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Rozdíl v ekonomické výkonnosti  a konkurenceschopnosti mezi Evropskou unií jako celkem a 

USA je dnes faktem, který patří k znepokojivým skutečnostem (pro EU) už zhruba  třetinu 

století. Od roku 2000 se nejvyšší představitelé rozhodli toto zaostávání odstranit nebo alespoň 

zmenšit desetiletým programem, strategií, která podle místa svého přijetí dostala název 

Lisabonská. Patří už dnes také k všeobecně známým poznatkům, že tento záměr, jakkoli 

oprávněný, zůstal bez úspěchu. Od té doby všichni autoři,  kteří se vyjadřují k evropské 

integraci, považují za nezbytné se vyjádřit k otázce, proč tomu tak bylo a které faktory se na 

tomto neúspěchu podepsaly. 

 

Do této skupiny rozborů patří také předložená diplomová práce Bereniky Vávrové. 

 

Chci uvést,co považuji na této práci za přínos. 

 

1. Velice vhodná je osnova práce, která je rozdělena na tři části, které pokrývají všechny 

relevantní otázky : především výklad a hodnocení samotné Lisabonské strategie,dále 

pak  její aplikaci na Českou republiku, čímž výklad nezůstává u obecných tezí a 

konečně, bez toho by práce nebyla úplná, je zařazena třetí kapitola na nazvaná Evropa 

2020, což představuje pokus v novém desetiletí pokračovat ve starém záměru a poučit 

se přitom z dřívějších chyb. 

2. Práce se vyhnula laciným kritikám adresovaným EU i jejím institucím.Staví na tom, 

že vlastní strategický záměr má oprávnění, což platí i pro EU 2020, ale nepromyšlený 

je přístup k realizaci této strategie, zejména pak fakt, že členské státy nevzaly strategii 

za svou. 

3. Diplomová práce, což platí pro všechny tři kapitoly, výborně pracuje s prameny které 

velice dovedně využívá. 

4. Zvlášť musím ocenit, že diplomová práce je napsané čtivým literárním jazykem, a 

nikoli „bruselštinou“. 

 

Ze všech těchto důvodů považuji diplomovou práci Bereniky Vávrová za velice zralou, 

jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji ohodnotit známkou „Výborně“. 

Přimlouvám se za to, aby diplomové práci Bereniky Vávrové se dostalo zvláštního uznání.   
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