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Název práce: Tvorba národní pozice k vinařské reformě v rámci společné zemědělské 
politiky: případ konceptu multilevel governance? (příklad Francie) 
Vedoucí práce: Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
 
Oponent práce: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Mendelova universita v Brně, PEF, 
ústav financí 
 

Podrobné hodnocení práce: 
 
Aktuálnost řešeného tématu 
(téma nebylo doposud v česky psané literatuře komplexně pojato, téma práce předchází současnost …) 

 
Autorka se dotýká dvou citlivých témat evropského integračního procesu. Společné 
zemědělské politice – nejstarší a nejvíce kritizované politice (již od 70 let) především 
z důvodu její narůstající neefektivnosti. Druhým tématem je pak proces vyjednávání 
na evropské úrovni a role členských států v tomto procesu. Autorka správně 
upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv je problematice SZP a její reformy věnována ve 
světové odborné literatuře poměrně velká pozornost, v česky psané literatuře je počet 
prací zabývajících se specificky problematikou SZP omezen. Otázkou však zůstává, 
proč se práce zabývá poměrně úzkým tématem reformy vinařského sektoru EU a ne 
stěžejními tématy kterými jsou garantované ceny, přímé platby a jiné nástroje 
stabilizace cen a trhu zemědělských produktů. Disertační práci by jistě prospělo 
srovnání více než dvou zemí Francie a ČR. I přes výše uvedené připomínky lze však 
konstatovat, že práce jako celek přináší nové poznatky oproti existující české 
literatuře, a to především v části věnující se analýze konceptu multilevel governance a 
konceptu politických sítí (méně již pak v oblasti reformy SZP).  
 
Cíl práce 
(přesnost formulace pracovní hypotézy, náročnost cíle, vazba mezi cílem a závěry práce, ……) 
 

Cíl práce je formulován jednoznačně. V případě využití pouze kvalitativní formy 
výzkumu bych byl opatrný s formulování hypotéz. Obecně se u hypotéz očekává jejich 
testování s využitím empirických dat a nástrojů kvantitativní analýzy. U podobných 
typů prací bych raději volil pouze formu výzkumných otázek. Za přínosné považuji i 
rozpracování dílčích cílů. Za nadbytečné však považuji soustředění se na SZP jako 
celek. Práce by působila mnohem konzistentním dojmem, kdyby se autorka od 
začátku soustředila pouze na oblast reformy sektoru vína. 
 
Přehled literatury 
(rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury a stěžejních prací, 
využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů, rozbor použitých citací, 
syntéza teoretických poznatků a důsledků pro vlastní práci, …) 

 
Autorka v práci buď uvádí výčet, nebo přímo cituje většinu relevantních pramenů 
souvisejících s problematikou disertační práce. Jednoznačnou přidanou hodnotou je 
pak studium francouzských pramenů, které nejsou obvykle překládány do anglického 
ani českého jazyka. Za dílčí nedostatek považuji opomenutí poměrně silné skupiny 
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expertů z Ekonomické fakulty Jihočeské university, kteří se zabývají především 
mikroekonomickým dopadem reformy SZP na zemědělské podniky. Při diskusi 
reformy celé SZP ale i dílčích sektorů jako je např. trh s vínem by neměl být opomíjen 
potenciální dopad na konkrétní zemědělské podniky, tedy na mikroekonomickou 
úroveň. Za zbytečné také považuji to, že autorka věnovala hodně prostoru popisu 
fungování SZP ačkoliv vlastní práce se zaměřuje pouze na jeho marginální část, jímž 
je sektor produkce vína. Autorka se ovšem snažila vyvážit tento nedostatek poměrně 
širokého pojetí literární rešerše tím, že obecné závěry aplikuje na sektor produkce 
vína (např. str. 40 – 41). 
 
