
Posudek na práci Evy Krátké Reforma společné zemědělské politiky EU 

Obsah práce 

Tématem práce jsou reformy CAP v období od počátku 90. let do ratifikace Lisabonské 
smlouvy většinou členských států EU. Práce je formálně rozdělena do dvou částí: V první 
části podává autorka základní charakteristiku CAP, stručný historický přehled vývoje CAP a 
především obsáhlý přehled charakteru zemědělství v jednotlivých členských státech EU. 
V druhé části se pak autorka věnuje vlastnímu tématu, totiž reformě CAP a to nejprve 
chronologickým přehledem a charakteristikou dokumentů, které CAP reformovaly a následně 
tématickým rozbor těchto dokumentů. Základní výzkumné otázky zní: Je možno v reformách 
CAP v 90. letech nalézt společného jmenovatele, nebo je každá reforma vedena jiným 
záměrem? Pokud jsou reformy vedeny stejným záměrem, o jaký záměr jde a k jakému typu 
změn dochází v oblasti cílů, v oblasti politické, v oblasti financování a v oblasti právní. 

Hodnocení práce 

Celkově lze říci, že autorčin záměr byl dobrý a koncepce promyšlená, realizace je však 
bohužel poněkud slabší. 

Autorka si ohraničila předmět. v úvodu jej vymezila, stanovila cíle, položila výzkumné otázky 
a v závěru na ně odpovídá. Formulace jsou však trochu zmatené a jádro věci spíš zatemňuji . 
.Jistý problém spatřuji také v hypotéze. Autorka ji v úvodu nezmiňuje - to, čemu říká hypotéza 
je normativní výrok, nikoli hypotéza kterou by ověřovala - a není vlastně jasné, s jakým 
předběžným analytickým závěrem tedy pracuje, co a jak ověřuje. Hypotézu nacházíme 
implicitně až porůznu v průběhu práce a v závěru. 

Autorka neskrývá, že její práce je hodnotově zakotvena a formuluje též explicitně normativní 
výroky. Proti tomu nelze principiálně nic namítat, autorka by však měla těmito výroky trochu 
šetřit, "netrousit" jej průběžně celým textem a hlavně pečlivěji oddělovat část analytickou od 
hodnotící resp. nenahrazovat analytické odpovědi na výzkumné otázky svým vlastním 
normativním postojem a nechápat sebe sama jako aktéra, který má formulovat nějaké 
alternativní návrhy. Tento rys se trochu nešťastně pro líná celou prací, jako příklady mohu 
uvést třeba kap. 2.3.28 nebo závěry kap. 3.3. (Radikálnější konstruktivista by samozřejmě 
řekl, že takové oddělování není vůbec možné, ale metodologická pozice autorky 
konstruktivistická není, měla by tedy postupovat v souladu se svou vlastní metodologií.) 

Část věnovanou zemědělství v členských státech EU (kap. 2.3) pokládám za koncepčně 
spornou jako celek, přinejmenším v dané podobě. Tématu je věnována bezmála polovina 
textu celé diplomové práce a svědčí o píli a svědomitosti autorky, k odpovědi na výzkumné 
otázky - tak jak jsou položeny a zodpovídány - však přispívá nanejvýš nepřímo. Autorka 
možná vyčerpala zbytečně mnoho času a úsilí na téma, u něhož nebylo toto nasazení nutné a 
tohoto času příp. úsilí se jí pak nedostávalo v oblastech důležitějších. To neznamená, že téma 
mělo být zcela pominuto, ale daleko větší prostor než popisu charakteru zemědělství 
v jednotlivých státech měl být věnován srovnání klíčových charakteristik (např. role 
zemědělství jako podíl na HOP a počet lidí zaměstnaných v zemědělském sektoru) aj ej ich 
významu pro výzkumné otázky (např. roztřídit státy do skupin podle daných charakteristik a 
ukazovat na souvislosti mezi jednotlivými aspekty reforem a charakterem zemědělství dané 
skupiny stáHl apod.). V této podobě budí celá kap. 2.3 spíše dojem samostatné práce, která je 
poněkud neorganicky vložena do práce jiné. 



