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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Volek Štěpán 

Název bakalářské práce: Úloha eura v zahraničním obchodě České republiky 

Cíl práce: Cílem práce je vyhodnotit připravenost české ekonomiky a českého podnikatelského 
prostředí na případné přijetí eura, zhodnotit plnění konvergenčních kritérií a reálné ekonomické 
sladěnosti České republiky s eurozónou.   

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, 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).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1) Jaký postoj k přijetí eura deklaruje současná vládní koalice v ČR a ekonomové v souvislosti 
s vývojem inflace v ČR? 
 
2) Předpokládáte zvýšený zájem firem o tzv. spontánní euroizaci, tedy přechod podniků na přímé 
transakce nebo úvěrování v eurech, dle příkladu Škoda Auto (str. 48)? Vysvětlete výhody. 
 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  výborně               

 
Datum:  20. 5. 2022                                                                                                                                                                                             

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Hlavním cílem BP bylo vyhodnotit připravenost českého podnikatelského prostředí na možné přijetí 

společné měny euro. Dílčími cíli bylo zhodnocení plnění konvergenčních kritérií, reálné ekonomické 

sladěnosti České republiky s eurozónou a analýza vývoje komoditní a teritoriální struktury 

mezinárodního obchodu České republiky. Cíle práce byly splněny. Použité metodické postupy, mezi 

které patří metoda literární rešerše, analýza a komparace, jsou vhodné pro daný typ závěrečné 

práce. 

Z pohledu struktury práce byla dodržena logika vzhledem k vytýčeným cílům, na teoretické 

vymezení optimální měnové oblasti a jednotlivých kritérií navazuje analytický výzkum. Ve třech 

stěžejních kapitolách bylo vyhodnoceno plnění konvergenčních kritérií v ČR, reálná konvergence, 

cyklická sladěnost, strukturální podobnost ekonomiky ČR a zemí EU i vývoj komoditní a teritoriální 

struktury mezinárodního obchodu České republiky. V poslední kapitole byly představeny výsledky 

šetření na téma využití společné měny v podnikatelském prostředí. Vyvozené závěry jsou 

podložené a zdůvodněné.  

Citační schopnosti autora jsou na velmi dobré úrovni, v BP je využito nadstandardní množství 

zdrojů ČNB, ČSÚ, ECB a další česká a zahraniční literatura. Formální, stylistická i jazyková úroveň 

je velmi dobrá. V BP autor prokázal svůj zájem a orientaci v problematice možného přijetí eura 

v ČR.  

 

V Liberci dne 20. 5. 2022 

Bednářová  

 


