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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce  X    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    

Hloubka provedené analýzy X    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  X   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    

Formulování vlastních názorů diplomantem X    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X    

Stylistická úroveň práce X    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  X   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 

stranu posudku).  
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Předložená diplomová práce pracuje s velmi diskutovaným tématem (vlastně již od vstupu ČR do 
EU) zavedení měny Euro a jeho možné dopady na cestovní agenturu chrvatsko-levne.cz. 
Stanovený cíl práce (sestavit předpokládané hospodářské výsledky cestovní agentury chorvatsko-

levne.cz, s. r. o., pokud by v České republice bylo zavedeno euro a tyto výsledky porovnat se 
stávajícími hospodářskými výsledky) hodnotím jako splněný v dostatečném a adekvátním rozsahu, 
který odpovídá úrovni diplomové práce. Je však otázkou, zda je vhodné, aby toto zhodnocení 

splnění cíle práce posuzovala již sama diplomantka, jak uvádí v kapitole Závěr (str. 84). Z mého 
pohledu by toto zhodnocení měli učinit vedoucí práce, oponent a celkově komise pro obhajobu 
závěrečných prací. 

 
Práce je přehledně a srozumitelně zpracovaná, využívá adekvátních analytických metod. 
Diplomantka provedla kvalitní analýzy, které podporuje potřebnými podkladovými materiály 

(výkazy zisků a ztrát v přílohách). Taktéž na základě analýz vypracovává modifikace ekonomických 
údajů společnosti chorvatsko-levne.cz. Předložená pozitivní východiska při případném zavedení 
měny Euro v ČR pro zmíněnou společnost jsou vhodně „mírněna“ v kapitolách 7.1.3 a 7.2, kde 

diplomantka konfrontuje optimismus opatření s reálnými a především současnými podmínkami 
v Evropě a hlavně v České republice. Diskutuje zde možné nenaplnění předkládaných scénářů a 
případné negativní vlivy, které mohou vzniknout a působit při zavedení Eura v ČR. 

 
V práci se vyskytují občasné formální nedostatky v podobě překlepů (např. str. 36), či nesprávného 
skloňování (např. str. 38, 41, 65). Při práci s odbornými zdroji by bylo vhodnější více pracovat 

s původními zahraničními zdroji. Diplomantka většinou pouze přebírá zahraniční zdroje a citace 
z českých zdrojů, kde jsou tyto zahraniční zdroje využity a již citovány. Drobný nedostatek vidím 
také v obsahovém zařazení kapitoly 6 mezi kapitoly 4, 5 a 7. Od kapitoly 4 diplomantka pracuje již 

přímo s vybranou společností chorvatsko-levne.cz, nicméně poté je vložena kapitola 6, která je 
spíše obecného charakteru a následně se diplomantka v kapitole 7 opět vrací ke společnosti 
chorvatsko-levne.cz. Obecně zaměřenou kapitolu 6 by tedy bylo vhodné umístit ještě před kapitolu 

4, aby se již dále diplomantka věnovala pouze praktické aplikaci. 
 
I přes uvedené drobné nedostatky však práce splňuje nároky na diplomovou práci, odpovídá 

zadání a celkově jí hodnotím jako velmi kvalitně zpracovanou. 
 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1. Na str. 66 diplomantka uvádí: „ČR vykazuje rychlejší růst produktivity, protože „dohání“ vyspělejší 

ekonomiky v EU.“ Na základě čeho je toto tvrzeno? Existují pro to nějaká data, která ukazují, že ČR 
skutečně vykazuje rychlejší růst produktivity než vyspělejší země EU? Objasněte a obhajte si toto 
tvrzení. 

 
2. Na str. 67 je uveden a popsán Evropský stabilizační mechanismus. Je při současném vývoji EU 
reálné spoléhat se na schopnost všech členských zemí splácet poskytnuté úvěry i s příslušnou marží, 

vzhledem k neustálému kumulujícímu se zadlužování států a snižování ratingů některých členských 
zemí různými agenturami (MOODY’S,  STANDARD & POOR´S, FITCH)? 
 

3. V práci diplomantka několikrát zmiňuje „pouze vnímaná“ negativa zavedení Euro v ČR. Jaký může 
mít vliv na toto „vnímání“ zavedení Eura (popřípadě celkovou působnost ČR v EU a její další 
postupnou integraci) výstup Velké Británie z EU při pravděpodobném zachování některých výhod 

díky potenciální vzájemné dohodě o spolupráci mezi EU a Velkou Británií? 
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Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  výborně.               

 
 
Datum:    3.6.2020                                                  .....…………………………………….........…. 

                                                                                 Podpis oponenta diplomové práce 

 

 


