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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 

 

Cíl práce je stanovený v Úvodu: "…zhodnotit připravenost Slovenska na vstup do eurozóny 

a ekonomické dopady přijetí Slovenska do eurozóny. Dílčím cílem je porovnat ekonomickou situaci na 

Slovensku před vstupem do eurozóny a po vstupu do eurozóny s ekonomickou situací v České republice 

ve stejném časovém období."  

Stanovený cíl byl splněn. Autorka ke splnění cíle přistupovala systematicky a zaměřila se opatření 

realizovaná na Slovensku již od roku 2003 v souvislosti s přípravou na vstup do Evropské unie 

(reformy v oblasti veřejného sektoru), Strategii přijetí eura na Slovensku a Národní plán na zavedení 
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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. 

 

eura, institucionální zabezpečení zavedení eura na Slovensku, informační kampaň "Euro naša mena", 

a poté zhodnotila připravenost Slovenska na vstup do eurozóny z pohledu plnění konvergenčních 

kritérií.  Proces přípravy na vstup do eurozóny na Slovensku také porovnala s přípravou České 

republiky a odůvodnila, proč toto porovnání provedla. V dílčím shrnutí na s. 60 pak autorka správně 

uvádí, že "Z analýzy vyplývá větší odhodlání slovenských (než českých) politiků uskutečnit změny 

vedoucí ke splnění podmínek nutných k přijetí eura" - to je podstatný rozdíl mezi oběma státy.   

K plnění druhé části cíle "zhodnotit ekonomické dopady přijetí Slovenska do eurozóny", autorka na 

s. 25 uvádí, že "Zhodnotit, zda bylo výhodné pro SR vstoupit do eurozóny, je složité, neboť nevíme, jak 

by si slovenská ekonomika vedla, kdyby se tak nestalo." S tímto tvrzením je nutné souhlasit. Autorka 

na s. 49 také správně upozorňuje, že je velmi obtížné hodnotit, jaký dopad měl na slovenskou 

ekonomiku vstup státu do eurozóny, protože došlo k časovému souběhu této události se světovou 

hospodářskou krizí. Považuji proto za vhodné, že autorka v práci porovnává ekonomický vývoj na 

Slovensku s vývojem v České republice, která byla také postižená ekonomickou krizí, do eurozóny 

však dosud nevstoupila. Přestože je tedy prakticky nemožné kvantifikovat samotné ekonomické 

dopady vstupu Slovenska do eurozóny, je diplomová práce přínosná tím, že vyvrací názory 

euroskeptiků o negativních dopadech vstupu do eurozóny - autorka v práci dokládá, že ekonomický 

vývoj na Slovensku toto nepotvrdil.    

 

Empirická část práce vychází z výborně zpracované teoretické části. Autorka čerpala z relevantních 

českých a zahraničních odborných zdrojů včetně primárního práva Evropské unie (Smlouva 

o fungování EU). Metodika práce je shrnuta v Úvodu, použité metody byly s ohledem na cíl práce 

zvoleny správně. V Závěru práce autorka přehledně shrnuje výsledky svého zkoumání a odpovídá na 

otázku: "Měla by Česká republika následovat kroky sousední Slovenské republiky a vstoupit do 

eurozóny?". 

Při zpracování práce autorka využila větší počet odborných zdrojů včetně zahraniční zdrojů. 

Z obsahového a formálního hlediska považuji práci za výbornou.  

Autorka byla také příkladná svou aktivitou v průběhu zpracování diplomové práce.   

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

V diplomové práci jsou trochu v pozadí dopady vstupu státu do eurozóny na podnikatelský sektor (viz 

kapitola 1.3). Uveďte možné dopady vstupu ČR do eurozóny na podnikatelský sektor v ČR, případně 

názory významných představitelů podnikatelského sektoru na přínosy či rizika vstupu do eurozóny.  

Považujete Vy osobně vstup ČR do eurozóny pro podnikatelský sektor za přínosný nebo rizikový?              

 

 

 

V Plzni, dne 3. 6. 2020       Podpis hodnotitele  

 