Volba vhodné metodiky 
(přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl, diskuze 
volby metod a komparace s jinými přístupy, …) 

 
Záměrem práce je zkoumat proces vyjednávání v konkrétním případě reformy vinařského sektoru 

EU, identifikovat důležité aktéry, vazby a dané komunikační sítě pomocí síťové analýzy a na 

základě této analýzy ověřit použitelnost konceptu MLG na tento konkrétní případ.  Je škoda že 

autorka rezignovala na využití kvantitativních metod (např. Henninga, 2009) a rozhodla se 

pouze pro využití metod kvalitativních. Z těch využívá především techniku 

semistrukturovaných rozhovorů a síťové analýzy. Za nedostatek považuji nedostatečně 

metodicky uchopené další formy sběru kvalitativních dat formou konzultací a emailové 

komunikace. Z metodiky práce není jasné jakým způsobem byli vybrání respondenti 

(náhodně, dle předem zvolených kritérií). Není tak jasné jak statisticky reprezentativní vzorek 

22 provedených rozhovorů poskytuje? Je také omezena případná aplikovatelnost provedeného 

výzkumu v budoucnosti. 

Autorka důsledně vymezuje cílové subjekty výzkumu na str. 41 a 42.  Práci by ovšem 

prospěla volba vícepřípadové studie oproti preferované variantě jednopřípadové studie 

(Francie) doplněné o analýzu specifik nové členské země zastoupené v tomto případě ČR 

(nebyla by vhodnější země s vyšším významem sektoru zemědělství i vína – Maďarsko?). Za 

pozitivní považuji také důsledné zpracování vazby mezi nezávislými, zprostředkujícími a 

závislými proměnnými (str. 55 a 57). 

 
Přínos práce  
(vlastní přínos, reálnost předpokladů, návaznost na literární rešerši, přidaná hodnota oproti pracím na 
podobné téma, přínos pro praxi – tvůrce hospodářské politiky, ….) 

 
Za přínosné považuji skutečnost, že se autorka problematice SZP a její reformy 
dlouhodobě věnuje, o čemž svědčí seznam jejích publikačních výstupů uvedený 
v seznamu použité literatury. Z pohledu přínosu je nejpřínosnější kapitola 2, 
případová studie. Za velmi kvalitně zpracované považuji popis nezávislých, 
zprostředkujících a závislých proměnných v kapitole 2. I přes to, že autorka se věnuje 
v podstatné části stěžejní kapitoly problematice problematice fungování a reformy 
SZP jako celku, je sympatické že v každé dílčí části práce se pokouší aplikovat dílčí 
závěry na trh s vinnou révou a vínem. 
Autorka v části věnované reformě trhu s vínem a případové studii Francie 
nadprůměrné znalosti a zpracovala problematiku na vysoké vědecké úrovni 
s výraznou přidanou hodnotou ke stávajícímu stavu poznání. 
V závěru práce se autorka vyjadřuje ke 12 aspektům MLG a hodnotí jeho 
aplikovatelnost. Částečně zde postrádám vyjádření autorky k zobecnění získaných 
poznatků na jiné dílčí trhy spadající pod SZP případně na další politiky EU. 
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Logická stavba práce, formální náležitosti 

(správnost členění, logické návaznosti textu, správnost  použité terminologie, jednoznačnost 

a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň, …) 

Autorka v úvodu zbytečně opakuje některé argumenty zdůvodňující výběr tématu. Za 
chybné také považuji délku názvu práce. Název práce nemá suplovat abstrakt. 
Nelogické je začlenění podstatné části literární rešerše do kapitoly 2 – případová 
studie. Standardní struktura vědecké práce obsahuje samostatnou robustní rešerši 
literatury.  
Za zcela zbytečné a zbytečně rozmělňující argumentaci práce považuji části věnované 
obecnému popisu SZP, institucionální struktury EU apod. Z celkového rozsahu práce 
se jedná o desítky stran, které autorce napomáhají naplnit cíl práce. Mnohem 
přínosnější by byla koncentrace pouze na reformu sektoru produkce vína.  
 
 

Další podněty a připomínky, ke kterým by se měla autorka 
vyjádřit v rámci rozpravy: 
 

 Vyjádřete se k připomínkám v dílčích částech posudku. 

 Vysvětlete, proč do práce nebylo zahrnuto více zemí EU. Jaká je v případě 
jednopřípadové studie zaměřené pouze na úzký segment trhu zobecnitelnost 
závěrů práce? 

 
 
Závěrečné stanovisko: 
 
I přes uvedené dílčí nedostatky považuji předloženou práci Ing. Terezy Svačinové 
za kvalitní. S ohledem na výše uvedené a po zapracování připomínek doporučuji 
práci k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Brně, 25. srpna 2014      Podpis oponenta 
 
 
 
 
 


