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SHRNUTÍ:

Cílem práce (uvedeným však v Abstraktu, nikoliv v Úvodu) je poskytnout „ucelený pohled na 
historický vývoj evropských unifikačních snah a odhalit příčiny jejich úspěchů či neúspěchů.“ 
Práce splňuje velmi podrobně první část, tedy historický vývoj. Analýza příčin se často ocitla 
zcela ve stínu záplavy historických detailů.

Rozpor ve stanoveném cíli a jeho realizaci najdeme i v kompozici. Práce je složena ze dvou 
částí. V první části (2. kapitola) autorka velmi přehledně a úsporně shrnuje teorii optimální 
měnové oblasti. V druhé části (3. a 4. kapitola) je věnována popisu jednotlivých případů 
měnových oblastí v Evropě.

Nástroje z teoretické části v praktické části nejsou použity. Dvě části práce spolu nesouvisí, 
jde o dva nezávislé texty. Přehled měnových oblastí 19. a 20. století charakterizuje záplava 
historických detailů, které jsou analyzovány velmi skromně, jedním až dvěmi odstavci na 
konci příslušného rozboru urč. oblasti. (V případě Švýcarska nedošlo ani na to.) Tyto vhledy 
v závěrech kapitol jsou zajímavé a míří k příčinám úspěchu či neúspěchu unie. Jsou to však 
stále spíše specifické okolnosti toho kterého případu; v práci nenajdeme jejich společné 
zobecnění. Rozdělení praktické části na 19. a 20. století nebylo nutné. Odpadly by úvahy, do 
kterého století zařadit rakousko-uherskou unii. Kapitola o zlatém standardu musela být 
rozdělena, protože zlatý standard přesahuje přes rok 1900.

Kdyby autorka aplikovala instrumenty z teoretické kapitoly, jedním ze závěrů by bylo, že 
taková analýza k většině neúspěchů měnových unií nemá zase tolik co říci. Jedním 
z poznatků, které jsem si z této práce odnesl, je totiž to, že nezbytným atributem úspěchu unie 
byla ekonomická integrace, především však politická spolupráce. Taje nezbytná ne ani tak 
pro vytvoření unie, jako pro její životaschopnost po období delší než nanejvýš pár desítek let. 
V době, kdy eurorealisté mluví pouze o ekonomickém aspektu EU, je tento příspěvek velmi 
aktuální. Tím se však nestavím na žádnou stranu. Jednou z otázek, která mohla být položena, 
by zněla: skutečně je hlubší politické souznění nutné? (Je totiž např. možné, že velkou válku



na vlastním kontinentu (viz dopad Světové války na skandinávskou unii) by nepřežila ani 
EMU.)

Závěry práce autorky jsou rozpačité. Například autorka navrhuje, aby současná EMU přijala 
nějakou formu zlatého standardu. Tedy přístup, který nejbohatší země světa USA byla nucena 
opustit již v 60. letech. Tento návrh neplyne z analýzy zlatého standardu, je otevřen pouze 
jednou větou v Závěru. Přestože nejsem zde odborník, myslím, že hlavním faktorem, který 
měnu posiluje, konkurenceschopnost.

Autorka nalézá i jisté historické paralely, tedy neochotu VB vzdát se libry, či aktivitu Francie 
při zakládání LMU. Stranou zůstal poznatek práce, že právě nerozhodnost Francie při 
úvahách o založení světové unie vycházela mimojiné z tradice bimetalové měny ve Francii.
K paralele LMU 1865 -  EMU 1998 je třeba dodat, že za aktivitou Francie stál zájem o svůj 
vliv v přidružených státech.

HODNOCENÍ

Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornými texty, teoretickými i historickými. 
Nepokusila se však tyto přístupy spojit. Je tedy obtížné se k analytickým schopnostem 
autorky vyjádřit. Přes slibný analytický úvod zařazuji tuto práci spíše do prací popisných. 
Jestliže se komise spokojí pro bakalářský stupeň s popisnou prací, navrhuji stupeň 2 pouze 
pokud bude uspokojivě zodpovězena doplňující otázka. Jinak navrhuji stupeň 3.

Práci doporučuji k obhajobě.

Doplňující otázka:

V Závěru je navržena pro EU jistá forma zlatého standardu. Jakou formu měla konkrétně 
autorka na mysli? Jak by toto opatření přispělo ke stabilitě evropské měny?
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