
Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta humanitních studií 
Posudek vedoucího bakalářské práce 
Název bakalářské práce: Migrační politika Evropské unie 
Studen: Jan Houdek 
Vedoucí práce: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič 
 
Student si za cíl své práce klade popsat vývoj migrační (ale částečně i imigrační politiky) na 
úrovni Evropské unie. Téma, které si vybral, je velmi široké a určitě by bylo vhodnější jako 
náměť na diplomovou práci. Student se mnou práci konzultoval elektronicky v počáteční fázi, 
v této, finální, podobě mi jí poslal 8. května a následně mi 17. května sdělil, že práci hodlá 18. 
května odevzdat. Jelikož jsem měla málo času na hodnocení celkové práce, upozornila jsem 
jen na zjevně viditelné nedostatky, které neměl čas odstranit. 
Pozitivní stránkou práce je to, že student shromáždil dokumenty regulující imigrační politiku 
EU a že poměrně dobře analyzoval obsah některých z těchto dokumentů. Bohužel, výčet 
pozitivních stránek tímto téměř končí. 
Jak jsem autora upozorňovala, problematické je, že čerpá většinou z novinových článků a 
silně se opírá o mediální, nikoliv odborné zdroje. Z odborných zdrojů používá skoro výhradně 
dvě knihy, což je málo na kvalitní zpracování bakalářské práce. Výčet literatury je velice 
skromný, rozhodně nereprezentativní, a podle toho jeho práce vypadá a ovlivnilo to i její 
chybějící závěry. V práci je poměrně hodně nekritických míst, citací politiků vytržených 
z kontextu a postojů a hodnocení novinářů. Rovina odborné literatury je víc než základní nebo 
zcela chybí. 
Práce je velice špatně členěná a celkově napsaná v monolitních blocích, což přispívá k dojmu 
určité nesourodosti a spíše žurnalistického přístupu.  
Autora jsem upozorňovala na překlepy, nicméně tam zůstalo Marša místo Barša na str. 6, 
Aacquis místo aquis na str. 7 atd. Navíc na str. 41 a 54 se z ničeho nic objevuje jiný typ 
písma.  
V přehledu zdrojů imigrace do poválečné Evropy chybí dekolonizace  jako významný zdroj, 
ačkoliv se potom v práci nutně objevuje. 
Pro většinu tvrzení autora chybí důkazy. Na příklad na str. 9 autor tvrdí, že se přistěhovalci 
většinou nechtěli ztotožnit se společností, do níž přicházeli. Na základě čeho to tvrdí a co 
takové ztotožnění má znamenat se nedozvíme. Totéž platí pro paušální odsuzování modelu 
integrace ve Velké Británií, které autor popisuje slovy: „Tento model se v praxi neosvědčil 
zejména pokud se týká druhé a třetí generace přistěhovalců“. Politika VB je daleko 
komplexnější a vyžaduje určitě hlubší rozbor. Takových paušálních názorů by se našlo víc, 
zvlášť závažné je citování politiků, bez jakéhokoliv komentáře a navíc z denního tisku (viz. 
str. 17 kdy údajně Angela Merkel prohlásila, že „multikulturalizmus selhal, a to už dávno“). 
Neodlišuje se mediální, politická a vědecká úroveň textu. Na str. 36 opět, setkáváme se 
s názorem, že „V Dánsku žijí cizinci, kteří přišli do země již před třiceti lety a dosud se nestali 
součástí většinové společnosti.“ Kdo jsou ti cizinci, kolik jich je, kdo je reprezentuje, kolik se 
jich neintegrovalo ve srovnání s celkovým počtem, jaké indikátory autor použil pro tento 
názor? 
Místo azylového nakupování se má používat termín azylová turistika. 
Na str. 20 je následující věta: „Dublinská konvence (do značné míry úspěšně) řeší tyto 
problémy tím, že stanoví, který stát má   není pravidlem, že bude určen právě ten stát, na 
jehož území byla žádost podána.“  
Pokud jde o popis plnění požadavků EU na integrační politiku v jednotlivých státech, není 
jasné, odkud student své závěry čerpá, zda-li převypravuje či cituje. 



Na rozdíl od toho, co tvrdí autor na str. 45, v ČR existuje systém náboru kvalifikovaných 
zahraničních pracovníků, který implementuje MPSV, autor má však pravdu, že úspěšnost 
programu „zelených karet“ je taková, jako kdyby neexistoval. 
Když popisuje proces získaní občanství v ČR, autor zcela opomíjí uvést, jaké jsou nedostatky 
zákona, který prezentuje jen po formální stránce. Hlavní nedostatek, a sice naprostá arbitrární 
povaha zákona, kdy jeden úředník rozhoduje o (ne)udělení občanství, bez povinnosti udání 
důvodu v případě zamítnutí žádosti, představuje posílení korupčního prostředí a zvyšuje 
nejistotu u žadatelů, což bylo kritizováno ze strany jednotlivých nestátních neziskových 
organizací (viz. na příklad Zpráva o stavu lidských práv Českého helsinského výboru). 
Autor na str. 56 chybně uvádí, že je Poradna pro uprchlíky součástí Českého helsinského 
výboru, což neplatí od roku 2003. 
Závěr působí nekoherentně. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, své doporučení této práce k obhajobě musím vázat 
na průběh obhajoby. 
 
V Praze 31. května 2007 
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