
Posudek školitele na doktorskou disertační práci
J(II)r. Ing. Ery Indruchové, LL.M

na téma: Právní a ekonomické aspekty jednotné evropské měny
Legal and Economic Aspects of the Single European Currency

PředloŽená doktorská disertační práce zpracovává velmi aktuální a význatnné téma,
kterým je jednotná evropská měna EURO, a to zejména nyní, kdy se opět diskutuje o otázce
přistoupení České republiky k Evropské měnové unii.

V úvodních ěástech disertační práce představuje doktorandkatéma, cíle, strukturu práce,
motivaění důvody, které ji vedly ke zpracovaní daného tématu a metodiku řešení zríkladních
problémů zkoumaní.

Disertační práce po formální strtínce a i zhlediska rozsahu práce a obsahu řešení
problematiky odpovídá požadavkům kladeným na tento druh prací. Práce je rozdělena do třech
ziákladních okruhů problémů, a to: Právní, ekonomická a politická konstrukce hospodrířské a
měnové unie, Právní postavení jednotlivých ělenských států, Evropská \<rize a řešení. Práce je
pak vhodně doplněna přílohami. Práce, respektive její ěásti byly konzultovríny se školitelkou.

Za pÍínos doktorandky považuji nejen studium domácí a zahraniční literatury, unijního
práva a judikatury, ale i to, Že využila v práci poznatky ze zahraničních pobytu realizovaných v
pruběhu zptacování práce, a to ve Španělsku, Santander, červenec 20II: Europaeum Summer
School - Future of Europe: Which way towards 2030 a ve Francii, Bordeaux, leden - srpen
2012: Studijní pobyt Erasmus pro doktorandy na Universitě Montesquieu Bordeaux IV.

Velice kladně také hodnotím zapojení doktorandky během doktorského studia do řešení
vědeckých projekÍů, a to projekt specifického vědeckého výzkumu 2011 ,,Právni otázky daňové,
fiskální a monetiírní podpory hospodářského rustu v zemích střední Evropy v letech 201r| až
2015* a projekt specifického vědeckého výzkumu 2012 ',Finančně-právní nástroje boje s
dluhovou Wizi".

Celkově hodnotím disertační práci jako zdďilou, která je přínosem pro poznání v oblasti
finančního práva. Doktorandka dle mého názoru dostatečně osvědčila své schopnosti teoretické
práce a studia, včetně práce s vědeckou literaturou, a|e též schopnost a způsobilost $rto
propojovat a interpretovat ve spojení se svými poznatky zpraxe.

Práci doporučuji k ústní obhajobě a po úspěšné obhajobě doporuěuji udělení titulu Ph.D.
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