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POSUDEK VEDOUCÍHO 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. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

26 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (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) 

8 

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

35 

5. Celkový počet bodů 87 

Návrh otázek k obhajobě

1. Je skutečně Česká republika ohrožena další migrační vlnou?

2. Lze hrozící migrační vlnu zastavit?

3. Je Odbor cizinecké policie případnou vlnu realizovat?

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 Klára Sedmidubská zpracovala svou Bakalářskou práci na velice dobré úrovni. Zjevné jsou
kvalitní znalosti oboru v němž se pohybuje a pracuje. V současné době je omezena rodinnými problémy
(dvě děti, druhé narozeno cca před měsícem). Přesto má stále zájem o tuto práci a věnuje se ji a sleduje
změny a situaci jak v mediích, tak zejména v pracovním prostředí. Svou pílí a iniciativou si získala další
informace pro zpracování své Bakalářské práce. Dalším handicapem je nemožnost zveřejnění získaných
všech informací, ať už se jedná o zákon na ochranu osobních dat, nebo informace z pracovního prostředí
omezené utajovanými skutečnostmi, které by byli pro čtenáře jistě zajímavé.
Navrhuji hodnocení B - velmi dobře, bez nutnosti obhajoby.     

Jméno a příjmení: Mgr. Jaroslav Borek
Organizace: Policie ČR, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové
kontroly, pátrání a eskort


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


