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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); 
 

Zvolené téma je relevantní a vysoce aktuální. Autorka si klade za cíl zkoumat (1) vývoj 
imigrační politiky za posledních dvacet let, (2) právní statut občanů třetích zemí a (3) jeho 
aplikace v právní úpravě Německa ČR. 
Teoretická kapitola ve skutečnosti pouze představuje klíčové pojmy, ve své první části ale 
ne zcela vhodně. Autorka uvedla krátký popis teorií evropské integrace, který je ale pro 
práci zcela zbytečný a dále nevyužitý. Deklarovaným cílem bylo seznámit neznalého 
čtenáře s pojmy nadnárodní a mezivládní, a proto by bylo přínosnější se místo teorií 
integrace zabývat koncepty komunitární metody a mezivládního rozhodování, tím spíš, že 
autorka například používá v práci pojem komunitarizace bez dalšího vysvětlení. Nicméně i 
rozlišení mezi nadnárodním a mezivládním rozhodováním není pro práci nijak relevantní. 
Stejná výtka platí i pro další „teoretické“ pojmy, principy subsidiarity, proporcionality a 
delegace. Autorka si plete pojmy závislá a nezávislá proměnná, jejich užití navíc také 
nemá pro práci žádný význam. Nicméně zvolená metoda deskriptivní analýzy je pro práci 
vhodná. 
Jedním z hlavních kladů práce je analýza primárních zdrojů (právních textů) vhodně 
doplněná o poznatky z existující sekundární literatury.  

 
 

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); 
 

Mezi slabší části práce patří první a druhá kapitola. První teoretická kapitola příliš 
nekoresponduje se zbytkem práce. V druhé kapitole, zkoumající vývoj imigrační politiky 
v EU, se vyskytují poměrně zásadní chyby a nejasnosti při vysvětlování základních 
pravidel a termínů, např. záměna spolurozhodovací a konzultační procedury (s.30), 
vysvětlení opt-outů ze Schengenu (s.28), popis historického vývoje spolupráce končí 
Ústavní smlouvou, smlouvu Lisabonskou už nepopisuje (s výjimkou otázky evropského 
občanství). 
Stěžejní třetí a čtvrtá kapitola práce jsou o poznání kvalitnější a přinášejí dobrou analýzu 
evropské a národní legislativy. I tady se však autorka občas ztrácí v množství materiálu. 
Popis samotné sekundární legislativy někdy příliš doslovně přebírá její formulace a je tak 
někdy bez dalšího hledání v práci či původních dokumentech stěží srozumitelný (viz např. 
rozlišení prvního a druhého členského státu, s. 45) 

 
 

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

V pořádku. 
 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

V pořádku. 
 
 

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

Výtisk práce je úplný. 
 
 

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]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na DP a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
Velmi dobře. 
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