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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předložená práce se zabývá konstrukcí migrace jako bezpečnostní hrozby v 
koncepčních a strategických dokumentech ministerstev vnitra České republiky 
a Slovenské republiky a souvisejícího diskursu. Kokrétně se táže, jaké řády 
diskursu migrace je možné určit, jaké jsou dominantní a jaké jsou náležitosti 
byrokratického diskursu migrace. 

Práce nabízí kompetentně teoreticky ukotvenou analýzu (včetně diskuse 
byrokratických praktik sekuritizace či normativních problémů teorie sekuritizace 
a možností vyrovnat se s nimi), která je strukturována Faircloughovým modelem 
CDA soustředěným na významy, pravidla diskursu a jeho širší sociální kontext a 
postupuje od deskripce k interpretaci a vysvětlení. Této analýza předchází ještě 
poměrně rozsáhlá kontextuální kapitola o migraci a migrační politice v obou 
studovaných příkladech. Model pro analýzu je následně důsledně uplatněn, byť 
potenciál interpretace a vysvětlení není v práci vzhledem k pouze dílčímu 
rozpracování zejména praktické (narozdíl např. od institucionální, kde by 
nicméně také stála v českém případě za zmínku role advocacy groups jako 
Evropské hodnoty) roviny zcela naplněný. V závěru jsou oba studované případy 
kontrastovány, nicméně (znovu) za pomoci spíše dílčího využití potenciálu 
teoretického rámce práce. 

 

Vedlejší kritéria: 

Z formálního a stylistického hlediska je práce na vynikající úrovni. 
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Celkové hodnocení: 

Předložená práce je kompetentně teoreticky ukotvenou, metodologicky 
důsledně a empiricky poctivě zpracovanou analýzou, jejíž potenciál by byl 
nicméně ještě vyšší při důslednějším uplatnění teoretického rámce zejména 
v interpretační a vysvětlující části Faircloughova modelu, čímž by mohla být 
patrně posílena i robustnost komparativních závěrů. 
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