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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Demokratizace zemí Balkánu – toť téma přímo zásadní i v obecném slova smyslu, 
dlouhodobě aktuální a především odpovídající záměrům Evropské unie. Proto jde o 
velmi zajímavé téma a musím dodat, že i kvalitně zpracované. Formulace výzkumné 
otázky je logická, provokativní a co je důležité – autorka se jí v textu dále zabývá, 
ačkoliv v Závěru více implicitně. Ocenila bych vyšší taxativnost zodpovězení RQ. 
Hypotéza? 

Diplomantka unesla lavírování mezi proklamacemi a realizací závazků, neboť 
přihlásit se k plnění kodaňských kritérií zmíněnými státy Balkánu (ad EC 2003, 
Thessaloniki) a jejich skutečná realizace není téměř nikdy totéž, zvláště pak v post-
konfliktních zemích, kde překážek je samozřejmě více. Širší argumentace by nebyla 
na škodu. 

Oceňuji jasně vytčené cíle práce ve třech směrech, kde diplomantka dle mého názoru 
uspěla (akademická diskuse o demokratizaci prostřednictvím vnějších aktérů; 
systematická analýza přístupu EU během sledovaných 8 let; testování teorie 
konfliktních cílů).  

Vedlejší kritéria: 

Srbsko není zcela obdobnou ekonomikou jako Makedonie, je na tom trochu 
lépe – patří mezi nižší střední průměr, zatímco Makedonie mezi nízko-
příjmové ekonomiky. A také struktura jejich ekonomiky je jiná. Ale jedna 
zajímavá informace hovořící o rozdílném postavení těchto dvou zemí 
v systému MV a EU: Srbsko je jedinou zemí Evropy, která má uzavřenu 
dohodu o volném obchodu jak s EU, tak s Ruskem! A může tento fakt mít vliv i 
na demokratizaci společnosti? (prosím o názor studentky u obhajoby).  

Výsledná známka:  
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