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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce se zabývá (dle titulu) azylovou politikou a integrací migrantů v zemích V-4, cíle však jasné 
nejsou, resp., definuje se jich několik: přispět k pochopení vývoje azylového systému V-4 v letech 
1989-2015 (s.13); přispět k diskusi o politických a institucionálních změnách ve SV Evropě (s. 14); 
ukázat, že na situaci měly vliv jak mezinárodní faktory, tak rostoucí počty žádostí o azyl (s. 14), což se 
v podstatějinými slovy opakuje na další straně s tím, že autorka vidí vývoj azylových a integračních 
politik rozdělený do dvou fází - ve fázi vůči migrantům nejprve příznivě a poté nepříznivě nakloněné. 
Jasně formulovaná hypotéza tu není a cíl je poněkud rozmělněn, což již na počátku naznačuje využití 
zejména popisu. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce podává na začátku velmi stručnou informaci o obecnějším zázemí popisovaných problémů, ale 
jejich uplatnění není v popisném profilu práce nikde patrné, stejně tak v poměru k celku práce dosti 
rozsáhlá pasáž o mezinárodních standardech nemá v dalším textu uplatnění v tom smyslu, že by byla 
uplatněna nějaká jasná metoda "změření" toho, jak úspěšně či neúspěšně ta která země tyto standardy 
byla schopná uplatnit. Přes deklarované rozdělení přístupu k migrantům na příznivou a spíše méně 
příznivou fázi je pak téma rozděleno na tři jinak koncipované celky, aniž by vztah obou "periodizací" 
byl blíže vysvětlen. Práce je pak v zásadě rozdělena na série v čase následujících popisných "country 
profiles", ale komparační kritéria ani způsob, jak vyhodnotit např. úspěšnost uplatnění standardů, které 
byly přijímány zvenčí, tu nenajdeme. Stejně tak není jasné, jak k některým změnám docházelo - 
hlavním aktérem jsou státy, maximálně vlády, ale jak a kdo v těchto zemích měl vliv na proměny 
postojů k migrantům, opět chybí. Přitom např. v Česku  tento faktor je viditelný přinejmenším 
v uvedeném rozdělení vývoje postojů k migrantům na pozitivní a méně pozitivní fázi ve smyslu 
odklonu od politiky lidských práv k tzv. realismu a pragmatismu.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Co se týká literatury, tak pasáž "state of art" odkazuje na čtyři monografické tituly, z nichž první tři 
vůbec nejsou uvedeny v seznamu literatury ani poznámkách, takže není jasné, s čím a jak se vlastně 
pracovalo, rozpaky trochu budí i charakteristika primárních zdrojů, které, jak autorka sama uvádí, jsou 
spíše nekonzistentní a nekompletní přinejmenším na úrovni kvantitativních dat, což by se nemělo řešit 
tím, že nedostatečnost budeme kompenzovat navýšením zdrojů dat, aniž bychom vysvětlili, jak se tyto 
zdroje vůči sobě mají. Nejasná a formulačně nepřesná je pasáž o "azylu" v době komunismu -  
všechny tři středoevropské státy přijímaly z hlediska své politiky akceptovatelné "azylanty", nicméně 
např. polská ústava z roku 1952 nemohla mít prvky srovnatelné s Československem, protože ČSR 
poprvé tyto prvky uvedla až do zmíněné socialistické ústavy z roku 1960; spíše by tato pasáž mohla 
sloužit např. k hlubšímu zamyšlení nad tím, co (a jak) z období komunismu mělo/má vliv na postoje 
lidí k migrantům.   



 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Práce je v zásadě přehledným popisem, který podává základní charakteristiky zkoumaného tématu bez 

větších teoretických ambicí s jistými problémy na úrovni zpracování dat a práce s literaturou. Je tu 
znatelné spíše mechanické než koncepční pojetí zkoumané problematiky. 

 
5. OTÁZKY A DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. Jak spolu souvisejí dvě zmíněné periodizace, tj. rozdělení na období příznivého a nepříznivého 
postoje k migrantům s rozdělením na tři periody (do 1998, 1998-2004, 2004-)?; 2. Kdy a proč došlo ke 
zlomu v postoji k migrantům a jak se tato změna promítla do postojů k politice EU v této oblasti?;     
3. Kteří jsou hlavní aktéřia protagonisté této změny?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (známkování 
v rozmezí A-F vychází z Opatření děkanky č. 17/2018 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) 
Práce splňuje příslušné požadavky, lze ji doporučit k obhajobě, z hlediska uvedených námitek navrhuji 
hodnocení D.   
 
 
Datum:  26.01.2019      Podpis: 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, při nedostatku místa použijte zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení 
práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 
zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr těchto dvou položek 
berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


