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Téma vývoje proměn přístupů české společnosti k družstevnictví nejen po roce 1989 je 

příkladem důsledků mocenských a ideových změn a jejich promítnutí do změn kooperativního 

a nekooperativního jednání dotčených aktérů. Jde o téma blízké svými principy problémům 

nestátního neziskového sektoru, udržitelnému rozvoji a sociální ekonomiky. 

 

Cílem práce je reflexe (ne)slučitelnosti neoliberalismu a družstevnictví a jejich důsledků pro 

samotný vývoj družstevnictví především v jeho institucionální rovině. 

 

V rámci metodického přístupu byla zvolena institucionální analýza v kombinaci s kritickou 

diskurzivní analýzou. Výzkum se zaměřil na vybrané události klíčových změn 

institucionálního rámce. 

 

Výběr souvisejících teoretických poznatků je zaměřen na institucionalismus, družstevnictví, 

neoliberalismus v kontextu ekonomické globalizace. Zde ještě bylo možné využít např. také 

poznatkové přínosy Elinor Ostromové. 

 

Předložená práce, využívající institucionální pohled,  umožňuje porozumět historickému 

vývoji proměn v postavení družstevnictví v české společnosti po roce 1989. Autor se zaměřil 

na vývoj politického a odborného diskurzu, dokladuje silně zjednodušující ideový vliv 

neoliberalismu na vývoj družstevníctví v ČR. Tento jednostranný pohled byl nakonec 

postupně vyvažován mezinárodním diskurzem (EU, OSN), takže v rámci několikrát projevené 

snahy o transformaci družstenictví na čistě obchodní a individualizované ziskové formy v ČR 

nedošlo. 

 

Přínos práce pro obor veřejné politiky a také pro veřejnou ekonomii spatřuji zejména 

v aplikaci institucionálního metodického přístupu s důrazem na ideová východiska tvorby 

práva v oblasti družtevnictví. Jde o práci, která se primárně věnuje detailům ve vývoji 

politického diskurzu a přispívá tak ke kritické reflexi českého transformačního procesu po 

roce 1989. Tato práce je ilustrativním srovnávacím příkladem aplikace odlišných ideových 

východisek a principů, uplatněných při alternativních přístupech ke koordinaci ekonomické 

produkce v rámci smíšeného ekonomického systému. Družtevnictví zde představuje formu 

sociálně kooperativního přístupu na rozdíl od jednoduché tržní alternativy koordinazce 

ekonomické proudkce pouze prostřednictvím vztahu mezí  výrobcem a spotřebitelem. 

Problémy, vznikající cestou zjednodušené tržní koordinace, zůstávají bohužel často ještě 

mimo veřejnou pozornost a jsou významným a neřešeným sociálním problémem (např. 

kvalita a udržitelnost produkce v oblasti potravin, využití půdního fondu). 

 

Práci dosporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 


