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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); 
 

Diplomová práce je zaměřena na zcela aktuální téma, a to migrační politiku ČR ve vztahu 
k současné krizi na Ukrajině. Vhodně tak vsouvá téma vnitropolitické do 
zahraničněpolitických souvislostí, tj. zapadá do problematiky oboru (mezinárodní vztahy), 
který Tereza Jarolímová na FSV studuje. Mimo jiné se dotýká i související zahraniční 
rozvojové pomoci na Ukrajině či přesídlování české krajanské komunity (Volyňských 
Čechů).  
S ohledem na fakt, že v oblasti migrace neexistuje jedna, obecná teorie, vybrala studentka 
z možných teoretických přístupů, u kterých bylo možné vysledovat souvislost s migrací 
mezi Českou republikou a Ukrajinou.  
Analýzu rovněž považuji za správně vybranou metodu zpracování této práce.  
Vzhledem k tomu, že se studentka zaměřuje zejména na období posledních let, je 
pochopitelné, že při volbě zdrojů dala přednost základním zdrojům, které jsou dostupné 
okamžitě (jako jsou vládní dokumenty atp.) před odbornou literaturou. Navíc k české 
migrační politice vyšlo jen minimum publikací. Oceňuji, že v rámci přípravy diplomové 
práce hovořila Tereza i s lidmi, kteří českou migrační politiku bezprostředně formují či mají 
přímé zkušenosti s ukrajinskou migrací do České republiky.  
Struktura práce umožňuje podrobnou a přehlednou charakteristiku kontextu.  

 
 

 



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); 
 

Je zjevné, že studentka má spíše sklony k popisnému způsobu psaní textu, jako její 
přednost vidím schopnost číst a zpracovávat statistiky. Za nedostatek považuji menší 
odvahu zobecňovat, hlouběji analyzovat a především formulovat vlastní závěry.  

 
 

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

Práce splňuje zadané požadavky.  
 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
Nemám připomínky. 
 

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; 
 

Navrhuji, aby studentka při ústní obhajobě zodpověděla například následující otázky: 
Je Česká republika připravena na případný příliv ukrajinských uprchlíků?  
Jakým způsobem by k takové migrační vlně ČR pravděpodobně přistoupila? 
Existuje nějaká souvislost mezi (potenciální) ukrajinskou emigrací a novou migrační 
strategií EU (např. kvóty)? Zohledňují navrhované změny EK i situaci na Ukrajině? Pokud 
ano, jak? A jaký je v této souvislosti postoj ČR?    

 
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]); 
 

Práce Terezy Jarolímové splňuje standardní požadavky kladené na diplomové práce, tudíž ji 
doporučuji k obhajobě. Ačkoli nevyniká nějakým novým pojetím či překvapujícími závěry, 
podařilo se jí komplexně a z více úhlů charakterizovat a prozkoumat zvolené téma. 
Vzhledem k tomu, že se studentka vybranému regionu věnuje dlouhodobě,  předpokládám, 
že sepsaný text může dále rozvíjet a zlepšovat. 

 
8. navrhovaná klasifikace. 
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