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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)
 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Autorka přistoupila k drobné precizaci výzkumného záměru, avšak výsledný text 
v zásadě velmi úzce odpovídá obsahu schválených tezí.  

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Logičnost struktury práce  1 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

2.3 Ucelenost výkladu  1 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

1 



*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 

 
Formální úprava je nepochybně velkou předností předložené bakalářské práce. Její 
kvalitu lze v tomto ohledu považovat za nadstandardní. Autorka důsledně dodržuje 
citační normu, správně a konzistentě uživá odbornou terminologii vztahující se 
k tématu migrace. Text je logicky strukturovaný, provázaný a vyvážený, přičemž se 
obecně vyznačuje používáním velice vyzrálých jazykových prostředků. 
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

2 

3.4 Argumentace a úplnost výkladu  1 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

V teoretické i empirické rovině lze práci rovněž hodnotit velice kladně. Autorka 
prokazuje hlubokou orientaci v dané problematice, která vychází z pečlivého rozboru 
převážně primárních zdrojů. Slabší a částečně opomíjenou stránku však představuje 
metodologie (v tezích zmíněna pouze stručně, samotný text přechází rovnou 
k definicím pojmů/konceptualizaci, aniž by následně blíže vysvětlil volbu případové 
studie, její druh, vhodnost aplikace apod.). Z hlediska sekundárních zdrojů chybí 
alespoň krátká rešerše literatury v českém či evropském prostředí, přestože migrační 
politika Švédska patří mezi poměrně hojně zpracovávaná témata. Poznatky 
předešlého výzkumu by mohly autorku navíc inspirovat k "ambicioznější" výzkumné 
otázce, než jakou představuje ověření v zásadě intuitivního pokračování liberální 
politiky Švédska navdzory migrační krizi z roku 2015. Vzhledem k velmi vysoké 
kvalitě práce lze tuto skutečnost považovat za určitý nedostatek. 
 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Celkový dojem z práce odpovídá výbornému hodnocení. Kromě výše naznačeného 
nevyužitého potenciálu se jedná o zdařilý text, který nepochybně odpovídá 
požadavkům kladeným na tento druh kvalifikační práce. Téma pochopitelně není 
původní a výzkumný rámec inovativní, hlavní přednost ovšem spočívá v poskytnutí 
fundovaného vhledu do vybrané aktuální problematiky a jejího zasazení do pro 
české prostředí nepříliš známého historicko-politického kontextu. Výsledkem je 
podrobně zpracovaná a empiricky bohatá analýza. 

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Za jakých podmínek může Švédsko, bez ohledu na domácí politický diskurz, obnovit 
kontroly na svých vnitřních hranicích EU, které autorka považuje za jedno z kritérií 
otevřenosti migrační politiky této země? 

5.2 Pokládá autorka na základě provedeného výzkumu popsaný švédský model za 
hypoteticky přenositelný do jiných členských států Unie včetně ČR?  



5.3 Jaké jsou postoje švédské veřejnosti k řešení migrační krize v EU (např. vůči 
přerozdělovacím mechanismům žadatelů o azyl ze třetích zemí, k otázce integrace 
apod.) kromě v textu uvedených stranických preferencí?  

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: výborně  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 30. května 2017                                      Podpis: 


