
TECHNlcKÁ UNlVERZ|TA V LlBERcl
Ekonomická fakulta

PoSUDEK oPoNENTA DIPLoMovÉ PRÁCE

Jméno diplomantal Bc. Žanety Podstavcová

Název diplomové práe: Současný stav Evropské hospodářské a měnové unje a ČR

Jméno vedoucího diplomové prácel lng. šárra Hyblerová, Ph.D.

Jméno oponenta diplomové práce: Ing. Marie Vondráčková

oponent: - název firmy: Technická univezita v Liberci, Ekonomická fakulta

- pracovni zařazeni: interní doktorand kontakt: 602334301

posudku).

otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Dle analýzy konvergenčních kritérií a vašeho zhodnocení, myslíte si, že by býa ČR schopna přijmout

Euro v horizontu let?
2. Jaké jsou podle Vás nezávažnější dopady zavedení Eura v ČRz představují pro čn něiat<é nebezpečí?

Práci doporučuji - nedopertěuii* k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

/aa*eZrZ
Podpis oponenta diplomové pnáce
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Volba metod a ieiich aplikace oři zoracování tématu

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací
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Wjádření diplomové P'ácl z hlediska splnění jejich cílů, využití mebd ňešení a návrhůopatření věetně formální úpravy (uveďte na árútrou stianu posudku).

Z hlediska formálního zpracovríní diplomové práce splnila sfudentka požadované normy.
osobně bych volila jinou formu citace zdrojtl,napffklad za odstavcem v hranaté závorce,
protože práce obsďruje pozrrrímky pod čarou a vysvětlívky, které jsou uváděny mezi
zdroji a cožpůsobí trochu nepřehledně.

Text je přehledný. Práce je dobře stylisticky formuloviána, myšlenky azávěrypráce jsou
srozumitelné.

Cíle práce dle zadání byly splněny. Jediné co bych vytkla, Že studentka nepřich ání sniěim
novým, nevytváří Žádnou vlastní analýnl. Práce popisuje již známá data apouze jejich
slovní zhodnocení. Jedná se spíše o popisnou charakteristiku.

Celkově považuji práci za zdařilou a hodnotím námkou velmi dobře.
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