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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce je srovnávací analýzou azylových a integračních politik zemí Visegrádské čtyřky v období let 1989-2015. 

Cílem práce bylo posoudit vliv přístupového procesu k EU a společné azylové politiky EU na uvedené politiky 

těchto států a zhodnotit, do jaké míry se požadavkům EU skutečně přizpůsobily, stejně jako posoudit rozdíly 

v těchto politikách, které mají uvedené státy mezi sebou. Práce analyzuje změny uvedených politik ve třech 

časových obdobích (transformace po 1989, přístupový proces do EU, období po vstupu do EU). 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce je celkově zpracována zdařile. Díky chronologickému členění je komparativní analýza velmi přehledná. 

Autorka prokázala, že je seznámena s nejnovější debatou ohledně azylové politiky zemí V4 a s příslušnou 

literaturou. Zná také teoretický rámec vhodný pro analýzu nucené/ azylové migrace.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po jazykové stránce (angličtina) je práce zcela v pořádku (pokud mohou soudit), zdroje jsou citovány jednotným 

stylem bez zjevných nesrovnalostí, grafická úprava a ostatní formální náležitosti, včetně způsobu členění 

bibliografie, jsou v pořádku.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Problém práce vidím především v přílišné popisnosti. Autorka sice představila teoretický rámec, ale pak s ním 

během analýzy prakticky nepracuje. Přitom zvláště důkladnější analýza „pull“ faktorů by mohla vhodně 

osvětlit rozdíly mezi počty žadatelů o azyl v jednotlivých zemích V4 a následně i politiky, které na azylovou 

migraci reagují a upravují ji. Podobně jako nejsou příliš využity migrační teorie ani politologické teorie 

evropeizace atp., není v práci dostatečně akcentován výzkumný problém. Co přesně autorka shledává 

v daném tématu jako nedostatečně zodpovězené v dosavadní literatuře a na co přesně chce přinést odpověď? 

Proč autorka danou oblast zkoumá a jakou odpověď hledá by mělo být zřetelně a samostatně uvedeno jak 

v úvodu práce, tak zejména v jejím závěru. Závěr sice sumarizuje poznatky z komparativní analýzy, ale 

působí jakoby nedokončeným dojmem. Zejména zde by měla jasně zaznít odpověď na výzkumnou otázku, 

spolu s tzv. diskusí, tedy hledáním alternativních odpovědí, testováním průkaznosti a validity představené 

odpovědi autorkou atd.  

Dále bych uvítal určitý přesah do situace platformy Visegrádské čtyřky. Ta také má svou historii, vývoj, 

problémy, období větší či menší integrace. Pokud si autorka vybrala právě toto uskupení k analýze, bylo by 

vhodné zachytit i souvislost s jeho vlastním vývojem, který migrační politika jeho členských zemí významně 

ovlivnila.   

A nakonec mi v práci chybělo alespoň letmé zmínění několika důležitých skutečností týkajících se vývoje 

v ČSSR/ ČR. Např. nebylo uvedeno, že ČSR/ ČSSR přijala nemalé množství řeckých a později (dočasně) 

vietnamských válečných uprchlíků (byli jen zmíněni Řekové v Maďarsku). Analýza situace v ČR by si 

zasloužila alespoň zmínit jméno Tomáše Haišmana, který byl hlavním architektem obou sledovaných politik 

po celé popisované období! Kořen řady znaků azylové politiky lze proto dohledat v osobních vlastnostech a 



prioritách tohoto muže (zejm. jeho silný vztah k území býv. Jugoslávie, který do značné míry osvětluje 

nebývalé humanitární akce směrem k bosenským a v roce 1999 také kosovským uprchlíkům).  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Jaký teoretický rámec by bylo možné použít v komparativní analýze obou politik zemí Visegrádské čtyřky 

(nemusí být nutně jen z repertoáru migračních teorií)? 

Jak ovlivnilo poslední zkoumané období a zejména společný odpor proti tzv. kvótám platformu Visegrádské 

čtyřky a vzájemné vztahy jednotlivých zemí? (Nastalo by sblížení i bez této společné akce? Není význam 

společného odporu vůči uprchlíkům pro vzájemné vztahy přeceňován?) 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě se známkou velmi dobře. 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa 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. 

 

 


