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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Práce si klade za cíl zhodnotit úspěšnost evropské mise EUBAM v zavádění integrované správy hranic na 
Ukrajině. Za tím účelem analyzuje vybraných třináct projektů tohoto programu, rozdělených do jednotlivých fází 
působení mise. Časový záběr ohraničuje obdobím let 2005 a 2019.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce je – s ohledem na pracoviště a na obor, kde je předkládána – nestandardní. Blíže než k akademickému 
textu má spíš k závěrečné projektové zprávě. Nasvědčuje tomu zvolený způsob organizace materiálu, heuristická 
základna, použitý jazyk, jakož i celková podoba a koncepce závěrečného výstupu. K tomu se vztahuje i velká 
část mých kritických připomínek.  
 
Těžiště práce spočívá v bodování úspěšnosti jednotlivých projektů hodnocených podle zadaných kritérií. 
Zařazení metodologické kapitoly až těsně před praktickou část s vlastním hodnocením pokládám v takovém 
případě za zdůvodnitelné a opodstatnitelné. Bohužel samo hodnocení projektů považuji na základě předložených 
dat za prakticky nereplikovatelné, neboť je doprovozeno jenom velice stručnou narativní částí o samotném 
projektu a jeho výstupech. Z pohledu laického čtenáře lze tak jen obtížně vysledovat, jestli autorem zvolené 
hodnocení má oporu v datech, ke kterým se má vztahovat (sama tato data jsou přitom čerpána ze závěrečných 
zpráv o plnění projektu za tu kterou fázi).  
 
Pokud jde o heuristickou základnu, drtivá část vytěžovaných zdrojů sestává z úředních fact-sheetů, směrnic a 
projektových zpráv. Je mi naprosto jasné, že v případě natolik technicistní záležitosti jako implementace dílčího 
opatření v rámci projektu sektorové spolupráce na nižší úřední úrovni může být problém s hledáním 
akademických zdrojů. Přesto se domnívám, že minimálně kontextové kapitoly podávající diskusi hlavních 
pojmů, přibližující pozadí vztahů Ukrajiny-EU apod., by o takovou literaturu ještě trochu víc být opřeny měly. 
Umožnilo by to autorovi, když nic jiného, vypíchnout samotnou aktuálnost a relevantnost tématu, jak 
akademickou, tak společenskou, a dodat textu víc narativní podobu. 
 
Výzkumná otázka (úspěšnost působení mise) jako taková je určitě legitimní a použitelná i pro účely 
akademického výzkumu. Samotný výzkumný úkol (přiřazování bodů k jednotlivým parametrům projektu) má 
s výzkumnou činností již méně společného a připomíná spíš mechanickou aplikaci kritérií na základě zadané 
metodiky; možný přínos takto koncipovaného bádání – mimo samotnou (re)-evaluaci konkrétního projektu – by 
stálo za to přiblížit v závěrečné syntetizující diskusi hlavních zjištění (zatím chybí). Zamýšlený cíl práce – 
k čemu to všechno bodování je vůbec dobré – by rovněž stálo za to ještě více verbalizovat.  
 
Vše výše řečené s výhradou možného nepochopení na mojí straně.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Styl výkladu je obecně srozumitelný; patrny stopy úředního newspeaku (administrativní obraty, množství 
zkratek aj.) typického pro oficiální zprávy. Možnou čtivost textu ruší množství interferencí z angličtiny („etický 
kód“ – nejspíš kodex; „hraniční zločin“ – patrně celní delikt; „proti-pašování“ – nejspíš boj proti pašování; „není 
možné kreditovat snížení pašovaného kontrabandu pouze zvýšenému patrolování a instalace kamerových 



systémům“ – ? aj.). To se promítá i do práce s termíny („místní organizace“ – míní se tím úřady? státní správa?; 
totéž „hraniční služby“ – pohraniční stráž?, celní správa?; „sdílená hranice“ – společná hranice aj.). 
  
Inkonsistence v přepisech místních reálií z cizích jazyků do češtiny (Kuchurgan vs. Kučurhan); anglické přepisy 
jsou nezřídka používány i pro jména z ukrajinštiny či ruštiny.  
 
Odkazování na zdroje je průběžné. Formální úprava v normě.  
 
Výsledky kontroly textu na originalitu dle automaticky vygenerovaného protokolu systému Turnitin v pořádku.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  
Viz výše. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
V čem spatřujete možné „lessons learned“ z působení mise EUBAM na Ukrajině? Je ukrajinská zkušenost nějak 
přenositelná i pro další země evropského sousedství, pokud jde o aproximaci a governance v oblasti zavádění 
integrované správy hranic či dalších oblastech?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D.  
 
Datum:  7. června 2021   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. 


