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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
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) 
 

      
 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 
2.2 Původnost práce a přínos oboru 1 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
2-3 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1-2 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  1 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  
2-3 

*) 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) 
 

      
 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 

výkladu 
1-2 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1-2 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

X 

3.8 Grafická úprava 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 podbody; max. 2000 znaků) 
 

      
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků) 
 

V předkládané práci je deklarována ambice naplnit dva základní cíle: zmapovat 
současné migrační trendy v RF (se zaměřením na pracovní migraci) a následně 
tyto obecné záležitosti zkoumat, v podobě jednopřípadové studie, na příkladu 
Petrohradu. 
Mám za to, že se autorce zdařilo popsat vznik a vývoj příslušné ruské legislativy, 
dokázala shromáždila průkazná data, která jí umožnila popsat stav a vývoj situace 
pracovních migrantů. Z hlediska deskripce faktického stavu je proto text možné 
označit za informačně bohatý a věcně správny. Na druhou stranu však text není, 
jakkoliv to bylo deklarováno "kritickou analýzou formování migrační politiky RF", 
respektive je kritická anlalýza přítomna způsobem, který mi nepřjde být 
dostatečný. Riovněž musím konstatovat, že autorka měla věnovat podstatně větší 
pozornost teoretickým otázkám, které jsou s problémem migrace spojeny. 
I když bylo jasně deklarováno, že se práce věnuje Ruské federaci, respektive 
postsovětskému prostoru, je zřejmé, že řada důležitých faktorů a atributů, které 
autorka identifikovala ve vztahu RF - postsovětský prostor, platí například pro 
vztah EU - Středomoř (např. neznalost jazyka, právních norem, prostředí, účast 
organizovaného zločinu na migraci, odpor místních obyvatel vůči migrantům, atd.). 
Tady se nabízel prostor jak pro faktickou komparaci, tak i možnost využít existující 
teoretický fundament pro kritickou analýzu situace v RF.  
Navzdory uvedeným výtkám však práce vyhovuje obsahovým i formálním 
kritériím, která jsou na texty tohoto typu kladeny, takže práci mohu doporučit pro 
obhajobu.  

 



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Jaký vývoj, zejména s ohledem na špatnou demografickou situaci, migrační 

politiky RF předpokládáte a která opatření byste doporučila přijmout? 
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: velmi dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
 
Datum: 9.6.2017                                               Podpis: 


