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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Klára Sedmidubská, DiS. 
s názvem: Připravenost Odboru cizinecké policie na řešení problematiky evropských migračních vln

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 88 

Návrh otázek k obhajobě

1. Vysvětlete, hlavní důvody migrace do oblasti EU.

2. Popište, činnost organizace FRONTEX.

3. Uveďte, konkrétní kroky, které byly zavedeny PČR v důsledku migrační vlny v roce 2015.

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Studentka Sedmidubská, předložila práci s názvem "Připravenost Odboru cizinecké policie na řešení
problematiky evropských migračních vln". Jedná se o práci, která zpracovává aktuální téma. Studentka v
teoretické části vysvětluje základní pojmy, jako je migrace, imigrace a jejich dílčí dělení. Navazuje s
přehledem mezinárodních institucí, které se zabývají touto problematikou. Kvalitně a graficky je zpracován
přehled migračních tras do oblasti Evropy. Samostatnou částí je popis příslušných odborů PČR. Tuto část
práce považuji za zdařilou.
 Praktická část práce je realizována prostředím dotazníku vlastní konstrukce, který vyplnilo 63 respondentů.
Toto číslo není vysoké, ale validitu odpovědí zvyšuje zařazení respondentů do služebního poměru v
příslušných odděleních PČR. Další část praktické části je realizována skrz rozbor dvou konkrétních případů
záchytu nelegálních migrantů z roku 2015 a 2016. Zařazení konkrétních kazuistik, pak zvyšuje přínos práce
pro konkrétní praxi.
 Cíle, které si studentka vytkla práce splňuje. Teoretická část je napsána čistě a čtivě. Cíle, které si tato
část stanovila byly naplněny. V praktické části si práce dala za cíl popsat konkrétní případy nelegální
migrace. Tento bod je naplněn rozborem dvou kazuistik. Další části bylo vyhodnocení dotazníku vlastní
tvorby, i tento bod byl splněn.
V rámci diskuze jsou pak výsledky porovnávány a studentka uvádí i konkrétní vývody pro běžnou praxi. Zde
mělo dojít k výraznějšímu vyhodnocení poznatků a stanovení vlastních přístupů pro běžnou činnost.
Stanovení doporučení v rámci diskuze blokuje konkrétní kroky do textu a je, ne zcela přehledné.
Práce studentky Sedmidubské splnila nároky na ní kladené a tímto ji doporučuji k úspěšné obhajobě.     
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