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Autorka si zvolila téma, které je dostatečně empirické, aby se daly konkrétně analyzovat 
zemědělské politiky jednotlivých členských zemí EU, a zároveň je to téma zásadní pro 
společný chod unie, takže skýtá dostatek prostoru k teoretičtější analýze společné politiky EU, 
jejích možností a proměn v čase. Oba tyto rozměry daného tématu Eva Krátká ve své práci 
zachytila věcně, srozumitelně a osvědčila náležité znalosti. Zemědělská politika je svým 
způsobem kamenem úrazu EU coby společného podniku a diskuse na toto téma vypovídá 
hodně o dynamice evropské integrace. Diplomová práce prozrazuje cílevědomou snahu 
autorky na příkladu zemědělské politiky zachytit konkrétní podoby spolupráce členských 
zemí EU i její perspektivu. 

Práce má logickou strukturu a její členění je promyšlené. V úvodu charakterizuje své 
téma, upřesňuje metody, jakými bude v analýze postupovat a formuluje cíl své práce. kterým 
je snaha odhalit v reformách zemědělské politiky nějaké "směřování" EU. Práce zpracovává 
značné množství empirického materiálu a větší polovina je věnována rozboru zemědělské 
politiky jednotlivých členských zemÍ. Jednotlivé výklady jsou podány stručně. Výsledkem je 
empirický kaleidoskop zemědělských politik v EU. Autorka si ale klade také obecnější 

otázky. Dokonce zaujímá normativní postoj, jak sama říká v úvodu (s.9). Nicméně za 
normativní postoj zde považuje tezi, že " ... společná zemědělská politika je specifická v rámci 
společných politik EU." Osobně bych řekl, že na tomto tvrzení nevidím nic normativního, 
specifikovat nějakou politiku lze docela deskriptivním způsobem, jak ostatně sama povětšinou 
v práci činí. Za normativní spíše považuji její jiné tvrzení, jež často opakuje, když mluví o 
potřebě reforem, na s. 4 třeba říká: ,,,, ... finanční prostředky určené na SZP EU jsou neúměrně 
vysoké a měly by být v budoucnu sníženy." Také neúměrnou výši může někdo chtít stanovit 
deskriptivně, nicméně podle mého soudu je to silný normativní soud, který vychází 
z normativních představo tom, co má a co nemá být společnou politikou EU. Normativní 
hledisko se ale v práci skutečně dostává ke slovu. zvláště tam, kde se autorka ptá na postoje 
veřejnosti ke společné zemědělské politice EU. Věnuje tomu jednu kapitolku, bohužel se ale 
opírá pouze o data Eurobarometru. Myslím, že taková analýza by vyžadovala podívat se na 
diskuse o zemědělské politice, jaké probíhají v národním diskurzu. Výsledky by byly 
mnohem prllkaznější. Takhle se jedná jen o nástin problému. 

Nedůležitější částí práce je analýza pokusů o reformu zemědělské politiky EU, která 
je podána přehledně a výklad se zde opírá se o základní literaturu, nicméně chybí zde nějaká 
inovace, nebo dalekosáhlejší originální úvaha. Oceňuji, že v úvahách o reformách se autorka 
věnovala též Lisabonské smlouvě, byť není zcela pravda, že tuto smlouvu schválilo 25 zemí a 
jen dvě nikoli (s. 61), pokud slovem "schválilo" myslíme "ratifikovalo", tak ani v Německu 
není ratifikační proces ještě ukončen. Rovněž oceňuji. že se autorka pokusila otázku 
zemědělské politiky EU zasadit do kontextu světové ekonomiky, ale v tomto ohledu se 
opravdu jedná jenom o náznaky. Uruguayské kolo GATT zaznamenala, ale to je již dávná 
historie. Dl'lIežitá byla další jednání na půdě WTO v Dubaji a hlavně konference WTO 
v Cancúnu, která nakonec nedospěla k nějakým hmatatelným závěrům. V práci by o tom měla 
být l"eč. 

Celkově ovšem konstatuji. že autorka předvedla solidní znalosti problematiky. téma 
zpracovala pečlivě a osvědčila své stylistické schopnosti. Práce je solidní v mnoha ohledech, 
prozrazuje pečlivou přípravu a schopnost věcně a se znalostí věci vyložit úskalí společné 
zemědělské politiky. Navrhuji ocenit ji známkou velmi dobře. 
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