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Studentka si jako téma své bakalářské práce vybrala aktuální a složitý problém analýzy
azylových politik ve dvou vybraných a vysoce, z pohledu dané problematiky, relevantních
států. Zaměřila se na četné parametry a indikátory definující hlavní charakteristiky azylových
politik ve Velké Britanii a v České republice. Studentka nejen že provedla cennou komparaci
a evaluaci azylových politik dle jednotlivých a dobře vybraných oblastí implementace, ale
podařilo se jí též některé výsledky evaluačně zasadit do kontextu azylové politiky Evropské
unie.
Spolupráci se studentkou během psaní bakalářské práce hodnotím jako přiměřenou a výsledek
jako celkem povedený. Studentka se tedy snaží popsat a definovat azylové politiky v České
republice, Velké Britanii a částečně i v Evropské unii jako takové. Obzvlášť je vzrušující
sledovat, jak se pokusy o unifikaci a o diversifikaci v této oblasti v různé míře zároveň
uplatňují z důvodů odlišných zkušeností, počtu žadatelů a přístupu k žadatelům o azyl a,
v neposlední řadě, i kvůli odlišnému přístupu k EU a postavení jednotlivých státu v rámci její
politické struktury. Ačkoliv byl cíl práce velice ambiciózně stanoven, vzhledem ke
komplexnosti azylové politiky jako takové, studentka se dotkla všech důležitých bodů a
některé podrobila analýze. Z toho jí vyplynuly i cenné závěry, zvláště v oblasti srovnávací
analýzy dvou uvedených státu.
Práce je přehledně členěná, má teoretický základ a poskytuje náhled do širšího kontextu
probírané problematiky. Zvláště je potřeba ocenit schopnost studentky vyhledávat, analyzovat
a kontextualizovat celou řadu dokumentů a směrnic týkající se dané problematiky v rámci
analyzovaných státu. Takového materiálu je hodně a studentka si vybrala co do obsahu a
důležitosti to, co skutečně odpovídá požadavkům zvoleného tématu. Závěry této práce, pokud
jde o srovnávací analýzu, mohou být cenným návodem pro budoucí vývoj politiky v oblasti
azylu v České republice.
K práci mám jednu dílčí výtku: studentka nemá nikde v práci explicitně popsané metody,
které použila, a nereflektuje metodologické problémy.
Práce s literaturou a citování zdrojů je na odpovídající úrovni.
Přes výše uvedené dílčí nedostatky práci hodnotím jako velmi dobrou a navrhuji hodnocení
45 kreditů.
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