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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce zjišťuje formu europeizace 
vybraných českých nevládních organizací zabývajících se integrací cizinců. Zejména ji zajímá, zda se vliv 
existence EU projevuje zejména (či dokonce výlučně) prostřednictvím finančních transferů, anebo rovněž unijní 
prostor a spolupráce s aktéry v jiných unijních státech slouží k výměně expertízy v intergrační politice.    
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce má jasně stanovenou výzkumnou otázku a je dostatečně zakotvena v relevantních teoriích. Dobře je 
odůvodněn výběr vzorku zkoumaných českých nevládních organizací (s.12-13). Metoda jejich zkoumání 
prostředním analýzy dokumentů, na které navazují rozhovory s vybranými českými aktéry, rovněž odpovídá 
záměru práce. Závěry práce (silná europeizace prostřednictvím finančních transferů a slabší ohledně výměny 
expertízy) pak není překvapivá, ale je dobře odargumentována.    
 
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Bez námitek.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Kvalitní diplomová práce s jasně stanoveným cílem, teoretickým rámcem a metodologií, byť bez příliš 

překvapivých závěrů.  
 
5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 
 
Pravidelně konzultováno.  
 
6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Jak by mohlo europeizaci nevládních organizací zabývajících se integrací neunijních občanů ovlivnit posilování 
„tvrdých“ pravomocí EU v azylové politice, např. zavedení systému přerozdělování žadatelů o azyl mezi 
členskými státy?  
 
 
7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně A nebo B, velmi dobře C nebo D, dobře E, nevyhověl F): A 
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