
                                
 

 
 

 
 

Katedra sociologie FF UK 

 

PRŮBĚH DOKTORSKÉHO STUDIA – HODNOCENÍ ŠKOLITELE 

 
Kristýna Chábová: Explaining corruption in post-communist European countries 

 

Průběh i završení doktorského studia Kristýny Chábové by molo být příkladem 

ideálního typu studia. To se systematicky odvíjelo v souladu s nastaveným studijním plánem 

bez nutnosti větších změn a dokončeno bylo v zamýšleném časovém horizontu. Doktorandka 

měla již na počátku velmi jasnou představu o předmětu dizertační práce, díky čemuž 

dokázala hned od počátku řešení konstruktivně formulovat konkrétní výzkumné záměry, 

uvážlivě činit zásadní metodologická rozhodnutí a efektivně reagovat na vynořivší se výzvy.  

Všechny povinnosti dané studijním plánem byly plněny v předpokládaném čase včetně 

státní doktorské zkoušky. Odevzdání dizertační práce v průběhu čtvrtého roku studia je 

s ohledem na za stávajících podmínek běžnou praxi velmi nadstandardní. A to o to více, že 

Kristýna se v průběhu studia intenzivně zapojovala i do dalších výzkumných a odborných 

aktivit v rámci svého pracovního působení v Sociologickém ústavu AV ČR, na stáži v Evropské 

komisi a také při práci v ICF International v Bruselu. 

Původní téma práce bylo pojato záměrně poněkud šířeji jako Vztah demokracie a 

korupce, aby se v jeho rámci daly s postupem studia a s ohledem na výsledky provedených 

analýz a dostupných datových zdrojů nalézt konkrétnější výzkumné otázky. Koncentrace 

výsledné práce na problematiku korupce v postkomunistických zemích je proto zcela 

přirozeným výsledkem procesu intenzivního autorčina bádání a také optimální volbou 

s ohledem na rozsah práce a tomu odpovídající šíři a hloubku učiněných závěrů.  

Práce přináší ucelenou a strukturovanou analýzu problému měření korupce a specifik 

jejích zdrojů v postkomunistických zemích. Prakticky každá z částí práce je přitom přínosná 

sama o sobě: v teoretické se setkáváme s komprehensivním shrnutím teorií povahy korupce 

a jejích příčin, resp. souvislostí, a to včetně odkazů na množství klíčových studií významných 

autorů. Ve druhé části autorka představuje obsáhlou a přitom přehlednou klasifikaci 

přístupů k měření korupce a jednotlivých nástrojů. Nezůstává přitom u jednoduchého 
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popisného výčtu, nýbrž provádí jejich detailní rozbor, komentuje pozitiva a negativa, provádí 

jejich vzájemné porovnání. Ačkoli primárním účelem této části bylo dostatečné obhájení 

výběru konkrétního indikátoru pro vlastní analytickou část, domnívám se, že by, pojata jako 

metodologická, mohla stát jako samostatný námět na dizertační práci; a že jejím 

zpracováním autorka odvedla obrovský kus záslužné metodologické práce využitelné dalšími 

výzkumníky i zájemci o zjišťování korupce obecně. V analytické části pak autorka přináší nové 

poznatky o povaze korupce, když ji analyzuje ve světle hypotéz zcela pregnantně odvozených 

z teoretických koncepcí v první části práce. Používá přitom mezinárodní data prestižního 

výzkumného projektu European Social Survey. V návaznosti na některá překvapivá zjištění 

pak pozornost svých analýz zaměřuje na postkomunistické země, čímž přináší další i 

samostatně velmi cenné poznatky.  

V rámci doktorského studia se Kristýna intenzivně zapojila do mezinárodního 

výzkumného prostředí. Nadále spolupracovala se svým vedoucím MSc. studia na University 

of Oxford, dr. Fisherem, a zorganizovala také jeho pobyt a přednášku na FF UK. Absolvovala 

stáž na Hertie school of Governance v Berlíně pod vedením profesorky Aliny Mungiu-Pippidi, 

a také letní školu Transparency International v Litvě. Aktivně se účastnila řady konferencí, 

většinou mezinárodních a publikovala několik článků v odborných časopisech včetně 

zahraničních impaktovaných. V průběhu studia byla také hlavní řešitelkou vnitřního grantu 

FF UK a grantu GAUK, dalšího grantu GAUK pak spoluřešitelkou. 

Její dizertační práce je po odborné stránce na velmi vysoké úrovni a jsem přesvědčen, 

že výběrem tématu, precizností jeho zpracování, díky meritorním výsledkům analýz i 

průběžné mezinárodní aktivitě má autorka jasně otevřenou cestu do mezinárodního 

akademického prostředí.  

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

Jiří Vinopal, 22. 3. 2017  


