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„Vývoj společné evropské měny“

Předkládaná práce se zabývá velmi důležitým a aktuálním tématem a je logicky 
rozčleněna na šest částí.

V úvodní části autor přehledně nastiňuje koncepci a cíl práce.

První kapitola je věnována historii evropské hospodářské a měnové integrace až 
k současnému postavení eura ve světové ekonomice. Zde autor prokázal přehled i schopnost 
práce s literaturou a správně hodnotí období Evropského měnového systému jako úspěšné. 
Nedopatřením se na str. 18 objevuje zkratka HMU (hospodářská a měnová unie) aniž byla 
v přechozím definována.

Ve druhé kapitole se diplomant věnuje oblasti společných měn z pohledu ekonomické 
teorie. Při dalším (str. 28-30) hodnocení přínosů a rizik společných měn jde spíše o jejich 
vyjmenovávání a není zcela z textu jasné, jestli je přínos spíše makroekonomický či 
mikroekonomický. Posuzující se domnívá, že přínos je spíše mikroekonomický a zdravá 
„mikroekonomika“ implikuje dříve či později úspěšná makrodata.

Třetí kapitola se zabývá vztahem České republiky a evropské hospodářské a měnové 
integrace. Zde autor správně akceptuje právní závazek České republiky přijmout euro, jako 
důsledek referendem přijatého přistoupení do Evorpské unie a dále vyvozuje 
nezodpovědnost významných činitelů, kteří laické veřejnosti zpochybňováním tohoto 
závazku relativizují dodržování práva. V části analyzující přínosy a náklady vstupu do měnové 
unie bohužel diplomant nepřekročil meze popisnosti čerpaných materiálů a vlastní názor je 
obtížné vysledovat.

Ve čtvrté kapitole předkladatel práce přechází k aktuálním otázkám tématu, rozebírá 
různé scénáře, zdůrazňuje pasivitu českého postoje, projevuje znalost situace, ale 
podkapitola „ Doporučení budoucího postupu České republiky“ vyznívá poněkud vágně.

V závěru autor provádí shrnutí předchozího a sděluje nám, že zůstává 
eurooptimistou.



Při přípravě na obhajobu diplomové práce doporučuji se soustředit mimo jiné na 
následující otázky:

- význam koordinace fiskální politiky zemí eurozóny a Evropské unie
- možnosti eura jako rezervní měny
- vývoj kurzu eura
- rozhodnutí o přijetí eura v České republice jako problém ekonomický, právní či 

politický

Navržené hodnocení: výborně až velmi dobře
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