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Aktuálnost řešeného tématu  

(téma nebylo doposud v česky psané literatuře komplexně pojato, téma práce předchází současnost …) 

Autorka se věnuje dvěma problémům, které patří v evropské politice i v rámci evropských 

integračních studií k nejvíce debatovaným, a to Společné zemědělské politice a víceúrovňovému 

vládnutí v Evropské unii. Inovativnost práce vidím zejména v propojení obou témat, kdy slouží 

reforma SZP jako platforma pro ověření prosazení víceúrovňového vládnutí do reálné formulace 

unijních politik. V tomto ohledu má práce potenciál dále posunou stav bádání v oblasti evropských 

integračních studií.    

 

Cíl práce  

(přesnost formulace pracovní hypotézy, náročnost cíle, vazba mezi cílem a závěry práce, ……) 

Autorka v úvodu práce podrobně rozebírá debatu o europeizaci a víceúrovňovém vládnutí, včetně 

limitů jejich přínosu pro analýzu formulace unijních politik a jednotlivých názorů na prvky 

(ne)přítomné ve víceúrovňovém vládnutí. Na jejich základě pak formuluje několik hypotéz a v závěru 

práce konstatuje, že některé z nich byly potvrzeny, zatímco jiné nikoliv. Práci by zde dle mého názoru 

prospěla alespoň částečná hierarchizace těchto hypotéz, aby bylo možné v konci práce jasněji 

odpovězeno na základní výzkumnou otázku o (ne)aplikovatelnosti konceptu víceúrovňového vládnutí 

možné odpovědět jasněji a přínosněji, než v konstatování, že   „koncept MLG je na případ vyjednávání 

reformy SOT s vínem pouze částečně aplikovatelný, protože nedochází ke shodě se všemi 

definovanými znaky“ (s. 185). 

Dosažení cíle práce a jeho přínosnost je také částečně limitován volbou případové studie. Ta sice 

autorce umožnila ověřit (ne)přítomnost víceúrovňového vládnutí v jednom konkrétním státě 

v jednom segmentu reformy SZP, ale je problematické, zda má toto zjištění potenciál založit 

obecnější závěry.      

 



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 uvádí relevantní přehled literatury týkající se jak SZP, tak vládnutí v Evropské unii. 

Neomezuje se přitom pouze na úzký segment svého výzkumu („reforma vinařského sektoru a 

víceúrovňové vládnutí), ale pokrývá i širší agendu SZP, teoretických debat o evropské integraci a 

obecnějších prací věnovaných metodologii a sociálně-vědnímu výzkumu obecně. Tento aspekt práce 

je proto dle mého názoru splněn více dostatečně.  

 

Volba vhodné metodiky  

(přesnost popisu metod, možnost ověřitelnosti výsledků metod, vhodnost metod pro daný cíl, diskuze volby 

metod a komparace s jinými přístupy, …) 

Zvolená metoda jednopřípadové studie je aplikována důsledně a do hloubky. Jak již ale bylo zmíněno 

výše, otázky může vzbuzovat již sama vhodnost volby metody jednopřípadové studie. Navíc jde 

vlastně o „případovou studii v případové studii v případové studii“, protože se z oblasti SZP autorka 

věnuje reformě regulace vinařského sektoru, a to ve Francii a zde ještě do největších podrobností 

pouze v jednom regionu. Zatímco autorka relativně podobně vysvětluje volbu regionu, výběru 

Francie i vinařství jako „podvozku“ pro svůj výzkum by měla věnovat více místa.     

 

Přínos práce  

(vlastní přínos, reálnost předpokladů, návaznost na literární rešerši, přidaná hodnota oproti pracím na podobné 

téma, přínos pro praxi – tvůrce hospodářské politiky, ….) 

V limitech zvolené metodologie je práce velice solidně zpracovaná a poskytuje zajímavý vhled do 

zkoumaného problému. V závěrečných přílohách by možná neškodilo rozpracování obrázku 

shrnujícího situaci ve Francii na str. 189; v současné podobě je alespoň pro mne základní informací 

z obrázku, že „ve Francii je to opravdu složité“, spíše než lepší pochopení francouzského režimu.   

Logická stavba práce, formální náležitosti  

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

grafických prací, jazyková úroveň, …) 

V práci je relativně snadné sledovat linii autorčiných úvah. Redukce rozsahu by pravděpodobně 

prospěla sekci věnované SZP obecně (a zaměřit se na začlenění vinařské reformy do celkové reformy 

SZP). Není také zcela jasný smysl sekce věnované České republice.    

 

 



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

Autorka by se během ústní obhajoby měla soustředit zejména na vysvětlení výběru své případové 

studie a významu (ne)relevance specifik vinařské reformy a francouzského politicko-administrativně-

kulturního systému pro závěry práce.  

 

Závěrečné stanovisko:  

I přes uvedené dílčí námitky považuji předloženou práci Ing. Terezy Svačinové za kvalitní a splňující 

požadavky kladené na disertační práci.  Doporučuji proto práci k obhajobě.  

 

V Praze dne 2.září 2014                                                                Podpis oponenta 


