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Posudek k diplomové práci pana Bc. Víta Bořila s názvem 
POLITICKÁ MAKROGEOGRAFIE SOUČASNÉHO VEŘEJNÉHO 
MÍNĚNÍ O MIGRACI A UPRCHLICKÉ KRIZI V EVROPSKÉ UNII: 
VÍCEÚROVŇOVÉ ANALÝZY 

 
Pana Bc. Víta Bořila znám již od začátku jeho prvního magisterského ročníku, kdy mi 
řekl, že by chtěl napsat svou diplomovou práci pod mojím vedením. Od počátku byla 
komunikace s Vítem Bořilem výborná. Vybral si nekolik extra přednášek, které se 
týkají problematiky jeho diplomové práce a které přednaším pro jiné specializace. 
Chodil na klíčové přednašky z Dějiny myšlení regionální a sociální geografie, z 
politické geografie a na přednášku o evropské unii a navíc také navštěvoval mojí 
anglickou přednášku na VŠE nazvanou Multi-cultural Europe, ve které se seznámil s 
důležitými  koncepty „ethnic-nation building“ a „political state-building“. Ve druhém 
magisterském semestru Vít Bořil pracoval v Bruselu tři měsíce jako asistent jednoho 
našeho europoslance. Také tato zkušenost významně rozšířila spektrum jeho 
znalostí, které mohl uplatnit při výzkumu a psaní své diplomové práce. 
 
Předložená diplomová práce Víta Bořila dokládá širší rozsah jeho badatelského úsilí 
v sektoru výzkumu problematiky formování současného veřejného mínění v souboru 
zemí rozšířené Evropské unie. Text jeho práce jasně dokumentuje serióznost jeho 
přístupu k práci s velkým počtem relativně složité zahraniční literatury.  
Dalším dokladem jeho snahy o kvalitní empirický výzkum je jeho úspěšná aplikace 
multinominální víceúrovňové logistické regrese v analýze významu kontextuálních 
faktorů ve srovnání s faktory na individuální úrovni respondentů. 
 
Toto mé souborné hodnocení jasně ukazuje, že vedení diplomové práce Bc. Víta 
Bořila bylo pro mne velice příjemná aktivita vysokoškolského učitele. Celkově lze 

ovšem též konstatovat, že badatelská práce Bc. Bořila dokládá jeho rozhled v zahraniční a 
domácí literatuře a jeho schopnost analyzovat zajímavé teoretické hypotézy s pomocí 
kvantitativních a i kvalitativních informací.   
 
Proto závěrem celého posudku připojuji jednoznačný závěr, že navrhuji, aby na 
základě jeho předložené diplomové prací Bc. Vít Bořil přistoupil k její obhajobě a 
navrhuji známku výborně. 
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