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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 rigorózní práce se zabývá sekuritizací migrace v italském politické diskurzu 
v návaznosti na události arabského jara. V teoretické rovině se práce opírá o koncept 
sekuritizace, který je metodologicky provázán s metodologií diskurzivní analýzy. Výzkumné 
otázky jsou jasně formulovány, práce má logickou strukturu a je ve své konceptuální i 
empirické části postavena na bohaté zdrojové základně. Cíle práce jsou stanoveny 
realisticky a přehledně a jsou také v práci naplněny. 
Práce má jasnou argumentační linii, která se odráží v logické struktuře práce.  
 
 

 
 

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); 
 

Na práci velmi oceňuji kvalitní práci s konceptem sekuritizace, kde se Ondřej 
výborně vypořádal s kritickou literaturou rozvíjející původní kodaňskou 
konceptualizaci. Za zajímavé také považuji jeho vymezení diskurzivních kategorií 
charakterizujících italský imigrační diskurz a v neposlední řadě i samotnou 



empirickou analýzu. I přes výše zmíněnou zřetelnou argumentační linii empirická 
část místy ztrácí zřetelnější napojení na sekuritizační strategii spojenou s politickou 
praxí. Tuto skutečnost lze však částečně omluvit tím, že jakkoli byla sekuritizace 
migrace v italském politickém diskurzu patrná, ne vždy vedla k restriktivním 
opatřením.  

 

 
 

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

Bez připomínek 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

 
Vynikající 

 
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; 
 

 
 

 
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]); 
 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. Nabízí solidní konceptuální diskuzi propojenou 
s empirickou analýzou prostřednictvím přesvědčivé metodologické strategie. 

 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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