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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Autorka ve své analyzuje posuny v integracni politice Norskeho kralovstvi. K tomuto cili vyuziva 
zejmena analyzu norske legislativy  a spravni praxe.   
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Cíl práce je vhodne vymezen casove i tematicky. Autorka rovnez relativne dukladne podava prehled 
integracnich teorii a jejich provaznost s norskou integracni praxi.  
 
Jadrem prace je pak prehled vyvoje vybranych oblasti regulace se vztahem k pristehovalectvi – od 
mechanismu pro ziskani povoleni k pobytu a nabyvani obcanstvi, pres rezim pristupu na pracovni trh 
az po norskou anitidiskriminacni politiku. Nasledne pak autorka provadi hodnoceni posunu 
v jednotlivych politikach, ktere obvykle doprovazi hodnocenim ze strany mezinarodnich akteru.  
 
V teto casti nekdy autorka bohuzel nerozlisuje mezi situacemi, kdy ma Norsko pri formulaci svych 
politik volnost, a kdy se svazano externimi pravidly, jako jsou pravidla EU kvuli norskemu clenstvi 
v Evropskem hospodarskem prostoru (EHP). Autorka rovnez misi schengenska pravidla s pravidly 
EHP, ktera jsou klicova pro nastaveni rezimu pobytu obcanu EU na norskem uzemi.  
 
Seznam využité literatury a pramenu je dostatecny.  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
 
V poradku.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Zajímavé téma, dukladne zpracovane, ponekud ignorovana unijni dimenze agendy.   
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 
- Jak vypada vyvoj norske imigracni politiky se srovnani s ostatnimi zememi regionu (Dansko, 
Svedsko,  Finsko)?  



- Hral Breivig opravdu tak zasadni roli pro vyvoj integracnich politik, jak autorka naznacuje?  
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena stupněm A nebo B.  
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