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Studentka si jako téma své bakalářské práce vybrala aktuální a složitý problém integrace a 
imigrace v kontextu vytvářejících se nebo již existujících politik Evropské unie. Zaměřila se 
na změny, kterými tyto politiky prošly nebo procházejí a poskytla analýzu některých 
z faktorů, které změny ovlivnily a ovlivňují. Studentka též provedla cennou komparaci a 
evaluaci  imigračních a integračních politik dle etap jejího vývoje. 
Spolupráci se studentkou během psaní bakalářské práce hodnotím jako přiměřenou a výsledek 
jako celkem povedený. Studentka se tedy, za použití metody kvalitativního výzkumu, snaží 
popsat změnu v přistěhovaleckých politikách vůči občanům třetích zemí, kterou v současné 
době prodělává většina členských států Evropské unie. Část práce je správně věnovaná též 
situaci v České republice. Ačkoliv byl cíl práce velice ambiciózně stanoven, vzhledem ke 
komplexnosti imigračních a integračních politik EU, studentka se dotkla všech důležitých 
bodů a některé podrobila analýze. Z toho jí vyplynuly i cenné závěry. 
Práce je přehledně členěná, má teoretický základ a poskytuje náhled do širšího kontextu 
probírané problematiky. Zvlášť je potřeba ocenit schopnost studentky vyhledávat, analyzovat 
a kontextualizovat celou řadu dokumentů a směrnic týkající se dané problematiky v rámci 
EU. Takového materiálu je hodně a studentka si vybrala co do obsahu a důležitosti to, co 
skutečně odpovídá požadavkům zvoleného tématu. 
K práci mám jednu dílčí výtku: v úvodu studentka uvádí soupis základních pojmů, který 
jednak není vyčerpávající a vyvolává otázku o povaze kriterií výběru a jednak je podán 
v příliš simplifikované formě.  
Práce s literaturou a citování zdrojů je na odpovídající úrovni.  
 
Přes výše uvedené dílčí nedostatky práci hodnotím jako velmi dobrou a navrhuji hodnocení 
42 kreditů. 
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