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Ostatní připomínky k práci
Tématem předložené práce je problematika lokální měny, která je v našem prostředí relativně málo známá. První
kapitola pojednává obecně o funkcích, vzniku a vývoji peněz, o měně a úrokové míře. Druhá kapitola obsahuje
základní informace o alternativních měnách, jejich funkcích a postavení v ekonomice a přináší přehled
alternativních měn ve světě i u nás. Třetí kapitola je věnována systému LETS Jesenicko – jednoho z mála
systémů tohoto druhu, které u nás fungují. V závěru autorka konstatuje, že alternativní měnové systémy v ČR
plní především sociální úlohu ve smyslu upevňování lokálních komunit a jejich ekonomický význam je spíše
zanedbatelný. V tom se liší od některých podobných systémů v zahraničí (Německo, Švýcarsko), které vedle
komunitní role mají i nezanedbatelný ekonomický dopad. Význam lokální měny navíc roste v době hospodářské
krize, jak ukazují různé historické příklady.
Autorka se tématu věnovala velmi poctivě a vedle studia písemných pramenů hledala i osobní kontakty, které jí
pomohly získat přístup k informacím o komunitách provozujících lokální měnu. Práce přináší zajímavé
poznatky, je napsána srozumitelně, její struktura je logická a přehledná a po formální, gramatické i stylistické
stránce je práce vyhovující.

Otázky a náměty k obhajobě
•
•

Na jakém principu funguje softwarová platforma CYCLOS, využívaná v LETS Jesenicko, jaké je její
rozšíření a případné další funkce?
Jakým způsobem je u alternativních měn, jako je např. německý chiemgauer, zajišťován a podporován jejich
oběh? Jakou roli hrají v těchto měnových systémech úroky?

Závěrečné hodnocení
Práci doporučuji k obhajobě.
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně

V Pardubicích 20.5.2017
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