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Petra Kotalová si ve své diplomové práci vytkla poměrně nelehký úkol – podívat se na českou 
azylovou politiku z perspektivy EU a odpovědět na otázky, které se ve své podstatě týkají 
„férovosti udělování azylu“, pozice ČR v oblasti přístupu k azylu v rámci EU i praxi 
ovlivňující (ne)udělování mezinárodní ochrany. 
     Začněme s přednostmi práce - velmi pozitivně lze na diplomové práci hodnotit popis 
jednotlivých oblastí, v tom autorka prokázala hlubokou znalost a erudici. Jedno, zda se 
jednalo o zmapování evropské legislativy na dané téma, postoj ČR vůči nelegální migraci 
nebo jiné téma. Práce je také kultivovaně napsaná a z textu přímo čiší, že se autorka v dané 
oblasti již delší dobu pohybuje. Výhrad snad ani nelze mít ke struktuře a logice plynutí textu 
      Za negativa práce pak pokládám především následující – hlavním a nejvýznamnějším 
problémem práce je nejasná metodologie – autorka si v začátku práce stanovila několik 
výzkumných otázek a smysl práce pak staví na jejich zodpovězení. Ještě by snad šlo 
prominout, že některé metody, které si autorka zvolila k dosáhnutí stanoveného cíle, jsou 
popsány s neuvěřitelnou stručností (např. zúčastněné pozorování). Problém, který však 
pominout nelze, je, že hlavní část práce, kterým je dobrý popis, není použit pro potřebnou 
analýzu situace a na kladené otázky studentka odpovídá především na základě několika málo 
provedených rozhovorů!!! Dále, nevhodně se zdají být položeny i některé základní otázky, na 
které byla v průběhu práce hledána odpověď: již otázka první Jaká je situace v České 
republice v oblasti azylové politiky? je svým způsobem dosti matoucí. Má čtenář očekávat 
jako odpověď popis nebo konstatování, že situace je dobrá/špatná? Snad větší smysl by 
dávalo, kdyby byla situace ČR nějak vtáhnuta k praxi jiného členského státu, tímto směrem se 
však práce nevydává. Na vahách je i použitá literatur, přestože se autorka při studiu dotkla 
klasické migrační literatury (i zahraniční – ovšem ve velmi skromném pojetí), vychází text 
především z internetových zdrojů a publikace typu odborné časopisy, sborníky z konferencí 
atp. se zdají býti autorkou zcela neobjeveny. 
   Co se hodnocení týče – přestože je prvních devět desetin textu bez větších připomínek, 
zásadně práci bohužel kazí způsob odpovídání na kladené otázky. Z tohoto důvodu navrhuji 
hodnotit práci jako velmi dobrou (2) za podmínky zodpovězení následujících otázek: 

- Jakým způsobem by v této práci bylo vhodné postupovat, aby zodpovězení kladených 
otázek bylo v pořádku? 

- Jakým způsobem by bylo záhodno a možno pravdivost tvrzení ověřit?  
- Jakým způsobem je u různých typů výzkumu zajištěna pravdivost závěrů? (Jaké 

zásady je třeba dodržet atp.) 
 
                                                                                                      V Praze dne 17.6.2010  

Marie Jelínková 