Druhá část diplomové práce, věnovaná přímo tématu reforem CAP je sice formálně 
koncipována dobře. v praxi jsou však jednotlivé kapitoly poněkud redundantní. svým 
obsahem nevyvážené a především svou koncepcí rozdílné. V chronologické části vidím jako 
problém jednak nepoměr mezi rozsahem a hlavně mírou propracování kap. 3.1 a kapitolami 
ostatními, jednak skutečnost, že se v nich často podrobně probírá to, co mělo být obsahem 
části tématické. V tématické části pak vidím jako problematické kapitoly 3.8 a 3.9 (Kapitolu 
3.8 proto, že představuje úplně jinou úroveií. obecnosti a úhlu pohledu, než ostatní kapitoly
měla být buď součástí kap. 3.5 nebo mělo být téma přímo zakomponováno mezi výzkumné 
otázky a hypotézy. Kapitolu 3.9 proto, že je z větší části prostě popisná - tj. představuje 
obecný popis právního světa EU, nikoli rozbor legislativy CAP - a v dané podobě se neliší 
nijak podstatně od kap. 3.5.) 

Co se zdrojů týče, autorka odvedla solidní heuristickou práci, bohužel v oblasti, která 
s vlastními výzkumnými otázkami souvisí jen volně: Souhrn internetových zdrojů 
k zemědělské politice jednotlivých členských státu EU je úctyhodný - jakkoli to nejsou vždy 
údaje srovnatelné úrovně - , k CAP však autorka použila jen české práce a příslušné kapitoly 
ze dvou standardních prací zahraničních (Hix 2005; Wallace, Wallace a Pollack 2005, autorka 
také v úvodu říká, že bude pracovat e rovněž s Nugentem, na žádnou jeho práci pak ale 
v textu neodkazuje a není ani v závěrečném seznamu literatury). Tváří v tvář rozsahu 
literatury, který k tématu CAP existuje - nejde jen o knihy, ale zejména o články, kterých 
nalezneme v první desítce příslušných odborných časopisú několik ročně, mnohé se věnují 
přímo reformě CAP a přistupují k tématu z nejrúznějších metodologických pozic - to opravdu 
není mnoho. Studium nebo alespoií. zohlednění tohoto širokého spektra literatury mohlo 
autorce pomoci jednak s teoretickým zakotvením vlastního přístupu, jednak ji mohlo pomoci 
sVllj vlastní text lépe zacílit a přinést větší odborný přínos. 
Otazník bych postavil také nad využívání české literatury ke studiu EU obecně, protože - až 
na nepatrné výjimky a zemědělská politika touto výjimkou není - nepředstavují žádný 
originální přínos, ale jen o volné převyprávění zahraničních zdrojú (Např. Fiala a Pitrová 
v kapitole o zemědělské politice vlastně jen volně převyprávěli obsah smluv a několik málo 
zahraničních zdrojú (Fennel, Rieger, McCormick, George), které jsou studentúm UK snadno 
dostupné i v originálech). 
Konečně, je jistě dobře, že autorka chce pracovat přímo s primárními zdroji, v tomto případě 
dokumenty EU, které jsou dostupné na webu. Je proto škoda, že texty zakládacích smluv 
zmifíované v úvodním historickém přehledu cituje podle sekundární literatury, že podle 
sekundární literatury líčí MacSharryho reformu a Agendu 2000 a že pro reformu CAP z 1'. 

2003 využívá jen velmi stručné shrnutí na příslušné webové stránce Evropské komise, nikoli 
samotné analýzy a reformní návrhy, na které by narazila na téže stránce jen o jedno nebo dvě 
kliknutí dál. 

Některé prvky formální úpravy hodnotím jako sporné (malá písmena v nadpisech podkapitol), 
nadpisy některých kapitol jako zavádějící tj. že obsah není přísně vzato vyjádřen nadpisem 
(kap. 3.5, 3.8). 
Stylistickou úroveľí textu nebudu hlouběji rozebírat - stylizace je slabinou velké většiny 
studentských prací, diplomové práce nevyjímaje. 

Práci navrhuji hodnotit známkou 2. 

Martin Polášek 
Ústav politologie FF UK, 21.9. 2009 


