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1. koncepce práce
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost;
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování;
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů;
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost);

Dominiku znám již delší dobu, chodila ke mně na kurz o migraci. Vím tedy, že je pečlivá, 
důsledná a bystrá, což se mi potvrdilo i v předložené závěrečné práci. Téma zvolila 
výborně, námět je aktuální, hypotézy formulovány se zjevnou znalostí vybrané 
problematiky. Metoda odpovídá pojetí, zdroje jsou dostatečně pestré, struktura logická a 
přehledná.

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků,
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem);

Téma je rozpracováno podrobně, do hloubky. Text je čtivý, nejedná se o strohý faktografický 
výčet. Dominika nemá potíže porozumět a kombinovat informace z vybraných zdrojů, 
nalézat souvislosti, smysluplně argumentovat. 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace);

Předložená práce splňuje žádoucí standardy vědeckého textu po všech stránkách.



4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Jak už jsem uvedla výše, text je čtivý, přesto vysoce odborný, bez chyb. Líbí se mi množství 
i grafika vložených tabulek a grafů.

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt);

Nemám připomínky.

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě;

1. Jaká jsou hlavní bezpečnostní rizika zohledňovaná aktuálně při tvorbě migrační politiky 
v České republice?
2. Jaké negativní dopady má či potenciálně může mít sekuritizace migrační politiky v České 
republice na migranty?

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]);

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a považuji ji za vysoce kvalitní.

8. navrhovaná klasifikace.
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