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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); 
 

i. téma jistě dobře zvolené, zrovna tak jako výběr tří států EU s rozdílnými historickými 
zkušenostmi a přístupy k imigraci; stanovení dvou širších hypotéz, z nichž se plně 
potvrdila první, druhá částečně; výzkumné otázky formulovány adekvátně  

ii. teoretické zarámování je logické – europeizace,  multilevel governance, gap 
hypothesis či globalization thesis, sekuritizace imigračního fenoménu, neoliberální 
koncept push/pull faktorů; komparativní studie na základě metody rozdílu 

iii. bez připomínek 
iv. bez připomínek 

 
 

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 zpracováno pečlivě, dostatečně pokrývá pull faktory na straně 
analyzovaných tří zemí EU, jednotlivé části práce jsou logicky provázané 

• práce s daty a se zdroji je bez připomínek 
• verifikace hypotéz – první ano ve směru europeizace, druhá částečně v souvislosti 

s liberalizací pohybu osob, respektováním lidských práv  



 
 

 
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. Lze na limity imigračních politik v rámci EU vztáhnout nástup post-vestfálského 
systému, nebo jde o užší integrační vývoj? 
2. V čem spočívají hlavní rozdíly imigračních politik zkoumaných států – dle historických a 
institucionálních aspektů? 

 
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]); 
 

v pořádku, doporučuji k obhajobě 
 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
výborně 
 
datum       podpis 
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