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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Autor si předsevzal analyzovat zajímavé a velmi aktuální téma v rámci migrační politiky EU, a sice 

problém hot spotů c Řecku a Itálii v průběhu tzv. uprchlické krize 2015-2017. Autor si definuje tři 

„hypotézy“ týkající se (1) identifikace migrantů, (2) snížení počtu ilegálních migrantů v rámci EU a (3) 

rozhodovacího procesu ohledně pobytu migrantů. Z práce nicméně jasně nevyplývá, jak je ověří a jaké 

zdroje či metodologii autor používá. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Autor si pro bakalářskou práci zvolil náročné téma, které je potřeba dobře ukotvit (např. právní rozbor 

– mezinárodní, lidskoprávní, evropský, národní, migrační atd.; politika EU; vývoj Agentury FRONTEX; 

politika tranzitních, resp. cílových zemí; intervence stran občanské společnosti; veřejný diskurs atd.). 

Troufám si tvrdit, že každé jednotlivé téma (navíc v komparativní perspektivě Itálie-Řecko) by vydalo 

na samostatnou bakalářskou práci.  

V kontextu své práce se odvolává na „málo knižních zdrojů“ (s. 2), avšak v práci zcela opomíjí nejen 

materiály IOM, ale i publikace od Cabot H. (2016), Lamb I. (2016), Phillip D. (2016) nebo n Clarke, J., 

Huliaras,A., & Sotiropoulos, D. (eds.) Austerity and the Third Sector in Greece: Civil Society at the 

European Frontline (2015). Dále uvádí, že „největšími knižními zdroji“ pro něj byla kniha Unie ve víru 

migrace od Tomáše Břicháčka (2016), nechvalně známého přispěvatele „kontrarevolučního magazínů 

Protiproud“ publikovaného online, který se vymezuje radikálně protievropsky a propaguje konspirační 

teorie. Na Břicháčkovu knihu autor odkazuje na 30 stránkách svého textu opatřených referencemi 

celkem 10x. Z práce je jasné, že si autor nejen neosvojil kritické zacházení se zdroji, ale také nebyl 

schopen identifikovat primární a sekundární zdroje (viz s. 34-36. Mezi „Literaturu“ totiž řadí pouze 

knižní publikace, vše ostatní (odborné texty, Oxford Dictionary, směrnice EU, mediální vystoupení atd.) 

pak nacházíme pod „Prameny“. 

Práce není metodologicky ukotvená, dokonce ani nevíme, má-li se jednat o komparaci, nebo 

dvoupřípadovou studii, snaží-li se autor o studii kvalitativní, nebo kvantitativní. Není ani jasné, jak autor 

měří zlepšení evidence migrantů nebo jak souvisí snížení počtu migrantů s institucionalizací hot spotů 



(s. 2) či jak ověřuje své hypotézy. Autorův závěr, že „Na základě výsledků této práce lze předpokládat, 

že došlo ke zvýšení evidence migrantů v Řecku a Itálii, čímž došlo ke snížení nelegálních a navíc 

nezaregistrovaných migrantů cestujících dále na sever do Evropy, tedy pokud se bavíme o procentech.“ 

(s. 32), pak zcela odpovídá nepochopení analytického výzkumu. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Práce je co do formátování pečlivě a barevně zpracována, obsahuje poznámkový aparát i ostatní 

náležitosti.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

Za základní podmínky ukončení bakalářského studia považuji, aby si student osvojil kategorizaci 

zdrojů (primární a sekundární) a kritický přístup k nim. Tyto parametry práce nesplňuje. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

1. Jak členíme zdroje? 

2. Jaké nástroje používáme k vyhledávání relevantních zdrojů? 

3. Co obnáší kritický přístup ke zdrojům? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Z výše uvedených důvodů bohužel navrhuji hodnocení neprospěl (F). 
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