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POSUDOK ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Téma: Medzinárodná migrácia ako akceleračný faktor dynamiky medzinárodných vzťahov
Typ záverečnej práce: Habilitačná práca
Autor: PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Oponent: doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

P.č. Kritériá hodnotenia záverečnej práce
1. Aktuálnosť témy

Prezentovaná problematika medzinárodnej migrácie patrí bezpochyby k súčasným globálnym
problémom ľudstva, čo sa odzrkadľuje aj na jej "atraktivite" ako zvolenej témy kvalifikačnej
práce. Aj napriek tomu, že výber takejto témy môžeme považovať za pomerne veľmi
pertraktovaný, predovšetkým v spojitosti s ostatnou migračnou krízou v Európe, autorke
sa podarilo skúmanú problematiku uchopiť v kontexte ľudskoprávnych otázok, ako aj
v spojitosti s problematikou rozvojovej pomoci, čo v našich podmienkach v podobe
odborných, kvalifikačných prác, nie je doposiaľ až tak systematicky a komplexne spracovanou
problematikou.

2. Formálna stránka práce
Z hľadiska formálneho spracovania nemám k práci žiadne zásadné výhrady. Práca je
spracovaná na požadovanej úrovni a v zmysle platnej smernice. Práca tak spĺňa všetky
požadované formálne štandardy pre tento typ kvalifikačnej práce.

3. Obsahová stránka práce
Z hľadiska obsahového spracovania sa autorke podarilo naplniť stanovený cieľ práce. Práca
je spracovaná na požadovanej úrovni a nemá žiadne obsahové nedostatky. Vysoko pozitívne
hodnotím výber témy habilitačnej práce, ale predovšetkým zameranie a celkovú orientáciu
výskumu predmetnej problematiky medzinárodnej migrácie v kontexte ľudskoprávnych otázok
a rozvojovej pomoci. Posudzovaná habilitačná práca je obsahovo a koncepčne rozčlenená
do troch hlavných kapitol, ktoré sa následne v zmysle zamýšľanej logiky rozpracované na
jednotlivé podkapitoly. Vzhľadom k vytýčenému hlavnému cieľu výskumu je obsahové
členenie textu habilitačnej práce realizované správne a účelne. Predložená habilitačná
práca tak predstavuje ucelený a logicky spracovaný materiál, ktorý ponúka "iný" pohľad na
problematiku medzinárodnej migrácie v rámci medzinárodných vzťahov, v kontexte prístupu
medzinárodných organizácií.

4. Použitá metodológia
Z hľadiska metodologického spracovania autorka vo svojej práce jednoznačne nedefinuje
použité vedecké metód, ktoré v práci využila. V tomto kontexte mala autorka jednoznačne
definovať použité metódy. Napriek tomu je nevyhnutné konštatovať, vyplývajúc aj z
charakteru a úrovne obsahového spracovania práce, že použité metódy ktoré autorka vo svojej
práci využila zodpovedajú požiadavkám kvalifikačnej práce.

5. Posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosť
Prínos práce jednoznačne spočíva v originálnom prístupe k problematike medzinárodnej
migrácie z pohľadu medzinárodných organizácií. Autorka tak v práci neskĺzla len k
popisnej prezentácii všeobecne známych faktov a skutočností, ale ponúka analýzu skúmanej
problematiky z iného zorného uhla.

6. Odporúčanie autorovi práce
Nakoľko predložená práca je spracovaná ako po formálnej, tak aj po obsahovej stránke na
požadovanej úrovni, odporúčania k autorke nemám. Z jej profesného hľadiska odporúčam
skúmanú problematiku naďalej rozvíjať.

7. Otázka oponenta
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Ako sama píšete v podkapitole Migrácia a organizovaný zločin, môžeme skúmať koreláciu
medzi migráciou, resp. migrantami a nárastom trestnej činnosti. Do akej miery implementácia
migračný zákonov v európskych krajinách ovplyvnila túto trestnú činnosť a či teda môžeme
konštatovať, že práve aplikácia takýchto opatrení dokáže limitovať tieto negatívne faktory
migrácie v spojitosti s organizovaným zločinom, resp. trestnou činnosťou?

8. Celkové hodnotenie práce
Predložená habilitačná práca „Medzinárodná migrácia ako akceleračný faktor dynamiky
medzinárodných vzťahov“ je spracovaná na požadovanej odbornej úrovni, spĺňa stanovené
kritériá kladené na tento druh práce a preto ju odporúčam k obhajobe.
Po splnení všetkých podmienok navrhujem udeliť PhDr. Martine Bolečekovej, PhD. vedecko-
pedagogickú hodnosť docent v odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy.
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