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jednotlivých polí.
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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);

Eva Sládičeková zvolila zajímavé a aktuální téma z oboru mezinárodních vztahů – 
srovnání procesu tvorby imigrační politiky vybraných členských států Evropské unie, Itálie, 
Německa a Švédska, v posledních letech.
Sledovala jakou formou a do jaké míry spolu ladí specifické zájmy jednotlivých zemí se 
sjednocujícím evropským vlivem. Zkoumala faktory ovlivňující tvorbu a podobu imigrační 
politiky v obou těchto rovinách. Jedinečné potřeby uvedených států souběžně s 
nezbytností i výhodou mezinárodní spolupráce při řešení migračních problémů i 
potenciálních výzev, které v této oblasti vznikají.
Práce má všechny požadované náležitosti – od teoretického základu přes vhodně 
zvolenou metodologii, podrobný rozbor mnoha použitých zdrojů k logické a srozumitelné 
struktuře – na úrovni přesahující požadavky na diplomovou práci.

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);

Eva Sládičeková napsala skvělou diplomovou práci. Podle mého názoru jednoznačně 



prokázala schopnost porozumět tématu, kriticky analyzovat i argumentovat, vybrat z 
široké škály zdrojů to podstatné, zkrátka napsat čtivý  a zajímavý akademický text 
velmi vysoké kvality. Jako vedoucí práce mohu uvést, že jednotlivé kapitoly mi k 
připomínkám zasílala průběžně a včas, práci měla na rozdíl od jiných studentů hotovou s 
předstihem, opravdu oceňuji její pečlivost a zájem.

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

Nemám žádné připomínky.

4. stylistická a jazyková úroveň textu;

Práce je výjimečně čtivá, a to při zachování vysoké odbornosti textu. 

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

Diplomová práce je po formální stránce v pořádku.

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

Zajímalo by mě, zda se Eva chystá tématu věnovat i nadále. Pokud ano, jaké jsou její další 
akademické a profesní plány? Bude-li mít zájem, velmi ráda s ní budu kdykoli v budoucnu 
znovu spolupracovat.

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]);

Doporučuji práci k obhajobě, ve všech aspektech odpovídá požadavkům na DP.  

8. navrhovaná klasifikace.

Navrhuji hodnotit diplomovou práci jako výbornou.
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