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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce zkoumá dopad hotspotů na zvládání tzv. migrační krize v Evropské unii v letech 2015-2016. Cíl je jasně 

definován, ač velmi omezen způsobem definice „efektivity“ hotspotů, které byly, jak autor sám otevřeně uznává, 

jen jedním z řady opatření přijatých v daném období. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce je velmi prakticky orientovaná s minimálním zasazením do akademické debaty nebo ambicí do této debaty 

přispět. Použitá literatura je přejímaná značně nekriticky, vzhledem k tématu je k tématu řada dostupných prací, 

a bylo by tak vhodnější pracovat více se zahraniční literaturou – Břicháček, 2016 nepochybně není autoritativní 

publikací na dané téma. 

 

Co se samotné analýzy týče, je asi maximem možného s daným tématem. Kritéria analýzy by si zasloužila lepší 

vysvětlení a obhájení, ale jinak jsou závěry v rámci mezí relativně přesvědčivé. Autor ukazuje, že hotspoty 

skutečně měly vliv na zvládání přílivu žadatelů o azyl, ale závěr je současně omezen tolika výhradami, které se 

týkají dostupnosti zdrojů a nemožnosti odfiltrovat měnící se kontext, že jsou poměrně slabé. 

 

Struktura práce je logická a přehledná. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální stránce by bylo záhodno lépe rozlišovat mezi prameny a literaturou, kde řada zdrojů zařazených 

mezi prameny ve skutečnosti spíše zdroji sekundárními. Odkazy na literaturu a prameny jsou standardní. 

Z jazykového hlediska je práce také v pořádku. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z práce je smíšený. Hodnocení efektivity je vždy velmi náročným úkolem, který vyžaduje velmi 

precizní obhájení vlastního hodnotícího rámce. Dalece přesahuje úroveň bakalářské práce. Z toho důvodu není 

možné autorovi vyčítat, že jeho závěry jsou relativně omezené. Na druhou stranu skutečně z výše uvedených 

důvodů omezené jsou. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):  

 

Autor by během obhajoby mohl odpovědět na následující otázku: 

 

1) Jakou roli hrála debata o významu konceptu „solidarita“, kterou vedly členské státy EU od roku 2015? 

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou D. 
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