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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce?
Cílem práce již není srovnání dohody o volném obchodě CETA mezi Kanadou a EU a dohody
TTIP mezi Spojenými státy a EU. Nově se cíl práce zaměřuje na analýzu problematických
bodů ve vyjednávání smlouvy TTIP a srovnává situaci a diskurz v USA a EU. Práce zasazuje
celou problematiku do teorie dvoustupňové hry Roberta D. Putnama.
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
Analýza a komparace problémů ve vyjednávání smlouvy TTIP je nyní založena na teorii
dvoustupňové hry Roberta D. Putnama, která se zabývá tím, jaký vliv mají na vyjednávání
mezinárodních smluv různé zájmové a politické tlaky v jednotlivých národních státech.
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
První kapitola představuje Putnamovu teorii dvoustupňové hry, která je centrální pro
výzkumnou otázku práce. Druhá kapitola prezentuje vývoj ekonomických vztahů mezi USA
a EU; současný stav obchodních vztahů mezi USA a EU; a popis smlouvy TTIP. Třetí
kapitola se analyzuje aktivity zájmových a politických skupin uvnitř EU, které mají výhrady
vůči smlouvě TTIP a snaží se ovlivňovat její vyjednávání. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na
charakter a aktivity zájmových a politických skupin v USA, které mají rovněž vliv na
vyjednávání smlouvy TTIP. Práce rovněž srovnává americký a evropský diskurz a postoje
vůči smlouvě TTIP.
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?
Metodologická koncepce práce je nově založena na analýze problematických bodů ve
vyjednávání smlouvy TTIP a aktivit zájmových a politických skupin, které brzdily
schvalovací procesy. Celá práce se také nově opírá o Putnamovu teorii dvoustupňové hry.
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila
celek práce?
Nově zpracované prameny a sekundární literatura přispěly zejména k zasazení diplomové
práce do kontextu Putnamovy teorie dvoustupňové hry. Dále se jednalo o získání nových
informací týkajících se problematických bodů ve vyjednávání smlouvy TTIP.
Nové zdroje:
- Putnam, Robert D., "Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games",
International Organization, Vol. 42, No. 3. (Summer 1988).
- Sebenius, James K., "Level Two Negotiations: Helping the Other Side Meet Its 'Behind-theTable' Challenges", Negotiation Journal, Vol. 29, No. 1 (January 2013).

- Griswold, D. T., "Free Trade Agreements Are Stepping-Stones toward Global Free Trade,"
Debates in International Political Economy, ed. Oatley, T. H. (NC: Longman, 2010).
- Bhagwati, Jagdish, "Why PTAs Are a Pox on the World Trading Systém," Debates in
International Political Economy, ed. Oatley, T. H. (NC: Longman, 2010).
- De Ville, F., Siles-Brügge, G., The Truth about the Transatlantic Trade and Investment
Partnership (Cambridge: Polity Press, 2016).
Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech):
- Zasazení tématu diplomové práce do teorie dvoustupňové hry Roberta D. Putnama
- Získání nových informací zejména v souvislosti se spornými body ve vyjednávání smlouvy
TTIP
- Zmapování aktivit zájmových skupin v USA a EU, jejichž cílem bylo ovlivňovit vyjednávání
- Analýza možných faktorů v USA a EU, které měly vliv na neúspěšné vyjedávání smlouvy
TTIP
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