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Posudek disertační práce 

 

 
Disertaci předložila autorka, která má s problematikou Dánska jako „zlobivého dítěte“ 

v Evropské unii již bohaté zkušenosti (studijní pobyty, publikace). Předložená práce je tedy 

jakousi syntézou jejího dosavadního bádání. Kořeny dánského euroskepticismu, který je 

považován za jeden z nejsilnějších a nejúspěšnějších (ne zcela právem, jak přesvědčivě 

argumentuje),  zkoumá z mnoha úhlů a do velké hloubky. Jednotlivé části disertace by tak 

vydaly na samostatné studie, na druhé straně se v důsledku toho ovšem autorka místy 

nevyhnula jistému překrývání a opakování argumentace. 

 Východiskem studie je předpoklad, že podobu dánského veřejného euroskepticismu 

zásadním způsobem určují specifika jeho historického vývoje a politického systému. Druhou 

výchozí hypotézou je její přesvědčení, že zkoumání národních variant euroskepticismu je 

mimořádně důležité pro vhodné nastavení komunikační politiky dané země o evropských 

záležitostech. 

 V úvodní části disertace (po nezbytném rozboru pramenů a literatury  a vymezení 

tématu) autorka přesvědčivě obhajuje zvolenou metodu holistické případové studie a současně 

dovozuje, proč nezvolila komparativní metodu. Za důležité považovala obhajovat rovněž svůj 

styl, který se oproti ryze akademickým textům má blížit novinářskému jazyku. Také toto její 

rozhodnutí jsem s povděkem akceptoval.  

 Úvodní část pokračuje velmi důkladným představením širokého spektra použitých 

teoretických přístupů: teorie vícestupňového vládnutí; diskurs rozšiřování vs. prohlubování; 

teorie národní identity  v souvislosti s demokratickým deficitem EU; veřejné mínění; 

problematika přímé demokracie a konečně teorie euroskepticismu, kterým (autorka 

zdůrazňuje plurál) je věnována samostatná obsáhlá kapitola (své pojetí euroskepticismu 

definuje na s. 66). Jak v případě vybraných teoretických východisek, tak v případě zvoleného 

přístupu k fenoménu euroskepticismu pokládám podrobně a přehledně vyargumentovanou 

volbu autorky za vhodnou. 

 Ještě před důkladným ověřováním své první hypotézy (relevance dánských specifik 

pro podobu dánské verze euroskepticismu) uvádí stručně (na téměř 30 stránkách) do historie 

dánského členství v evropských integračních strukturách (od vstupu do ES do vstupu 

lisabonské smlouvy v platnost).  



 První hypotézu pak podrobně ověřuje v kapitole Specifika dánského  postoje k EU, 

rysy euroskepticismu. Z řady možných národních specifik jich považuje v případě Dánska za 

skutečně rozhodující pět: chápání národní identity a role státu; existenci, roli a oblibu 

referend; vyjednané výjimky (které považuje nikoliv pouze za výsledek euroskepticismu, ale 

za jeden z hlavních zdrojů jeho výsledné podoby); politický systém a systém politických 

stran; koordinační systém evropských záležitostí. Závěrem této stěžejní kapitoly zvýrazňuje, 

přes zásady vytčené v úvodu, roli dánských specifik krátkou komparací se situací ve Finsku a 

v Norsku, kde (jiná) národní specifika pro národní formu euroskepticismu v případě Finska 

určující nejsou, v případě Norska ano. První hypotézu práce (o významu národních specifik 

pro výslednou podobu daného euroskepticismu) se tedy podařilo v případě Dánska autorce 

ověřit. Univerzální aplikovatelnost národních specifik jako zásadního zdroje euroskapticismu 

dané země ovšem podle autorky možná není (s. 213). 

 Druhou hlavní hypotézu (klíčový význam zkoumání národních forem euroskepticismu 

pro vhodné nastavení komunikační politiky v evropských záležitostech) ověřuje autorka 

opakovaně na jednotlivých  případových studiích všech dosavadních referend, která v Dánsku 

o evropských záležitostech dosud proběhla.  

 Kromě ověření obou základních hypotéz hutné případové studie jsou pozoruhodné 

závěry vyplývající postupně na mnoha místech  textu i v závěrečném shrnutí. Inspirativní pro 

občany malého Česka je poznání, že i „malé státy ovlivňují podobu vývoje evropského 

integračního procesu“ (s. 214). K paradoxům dánského případu pak patří, že přes 

zjednodušující tvrzení o Dánsku jako euroskeptickém státu  EU „dánská forma 

euroskepticismu nemá podobu tvrdého euroskepticismu nebo euroodmítačství a podobných 

extrémních forem“ a že „Dánové jsou stabilně spokojenější se svým členstvím v ES/EU než 

drtivá většina ostatních členských států“ (s. 215). 

 Práci považuji za vysoce kvalifikovanou, přínosnou a doporučuji ji k obhajobě bez 

připomínek. 
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