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Bakalářská práce:  Analýza zkušeností vybraných členských států EU se zaváděním eura 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Jana Zbořila s názvem Analýza zkušeností vybraných členských 
států EU se zaváděním eura, která obsahuje padesát osm stran bez příloh. Bakalářská práce 
zpracovává zajímavé a užitečné téma.  
 
Cílem bakalářské práce je analýza zkušeností vybraných členských států EU se zaváděním 
jednotné evropské měny a následně definovat závěry, které by bylo možné aplikovat 
v procesu přípravy na přijetí eura i v České republice.  
 
První kapitola se věnuje podrobné deskripci měnových unií v Evropě. Za pomoci dostupné a 
vhodně zvolené literatury autor provedl poměrně širokou deskripci a analýzu vývoje 
měnových unií, vč. jejich dopadu do evropské integrace. Nevyhýbá se ani poměrně složité 
problematice vývoje měnové integrace, kterou popisuje prostřednictvím plánů a zpráv, tak jak 
je v EU zvykem. Ve zpracování této kapitoly oceňuji obratnost autora, pomocí které se mu 
podařilo popsat velmi široký segment evropské historie, aniž by to provedl telegraficky či 
povrchně. 
 
Další část práce je věnována přijímání jednotné evropské měny. Neopominutelným tématem 
jsou Maastrichtská kritéria, pakt stability a možné scénáře zavedení eura. Opět za pomoci 
vhodné literatury popisuje potenciální možnosti zavedení eura v jednotlivých členských 
zemích. 
 
Čtvrtá kapitola je zásadní kapitolou práce. Obsahuje velmi širokou analýzu zkušeností 
z procesu přijímání eura jako jednotné evropské měny ve vybraných členských zemích EU. 
Záměrně byly zvoleny i země, kde jednotná měna akceptována nebyla a to pro zabezpečení 
objektivního pohledu na potíže a benefity zavedení eura. Jsou tedy analyzovány tyto země: 
Velká Británie, Německo, Estonsko, Slovinsko, Slovensko. Zvláštní pozornost je věnována 
průzkumům v souvislosti se zavedením eura, jeho popularitě, vývoji konvergence před 
přijetím eura. Autor neopominul ani problematiku nejmladšího člena eurozóny – Slovenska. 
Na jeho příkladu se snaží definovat závěry či doporučení, která by byla použitelná i v procesu 
přijetí eura Českou republikou. 
 
V poslední části se autor věnuje procesu zavádění eura v České republice. Zmiňuje 
konvergenční kritéria a analyzuje popularitu eura, strategii k přistoupení k eurozóně, termín 
přijetí eura. Pouští se i do kontroverzních oblastí – např. tzv. českolipských kritérií. 
 
Závěrem autor sumarizoval veškeré poznatky – zkušenosti se zaváděním eura v jednotlivých 
členských zemích a interpretoval možnosti jejich převzetí v procesu zavádění eura v České 
republice. 
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Závěrečné hodnocení: 
V souladu s výše uvedeným konstatuji, že autor zpracoval přínosnou práci v rámci zadaného 
tématu, splnil vytčený cíl a proto: 
 
konstatuji, že posuzovaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm výborně. 
 
V rámci diskuse nad BP navrhuji položit tyto dotazy: 

1) Pokuste zodpovědět tzv. českolipské klausovy otázky, které uvádíte v kap. 5.5. 
2) Je potenciální termín zavedení eura v ČR závislý i na politické orientaci vlády ČR? 

 
 
V Pardubicích dne 2009-04-18 
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