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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Barbara Vanc 
s názvem: Současné migrační vlny jako reálná hrozba pro vnitřní bezpečnost EU

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

30 

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

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) 

33 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Popište hlavní úskalí bádání kolem současné migrační krize.

2. Definujte hlavní přístupové trasy uprchlíků do EU.

3. Uveďte hlavní bezpečnostní rizika migrační krize pro vnitřní bezpečnost EU.

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 Barbara Vanc, zpracovala ve své bakalářské práci aktuální téma migrační krize. Její práce se
zaměřila na popis možných bezpečnostních rizik rozsáhlé migrace do států EU. V rámci práce se snažila
pracovat s relevantními zdroji, které jsou časově aktuální a mají ověřitelný původ. Kladně hodnotím
orientaci studentky na zahraniční zdroje, např. agenturu FRONTEX či orgány OSN. Studentka se snažila o
vysokou míru neutrálnosti textu, který zpracovává mediálně velmi diskutovanou záležitost současného dění.
Vanc i přes úskalí často odlišných informací, tento záměr splnila a text není jednostranně orientován ani na
jednu z možných stran vidění migrační krize. V rámci teoretické části práce studentka nastínila základní
pojmový aparát související s tématem migrace, okolnosti důvodu příchodů tak vysokého počtu migrantů v
posledních letech, migrační trasy, možné zdroje ohrožení pro bezpečnost EU a systém politického řešení
krize. V celém popisu se studentka snažila vycházet z aktuálních dat. Praktická část práce je pak
vypracována skrze nestandardizovaný dotazník, který byl distribuován  v průběhu zimy 2016. U zpracování
dotazníků hodnotím kladně vysoký počet respondentů, který převyšuje bazální normu pro bakalářskou
práci a úroveň grafického zpracování. Práce studentky Vanc má náležitosti kvalitní bakalářské práce,
kladně hodnotím zejména otevřený a aktivní přístup studentky k řešení problémů, aktivní komunikaci při
komunikaci s vedoucím práce a vysokou míru samostatnosti studentky při realizaci úkolů. Práce je
kvalitním autorským textem a proto ji doporučuji k úspěšné obhajobě. Navrhuji známku A.  
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