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Předložená práce je druhou variantou zpracování stejného tématu. První pokus P. Martínka 

jsem nedoporučil k obhajobě, protože v práci bylo mnoho formálních chyb, z nichž vyplývalo 

podezření z plagiátorství. 

Autor se v hodnocené práci zabývá problematikou eura v toku času a zhruba polovinu textu 

věnuje tzv. krizi eurozóny. Cíl práce je stanoven rozporně (viz Úvod, str. 5). „Hlavním cílem 

práce je ale zamyslet se nad tím, co musí státy sdružené evropskou jednotnou měnou udělat 

pro to, aby jim přinášela výhody, které si od ní slibovaly při vstupu do EMU. … Budu se tedy 

věnovat budoucností eura.“ V následujícím odstavci je uvedeno: „Cílem práce není predikce 

budoucnosti eura, ani podat recept, jak by měla eurozóna dále postupovat. Spíše jde o popis 

procesu zavedení eura a dále jeho vývoje až po aktuální krizi.“ Hypotéza, že „eurozóna není 

schopna přežít v současné podobě“ (str. 5), vytváří pouze rámec výkladu. Svědčí o tom 

poznatek, který P. Martínek uvádí v závěru: „Jakým směrem se vydá euro je tedy těžko 

předvídatelné, neboť do hry vstupují neekonomické ukazatelé, jako jsou volby, národní 

zájmy, stranické boje, apod.“ (str. 45) 

Z obsahového hlediska je bakalářská práce rozdělena do tří relativně samostatných částí: 

teoretický úvod, vznik eurozóny, problémy eurozóny a jejich řešení (odvozuji z posloupnosti 

kapitol). Z celého pojetí výkladu je zřejmé, že příčina krize je značně zjednodušena. 

Východiskem autora je předpoklad, že současná krize eurozóny plyne především 

z nezodpovědné fiskální politiky některých zemí, především těch, které tvoří tzv. periférii. 

V druhé až čtvrté kapitole je vyložena „teorie eura“. Výklad je zde postaven na excerpci 

literatury a již z jejího výběru je zřejmé, že popisovaná problematika přesahuje rámec 

možností bakalářské práce. Teorie optimálních měnových zón je zde spojena pouze se 

jménem R. Mundella, který ji publikoval v roce 1961. Následně je popsána stručná historie 

společné evropské měny, jsou zde uvedena „přání“ (priority, kritéria) členů EMU a dosažené 

výsledky. Autor akcentuje především problémy spojené s eurem. Vzniká tak otázka, proč 

bylo euro zavedeno, přineslo nějaké pozitivní efekty? Na rozdílnost názorů před vznikem 

EMU upozorňuje až na straně 42 (kapitola 9. Politické, nebo ekonomické rozhodnutí) – 

otevřený dopis 150 německých ekonomů. 

Skutečnost, že maastrichtská kritéria veřejného zadlužení nelze plošně aplikovat na země, 

které se vyznačují odlišnou mírou růstu HDP i velikostí úrokových sazeb, byla zdůrazněna 

řadou autorů na konci 90. let minulého století. V této souvislosti bylo doporučováno 

nastavení individuálních fiskálních kritérií pro jednotlivé ekonomiky, které by akceptovalo 



jejich ekonomický vývoj (Blanchard, Wyplosz, Hansen J.). Maastrichtská kritéria měla 

představovat jen orientační rámec pro autonomní fiskální politiku a měla zamezit nadměrné 

fiskální expanzi. 

V druhém tematickém celku je charakterizováno fungování eurozóny a jsou popsány 

problémy z něho vyplývající. P. Martínek zde oprávněně upozorňuje na kreativní účetnictví 

jednotlivých zemí. Výklad je poplatný použité literatuře a ne vždy je v souladu s názvem, 

např. 5.2 Období zdánlivé prosperity (O jakou prosperitu jde?). 

Problémy eura a další vývoj eurozóny tvoří třetí tematický celek. Z obsahového hlediska 

považují sedmou kapitolu za nejlepší část bakalářské práce. Osmá kapitola plní funkci závěru 

a v zásadě zde autor odpovídá na otázky, které si položil v úvodu práce. Devátou kapitolu 

považuji za přebytečnou, protože její obsah patří do výkladu o zavádění eura, kdy opravdu 

vzniká „…dojem, že politická dimenze válcuje tu ekonomickou“ (str. 41). V závěru autor 

shrnuje výklad a je škoda, že teprve zde uvádí, „že krize eurozóny není výhradně problémem 

deficitních rozpočtů“ (str. 42). 

Z formálního hlediska je bakalářská práce Petra Martínka nedostatečná. V řadě případů chybí 

odkaz na pramen: především u tabulek, na str. 15 není u uváděných fakt odkaz na zdroj, na 

str. 7 je zmíněn zdroj, který ale není specifikován. Tabulky jsou chybně číslovány a v práci je 

řada překlepů (autor si plete HDP s DPH, str. 14). Specifickým problémem Petra Martínka je 

gramatika (například odvolávka na str. 8 a další), zde je třeba asi komisionální posouzení. 

 

Bakalářskou práci P. Martínka doporučuji k obhajobě 
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Otázky k obhajobě: 

 Co je příčinou finančních problémů eurozóny? 

 Vysvětlete tzv. „krizi eura“ (str. 18), co je obsahem této krize? 

 Na str. 22 uvádíte: „Po světové finanční krizi ztratilo euro také pozici rezervní světové 

měny.“ Jaké máte argumenty pro toto tvrzení? 

 Na str. 27 je napsáno, že dluh Japonska představuje 225,8% HDP. Přesto dokáže tato 

země získávat prostředky na finančních trzích. To znamená, že „…výše zadlužení není 

jediné kritérium“. Co tedy ovlivňuje kredibilitu zemí? 


