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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce se věnuje praktikám statebuilding EU ve třech vybraných 
oblastech: na Západním Balkáně a v tzv. Východním a Jižním sousedství. Za 
tímto účelem autor využívá metody fsQCA ke komparaci celkem dvaceti třech 
případů partnerských zemí EU, které jsou vystaveny jejím reformním 
programům. Práce staví na solidním, byť (s výjmkou představení Fukuyamovy 
práce) úsporně ustaveném teoretickém základě. Fukuyamův neoliberální 
manuál zde má být přitom vyvažován kritickou perspektivou Davida Chandlera. 
Ve výsledku je ovšem tato kritická perspektiva spíše upozaděna – resp. 
dokonce teze o “impériu na zapřenou”  (empire in denial) údajně vyvracena 
poukazem na úspěšné vlny rozšíření a zájmem o členství v EU na straně 
partnerů (s. 22), což nicméně naznačuje poměrně úzké chápání moci a jejích 
projevů, které zcela jistě není souladu s metateoretickými východisky 
Chandlerovými –, zatímco Fukuyamovy principy nejsou pro účely analýzy 
zřetelně operacionalizovány.  

Zde se projevuje patrná částečná nepropracovanost jinak nepochybně velmi 
relevantního a zajímavého výzkumného záměru, která se propisuje i do 
nezacílenosti celé práce. Není totiž zcela jasné, co je hlavní výzkumnou otázkou 
a hypotetizovanými kauzálními vztahy, jež by mohly být v QCA zkoumány (což 
je cílem QCA, který autor v obsáhlé, místy až učebnicově pojaté metodologické 
kapitole sám zmiňuje). Hlavní autorovou tezí se zdá být, že EU odpovídá 
charakteristikám fukuyamovského budovatele státu a tuto tezi se zdá 
považovat za svým výzkumem potvrzovanou. V modelu, který vytváří, je 
závislou proměnnou resilience ve smyslu EUGS, vyhodnocovaná na základě 
vlastních zpráv EU o stavu partnerských zemích (autor zde správně poukazuje 
na dílčí riziko cirkularity, které na druhé straně není třeba přeceňovat, byť mohl 
jistě pracovat i s jinými daty, např. State Fragility Index). Nezávislými 
proměnnými jsou potom heteregenní sestava vlády zákona (rule of law), 
volného obchodu, režimu mobility a přítomnosti/nepřítomnosti programů 
Twinning a Sigma.  
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Výsledkem provedené fsQCA je potom pozitivní korelace jistých, konkrétně 
dvou kombinací těchto proměnných s proměnnou závislou. Není však zcela 
jasné, jak toto zjištění odpovídá na (nezřetelně stanovenou) výzkumnou otázku, 
ani jak se vztahuje k samotné výše uvedené tezi. Autorovo tvrzení, že “[QCA] 
has shown that when compared to the actual status of state resilience, the EU 
policies are effective and contribute to institutional strengthening of the 
administration apparatus as well as to bolstering of the state’s confidence in 
negotiations” (s. 52), které potom vztahuje k efektivitě reformních programů EU, 
rovněž nelze považovat za bezvýhradně platné. 

 

Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na vynikající úrovni. Kratší délku 
práce lze přičíst použité metodě (fsQCA). 

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce je ambiciózním a původním pokusem o uplatnění v českém 
společenskovědním prostředí nepříliš užívané, autorem však dobře osvojené 
metody fsQCA na relevantní empirickou materii teoreticky ukotveným 
způsobem a s potenciálem přispět k debatě o povaze EU jako strategického 
aktéra sui generis ve svém sousedství i mimo něj.  Tento potenciál je nicméně 
ve výsledku umenšený patrnou nepropracovaností výzkumného designu a 
následného modelu. 
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