
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Terezy Hořejšové 

 

Problematická identifikace s Evropskou unií.  

Analýza specifik dánského euroskepticismu. 

 

 

Předložená doktorská disertační práce se dotýká několika vysoce aktuálních problémů. 

Poukazuje na skutečnost, že spolu s rozšiřováním a prohlubováním evropského integračního 

procesu aktivity EU zasahují stále rostoucí počet občanů a pronikají do více oblastí jejich 

života. Proto je pro EU žádoucí, aby pro svůj další rozvoj zajišťovala veřejnou podporu. 

Zároveň je pro ni (i pro členské státy) nutné věnovat více pozornosti kritickým hlasům 

obyvatelstva, ať už se stavějí do opozice buď vůči integračnímu procesu jako takovému, nebo 

vůči momentální či připravované podobě některých jeho součástí.   

Ačkoli nedostatečná podpora občanů (zpravidla ne zcela přesně souhrnně označovaná jako 

euroskepticismus) v některých členských státech již v minulosti posuny integračního procesu 

opakovaně komplikovala, nebyly její zdroje a charakter, na rozdíl od podobných postojů mezi 

politickými elitami, dosud dostatečně prozkoumány. Předložená doktorská disertační práce 

navazuje na nevelký okruh dřívějších textů, zejména na práce dánské badatelky Catheriny 

Sørensenové, které do značné míry další existující práce (Szczerbiak & Taggart, Kopecký & 

Mudde…) reflektují a shrnují. Na rozdíl od Sørensenové, jejíž výzkum má kvantitativní 

charakter a spočívá v komparaci mezi jednotlivými členskými státy EU, resp. EU15, usiluje 

doktorandka o hlubší porozumění jednomu konkrétnímu případu – v EU vyhlášenému (i když 

dle mého názoru ne zcela právem) euroskepticismu obyvatelstva Dánského království.  

Doktorandka si je vědoma, že zvolený metodologický přístup může být přijímán s určitými 

výhradami (viz s. 17-19). Lze s ní však souhlasit, že, pokud jde o sledovaný fenomén 

veřejného euroskepticismu, má své teoretické i praktické opodstatnění. Kvantitativní studie 

provedené Sørensenovou umožnily identifikovat čtyři kategorie zdrojů veřejného 

euroskepticismu a později též načrtly jejich možné příčiny. Závěry jsou však velmi obecné a 

v některých ohledech i nepřesné. Sama Sørensenová k takovému postupu v návaznosti na svůj 

výzkum vyzývá, např. v příspěvku do Danish Foreign Policy Yearbook z roku 2008. Zároveň 

vymezuje některé proměnné, které se mohou odrážet v podobě národního euroskepticismu 

(doba vstupu do EU, domácí hospodářská situace, lidnatost, geografická poloha, politický 

systém, převažující náboženství), musí se však omezit pouze na snadno kvantifikovatelné 

veličiny. Jak ukazuje doktorandka, v rámci kvalitativní analýzy je možné pracovat s mnohem 

komplexnějšími faktory ovlivňujícími europskepticismus (vnímání národní identity a role 



státu, referenda, výjimky v rámci integračního procesu, politický systém a politické strany, 

koordinační systém evropských záležitostí…) a zachytit i podstatně jemnější nuance.  

Autorka v přiloženém textu dokázala v návaznosti na model Sørensenové dobře vymezit 

vlastní výzkumnou strategii. Své bádání též vhodně časově zúžila na období od roku 1973, tj. 

od vstupu Dánska do ES. Tím se vyhnula nadměrným historickým exkurzům. Tam, kde je to 

nutné, však klíčové historické souvislosti vysvětlila (většinou v rámci poznámkového 

aparátu). Zároveň se jí podařilo dánskou problematiku zasadit i do širšího kontextu vývoje 

evropského integračního procesu, i když právě v těchto reáliích nacházím některé dílčí 

nepřesnosti.  

Diskutabilní je např. tvrzení týkající se úsilí o formování společné evropské identity: 

„konkrétnějších a primárně ekonomicky motivovaných rozměrů pak tyto snahy nabyly v 

sedmdesátých letech 20. století. Teprve později se diskurs o evropské identitě posunul poetičtějším 

směrem k hledání místa ES v mezinárodním pořádku.“ (s. 26). Jak by autorka interpretovala 

Dokument o evropské identitě, zveřejněný ministry zahraničí tehdejší Devítky v prosinci 1973, 

shodou okolností, v Kodani? A jak se vůbec vyvíjely postoje Dánů k těmto snahám? 

