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Přínos práce a jejívyužiti
Spolupráce autoras vedoucím práce

Yýsledek kontroly plagiátorství:
Výsledek kontroly plagiátorství - nejlyššímíra podoby je

0oÁ -

práceje autorská.

Celkové hodnocení práce:
Výsledná znéntkaneníprůměrem výše uvedených hodnocení. Znátnkuuvede vedoucí dle svého
uvážení dle klasifikačnístupnice ECTS:

A-výborně,B-velmidobře,C-dobře,D-uspokojivě,E-dostatečně,F-nedostatečně.
F znamenátéž

k obhai

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
B - velmi dobře.
V případě hodnocení stupněm ,,F - nedostatečněoú uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Dalšípřipomínkyo lyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na dalšístránce):
Diplomová práce je zpracovánanazajímavé a aktuální téma. Stunent musel v práci prokéaat
všeobecnéširokéznalosti. Student v práci projevil odpovídajícímíru samostatnosti, schopnosti
formulovat problémy ana základě rozboru navrhovat způsob řešení. Při zpracování postupoval
téměř zcela samostatně, konzultace využíval velmi omezeně. Po stránce obsahové prokázal znalosti
jak z historie, tak současnosti qivoje bezpečnosti v Evropě. Na příkladu zajimavých historických

událostí vkénal, že problematika migrace je spojena s lidstvem téměř od jedo existence a táhne se
celým qfu oj em cívi|izace.
rro vyrróanócení současnémigračnívlny využil dotaznik,který zptacoval a následně naznaěíl
možnépřístupyřešení.Z hlediska teoretické i praktické stránky lze konstatovat, Že zadání naPlnil.
po stránce formalniie práce strukturovaná v souladu s požadavky na DP. Práce sPlňuje vŠechnY
požadavky na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě,
k práci mám ottízku: jak si vysvěilujete, že většíbezpečnostníbrozbu (v Ewopě) předstalují
potomci imigrantů ve druhé generaci, oproti vlastním imigrantům.
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