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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. Následuje kapitola 
zabývající se vývojem postojů české veřejnosti vůči přijetí eura v České republice. Další dvě 
kapitoly analyzují ODS, respektive ČSSD a výsledky autorova zkoumání jsou shrnuty 
v závěru. Ke struktuře práce lze vznést námitku týkající se zvláště vyčleněné kapitoly 
zaměřující se na průzkumy veřejného mínění. Z pohledu cíle práce by bylo vhodnější, kdyby 
informace zde uvedené byly řešeny v kontextu analýzy ODS a ČSSD. Rovněž celková úroveň 
analýzy obou stran a jejich srovnání by si zasloužila hlubší zpracování. Tomu odpovídá i 
využití primárních zdrojů, kde autor mohl pro zpracování své práce širší spektrum 
dokumentů. Ostatně způsob použití relevantních zdrojů je slabší stránkou práce. To se 
projevuje zejména v teoretické kapitole, kdy autor odkazuje mimo jiné i na bakalářské práce, 
což při zpracování teoretické základny není příliš vhodně. Rovněž v otázce dělení ODS na 
euroskeptický a eurorealistický proud (s. 16) autor odkazuje na bakalářskou práci, navíc bez 
jakékoli definice těchto pojmů. 
 
Rovněž členění použité literatury by si zasloužilo větší pozornost. Není příliš jasné, proč autor 
zvolil členění podle jmen autorů a nikoli podle příjmení, a také proč není dodržena jednotná 
citační norma zdrojů.  
 
Práce je psána odpovídajícím jazykem, místy se ale objevují hovorové výrazy (např. na s. 23 
„tahala za kratší konec“). 
 
I přes uvedené výhrady splňuje bakalářská práce požadavky kladené na tento typ prací a lze ji 
doporučit k obhajobě. Dle obhajoby ji lze hodnotit stupněm velmi dobře či dobře.  
 
Otázka k obhajobě: 
 
Jak otázka přijetí jednotné měny ovlivnila vnitřní soudržnost ODS?  
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