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Posudek vedoucího diplomové práce 

Student:  Bc. Veronika Dorinská 

Číslo studenta:  E160028 

Název diplomové práce:  Zdravotní rizika masové migrace 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je vytvořit komplexní systém faktů a názorů na zdravotní 
rizika v důsledku masové migrace z asijských a afrických krajin na základě 
publikovaných odborných článků a údajů Eurostatu a WHO. 
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Ostatní připomínky k práci 
Různorodá rizika masové migrace z krajin Asie a Afriky znepokojují většinu obyvatel evropských zemí.  
Zdravotní rizika pro obyvatelé cílových zemí i pro migranty patří k závažným a málo prozkoumaným rizikům, 
proto je předkládaná diplomová práce značným přínosem k jejich identifikaci a redukci. Diplomantka v souladu 
se zadáním využila 44 internetových zdrojů k získání aktuálních informací a dostupných dat pro zpracování 
tématu. Její zájem o zpracovávanou problematiku, průběžné systematické aktivity a celkový výsledek hodnotím 
velmi pozitivně.  Práce má logickou strukturu a poskytuje značně komplexní a objektivní systém faktů a názorů 
na zdravotní rizika v důsledku migrace. Rovněž stylistická a formální úroveň diplomové práce je na požadované 
úrovni. 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Nejvyšší míra podobnosti při kontrole plagiátorství ze systému Theses je 0 % a shoda při všech nalezených 
podobných dokumentech je méně jako 5 %, proto diplomovou práci nelze považovat za plagiát. 

Otázky a náměty k obhajobě 
Na základě zkušeností při zpracování tématu diplomové práce vyjádřete svůj názor na zatížení zdravotních 
systémů cílových zemí migrantů. 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: A 
 

V Pardubicích 16.5.2018 

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


