
Oponentský posudek na bakalá skou práci Filipa Sýkory

Role zem lství v procesu integrace Špan lska do EU

Problematika za len ní Špan lska do procesu evropské integrace se stala již zavedeným
tématem historických a politologických prací, a  již v kontextu jižního rozší ení nebo otázky
zm ny režimu. Je proto pozoruhodné, že tématu špan lského zem lského sektoru, který
hrál p i vstupu Špan lska do ES d ležitou úlohu, se v nuje málo autor , což platí o eském
akademickém prost edí dvojnásob. Proto zpracování daného tématu, které si Filip Sýkora
zvolil jako hlavní téma své bakalá ské práce, považuji za zajímavé a p ínosné.

Ve své práci se autor zabývá otázkou, jako roli sehrál zem lský sektor v procesu integrace
Špan lska do ES. Zam uje se p itom na rovinu základních p edpoklad , na pr h

ístupových jednání a v neposlední ad  i na dopady vstupu Špan lska do ES na daný sektor.
I samotná práce, která je p ípadovou studií, sleduje zmín né tematické len ní. První kapitola
je zam ena na vzájemná o ekávání Špan lska na jedné stran  a ostatních lenských stát  na
stran  druhé. Další ást se soust uje na sporné body jednání o vstupu a jejich ešení a t etí
kapitola se zabývá dopady vstupu v obecné rovin  i na jednotlivé sektory zem lství.

edloženou bakalá skou práci považuji za tematicky podn tnou a dob e vnit
strukturovanou. Oce uji také za len ní špan lských zdroj  mezi použité prameny. Je proto
politováníhodné, že si autor nedal více práce s gramatickou a stylistickou úpravou textu.
V práci se vyskytuje n kolik chyb, opakují se slova (již v abstraktu a v úvodu na str.2). Text
bohužel neplyne p íliš hladce, najdeme zde n kolik krátkých jednov tných odstavc  (str. 7, 8,
16), kde autor nedostate  rozvinul myšlenku. Musím tedy konstatovat, že tyto nedostatky,
které jsou více formálního rázu, zasti ují obsahové kvality práce.

I p es výše uvedené d vody spl uje bakalá ská práce Filipa Sýkory požadavky kladené na
bakalá skou práci. Doporu uji ji tedy k obhajob  a navrhuji hodnocení velmi dob e.
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