
Závěrečné zhodnocení doktorského studia Jaroslavy 

Gahurové vedoucím práce 

 

Jaroslava Gahurová nastoupila do doktorského studia 

v roce 2007. V průběhu studia přidala k občasné 

publicistické a analytické činnosti, kterou započala již 

před ním (např. Mezinárodní politika) také 

akademickou činnost, a to jak pedagogickou (výběrové 

kurzy na Ústavu politologie), tak publikační a 

konferenční: v současnosti má v recenzním řízení 

Mezinárodních vztahů stať na téma své disertační práce 

a zúčastnila se několika konferencí – naposledy 

konference pořádané King’s College v Londýně 

v listopadu 2012 o budoucnosti Evropské unie. V těchto 

svých aktivitách spojuje Gahurová svůj praktický vhled 

do problematiky migraci (daný jejím zaměstnáním od 

roku 2007 na Odboru azylové a migrační politiky) 

s akademickou expertizou rozvíjenou jejím výzkumem 

pro doktorskou práci. Všechny studijní povinnosti a 

atestace plnila svědomitě a státní doktorskou zkoušku 

složila v září 2010. 

 Téma, které si Gahurová zvolila pro svou disertační 

práci, je navýsost aktuální. Tzv. globální přístup 

k migraci je záležitostí relativně novou a analyticky a 

teoreticky jen málo zpracovanou. Vyžadoval proto 

velkou vynalézavost při hledání vhodných teoretických 

konceptů a jejich sestavení do adekvátní teoretické 

osnovy. Gahurová byla podle mého názoru schopná na 

tuto výzvu odpovědět použitím konceptu globálního 

vládnutí a jeho propojením s některými dalšími 



koncepty, především z teorie evropské integrace. 

Originálně zavedla do vnějších vztahů rozlišení tří 

analytických dimenzí, které bylo vypracováno v policy 

analysis vnitřní politiky. Akademický výzkum je 

napojen na politickou praxi v jedné z hlavních otázek 

práce - zdali tzv. globální přístup k migraci skutečně 

představuje onu kvalitativní změnu ve vztahu zemí EU 

k třetím zemím (s nimiž je spojují migrační toky). Nejen 

díky této otázce představuje práce důležitý příspěvek 

jak do akademických, tak do politických diskusí o 

proměnách EU a její pozici v širším mezinárodním 

prostředí. 

 Svou akademickou, publicistickou i pedagogickou 

činností i vzorným plněním svých studentských 

povinností se Jaroslava Gahurová řádí k nejlepším 

studentům doktorského studia na Ústavu politologie. 

Její práce je podnětným a teoreticky koherentním 

příspěvkem k současným akademickým i politickým 

debatám. Z těchto důvodů doporučuji, aby její práce 

byla předložena k obhajobě.  

 

Prof. Pavel Barša  

 

 

 


