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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Této diplomové práci se podařilo vybrat si dobře dílčí část (demokratizace 
Srbska a Makedonie) obecnějšího problému (demokratizační úsilí EU). 
V rámci analýzy dvou vybraných případů přináší relevantní poznatky o 

uvedeném obecnějším problému. Autorka přesným způsobem popisuje 
motivaci EU i její neúspěchy. Kromě popisu postojů EU věnuje i důkladnou 
pozornost tomu, co už bylo o tomto tématu napsáno. I dobré vymezení vůči 
stávající literatuře pak umožňuje ukázat přínos práce.  

Práce má vhodný teoretický i metodologický základ. Zvolená teorie 

(conflicting objectives theory) se přímo věnuje danému problému. Tím 

odpadá riziko, že zvolená teorie bude příliš obecná a nepodaří se jí přesně 

aplikovat na zvolený problém. Teorie je výborně propojena s výzkumnou 

otázkou i se zbytkem práce. V metodologické rovině vyniká velmi detailní a 
promyšlené kódovací schéma.  

V rovině empirické spočívají klady práce ve vlastním rozboru dokumentů EU, 
jakož i v přesném propojení teoretických hypotéz a potřebných dat. Práce 

předkládá konkrétní a podložené závěry ohledně podmínek, které ovlivňují 
demokratizaci. 

Za jedinou slabinu práce považuji, že ačkoliv zkoumá málo případů, zaměřila 

se pouze komparaci hodnot napříč případy a nepokusila se o analýzu procesů 
probíhajících uvnitř případů. Z určitého pohledu se dá věc chápat tak, že práce 

zkoumá 16 případů (8 let v případě každé z obou zemí, tedy Makedonie a 

Srbska). To může platit analyticky, nicméně do značné míry jde vlastně jen o 

dva případy, tedy Makedonii a Srbsko v uvedeném období. Pouhá 
korelace/komparace hodnot dává smysl tehdy, pokud zkoumáme tolik 

případů, že nemůžeme ve všech z nich analyzovat kauzální procesy. Protože 

v této práci je případů málo, byla by vnitropřípadová analýza možná. 
Domnívám se, že možnost posoudit dopady různých faktorů na demokratizaci 
by byla vyšší, pokud by se pouze neporovnávaly změny hodnot proměnných 
z roku na rok, ale pokud by se celé sledované období (současně) zkoumalo i 

jako kontinuální proces demokratizace (případně jejího regresu), nejlépe 
pomocí metody process tracing. Tím by bylo možné vidět nejen změny hodnot 
„na povrchu“, ale i to, co se v Srbsku a Makedonii opravdu „dělo“, kdo byli 

hlavní hybatelé demokratizace, co byly její překážky, zda existovala nějaká 
přímá kauzální souvislost mezi jednáním EU a demokratizací, atd.  
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Vedlejší kritéria: 

Bez připomínek. 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce představuje originální a kvalitně provedený výzkumný 
počin. Michaela Křiklánová si vybrala pro analýzu vybrané otázky vhodnou 
teorii a dobře ji aplikovala. V práci vyniká velmi podrobné kódovací schéma a 
jeho využití při analýze primárních dokumentů. Práce neobsahuje žádné 
výraznější nedostatky. Zodpovídá výzkumnou otázku způsobem, jehož 

propracovanost a podloženost je v rámci diplomových prací silně 
nadprůměrná.   
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