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Předložená práce se zabývá analýzou aktuálního stavu české azylové politiky v evropském kontextu.  

V  kapitole 2. si autorka vytyčuje hlavní cíle práce a definuje výzkumné otázky. V této souvislosti 

oceňuji, že cílem práce není jen zjištění aktuálního stavu v oblasti řízení o udělení mezinárodní ochrany 

v České republice, ale také zjištění podmínek života žadatelů o udělení mezinárodní ochrany. Z hlediska 

metodologie autorka pro naplnění cílů práce využívá triangulace, tj. paralelní použití několika metod pro 

zkoumání téhož problému. Zvolila metody - analýzu sekundárních dat, zúčastněné pozorování a rozhovory 

s experty. Nicméně právě z hlediska metodologického mám k oponované práci největší výhrady. Aby se 

„pozorování“ stalo výzkumnou metodou, mělo by splňovat nějaké formální náležitosti (Veselý, Nekola 

2007), o kterých však autorka ve své práci nepojednává. K rozhovorům s experty autorka správně v práci 

uvádí jejich jména, postavení a seznam otázek, které používala. Nicméně bylo by vhodné výsledkům tohoto 

bezesporu zajímavého empirického šetření věnovat samostatnou kapitolu doplněnou autentickými zápisy z 

rozhovorů a ne jenom inkorporovat  tvrzení expertů do analytické části práce. 

Ve třetí teoretické kapitole věnované definici a různým druhům migrace a migračním teoriím autorka 

prokazuje znalost relevantní české a zahraniční literatury. Autorka vhodně zaměřila část této kapitoly na 

vymezení migrace nelegální.  

Ve 4. kapitole prokazuje autorka hluboký vhled do problematiky azylové politiky v evropském 

kontextu a následně v 5. kapitole detailně analyzuje azylovou politiku v České republice. Prokazuje zde 

schopnost pracovat s velkým množstvím dat a zapracovat je do kompaktního a srozumitelného textu. 

Za velmi zdařilou považuji kapitolu 6., kterou autorka věnuje žadatelům o udělení mezinárodní 

ochrany a azylantům v azylových zařízeních, včetně nastínění podmínek jejich života. Tato kapitola dodává 

práci další zajímavý rozměr.    

Doporučuji předloženou práci k obhajobě a vzhledem k výše zmíněným skutečnostem ji navrhuji 

hodnotit jako velmi dobrou dle výsledků obhajoby. 
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