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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Prace se zabyva vyvojem debaty o rezimu pro migraci unijnich obcanu do Spojeneho 
kralovstvi u pohedu 4 britských politických stran.  
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 

teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce poskytuje relativne podrobny prehled vyvoje nazoru ctverice britských politickych stran 
(konzervativci, liberalove, labouriske, UKIP) prezentovany v souvislosti se vybranymi 
politickymi kampanemi nebo rozhodnutimi s relevanci pro EU (parlamentni volby, volby do 
EP, rozhodovani o pobytovych rezimech pro obcany Rumunska a Bulharska). Narory ctvreice 
politikcyh stran na migraci obcanu EU pak autorka strukturuje z hledika vsticnosti k migraci a 
vyznamu agendy, coz vede ke zjednoduseni, ale pro komparaci je pouzitelne.      
 

Seznam využité literatury je odpovidajici cilum. Trochu prekvapuje vyuzit Pikny jako 
hlavnoho zdroje pro unijni dimenzi mobility osob.  

Praci by prospelo take vyraznejsi rozpracovani otazky prispevku unijnim obcanum coby 
faktoru kritiky mobility uvnitr EU, kde neni rozlisovany mezi typy prispevku a ignoruje je 
vyznam 5 lete pohytove lhuty ve smysku unijni smernice o pohybu unijnich obcanu.   

Na s. pak neni zrejme, zda zprisneni reformy socialniho systemu jiz bylo provedeno, anebo to 
program konzervativcu jen zamyslel.  

Jen volna oduvodneni motivace politiku, jako u Camerona na s. 32-34. 

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

na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Obcas sroubovane formulace ("postupne odstupnovane" na s.13 nebo "problematika prilis 
nedominovala" (s.24) nebo anglicismy ("z aktualnich stovek tisicu" na s. 17).  



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

slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Solidni prehledova prace, dobra casoveho vyvoje, slabsi v otazce propracovanejsi komparace. 
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ: 
 

Jaky byl vliv osobnosti v cele politickych stran na jejich nazory na migraci?  

 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena stupněm B az C.  
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