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Náročnost tématu 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Teoretické znalosti ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vstupní údaje a jejich zpracování ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Použité metody ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kritéria hodnocení práce 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Původnost zapracování tématu ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba práce a rozsah ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Práce s českou a zahraniční 

literaturou včetně citací 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková úroveň 

(styl, gramatika, terminologie) 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☒ ☐ ☐ ☐ 

Pro praxi ☐ ☒ ☐ ☐ 



Ostatní připomínky k práci 

Práce na cca. 90 stranách textu analyzuje společnou unijní migrační a azylovou politiku, v níž má EU 

s členskými státy sdílené pravomoci. Dále analyzuje navazující právní úpravu tří zvolených členských států a 

zjišťuje metodou komparace odchylky od unijního základu. Prvním přínosem práce je zpracování přehledu 

právní úpravy této unijní politiky, která je v současnosti značně roztříštěná a obsažená jak v primárním právu, 

tak v desítkách předpisů sekundárních.  

Zároveň je analyzována navazující readmisní politika, jejíž neefektivnost diplomant prokazuje analýzou dat 

vztahujících se k počtu migrantů nelegálně pobývajících v EU. Diplomant shledává celou řadu problémů 

návratové politiky, poukazuje zejména na nejednotnost migračních politik členských států EU a nízkou úroveň 

harmonizace obecně. Následně jsou konkrétní odchylky demonstrovány na příkladů tří členských států EU 

včetně přehledu řízení vedených před unijními orgány se sledovanými členskými státy pro jednotlivá porušení 

unijní právní úpravy. Diplomant rovněž dílčím způsobem analyzuje pomocí dostupných dat náklady EU a 

sledovaných členských států na migrační politiku v období migrační krize posledních let.  

V závěrečném zhodnocení shrnuje nejpodstatnější politické (u Dublinského nařízení), právní i ekonomické (u 

návratové politiky) důvody, jež tvoří překážky vytvoření funkčního a udržitelného systému jednotné azylové a 

migrační politiky.  

Lze shrnout, že diplomant přistupoval k práci svědomitě a zodpovědně. Informace byl nucen čerpat téměř 

výlučně ze zahraniční literatury a dalších zahraničních zdrojů. Práce je čtivá, pěkně formálně upravena a 

vykazuje pouze ojedinělé gramatické chyby, které nebrání srozumitelnosti textu.  

Zkoumaná problematika je v práci pojednána komplexně, metody použity adekvátně. V samém závěru práce 

diplomant navrhuje opatření ke zmírnění překážek vytvoření systému jednotné azylové a migrační politiky Práce 

tedy rovněž po věcné stránce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Z těchto důvodů hodnotím práci 

známkou výborně, jak je uvedeno níže.  

 

 

Otázky a náměty k obhajobě 

Na straně 93 uvádíte, že problémy fungování imigrační politiky způsobuje rovněž rozdělení pravomocí mezi EU 

a členské země. Můžete navrhnout efektivnější rozdělení pravomocí a svůj návrh zdůvodnit? 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně 

 

V Pardubicích 10.5.2017 

Podpis  ..................................................................  


