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Název bakalářské práce: Vliv zavedení eura v České republice na podniky 
 
Cíl práce: Zhodnocení připravenosti české ekonomiky a podnikatelských subjektů na 
zavedení eura v České republice 
 
 
Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
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 studenta zpracovat získané podklady  X   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   
Formulování vlastních názorů studentem  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   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
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Bakalářská práce „Vliv zavedení eura v České republice na podniky“ má za cíl zhodnotit 
připravenost české ekonomiky a podnikatelských subjektů na zavedení eura. Tento cíl byl splněn. 
Výzkumná otázka byla zkoumána prostřednictvím případové studie. Využita mohla být ale také 
např. komparativní analýza s jiným státem či s jiným podnikem, čímž by student provedl hlubší 
analýzu. Struktura práce je logická, postupováno je od obecného ke konkrétnímu. Negativně 
hodnotím stylistickou úroveň práce. Bakalářská práce obsahuje stylistické a gramatické chyby, na 
které byl student upozorněn, a přesto nebyly všechny opraveny. Přes uvedené nedostatky považuji 
bakalářskou práci za kvalitní. Student prokázal schopnost pracovat systematicky a získané 
informace zhodnotit. Co se týče práce s literaturou, student pracoval jak s českými, tak 
zahraničními zdroji, jejichž použité množství bylo dostatečné.  
 
Bakalářskou práci hodnotím známkou velmi dobře a doporučuji k obhajobě.  

 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Existují dle Vašeho názoru nevýhody související se vstupem ČR do eurozóny, které by mohly 

negativně ovlivnit české podniky?  
2. Na str. 39 uvádíte, že „Silnou stránku vstupu do eurozóny pro podnik přináší jistota importních 

cen.“ Znamená to, že změny v importních cenách, tj. v cenách základní výrobní suroviny, nejsou 
způsobeny dalšími faktory, pouze změnou měnového kurzu?  

 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:                velmi dobře 
 
 
Datum: 6. května 2019                                                                                                                                                               

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 


