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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

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

22 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17 

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

8 

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

34 

5. Celkový počet bodů 81 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaká by měla být systémová politická a ekonomická opatření ČR k zabránění migrace velkého
rozsahu?

2. Jaká by měla být systémová bezpečnostní opatření ČR k zabránění migrace velkého rozsahu?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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



Komentář

     Zpracovatel si pro svou práci zvolil  aktuální a přínosnou tematiku, která reaguje na zvýšené hrozby
migračních vln v Evropě a  v České republice. Zpracovaná diplomová práce analyzuje stav v oblasti migrace
a navrhuje možné  organizační, systémové a jiné metody optimalizace sytému ochrany státu proti rizikům
nelegální migrace.
Vychází z propracované, logicky členěné a věcně správné analýzy právních, historických a organizačních
základů a principů, na kterých  systém poskytování ochrany proti migraci v současné době stojí. Postupně
rozebírá základní architekturu systému, analyzuje rozhodující zákony a dokumenty EU a ČR pro
zabezpečení ochrany před následky migrace.
Zvláštní pozornost věnuje  rozboru fungování systému  v době krizových událostí v letech 2015 - 2016.
Podrobně zkoumá zásady a efektivitu fungování prvků ochrany před migrací v době reálné krize. Analyzuje
pojetí a specifika ochrany před migrací  státními i nestátními organizacemi, dělá dílčí závěry o nasměrování
priorit v jednotlivých oblastech zodpovědnosti a hodnotí metody  a rozsah ochrany před migrací.  V
závěrech analytické části autor komparuje  metody, formy a zodpovědnost za ochranu před migrací.
     Autor v praktické části provedl velmi rozsáhlou  analýzu reálného působení proti nepříznivým
následkům migrace  různými orgány a institucemi, co do objemu, kvality a včasnosti poskytnutí. V  závěru
práce jsou navržena doporučení  jak proces ochrany před následky migrace  zefektivnit.
Celkově práci hodnotím jako aktuální, přínosnou a velmi dobře zpracovanou. Oceňuji logické a věcné
uspořádání jednotlivých kapitol a také  snahu pomocí analýzy, komparace, studia zkušeností PČR, AČR a
dalších organizací, využití SWOT analýzy a dalších metod navrhnout možnosti optimalizace systému
ochrany před následky migrace.
 V předložené diplomové práci  autor demonstroval velmi dobré teoretické i praktické znalosti
legislativních, organizačních i odborných zásad a principů ochrany před migrací. Na škodu je jen určitá šíře
a nesourodost diplomové práce, kdy autor řeší i řadu otázek, které přímo s tématem nesouvisí.V
navrhovaných  opatřeních  a doporučeních pro řešení rizik a následků migrace velkého rozsahu  spatřuji
reálné a vhodné metody  možného rozvoje efektivity tohoto systému.
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