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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:         

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2-3 

3.3 Ucelenost výkladu  2-3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.5 Dodržení citační normy 3-4 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2-3 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

3 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
domnívám se , že práce byla finalizována pod určitým časovým tlakem. V textu se občas 
nacházejí věty s vynechanými slovy. Co je horší, literatura zahrnuje i položky, jež nebyly 
v textu citovány (Tichá 2007, Solarin 2013, DEBRUN, MASSON, PATTILLO; Bawumia, 
AGBEYEGBE). Podobně Kenen je sice v úvodu zmíněn (avšak necitován), přičemž autorka 
tvrdí, že z něj bude čerpat teoretický rámec - bohužel tomu tak není. Bez chybně uvedených 
zdrojů je mimochodem literatura nedostatečná. 
Přestože se autorka v úvodu zmiňuje o teoretickém rámci - není mi zcela zřejmé, co tím míní. 
Navázání na suverenitu považuji vzhledem k hlavnímu cíli práce za problematické (jakkoliv 
může být v jiných ohledech přínosné). 
Práce je snad až příliš dlouhá - některé indformace jsou přebytečné zatímco jiné - zejména ty 
klíčové (logika a oprávněnost výběru indikátorů) zcela chybí. 
Příloha je extrémně dlouhá. Přitom část informací nyní obsažených v příloze měla být 
jednoznačně v textu (zejména finální hodnotící tabulka a zřejmě i - jinak provedené - grafy 
vystihující souhrnné hodnoty indikátorů jednotlivých unií). Některé grafy (např. ty zachycující 
"political rights" a "liberties" šlo sloučit, tak, že by graf vynášel jeden indikátor na osu x a 
druhý na osu y - pro čtenáře by to bylo zřejmě přehlednější). Obecně bych však preferoval dát 
do přílohy pouze data - ty nejklíčovější grafy a tabulky pak vložit do textu.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3-4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 4 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků). 
 

Základní cíl práce považuji za zajímavý s výrazným teoretickým i praktickým potenciálem. 
Bohužel, snad pro nedobré rozvržení času, práce tento potenciál nenaplnila v několika 
ohledech: 1) Nedostatečná literatura. Ve vztahu k ekonomickému chápání měnových unijí 
chybí jakákoliv zásadnější teoretická literatura. I Samuelson je používán jen pro podporu 
empirických tvrzení. 2) v návaznosti musím kritizovat výběr indikátorů (predikujících) výhledy 
unijí. Není-li výběr indikátorů (jakož i přisouzení - zde shodných - vah) odůvodněn předchozím 
empirickým testem (což pohříchu není), očekával bych alespoň teoretické zdůvodnění výběru 
indikátorů. To nencházím. Není tedy jasné, zda je zařazení tolika indikátorů opodstatněné a 
jakou mají přesně vypovídající hodnotu. Podobně se mohu jen domýšlet jaké mezi nimi panují 
vztahy (nejsou prokorelované? nemají mezi sebou vztah nezávislé a závislé proměnné? etc.) 
3) Chybí (pokus o) ověření vypovídací hodnoty setu indikátorů. To možná souvisí i s tím, že 
zmíněný "výhled unií" (fakticky záv. prom.) není jasně operacionalizován; 4) výpočet "rozdílu" 
vypovídá o podobnosti právě dvou extrémů dané unie, nemluví o podobnosti všech členů unie 
- je to dobře?  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 



Nejsilnější stránkou práce je její téma a cíl. Jedná se o relevantní , mimořádně významné 
téma (teoreticky i prakticky). Dovolím si tvrdit, že právě takto zaměřené práce bych chtěl u 
obhajob vídat mnohem častěji. Podobně aplauduji snaze o predikci budoucího stavu. Slabou 
stránkou práce však je její (i) formální úprava, (ii) přehlížení relevantní teoretické a 
metodologické literatury a ze všeho nejzásadnější (iii) metodické nezvládnutí problému. 
 
Při vědomí náročnosti takovéto práce a odvahy s jakou k ní autorka musela přistoupit 
nehodnotím práci jako jednoznačně nevyhovující. Je určitě chválihodné, že se vydala mimo 
sféru čisté deskripce - byť to znamená zvýšené požadavky ze strany hodnotilů. Na intuitivní 
rovině jsem dokonce i schopen souhlasit se zařazením části (zejména ekonomických a 
politických) indikátorů - o to více mrzí absence jakéhokoliv propracovanějšího zdůvodnění 
jejich výběru. 
 
Ač mohu mít pochopení pro náročnost takto pojaté BP, domnívám se, že kumulaci problémů 
nejenom na obsahové, ale i formální rovině nemohu přehlížet.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Proč autorka zařadila jednotlivé indikátory - jaká logika stojí za jejich výběrem? 

5.2 Prosím o rozpracování modelu vazeb jak mezi samotnými indikátory (fakticky nez. proměnné), 
tak mezi nimi  a "závislou proměnnou" u té prosím o její jendoznačnou konceptualizaci a 
operacionalizici. 

5.3 Z práce vyplývá, že CFA je měnovou unií s poměrně nedobrými vyhlídkami - přesto tato unie 
existuje již několik desetiletí - jak je to možné? Mimochodem, jaký by (býval) byl váš odhad její 
budoucnosti na základě dat k roku 1970, 1980, 1990? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

                            
 
 

Práci hodnotím mezi dobře a nedoporučuji. Za předpokladu nadstandardní obhajoby a 
přesvědčivého zodpovězení všech položených otázek bych souhlasil s výslednou známkou dobře.   
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení: Viz výše - kumulace formálních chyb, 
nedostatečné literatury a metodických problémů prostupujících jak obecnou logikou práce, tak 
specifikací sledovaných ukazatelů.  
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