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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Zvolené téma patří mezi vysoce náročné a autorovi se podařilo se s ním vyrovnat. Uvedená bakalářská
práce splňuje všechny požadavky na ni kladené. Autor exaktním způsobem definoval cíl práce, práce
má přehlednou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Teoretická a praktická část
práce jsou proporcionální.
Cílem této bakalářské práce bylo posouzení stupně ekonomické sladěnosti České republiky
s eurozónou. V první kapitole jsou uvedeny základní informace o vzniku a vývoji keonceptu evropské
měnové unie včetně porovnání přínosů a nákladů společné měny. Druhá kapitola obsahuje nástin
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různých teoretických východisek při posuzování stupně ekonomické sladěnosti. V třetí kapitole je
provedena korelační analýza detrendovaných časových řad vybraných indikátorů ekonomické aktivity,
v kapitole čtvrté se nachází doporučení autora práce související s úspěšnou realizací vstupu České
republiky do měnové unie.
Za silnou stránku práce považuji kapitolu třetí, která obsahuje silný autorský otisk v rámci provedené
korelační analýzy reálného HDP na obyvatele, tempa růstu reálného HDP, indexu průmyslové
prosukce a zaměstnanosti. Bakalářská práce tím získala potřebnou exaktnost. Naopak kapitola čtvrtá
by si zasloužila větší autorský prostor pro konkrétní doporučení související s úspěšnou realizací vstupu
ČR do eurozóny.
Z hlediska grafické úpravy je práce na odpovídající úrovni, důležité pasáže textu nejsou graficky
zvýrazněny. Citace jsou používány v souladu s normami.
Z celé bakalářské práce je patrný silný zájem autora o uvedené téma, jeho spolupráce
s vedoucím práce byla příkladná. Uvedená práce svým pojetím a zpracováním splňuje požadavky
kladené na bakalářské práce a jako takovou ji hodnotím známkou "výborně".

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1) Odhadněte, jakým způsobem budou ovlivněny debaty odborné a laické veřejnosti týkající se vstupu
České republiky do eurozóny v souvislosti s epidemií koronaviru.
2) Doložte konkrétním příkladem Vámi uváděný fakt, že náklady firem nejsou jen pouhým
zrcadlovým obrazem výnosů u bankovních operací (viz str. 18).
3) Jaké jsou možné bariéry účinnosti autonomní měnové politiky ČR ve vztahu k ekonomice EU?

V Plzni, dne 3. srpna 2020

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
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Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

