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Oponentský posudek na diplomovou práci Bereniky Vávrové s názvem „Lisabonská 

strategie a její realizace v ČR“ 

 

Berenika Vávrová se ve své práci věnuje velmi aktuálnímu tématu tzv. Lisabonské strategii 

(dále jen LS), která měla pomoci EU vyrovnat se předním vyspělým světovým ekonomikám a 

především USA. Projekt LS měl dosáhnout pomocí správně zvolených nástrojů větší 

konkurenceschopnosti, ekonomiského růstu EU a dále také pokroků v sociální a 

environmentální oblasti. Bohužel již záhy se projekt ukázal jako neúspěšný. A právě 

diplomová práce Bereniky Vávrové se snaží poukázat na nedostatky této strategie a vysvětlit, 

proč tento projekt nebyl tak úspěšný, jak se předpokládalo, nejdříve v obecné rovině, a pak na 

příkladu České republiky jako nové členské země EU.  

 

Autorka chce ve své práci potvrdit hypotézu, že LS nebyla v členských zemích EU 

realizovatelná a také, že EU zřejmě ani do roku 2020 nedostihne hlavní vyspělé světové 

světové ekonomiky. Tato hypotéza je velmi zajímavá a ambiciózní. Žádá si patřičné důkazy a 

argumenty, aby mohla být akceptovatelná. Autorka práce vhodně vybrala metodu analýzy, 

kterou velmi precizně provedla a nalezla tak mnoho potřebných argumentů pro své tvrzení.  

 

Práce je strukturovaná do tří hlavních částí. První se věnuje obecně LS – prostředí před jejím 

zavedením, poté podrobněji obsahu této strategie a jejímu plnění dle zhodnocení provedeném 

vybranými expertními skupinami na žádost Evropské komise. Druhá část práce je zaměřena 

přímo na realizaci LS v České republice. Autorka zde analyzuje jednotlivé oblasti a úspěšnost 

či neúspěšnost implementace strategie. Pro lepší představu pak využívá srovnání s ostatními 

členskými státy. Ve třetí části práce se pak autorka věnuje Evropě 2020, nové strategii 

navazující na Lisabonskou strategii. Plnění této strategie je teprve v počátcích, takže lze zatím 

jen odhadovat, zda bude efektivnější než LS.  

 

Rozbor literatury je obsáhlý a dostupné zdroje k tématu velmi dobře zmapované. Poznámkový 

aparát, autorkou používáný, je přehledný a jasně odkazuje na jednotlivé literární prameny. 



Citace jsou použity správně podle kodifikovaných norem. Jazyková a stylistická úroveň práce 

je na velmi dobré úrovni. Práce je napsána čtivě a působí velmi kompaktně. Pro oblast této 

problematiky bude diplomová práce Bereniky Vávrové jednoznačně velkým přínosem. 

 

Otázky k obhajobě – témata k zamyšlení: 

Můžete, prosím, v rámci své obhajoby nastínit idealní strategii/evropský projekt - dokument, 

který by podle Vás měl šanci na lepší implementaci v jednotlivých členských zemí než obě 

zmiňované strategie? Čeho by se takový dokument měl vyvarovat? Vymezte nějaké zásadní 

body, které by daný dokument posunuli správným směrem k ekonomicky udržitelnější a 

konkurenceshopnější EU? 

 

Nemyslíte, že v současné době v dozvuku globální ekonomické krize by bylo lepší schválit 

jen několikaletý dokument zaměřený pouze na tento pokrizový stav a teprve později po určité 

stabilizaci navrhnout komplexnější strategii s více cíli? 

 

Je dle Vašeho názoru vhodné momentálně Strategie 2020 řešit na úrovni EU, i když je po 

ekonomické krizi evidentní velká rozdílnost v ekonomikách jednotlivých členských států? 

Nebyl by vhodnější individuálnější přístup než celoplošná strategie? 

  

Diplomovou práci Bereniky Vávrové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jednoznačně 

stupněm výborně.  

 

V Praze dne 15. června 2011 

                                                                                                                 Ing. Tereza Svačinová 

 


