu jinak, není mi jasné, proč autor neuvádí citace. Pokud 

tedy vycházím jen z toho, jakou literaturu autor citoval, jsem nucen dojít k závěru, že z knih až na 

drobné výjimky (Ekonomie evropské integrace) nepoužil ani jedinou. Podobně nakládá i s odbornými 

články. Je pak nepochopitelné, proč se v charakteristice Optimální měnové oblasti opírá o takové 

zdroje, jako jsou bakalářské či magisterské diplomové práce (celkem jich má autor ve zdrojích sedm). 

Z nich ještě přebírá více, než uvádí (například tabulku nezaměstnanosti v EU v příloze č. 2 okopíroval 

z této práce-je dovedena jen do roku 2005. Na stránkách Eurostatu, na které ukazuje jako na zdroj 

tabulky, přitom lze najít čerstvá data). Vše pak doplňují články ze serverů, ať již zpravodajských 

(novinky.cz a podobné). Autor nicméně tento fakt nijak nezatajuje. Nejnosnějšími zdroji jsou 

především výsledky sociologických průzkumů, zatímco u ostatních jde o výroky do médií. Detailem 

pak je to, že se najednou v textu (str. 14) objevuje jiná citační norma, než která je užívána po celou 

dobu. Seznam literatury je pak naprosto nepochopitelně řazen podle křestních jmen autorů namísto 

příjmení.   

V práci lze nalézt i jistou nevyjasněnost pojmů. Autor mluví například o tom, že chce zkoumat, nakolik 

strany používají ekonomické argumenty a nakolik populistická hesla (str. 5) Dále je nutné vysvětlit, co 

míní pod pojmy „euroskeptický a eurorealisitcký“(str. 16). Bez hlubšího vysvětlení se stávají všechny 

tyto pojmy pouze ideologickými nálepkami bez výraznější analytické hodnoty. Přitom bakalářská 



práce L. Ryjáčkové, kterou autor posuzované práce použil jako zdroj, se tomuto fenoménu věnovala 

na obrovské ploše a ve svých závěrech došla v podstatě k tomu, že daný fenomén je jen módním 

označením bez reálného obsahu.1 U ODS, respektive u Jana Zahradila tak dochází k závěru, že „Často 

kombinuje ekonomické důvody spolu s politickými a populistickými.“ Co populistickými důvody myslí, 

opět nevíme. Přitom, hlavní argument obou europoslanců (Fajmon, Zahradil), tedy, že Evropa je 

Evropou národních států, které reagují na vnější šoky naprosto odlišně, nereflektuje. Podobně ani 

článek odmítající finanční transfery v rámci EU (http://fajmon.blog.idnes.cz/c/248746/Evropane-

neexistuji.html). Nevyrovnává se ani s Fajmonovým tvrzením, že transfery mohou přinést naopak 

pnutí v podobě zášti vůči „dotovaným“. Není pak divu, že dochází k závěru, že Mundellova teorie, byť 

upravená, není v debatách užívána. Dle mého názoru odmítání finančních transferů ve prospěch 

postižených zemí a argument nestejné struktury evropských ekonomik přímo teorii optimální 

měnové oblasti oslovují.   

Po jazykové stránce se dají práci vytknout jen určité detaily, které nijak neruší celkově pozitivní 

hodnocení této stránky. Souvislé užívání tvarů „odmítnul“ namísto „odmítl“ sice působí lehce rušivě, 

ale rozhodně (ke smutku Detaily jsou například to, že ekonom Komárek se nejmenuje Václav ale Valtr 

(str. 25). Celkově ale mohu říci, že nejde o nijak závažné záležitosti.  

Zásadní slabinou je tak již autorova ambice posuzovat nakolik strany odborné ekonomické argumenty 

a nakolik populistická hesla. Zvláště první část záměru ostře kontrastuje s tím, že při konstruování 

teoretické základny vychází z bakalářských prací. Ačkoli se tak někteří z představitelů ODS vyjadřují 

k aspektům podmiňujícím vstup do Optimální měnové oblasti, autor je ignoruje a tvrdí, že se 

v argumentaci neobjevují (problém odlišné struktury ekonomik, fiskálních transferů, byť v podobě 

jejich důsledků). Práce by si tak v této podobě zasluhovala dopracování. K tomu, aby práce mohla být 

oceněna stupněm dobře, musí autor vysvětlit své nakládání s odbornou literaturou. Uvedení titulů v 

seznamu použité literatury, které v práci nejsou nijak využity, je totiž nepřípustné. Podobné vytváření 

zdání vyšší odbornosti, než jaké práce ve skutečnosti dosahuje, je přímo prohřeškem proti etice, byť 

samozřejmě nižšího řádu, než nepřiznané citace. Proto práci prozatím nedoporučuji k obhajobě 

s tím, že pokud problém s literaturou vysvětlí, je možné uvažovat o známce dobře.  

 

V Praze dne 14. června 2012     Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 
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