V subkapitole „Od roku 1985 do roku 1992“ (s. 78-80) se objevuje několik dílčích nepřesností, 

pokud jde o obsah a význam Jednotného evropského aktu („JEA neobsahoval přesouvání 

suverenity“ – s. 79 – ve skutečnosti sice nepřinášel výraznější přerozdělení pravomocí mezi 

členskými státy a komunitárními orgány, ale změny v rozhodovacích procedurách, zejména 

odstranění Lucemburského kompromisu, se suverenity bezprostředně týkaly; „Po přijetí 

Jednotného evropského aktu se v ES objevovaly výraznější snahy o posílení politické spolupráce 

mezi členskými státy“ – tamtéž – část samotného JEA je již výsledkem těchto snah…) Některé 

nedostatky jsou sice napraveny v další subkapitole věnované této významné etapě v integračním 

procesu i ve vztahu Dánska k ES/EU, nazvané „Referendum o Jednotném evropském aktu“ (s. 

191-192). I tady ale postrádám širší diskusi o postoji Dánska ke snaze o začlenění Evropské 

politické spolupráce do institucionálního rámce společenství a k cílům a perspektivám EPS, tak 

jak je JEA vymezil. Dále se domnívám, že by bylo vhodné věnovat více prostoru odmítavému 

postoji Dánska k výsledkům mezivládní konference, která JEA připravovala (a absenci při 

slavnostním podpisu dokumentu). Autorka na str. 7 uvádí, že „[d]o povědomí se problematičnost 

Dánska jako členského státu ES dostala především v souvislosti s referendem o Maastrichtské 

smlouvě v roce 1992“. Jak byla evropskými politickými elitami, případně evropskou veřejností 

vnímáno Dánsko po této epizodě? Projevila se v tomto vnímání nějak skutečnost, že obdobný 

postoj zaujalo též Řecko a Itálie? 



V subkapitole „Mechanizmy rozhodování o evropských záležitostech“ (s. 170-172) je 

nesprávně terminologicky vymezen předmět rozhodovacích procesů. Nejde o záležitosti 

„před přijetím politiky nebo nařízení EU“, resp. „provedení nařízení EU“ (obojí s. 171), ale 

regulace EU, zahrnující nejen nařízení, ale i další typy sekundárních právních aktů, především 

směrnice. V této souvislosti se nabízí otázka, zda v koordinačních mechanismech existují 

rozdíly právě v návaznosti na technický charakter otázky (resp. povahu právního aktu), která 

se právě řeší.  

Oceňuji odvahu, s níž autorka předpovídá otevření otázky výjimek obsažených 

v Edinburském kompromisu v horizontu tří let (s. 139-140). Osobně jsem skeptická, pokud 

jde o možné kroky k přijetí společné měny euro. Nutno však podotknout, že k této skepse 

značně přispívá nejnovější vývoj dluhové krize v eurozóně, který v textu disertační práce 

nemohl být reflektován. Změnil se autorčin náhled na další osud výjimky/výjimek 

v souvislosti s tímto vývojem? Zaznamenala nějaké posuny v debatách vedených přímo 

v Dánsku? Lze v dánské výjimce spatřovat možnou komplikaci pro řešení případných dalších 

problémů společné měny v průběhu dánského předsednictví? 

Jak již bylo zmíněno, výše uvedené nedostatky mají pouze dílčí charakter. Mohou být snadno 

napraveny, pokud se k nim a k otázkám, které byly v souvislosti s nimi v předcházejících 

odstavcích vzneseny, autorka vyjádří v průběhu obhajoby. Celkově je obsahová stránka textu 

(vymezení cíle, metodologie, struktura, způsob zpracování teoretické a empirické části) 

zdařilá a přínosná. Doktorandka prokázala schopnost samostatné vědecké práce v oboru a po 

úspěšné obhajobě může být práce akceptována jako podklad pro udělení titulu Ph.D. 

Odpovídající je i formální úprava, byť se zcela nepodařilo vyvarovat překlepům („Tato práce 

mj. zkoumat“ – s. 16; „V souvislosti s rozšiřování EU“ – s. 30 aj.), a poněkud nedůsledné je 

umisťování značek pozn. pod čarou a závorek s odkazy na literaturu ve vztahu k interpunkci. Za 

velmi vhodné a ilustrativní naopak považuji doplnění textu tabulkami a grafy. 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí.  

V Praze dne 24. srpna 2011 

 

Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka 

Fakulta mezinárodních vztahů 

Vysoká škola ekonomická v Praze       


