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CZECH-GERMAN ECONOMIC TIES: THE RELEVANCE OF THE 
NEOFUNCTIONALIST APPROACH IN THE CONTEMPORARY SOCIO-
ECONOMIC CONTEXT  
 

Pro posouzení  práce  jsem použila následující kritéria: 

a) Přínos a výsledky výzkumu 
b) Teoreticko-metodologická východiska práce 
c) Kvalita empirické analýzy  
d) Formální stránka práce  

 

Cílem práce je odpovědět na otázku, zda došlo k výraznější determinaci ekonomického 
vývoje v České republice (ČR) ekonomickým vývojem v SRN po vstupu ČR do EU. Práce 
směřuje k testování dvou hypotéz:  

H1: česko-německé ekonomické vztahy získaly na intenzitě po rozšíření EU v roce 2004 

H2: ekonomická determinace české ekonomiky Německem měřená synchronizací 
hospodářského cyklu se zvýšila. 

Práce zkoumá konvergenci české ekonomiky ve vztahu k dosahované ekonomické úrovni 
Německa. Autor vychází z předpokladu, že jelikož je vývoj v Eurozóně do značné míry 
korelován s vývojem německé ekonomiky, pak pokud platí, že česká ekonomiky je stále více 
synchronizovaná s německou, měla by být též synchronizována s vývoje EMU. Ověření 
hypotéz a závěry, k nimž autor dochází, jsou proto mimořádně aktuální a přínosné vzhledem 
k současné ekonomicko-politické situaci v Evropě. 

Teoretické zázemí práce je tvořeno myšlenkami neofunctionalismu. Tyto myšlenky vychází 
z toho, že jednou započaté obchodní vztahy mají tendenci se rozšiřovat a prohlubuje se tak 
integrace. Autor testuje tuto teorii na bilaterálních vztazích ČR a Německa s použitím 
empirické a statistické evidence. Neofunctionalisté uvádí jako významnou určující 
proměnnou v integračním procesu tvorbu nadnárodních institucí – v tomto případě Evropskou 
unii a pracují s konceptem přelévacích efektů.  Autor práce vychází z toho, že tyto přelévací 
efekty, které historicky existovaly mezi ČR a Německem, akcelerovaly díky přistoupení ČR 
k EU v důsledku uvolnění obchodních barier a barier pro pohyb kapitálu a volnému přístupu k 
jednotnému trhu. 

Provedená empirická analýza používá standardní aparát adekvátní pro rigorózní práci, 
využívá dostatečně dlouhé časové řady (1993-2010). Práce účelně kombinuje agregovaná 
oficiální statistická  data  EU,  OECD  a CNB a používá dostupné proměnné pro relativně 
jednoduchou  ekonometrické analýzu.  

Po formální stránce oceňuji, že autor předkládá práci v anglickém jazyce a nemám 
připomínky.  



Práce odpovídá požadavkům kladeným na rigorózní práce, doporučuji ji k obhajobě, 
hodnotím ji jako výbornou. Pro diskusi nad prací doporučuji následující otázky: 

Autor ukázal, že většina indikátorů konvergence se vyvíjí podle předpovídaných hodnot, a 
dochází k očekávanému závěru, že česká ekonomiky je stále více synchronizovaná 
s ekonomikou německou. Jaké budou na základě tohoto poznání důsledky připravovaných 
opatření na záchranu zadlužených států Eurozóny pro českou ekonomiku?   

Je zřejmé a z práce to vyplývá, že absolutně obchodní vztahy s Německem rostou, v práci ale 
postrádám zdůraznění vývoje relativního významu vzájemných vztahů v rámci obchodně-
investičních vztahů ČR se světem. Může se autor práce k tomu vyjádřit?  
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