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Cílem bakalářské práce je stanovit hlavní přínosy a náklady přijetí 
eura na základě poznatků vybraných evropských zemí a specifik 
České republiky. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Černohorský, Ph.D. 
 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce  x   

samostatnost při zpracování tématu x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou vč. citací  x   

práce se zahranič.literaturou vč.citací  x   

adekvátnost použitých metod  x   

hloubka provedené analýzy x    

stupeň realizovatelnosti řešení  x   

formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

x    

stylistická úroveň x    

nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

Bakalantka zpracovávala vysoce aktuální téma. Při jeho zpracování vycházela především ze zkušeností 
z vybraných nových členských zemí Evropské měnové unie, kdy hodnotila přínosy eura na základě 
vybraných standardních makroekonomických ukazatelů, na něž má přijetí jednotné měny reálný 
dopad. Předložené výsledky jsou tak adekvátní dostupným datům a zaměření bakalářské práce. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Doporučujete České republice, na základě provedené analýzy přínosů a nákladů přijetí Eura, 

jeho přijetí? Příp. kdy? Odpověď odůvodněte. 
2. Jaká jsou hlavní rizika přijetí eura ze strany laické veřejnosti a jak byste je odborně vyvrátila? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: výborně minus 

Vedoucí bakalářské práce: 
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