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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); 
 

Předkládaná práce se zabývá velmi zajímavým tématem relativně nového procesu 

sekuritizace migrace ve státech střední Evropy s tím, že v rámci hypotéz naznačuje, že 

v tomto kontextu ve střední Evropě dochází k over-sekuritizaci. Konceptuálně práce vychází 

z diskuzí o tzv. nových hrozbách a z teorie kodaňské školy, metoologicky se jedná o 

komparativní případovou studii, přičemž obě složky výzkumu jsou zcela legitimní a vhodné 

k uchopení tématu. Práce je založena na široké škále relevantních zdrojů, a to v teoretické i 

empirické části.  

 

Práce je přehledně strukturována Teoretická část je zbytečně přetížena teoriemi/koncepty – 

resp. diskutuje koncepty, které jsou pro analýzu daného tématu málo významné či je práce 

vůbec analyticky nevyužívá.  

 
 

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); 
 

Autorka hned v úvodu zmiňuje 6 základních témat, která budou tvořit rámec komparativní 

analýzy (ss. 3-4). Po tomto spíše taxativním vymezení následuje teoretická diskuze, jejíž 



jádro tvoří roblematika security-migration nexus. Jakkoli lze tuto diskuzi považovat za 

vydařenou, je velká škoda, že se autorce nepodařilo výše zmíněných šest analytických 

kategorií propojit s teoretickou diskuzí, resp. je prezentovat jako výsledek této teoretické 

diskuze. Autorka v této souvislosti provádí spíše nepřímou ex-post legitimizaci daných 

kategorií. Tímto vůbec nezpochybňuji relevanci těchto kategorií, které se naopak v empirické 

části ukazují jako velmi nosné, ale spíše způsob, jakým s nimi autorka v teoretické diskuzui 

(ne)naložila. Celá teoretická pasáž tak trochu působí jako “teorie pro teorii”, a nikoli jako 

fukční analytický instrument připravující konceptuální půdu pr srovnávací analýzu. 

 

Po empirické a argumentační stránce je však práce velmi zajímavá a přínosná a v neposlední 

řadě take velmi kvalitně zpracovaná. V zásadě jedinou mojí připomínkou výše zmíněná 

nekoncečnost. 

 
 

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

 
bez připomínek 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
bez připomínek 

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

 

 
bez připomínek 

 
6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 

aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

1. Jak byste charakterizovala důvody sekuritizace migrace ve střední Evropě? Dominuje 
v nich vnitřní či vnější dimenze? 

 

 
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]); 
 

DP hodnotím jako velmi dobrou až výbornou v návaznosti a obhajobu. Konceptuální 
nedostatek je natolik významný, že DP nemohu vnímat jako výbornou. Na druhou stranu 
samotný analytický rámec je relevantní a provedená empirická analýza nadstandardní. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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